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Epigenética  é um campo da genética que estuda as interações causais en-

tre genes e seus produtos que são responsáveis pela produção do fenótipo, investiga a 

informação contida no DNA, a qual é transmitida na divisão celular, mas que não cons-

titui parte da sequência do DNA estuda, de uma forma geral, a forma como os genes 

estão ativos ou silenciados, de acordo com os fatores externos/ambientais, tais como 

estilo de vida, stress, nutrição, clima, etc, não envolvendo modificações na sequência 

do DNA. 

Os eventos epigenéticos estão relacionados com a adaptação estrutural de regiões 

cromossômicas, a fim de registrar, sinalizar ou perpetuar a atividade da expressão 

gênica que estão envolvidos na diferenciação celular, desenvolvimento embrionário, 

fetal e em todo ciclo da vida. A epigenética é uma informação passada de geração a 

geração, que não está codificada geneticamente. A maioria das mudanças epigenéti-

cas ocorre em momentos específicos da vida de um ser humano, desde a fase intrau-

terina, passando pelo desenvolvimento do recém-nascido, em seguida pela puberda-

de e na terceira idade. 



 



  

Um bom exemplo para ilustrar a relação entre estes dois conceitos é o da abelha rainha. Em-

bora as larvas das abelhas operárias sejam geneticamente idênticas às da abelha rainha, elas 

não desenvolvem as características específicas para se tornar uma. Mas como as abelhas rai-

nhas se tornam diferentes das demais? O segredo está em sua dieta. Diferentemente das 

operárias, ela se alimenta de geleia real. Esta geleia é uma proteína rica e complexa secreta-

da pelas glândulas situadas na cabeça das abelhas operárias.  Como resultado desta dieta di-

ferente, a abelha rainha desenvolve ovários e um largo abdômen para comportar os ovos, en-

quanto as abelhas operárias continuam estéreis. Além disso, ela irá desenvolver um compor-

tamento necessário às abelhas rainhas como matar abelhas rainhas rivais, fazer zumbidos di-

ferentes conhecidos como “piping”e vão para voos de acasalamento. A rainha se alimenta 

desta dieta pelo resto de sua vida. 

Mas qual é a relação 
entre nutrição e  

epigenética?  



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

melhora do estado de indivíduos com enfermidades. Melhoram o funcionamento do sistema 

imunológico, agem diretamente contra bactérias e vírus, reduz inflamação, estão associados no 

tratamento e/ou prevenção de câncer, doenças cardiovasculares ou qualquer outra enfermida-

de afetando a saúde ou bem-estar do indivíduo 

Diante do fato ilustrado, fica claro o quanto epigenética e nutrição podem ser também decisi-
vos para mudar a vida de um ser humano drasticamente. Os nutrientes que extraímos dos ali-
mentos entram nas vias metabólicas onde são manipulados, modificados e moldados em mo-
léculas que o organismo pode utilizar. Esta tal via é responsável por grupos metílicos – impor-
tantes fatores epigenéticos para silenciamento de genes.  



Nutrientes conhecidos, como o ácido fólico, vitaminas do complexo B e SAM-e 
(S-adenosil-metionina, um suplemento popular) são os principais componen-
tes da via de metilação. Dietas ricas em nutrientes desta via podem rapida-
mente alterar a expressão genética, em particular durante o desenvolvimento 
inicial quando o epigenoma é o primeiro a ser estabelecido.   



Estes são alguns dos nutrientes presentes em alimentos que afetam o epigenoma: ácido fólico 
(vegetais folhosos, semente de girassol), SAM (apesar de ser um nutriente instável em alimen-
tos é possível sintetizar SAM a partir da metionina encontrada em gergelim, castanha do Pará, 
pimenta, espinafre e peixe), vitamina B6 
(alimentos integrais, vegetais e castanhas).  



Mudanças epigenomicas envolvem mo-

dificações moleculares do DNA, como a 

metilação do DNA e a acetilação de his-

tonas (proteínas nas quais o DNA se 

enovela), e como tal, tem implicações 

no que se refere ao risco de doenças, 

tais como o câncer, obesidade e diabe-

tes mellitus.   

A alimentação de uma mãe pode influenciar de forma direta diferentes ativações de genes nos 

seus filhos que vai durar toda a sua vida adulta e influenciar até gerações posteriores. A boa no-

ticia é que uma melhora na alimentação durante a vida pode prevenir doenças, como se desli-

gassem o gene responsável por ela. Aliás, a alimentação pode alterar a expressão gênica ainda 

no feto, daí o ambiente nutricional pré-natal ser fundamental para a saúde deste. 



Uma série de comportamentos que adotamos no dia a dia interfere nos mecanismos epige-
néticos e fazem com que nosso corpo desenvolva uma identidade própria em termos bioló-
gicos. Isso quer dizer que, dependendo do clima onde você vive, de sua condição socioeco-
nômica, da maneira como você se alimenta e se relaciona com as pessoas a seu redor seu 
corpo irá se adaptar de uma forma específica para esse ambiente.  

A epigenética nos mostra uma forma rápida e dinâmica pela qual o indivíduo se adapta ao 
meio em que vive, diferente da evolução, que pode levar milhares de anos para ocorrer. O pa-
drão de metilação do DNA pode, inclusive, ser modificado ao longo da vida de uma pessoa se 
ela mudar o ambiente  e o mode em que vive.   

A estrutura da molécula de DNA é 
fixa em cada pessoa e não pode 
ser mudada .Contudo, já que a epi-
genética é um processo normal do 
corpo, ele pode ser estudado e so-
frer uma manipulação fisiológica, 
ou seja, ele pode ser alterado com 
remédios e pelo comportamento 
da pessoa  



A doença mais investigada pela epigenética tem sido o câncer.   

Até recentemente, acreditava-se que o câncer fosse causado apenas por anormalidade nos ge-
nes em si. Hoje em dia os pesquisadores já sabem que alguns tipos de cânceres são causados 
por mudanças em nossos epigenes – um código genético localizado no topo de nosso DNA e 
que afeta a maneira pela qual nossos genes se expressam. A terapia epigenética pode ser capaz 
de tratar alguns tipos de cânceres, e também pode ser capaz de evitar que eles se desenvolvam 
– antes de mais nada.  

Para que todas as células continuem as-

sim, firmes e fortes, a melhor estratégia é 

investir no estilo de vida é o que têm pro-

vado os primeiros estudos com seres hu-

manos. 

http://saude.hsw.uol.com.br/dna.htm%20


Os estudos estão a todo vapor, que começam a surgir indícios cada vez mais contunden-

tes de que a maneira como um indivíduo  leva a vida seria transmitida para os genes dos 

seus filhos, que quem viveu longe de cigarros e outras drogas, apostou na malhação e não 

se esqueceu de frutas e verduras no prato, entre outros ingredientes saudáveis, irá pre-

sentear seus filhos com uma bagagem genética de primeira, menos predisposta a doen-

ças. 

Na medida em que conhecemos mais profundamente as conexões entre a alimentação e 

o epigenoma, surgem possibilidades infinitas de aplicações no cotidiano e na clínica. For-

mado durante uma vida inteira de experiências iniciadas ainda no útero materno, nosso 

epigenoma pode vir a nos oferecer muitas informações sobre como nos alimentarmos 

melhor. 



“A epigenética nos dá mecanismos para entender coisas que já sabíamos, 
mas que não tínhamos uma base científica para entender. Ela também 
combate o determinismo genético, que nos diz de forma simplista que 
não importa o que você faça, se você nasceu com genes inteligentes, será 
inteligente, se você nasceu com genes saudáveis, será saudável. A ideia 
da epigenética é que não basta você nascer com o gene, você tem que fa-
zer algo com ele.” 




