
Dr. Marcos Sandoval Medeiros de Freitas 

XII 

NUTRIENTES COMPLEMENTARES 
IMPORTANTES 

FIBRAS 

As fibras são elementos que fazem parte do 
cito esqueleto dos vegetais, sendo encontradas nas frutas, 
verduras, legumes, leguminosas e na maioria dos cereais e 
grãos integrais, além das nozes, castanhas e amêndoas. 
Embora sejam carboidratos ou derivados dos carboidratos, 
não são e nem servem como fonte de energia, pois não são 
processadas pelas enzimas digestivas de nosso organismo, 
e atingem intactas nossos intestinos. Com isto, facilitam e 
regulam as funções gástricas, aumentando o volume fecal 
e o trânsito intestinal. Numa classificação simples, são 
denominadas de fibras solúveis (dissolvem na água) ou 
fibras insolúveis (não se dissolvem na água). 

As fibras solúveis proporcionam uma melhor 
digestão dos nutrientes. Atrasam o esvaziamento gástrico 
e dão mais volume e lubrificação às fezes, melhorando o 
funcionamento dos intestinos. Dificultam também a absorção 
de gorduras e glicose. Os carboidratos e as gorduras são 
absorvidos mais lentamente e, como conseqüência, os níveis 
de açúcar no sangue não sobem tão rapidamente e as taxas 
de gordura no sangue também tendem a baixar. Sendo 
assim, vão modulando a liberação do hormônio insulina, 
fornecendo energia alimentar mais gradativa e duradoura, 
retardando a fome por mais tempo. 

As fibras insolúveis permanecem intactas em todo 
o trajeto do trato gastrointestinal, aumentam o volume do bolo 
fecal e o trânsito intestinal, aumentando o movimento dos 
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intestinos (aumento do peristaltismo) ajudando a melhorar 
seu funcionamento e diminuindo o efeito carcinogênico das 
fezes nos mesmos. 

Estudos já comprovaram, como foi visto, que a 
ingestão diária de alimentos que contêm fibras promove o 
retardo e a redução de absorção de gorduras da alimentação 
e a conseqüente diminuição do colesterol e triglicérides, 
tendo função protetora cardiovascular, além de diminuir a 
formação de cálculos biliares na vesícula. As fibras melhoram 
também a proteção do organismo contra infecções, pois 
aumentam a barreira imunológica da mucosa intestinal. 
Propiciam uma maior eliminação das substâncias tóxicas 
presentes em nossa alimentação e seus subprotudos, que 
são comprovadamente substâncias impregnantes e agentes 
cancerígenos. Retardam a absorção dos carboidratos 
glicêmicos, diminuindo a carga glicêmica dos alimentos ou 
da refeição, exercendo um efeito hipoglicêmico e diminuindo 
a necessidade de maior liberação do hormônio insulina, o 
que facilita a perda de peso e protege o organismo do 
diabetes tipo II. 

Os alimentos ricos em fibras são os vegetais 
(frutas, legumes, verduras e leguminosas), a aveia, os 
cereais, e os farelos. A recomendação das organizações 
de saúde é de que se faça uso diário dos alimentos que 
contêm fibras em todas as refeições, melhorando assim 
todo o sistema digestório e gastrintestinal. Desta forma, é 
possível modular todo o processo dinâmico da absorção 
dos nutriente, melhorando a eliminação, nas fezes, das 
substâncias tóxicas que elas contêm e que, se não 
eliminadas, continuam sendo reabsorvidas pelos intestinos. 
A baixa ingestão de fibras, além de causar o intestino 
preso, favorece o aparecimento do câncer do cólon, das 
hemorróidas e das varizes, principalmente naqueles que têm 
antecedentes familiares. Com relação ao câncer de colon, 
dois fatores bem evidentes se potencializam para sua maior 
incidência: o aumento de gordura animal e a baixa ingestão 
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de fibras na dieta. Há estatisticamente uma maior incidência 
de apendicite nos pacientes que têm intestino preso, pois as 
fezes endurecidas formam micro pedras chamadas fecalitos, 
que por sua vez obstruem a luz do apêndice provocando 
inflamação e infecção, sendo esta uma das causas mais 
freqüentes de cirurgia abdominal de urgência. 

Quem não tem um bom funcionamento intestinal 
vive intoxicado e, por isso, de mau humor. Aliás, a palavra 
"enfezado" quer dizer cheio de "fezes". É o adjetivo dado 
para as pessoas que vivem sempre mal humoradas, sem 
aparente motivo. 

PIGMENTOS VEGETAIS (BIO-FLAVONÓIDES) 

São compostos fito-químicos e pigmentos 
naturais que fazem parte e são responsáveis pela cor dos 
alimentos vegetais em geral, em especial das frutas, 
verduras e legumes. Exercem papel importante na função 
desintoxicante, protetora e antioxidante no nosso organismo, 
e são por isto mesmo considerados um grupo de substâncias 
que desaceleram o envelhecimento geral, revitalizam a 
pele, fortalecendo todo o funcionamento do nosso sistema 
imunológico. Aumentam a atividade de algumas vitaminas, 
principalmente da vitamina C. Atuam diminuindo a agressão 
dos radicais livres ao metabolismo celular, sendo por isto, 
preventivo de diversos cânceres (efeito anticarcinogênico). 
Atuam na prevenção de cataratas, na degeneração 
macular, na aterosclerose (efeito antiaterogênico) e outras 
doenças degenerativas do envelhecimento. Promovem 
uma maior quelação (eliminação) dos metais tóxicos, 
aditivos e conservantes, aos quais estamos expostos 
continuamente por ingestão (alimentos contaminados), 
inalação e exposição (poluição ambiental, fumo etc.). Estas 
substâncias tóxicas são tremendamente agressivas ao 
metabolismo de nossas células, alteram seu funcionamento 
e danificam suas estruturas internas. O mecanismo de ação 
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protetora, antioxidante e eliminadora dos radicais livres se 
faz através do incremento da produção e aumento dos níveis 
de antioxidantes endógenos. Fazem parte deste grupo, os 
flavonóides, os carotenóides, as betalaínas, os taninos e 
outros pigmentos vegetais. 

Os bioflavonóides são também inibidores da 
peroxidação dos lipídeos (colesterol e triglicérides), 
diminuem a agregação plaquetária e a incidência na 
formação de coágulos e conseqüentemente, a 
predisposição aos infartos e arteriosclerose. Melhoram a 
circulação em geral, favorecendo a redução da pressão 
arterial por relaxar a musculatura lisa da parede cardíaca e 
das artérias. Os mais conhecidos e mais comuns 
pigmentos vegetais antioxidantes e bioflavonóides são os 
carotenóides (dos quais fazem parte o B'caroteno e o 
licopeno), os taninos (muito comuns nos vinhos tintos e 
uvas), a rutina, a quercitina e a hesperidina, substâncias 
amplamente espalhadas pelas frutas, verduras e legumes. 

ISOFLAVONAS 

São uma subclasse de flavonóides, mais 
conhecidas como fito estrógenos (fito hormônios) de origem 
vegetal, sendo a sua maior e principal fonte a soja e os 
produtos derivados dela, como o leite de soja, tofú, entre 
tantos outros. Esta substância possui alguma atividade 
hormonal estrogênica (do hormônio feminino estrógeno) 
sendo considerado um fito-estrógeno, pois atua como tal. 
As isofiavonas agem ainda como antioxidantes e inibidores 
de algumas enzimas ligadas à predisposição ao câncer, 
especialmente aos hormônios dependentes, como o câncer 
de mama. Sua atuação se deve ao fato de que sua estrutura 
química se assemelha à do hormônio feminino, sendo por 
isto confundida e aceita nas células, onde pode atuar 
positivamente nos receptores deste hormônio. 
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A ingestão regular de alimentos ricos em 
isoflavona diminui os sintomas comuns da menopausa, 
como calores e ressecamento vaginal; atua na prevenção 
da osteoporose, além de comprovadamente diminuir as 
concentrações do colesterol total e do colesterol ruim, o 
colesterol-LDL, prevenindo com isto doenças cardiovas-
culares. Populações que, tradicionalmente, fazem uso regular 
de soja e seus derivados em sua dieta, citando como exemplo 
o Japão e outros paises asiáticos, apresentam um percentual 
muito menor na incidência de cânceres ginecológicos em 
geral e em especial de mama nas mulheres e de próstata 
nos homens, além dos benefícios cardiocirculatórios e 
antioxidantes que são observados. Os emigrantes desta 
região, quando mudam sua dieta para os padrões alimen-
tares ocidentais, perdem estas características protetoras e 
caem no mesmo percentual alto destas doenças, comuns 
para o padrão alimentar dos países para onde migraram. 

ÔMEGA3 

A gordura Ômega 3 é um tipo de gordura boa e 
essencial ao ser humano. Rica no ácido graxo poliinsaturado 
alfa-linolênico, é encontrada principalmente nos peixes de 
águas frias, também nas sementes de linhaça, gérmen de 
trigo, nozes e amêndoas. Tem ação predominantemente 
benéfica na circulação em geral e na melhora da pressão 
arterial por ação vasodilatadora. Diminui a incidência de 
tromboses e derrames por proteger as artérias dos efeitos 
danosos das gorduras ruins, reduz a agregação plaquetária, 
prevenindo a formação de trombos. Reduz as taxas de 
colesterol e triglicérides por inibir sua síntese hepática e 
possui também ação antiinflamatória e protetora da micro 
circulação, diminuindo a incidências de ataques cardíacos. 
Proporciona uma melhor oxigenação dos tecidos, com 
benefícios para as células em geral e em especial as células 
da pele, promovendo sua revitalização e diminuindo seu 
envelhecimento. 
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A deficiência de gordura Ômega 3 tem sido 
associada a diversos tipos de doenças da pele, artrite, 
tensão pré menstrual e distúrbios emocionais. Tem função 
significativa na prevenção das doenças coronarianas. 

ÔMEGA6 

A gordura Ômega 6 é um ácido graxo 
poliinsaturado denominado ácido linoléico, encontrado 
principalmente nas leguminosas, amêndoas, castanhas, 
sementes de uva, sementes de abóbora e em óleos vegetais 
(canola, girassol, milho e soja). É importante para a formação 
de uma classe de substâncias chamadas prostaglandinas, 
que estão presentes de maneira muito positiva em nosso 
mecanismo de defesa e em nosso metabolismo geral. Agem 
como agentes antiinflamatórios, antialérgicos, diminuem a 
incidência de eczemas e ressecamento da pele, melhoram a 
função hormonal, principalmente a dos hormônios sexuais, 
favorecendo a fertilidade e a libido. Reforçam nosso sistema 
imunológico de defesa e beneficiam nosso funcionamento 
neurológico e cerebral. 

Todos os benefícios relatados ficam prejudicados 
quando esta gordura é utilizada para frituras, por fazer a 
quebra das suas ligações insaturadas pelo 
superaquecimento, que a transforma em gordura ruim 
(gordura saturada). Pode ser usada no preparo dos 
alimentos (cozimento), porém não na forma de fritura, que 
deverá sempre ser evitada. Na sua forma natural de 
sementes, nozes, castanhas e leguminosas, seus benefícios 
são completos. 

ÔMEGA 9 (ÁCIDO OLÉICO) 

A gordura Ômega 9 ou Ácido oléico, é uma 
gordura monoinsaturada das mais benéficas e importantes 
para o nosso organismo. Encontrada em amêndoas, nozes, 
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castanhas e na gordura do abacate, tem como sua maior e 
principal fonte as azeitonas e o azeite de oliva. 

O azeite de oliva tem componentes fenólicos 
antioxidantes, vitaminas A, D e E, além do ácido oléico, que, 
por ser um ácido graxo monoinsaturado ajuda a beneficiar a 
circulação, a pele e nosso sistema de defesa. 

O ácido oléico diminui a incidência de doenças 
cardíacas e circulatórias, pois ajuda na queda do colesterol 
total e principalmente da sua fração LDL, que é o colesterol 
ruim. Nas populações onde há maior consumo de azeite de 
oliva, tem-se observado menor índice de doenças cardíacas 
e maior proteção contra doenças degenerativas. Isto se 
deve, sem duvida, à maior proteção e melhor preservação 
de nosso sistema circulatório e a uma atividade mais 
funcional do nosso sistema imunológico. Em se tratando do 
consumo do azeite de oliva, este deve ser sempre de 
primeira prensa e prensado a frio (extra virgem), sendo sua 
acidez no máximo até 0,7. Só assim ele conserva melhor 
todas as suas propriedades nutricionais, antioxidantes e 
protetoras. Seu uso deve ser diário e de, no mínimo, uma a 
duas colheres de sopa. 
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