
vinho e saúde

	 Nas	últimas	décadas,	diversos	estudos	mostraram	

que	o	álcool	presente	no	vinho,	cerveja	e	destilados	é	

capaz	 de	 reduzir	 a	 mortalidade	 por	 infarto	 do	 mio-

cárdio,	 isquemia	 cerebral	 e	 algumas	 doenças	 crôni-

cas	como,	por	exemplo,	o	diabetes	e	o	câncer.	Apesar	

de	ser	um	tópico	ainda	controverso,	alguns	trabalhos	

sugerem	um	benefício	maior	do	vinho	quando	com-

parado	 às	 outras	 bebidas.	 Para	 os	 defensores	 dessa	

teoria,	os	grandes	auxiliares	do	álcool	no	combate	a	

diversas	doenças	seriam	os	polifenóis.	Nesse	caso,	o	

suco de uvas também seria benéfico para a saú-

de,	por	conter	grandes	quanti-

dades	dessas	substâncias.

	 Os	 polifenóis	 são	 os	

antioxidantes	mais	encontrados	em	nossa	dieta.	Atual-

mente, já foram identificado mais de 4.000 polifenóis. 

Alguns	 são	 ubíquos	 enquanto	 outros	 são	 restritos	 a	

algumas	famílias	ou	espécies.	Os	polifenóis	

são	os	 res-

ponsáveis	
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Vinho tinto
ou suco de uVa?

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS.

Já se sabe que os polifenóis, como o resveratrol, presentes tanto no vinho
como no suco de uva, produzem alguns efeitos benéficos para a saúde, mas não

se conhece exatamente os níveis em que seu consumo é seguro e isento de riscos



principais	características	organolépticas	de	alimentos	

e	bebidas,	particularmente	a	cor	e	o	sabor.	As	reações	

químicas	que	ocorrem	entre	eles	são	muito	importan-

tes	no	vinho,	 sendo	 responsáveis	pelas	mudanças	de	

cor,	aroma	e	sabor,	que	ocorrem	com	o	envelhecimen-

to.	 embora	 sua	 existência	 seja	 conhecida	 há	 muitos	

anos,	 o	 interesse	 na	 ação	 dos	 polifenóis	 aumentou	

consideravelmente	 nas	 duas	 últimas	 décadas.	 diver-

sos	estudos	epidemiológicos	mostram	uma	clara	rela-

ção	entre	dietas	ricas	em	polifenóis	(frutas,	verduras,	

legumes,	cereais,	chá	e	vinho	tinto)	e	proteção	contra	

doenças	degenerativas	como	câncer,	diabetes,	osteo-

porose	e	as	doenças	cardiovasculares.

	 Os	 polifenóis	 atuam	 removendo	 e	 neutralizando	

radiais	 livres	 e	 aumentando	a	 sobrevida	das	 células.	

Além	 de	 sua	 ação	 antioxidante,	 apresentam	 outros	

efeitos	 in vitro	 e	 em	animais:	 regulam	a	 liberação	de	

óxido	 nítrico	 (envolvido	 no	 processo	 de	 dilatação	

dos	 vasos),	 diminuem	 a	 imobilização	 de	 leucócitos	

(facilitam	 o	 combate	 a	 infecções),	 induzem	 apop-

tose	 (morte	 programada	 de	 células	 doentes),	 evi-

tam	 a	 proliferação	 desordenada	 de	 células	 e	 vasos	

(combate a tumores) e atuam como fito-hormônios.

O sucO de uvas tem três vezes
mais pOlifenóis que O de laranja
Ou tOranja
	 Os	polifenóis	presentes	no	vinho	tinto	e	no	suco	de	

uva	atuam	de	diversas	maneiras	na	prevenção	de	do-

enças	cardiovasculares	e	cerebrovasculares:	 inibem	a	

agregação	plaquetária,	diminuem	a	oxidação	do	ldl	

(colesterol	 ruim),	 melhoram	 a	 função	 do	 endotélio,	

diminuem a inflamação e aumentam a liberação de 

óxido	nítrico	(vasodilatação).

	 Ao	comparar	o	suco	de	uva	com	os	sucos	de	laranja	

e	de	toranja	(grapefruit),	Keevil	e	colaboradores	obser-

varam	que	o	suco	de	uva	tem	três	vezes	mais	polifenóis	

que	os	sucos	cítricos,	sendo	o	único	capaz	de	reduzir	

a	agregação	plaquetária.	em	outro	artigo,	o	consu-

mo	de	outras	frutas	vermelhas,	igualmente	ricas	em	
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polifenóis,	melhorou	a	função	plaquetária,	aumentou	

os	níveis	de	Hdl	e	reduziu	a	pressão	arterial	sistólica.

 Devido às suas ações antiinflamatórias e antioxi-

dantes, os flavonóides podem ser benéficos em doen-

ças que envolvem  estresse oxidativo ou inflamação.

resveratrOl, um pOlifenOl cOm 
impOrtante açãO antiOxidante
 O resveratrol (3,4’,5-trihidroxiestilbeno) é um 

polifenol	 que	 ocorre	 naturalmente	 na	 casca	 da	 uva	

como	 resposta	 a	 uma	 infecção	 por	 microorganismo	

ou	exposição	à	radiação	ultravioleta.	A	produção	do	

resveratrol	reduz	ou	bloqueia	a	infecção	pelo	patóge-

no,	 servindo	 como	 antibiótico	 natural.	 Há	 centenas	

de	anos,	as	medicinas	tradicionais	chinesa	e	japonesa	

empregam	extratos	da	raiz	da	planta	Polygonum cuspi-

datum	 (que	contém	resveratrol)	para	 combater	doen-

ças	circulatórias,	do	fígado	e	da	pele.

	 O	resveratrol	exibe	importante	ação	antioxidante.	

Ele inibe a oxidação do LDL, a resposta inflamatória 

e	o	estresse	oxidativo	das	plaquetas.	ele	dilata	arterío-

las isoladas e, em altas doses, modifica o metabolismo 

de	ratos	obesos,	melhorando	a	sensibilidade	insulíni-

ca,	diminuindo	danos	aórtico	e	cardíaco	e	prolongan-

do	a	vida.	Apresenta,	ainda,	ação	antitumoral.	

	 A	 concentração	de	 resveratrol	 vai	depender	do	

tipo	de	uva	(cepa)	e	do	local	onde	ela	é	produzida.	

Curiosamente,	 na	 revisão	 de	 Opie	 e	 lecour,	 o	 vi-

nho	que	apresentou	o	maior	teor	de	resveratrol	foi	

um	tinto	brasileiro!

	 A	 maioria	 dos	 artigos	 publicados	 aborda	 apenas	

os	 efeitos	 protetores	 dos	 polifenóis	 sobre	 certas	 do-

ença	 ou	 substâncias	 tóxicas.	 entretanto,	 em	 doses	

muito	 elevadas,	 alguns	 desses	 polifenóis	 podem	 ser	

tóxicos,	podendo	até	ser	carcinogênicos	(in vitro	e	em	

animais).	O	consumo	excessivo	de	polifenóis	também	

pode acarretar efeito anti-nutricional, dificultando a 

absorção	 de	 ferro	 pelo	 organismo,	 interagindo	 com	

proteínas	e	inibindo	diversas	enzimas.

	 As	 evidências	 atualmente	 disponíveis	 sobre	 os	
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benefícios	dos	polifenóis	contra	diversas	enfermida-

des	geram	muitas	expectativas	sobre	seus	usos	tera-

pêuticos,	com	grande	interesse	das	indústrias	farma-

cêutica	 e	 de	 alimentos.	 entretanto,	 ainda	 é	 impos-

sível	avaliar	com	precisão	as	verdadeiras	vantagens	

de	um	aumento	na	ingestão	de	polifenóis	para	a	po-

pulação	em	geral	ou	para	pessoas	com	risco	aumen-

tado	de	certas	enfermidades.	serão	necessárias	mais	

pesquisas	experimentais,	 clínicas	e	epidemiológicas	

para	 tirarmos	 conclusões	 definitivas.	 Além	 disso,	

o	aumento	no	consumo	de	polifenóis	pode	não	 ser	

isento	 de	 riscos.	 Por	 último,	 provavelmente,	 ainda	

não	temos	uma	pílula	contendo	os	antioxidantes	do	

vinho	tinto	porque	muitos	dos	efeitos	benéficos	des-

se	néctar	estão	ligados	ao	prazer	de	consumi-lo,	que,	

pelo	menos	para	os	enófilos,	será	sempre	bem	maior	

do	que	o	proporcionado	pelo	suco	de	uvas,	mesmo	

que	seja	igualmente	saudável.

O textO cOmpletO da matéria, incluindO as citações 

bibliOgráficas, pOde ser acessadO nO site da revista: 

www.winestyle.cOm.br

gustavO@winestyle.cOm.br

pOtência antiOxidante
de diversas bebidas dispOníveis 

(da maior para a menor)

sucO de rOmã > vinhO tintO > sucO de uva 

(concorde) > sucO de blueberry (mirtilo) >

sucO de cereja negra > sucO de açaí >

sucO de cramberry (oxicoco) > sucO

de laranja > chá geladO > sucO de maçã

obs.: Um copo de vinho tinto tem o mesmo
poder antioxidante qUe 7 copos de sUco de laranja

e 20 de sUco de maçã.


