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Brasil, confirmam

quE o consumo modErado
dE vinho ajuda a prEvEnir,

diminuir a incidência 
ou rEduzir a gravidadE 

dE inúmEras doEnças 
cardiovascularEs

por  GUSTAVO ANDRADE DE PAULO    

i lu s t ração  SAm WERczLER

 Os efeitos benéficos do vinho são reconhecidos desde o início da civilização. Hipócrates (460?–377? a.c.), 

considerado o pai da medicina moderna, já preconizava o consumo moderado de vinho como forma de preven-

ção de diversas doenças. Entretanto, seus reais benefícios para o sistema cardiovascular só foram identificados 

de forma científica após a constatação do chamado “Paradoxo Francês” por Renaud e Lorgeril, em 1992. Se-

gundo essa observação, os franceses, apesar de um maior consumo de gorduras saturadas e tabagismo elevado, 

morrem menos de doenças cardiovasculares que pessoas do norte da Europa ou dos EUA. Grande parte dessa 

proteção estaria ligada à “dieta do mediterrâneo”, que inclui considerável ingestão de vinho (para uma revisão 

mais aprofundada, consultar a edição número 2 de Wine Style, disponível em www.winestyle.com.br).

vinho e saúde
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 A doença arteriosclerótica responde por cerca de 

40% das mortes nos Estados Unidos e em alguns paí-

ses da Europa. Diversos são os fatores responsáveis 

pelo aumento da incidência e da gravidade dessa do-

ença. Entre eles, os mais significativos (e melhor com-

preendidos) são:

• Redução dos níveis de HDL (colesterol bom);

• Oxidação do LDL (colesterol ruim);

• Proliferação e migração das células das paredes

   das artérias;

• Aumento da agregação das plaquetas.

 Diversos estudos epidemiológicos e experimentais 

publicados em várias partes do mundo têm constatado 

os efeitos protetores do consumo moderado de vinho 

sobre as doenças cardiovasculares. Esses benefícios es-

tariam relacionados ao álcool propriamente dito aos 

componentes polifenólicos do vinho. Os polifenóis 

são os responsáveis pela cor, amargor e adstringência, 

sendo considerados conservantes naturais vitais para 

o envelhecimento dos vinhos. Sabe-se que os tintos 

têm maior concentração de polifenóis que os bran-

cos, pois essas substâncias estão presentes em maior 

quantidade nas cascas e sementes das uvas. como os 

vinhos brancos fermentam sem as cascas e sementes, 

seus teores de polifenóis são menores.

 O consumo de vinho (principalmente, mas não 

exclusivamente, tinto) aumenta a concentração 

sanguínea de HDL, um potente protetor contra a 

doença arteriosclerótica. Esse aumento pode ser 

atribuído ao álcool e aos polifenóis. Além disso, 

os polifenóis presentes nos vinhos tintos reduzem 

em cerca de 40% a oxidação do LDL, removendo 

radicais livres e “quelando” íons metálicos (cobre). 

Essas ações reduziriam o risco de trombose.

 O resveratrol, um potente polifenol presente no 

vinho, é capaz de reduzir a proliferação e a migração 

das células das paredes dos vasos sanguíneos, redu-

zindo a formação de trombos. Além disso, o resvera-

trol e a quercetina têm uma comprovada ação con-

tra a agregação das plaquetas, elementos do sangue 

responsáveis pela coagulação, o que também diminui 

o risco de obstrução dos vasos sanguíneos. Sabe-se, 

ainda, que o etanol presente no vinho, ao promover 

a dilatação das artérias coronárias, melhora o fluxo 

sanguíneo para as células do coração (aumento da 

oferta de nutrientes e de oxigênio).

Estudo mostrou quE ExpEctativa
dE vida dE quEm bEbE vinho é maior

 Ao acompanhar 1.373 homens nascidos entre 1900 e 

1920 e examinados periodicamente entre 1960 e 2000, 

Streppel e colaboradores observaram que o consumo 

prolongado de pequenas doses de álcool (< 20 g/dia) re-

duziu em 57% o risco de morte por doença cerebrovas-

cular, em 30% o risco de morte por doença cardiovascu-

lar e em 25% a mortalidade geral. Independentemente 

do consumo total de álcool, a ingestão prolongada de 

vinho (< ½ taça/dia) reduziu em 39% a mortalidade 

por doença coronariana, em 32% a mortalidade por do-

enças cardiovasculares e em 27% a mortalidade geral. O 

mais interessante foi que os indivíduos que consumiam 

vinho tiveram suas expectativas de vida aumentadas em 

5 anos quando comparados aos abstêmios. curiosamen-

te, um estudo de Hong Kong envolvendo 54.090 pesso-

as não observou efeito do consumo moderado de álcool 

sobre a mortalidade por doença coronariana isquêmica 

em chineses. Os pesquisadores não souberam dizer se 

essa falta de proteção do álcool está relacionada ou não 

a questões raciais.

 Trabalho realizado por pesquisadores brasileiros, 

coordenado pelo Prof. Protásio da Luz, mostrou que o 

consumo de 250 ml de vinho tinto por 15 dias aumen-

tou significativamente os níveis de HDL em pessoas 

normais. Além disso, o vinho reduziu em 7 mmHg os 

níveis de pressão sanguínea de pessoas normais, hi-

pertensos e com níveis elevados de colesterol. Nesse 

último grupo, o vinho também foi capaz de melhorar 

a dilatação das artérias, melhorando o fluxo sanguí-

neo. constatação semelhante foi registrada em ma-

nhattan, Nova York, em diversos grupos étnicos.

 Um estudo australiano demonstrou que o consu-

mo diário de 400 ml de vinho tinto por duas sema-

nas aumenta a capacidade antioxidante do plasma e 

reduz os níveis de estresse oxidativo em jovens (18 a 

30 anos) e em pessoas com idade superior a 50 anos. 

E pesquisa canadense envolvendo 1.154 pessoas com 

idades entre 18 e 64 anos mostrou que o consumo 

“O vinho torna o dia-a-dia mais fácil, menos agitado,
com menos tensões e mais tolerância”

BENjAmIN FRANKLIN (1706–1790), EScRITOR, DIPLOmATA, FILóSOFO E cIENTISTA
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moderado de álcool estava associado a uma redução 

das doenças cardiovasculares. contrariamente, o con-

sumo exagerado (> 8 drinques em um dia) aumentou 

significativamente o risco dessas doenças em homens 

e mulheres. Em pacientes com doença coronariana, 

um estudo francês demonstrou que o consumo de vi-

nho aumenta os níveis sanguíneos de Omega-3, da 

mesma forma que a ingestão de peixes. O Omega-3 é 

sabidamente um agente cardioprotetor, diminuindo o 

risco de morte súbita de origem cardíaca.

 O vinho tem sido empregado na profilaxia e no 

“tratamento” de doenças cardiovasculares há séculos. 

Felizmente, hoje, a medicina reconhece cientificamente 

o papel terapêutico do seu consumo moderado. Tanto 

o etanol como os polifenóis (resveratrol, quercetina, 

antocianos etc.) apresentam propriedades cardiopro-

tetoras, atenuando as lesões causadas por isquemia, 

removendo radicais livres e reduzindo o estresse oxi-

dativo. O vinho reduz o risco de doenças cardiovas-

culares, a mortalidade por doenças coronarianas e 

aumenta a expectativa de vida das pessoas. E mais: 

pesquisa realizada na califórnia concluiu que o con-

sumo moderado de álcool também contribui para a 

qualidade de vida das pessoas, melhorando o humor 

de homens e mulheres. Saúde!

Nota: as referências bibliográficas completas estão disponíveis 

em www.winestyle.com.br

48

Exclusividade
Gloria Reynolds, mais uma aquisição exclusiva da Casa do Porto.

Belo Horizonte - Av. Senhora do Carmo, 1.650 Sion Tel.: 31 3286 7077
São Paulo - Alameda Franca, 1.225 Jardim Paulista Tel.: 11 3061 3003

Vitória - Aleixo Neto, 1.204 Praia do Canto Tel.: 27 3225 3260

A Casa do Porto conquista uma das famílias 
mais tradicionais do Alentejo. De origem 
britânica, a família Reynolds está há mais de um 
século e meio no Alentejo, tendo sido 
responsável pela implantação da casta Alicanta 
Boushchet na região e estado na origem de 
casas vinícolas famosas, como a Mouchão ou 
Quinta do Carmo. Hoje está sob o comando do 
Enólogo Paulo Laureano que tem obsessão em 
criar vinhos diferentes e de qualidade superior.

O vinho desvenda excelente cor para a idade, 
além do aroma intenso e profundo. Faz alusão 
ao café torrado, compotas, resinas balsâmicas, 
revelando um caráter forte e único.

www.casadoportovinhos.com.br
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