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Introdução 

A dieta habitual fornece, além de macro e micronutrientes essenciais, alguns 

compostos químicos, presentes em sua maioria em frutas e hortaliças, que exercem uma 

potente atividade biológica, já comprovada por vários pesquisadores. Esses compostos são 

chamados de compostos bioativos ou, algumas vezes, fitoquímicos, e podem desempenhar 

diversos papéis em benefício da saúde humana1. 

O estudo desses compostos bioativos de alimentos inspirou o conceito de alimentos 

funcionais. O termo alimento funcional teve origem no Japão, em 1980, quando foi utilizado 

pela indústria para descrever alimentos fortificados com ingredientes específicos, inferindo-

lhes certos benefícios à saúde. Compostos bioativos são constituintes extranutricionais e 

ocorrem tipicamente em pequenas quantidades nos alimentos. O interesse neles cresce a cada 

ano. Estudos epidemiológicos, que abordam principalmente uma dieta rica em alimentos de 

origem vegetal, apresentam resultados interessantes, sugerindo que esses alimentos são 

capazes de exercer influência na redução do risco do desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, cânceres, distúrbios metabólicos, doenças 

neurodegenerativas e enfermidades inflamatórias1. 

Uma ampla gama de compostos bioativos é evidenciada e estudada como sendo a 

responsável pelos efeitos benéficos de uma dieta rica em frutas e hortaliças. Esses compostos 

variam extensamente em estrutura química e, consequentemente, na função biológica. 

Entretanto, eles apresentam algumas características em comum: pertencem a alimentos do 

reino vegetal; são substâncias orgânicas e geralmente de baixo peso molecular; não são 

indispensáveis nem sitetizados pelo organismo humano; e apresentam ação protetora na 

saúde humana quando presentes na dieta em quantidades significativas. Essas substâncias 

exercem várias ações do ponto de vista biológico, como atividade antioxidante, modulação de 

enzimas de destoxificação, estimulação do sistema imune, redução da agregação plaquetária, 

controle do metabolismo hormonal, redução da pressão sanguínea e atividade antibacteriana 

e antiviral1. 

Os compostos bioativos são, em sua maioria, metabólitos secundários. Geralmente 

estão relacionados com os sistemas de defesa das plantas contra a radiação ultravioleta, 

agressões de insetos ou patógenos2. Como existem em grande número, eles podem ser 

subdivididos em grupos com milhares de compostos distintos. Algumas substâncias são 



próprias de alguma espécie ou gênero de plantas, outras são unidas por um complicado 

critério de classificação. A Figura 1 mostra um diagrama simplificado sobre esse assunto1. 

 
Figura 1. Subdivisão de compostos bioativos presentes em alimentos de origem vegetal. * 

Fitoestrógenos. 

 Um bioativo pode apresentar certa atividade biológica in vitro e in vivo não ser 

biodisponível, ou ser rapidamente metabolizado e excretado, tornando-se ineficaz. Uma 

abordagem completa sobre a atividade biológica dessas substâncias deve envolver o estudo da 

sua biodisponibilidade, englobando liberação, absorção, distribuição, metabolismo, tempo de 

meia-vida efetiva, mecanismos de ativação e inativação e excreção do composto em questão. 

Certamente, somente uma pequena parte dos compostos bioativos foi estudada da maneira 

adequada desse ponto de vista.  

Polifenóis 

 O termo polifenóis ou compostos fenólicos refere-se a uma amplo e numeroso grupo 

de moléculas encontradas em hortaliças, frutas, cereais, chás, café, cacau, vinho, suco de 

frutas e soja. Nas plantas, eles exercem função de fotoproteção, defesa contra microrganismos 

e insetos, além de serem responsáveis pela pigmentação e por algumas características 

organolépticas dos alimentos. Os polifenóis apresentam uma estrutura quíica comum, 

derivada do benzeno, ligada a um grupo hidrofílico. 

 Com base em sua estrutura e na maneira pela qual os anéis polifenólicos ligam-se uns 

aos outros, eles são classificados em quatro famílias: flavonoides, ácidos fenólicos, lignanas e 

estilbenos. Os polifenóis recebem muita atenção da comunidade científica por seus numerosos 



efeitos biológicos, como sequestro de espécies reativas de oxigênio e modulação da atividade 

de algumas enzimas específicas, bem como seu potencial como agente antibiótico, 

antialergênico e antiinflamatório2. 

 Descreve-se também que os polifenóis podem apresentar uma variedade de 

mecanismos de ação, independentes de sua capacidade antioxidante convencional, no 

sentindo de reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Assim, em processos 

fisiológicos básicos, atividades pró-oxidantes atribuídas aos polifenóis são descritas com efeito 

oposto ao observado na ação antioxidante; por exemplo, atuando como antioxidantes, os 

polifenóis aumentam a sobrevivência celular, contudo, como pró-oxidantes, eles podem 

induzir à apoptose ou ao bloqueio da proliferação celular. Outros efeitos biológicos específicos 

são a inibição ou a redução da expressão de diferentes enzimas, entre elas a telomerase, a 

cicloxigenase e a lipoxigenase, e ainda podem interagir com vias de transdução do sinal e 

receptores celulares, evidenciando o seu papel na nutrigenômica3. 

 As principais fontes de polifenóis são as frutas, os chás, o café, o vinho tinto e a soja e 

seus derivados. Como o conteúdo nos alimentos é muito variável, dispõe-se somente de 

informações parciais sobre o consumo diário dessa classe de produtos bioativos. Esses dados 

são obtidos por análise de várias formas agliconas presentes nos alimentos mais consumidos 

por humanos. Assim, supõe-se que a ingestão mínima total, em um dia, seja de 1 g4. 

 O conteúdo de polifenóis dos alimentos é influenciado pelos métodos de preparação 

culinária, o simples descascamento de frutas pode reduzir significativamente o teor de 

polifenóis. Um exemplo são os flavonoides da cebola, o cozimento pode acarretar redução de 

75% do seu conteúdo inicial de quercetina após 15 minutos de fervura, 65% após cozimento 

em microondas e 30% após fritura3. Essas alterações devem ser consideradas quando se 

estuda a ingestão de compostos bioativos; assim, estimou-se que a ingestão dietética de 

flavonoides pela população brasileira é de 60 a 106 mg/dia5. 

 As concentrações de polifenóis no plasma variam muito após o seu consumo, 

especialmente de acordo com a natureza dos polifenóis e dos alimentos que os contêm. Eles 

estão presentes em concentrações que variam de 0,3 a 0,75 mol/L, após o consumo de 80 a 

100 mg do equivalente de quercetina, administrada na forma de maçã, cebola ou outros 

alimentos fonte6. 

 Com relação a outros alimentos, os dados encontrados na literatura mostram que, 

quando a ingestão ocorreu na forma de chá-verde (90 a 150 mg), a concentração plasmática 

foi de 0,1 a 0,7  mol/L; na forma de chocolate (70 a 165 mg), de 0,25 a 0,7 mol/L; ou na 

forma de vinho tinto (35 mg), de 0,09 mol/L. Todos os experimentos utilizaram equivalentes 

de quercetina como parâmetro de conteúdo de polifenóis7. 

 As antocianinas são os polifenóis que apresentam as menores concentrações 

plasmáticas, o pico de absorção máxima ocorre entre 30 minutos e 2 horas após o consumo e 

é de ordem de poucos nmols/L para uma ingestão de 110 a 220 mg de antocianinas. 

Hassimoto8 observou que a administração de cianidina, por meio de extratos de amora 

silvestre, a ratos, por via oral, apresentou pico de concentração plasmáticas 15 minutos após a 

administralção. A absorção da cianidina total correspondeu a 0,11% da dose administrada. 



 As isoflavonas certamente representam os flavonoides que mais são absorvidos. 

Concentrações plasmáticas de 1,4 a 4 mol/L são obtidas entre 6 e 8 horas após a ingestão em 

adultos que consomem uma quantidade relativamente baixa de soja e produtos derivados 

(aproximadamente 50 mg de isoflavonas)6. 

 A questão a ser esclarecida é se o plasma é um bom biomarcador de exposição a 

polifenóis, pois as concentrações plasmáticas desses compostos na forma intacta raramente 

excede 1 M. A manutenção de altas concentrações de polifenóis no plasma necessita do 

consumo repetido de alimentos fonte em todas as refeições3. 

Glicosinolatos 

 Glicosinolatos constituem um grupo de compostos biologicamente inativos que devem 

ser hidrolisados para exercer atividade biológica tanto nas plantas quanto nos seres humanos. 

A sua estrutura é formada de ésteres de (Z)-N-hidroxiaminossulfato ligados a uma β-D-

glicopiranose seguida de um grupo sulfato e uma cadeia lateral variável. Esse grupo de 

compostos bioativos é encontrado principalmente em hortaliças brássicas, como a couve, o 

repolho, o brocólis, a couve-flor e a couve-de-bruxelas. 

 Os glicosinolatos são compostos hidrofílicos, química e termicamente estáveis, e a sua 

hidrólise ocorre por uma reação enzimática mediada pela enzima mirosinase (β-tioglicosidase). 

Essa enzima co-ocorre nas plantas que contêm glicosinolatos em compartimentos isolados, 

entrando em contato com estes apenas quando a planta sofre alguma injúria. Portanto, os 

glicosinolatos, a exemplo dos polifenóis, estão relacionados com o sistema de defesa das 

plantas. Os produtos que, em geral, resultam da hidrólise de glicosinolatos são os 

isotiocianatos (ITC), as nitrilas e os tiocianatos9. 

Carotenoides 

 Há alguns anos, o interesse em carotenoides era resumido àqueles que possuem 

atividade pró e pré-vitamínica A. Atualemente, o enfoque também é direcionado para outras 

atividades biológicas que os carotenoides podem exercer. Existem cerca de 600 carotenoides 

na natureza, entretanto, apenas de 30 a 40 estão presentes na dieta, e 13 compostos e oito 

metabólitos são encontrados em tecidos humanos, variando de acordo com as dietas 

individuais. Destes, o α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, a luteína, zeaxantina e o 

licopeno são responsáveis por aproximadamente 90% das concentrações plasmáticas dos 

carotenoides. 

 Contudo, o plasma apresenta apenas 1% dos carotenoides do corpo. Em sua maioria, 

eles encontram-se armazenados em outros órgãos e tecidos. As maiores concentrações são 

encontradas no fígado, mas os carotenoides também podem ser depositados no tecido 

adiposo, no cólon, no pâncreas, na próstada, na máculo lútea e na pele10. 

Principais mecanismos de ação e efeitos biológicos dos compostos bioativos 

 Mecanismos de ação são definidos como as vias bioquímicas e fisiológicas pelas quais 

determinados compostos interagem com os componentes celulares e teciduais para realizar 

um efeito biológico. 



 Assim, compostos bioativos presentes na dieta habitual do ser humano apresentam 

efeitos biológicos. Há evidências de que eles apresentam papéis na redução do risco de 

doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer e as doenças cardiovasculares. Entretanto, 

os efeitos dos compostos bioativos na saúde dependem das quantidades consumidas e da 

biodisponibilidade desses compostos. 

 Nesse sentido, muitos mecanismos são propostos para os efeitos dos compostos 

bioativos no organismo humano. Um exêmplo é a capacidade de alterar o metabolismo de 

carcinogênicos químicos por modificar o sistema endógeno de enzimas. Sabe-se que os 

mamíferos são dotados de um complexo sistema de defesa, e os xenobióticos, quando entram 

no organismo, sofrem uma série de transformações mediadas por enzimas. Existem 

basicamente dois tipos de enzimas de biotransformação de xenobióticos: as enzimas de fase I, 

que incluem as enzimas da família do citocromo P-450 dependentes de monozigenases, 

geralmente responsáveis pela ativação dos compostos e, por esse motivo, chamadas de 

ativadoras; e as enzimas de fase II, como as glutationas, a quinona redutase e a UDP-

glucuronosil transferase, entre outras que possuem como principal característica o poder de 

adição ou conjugação de cofatores endógenos, como glutationa e ácido glucurônico, formando 

produtos não tóxicos e, por essa razão, também são chamadas de destoxificadoras11. 

 Muitos estudos demonstram que compostos bioativos atuam como quimioprotetores, 

agindo na indução de enzimas que metabolizam os carcinógenos, transformando-os em suas 

formas menos reativas. 

 Com relação a estudos de quimioprevenção, são encontrados muitos compostos com 

essa atividade, e estes são separados em duas classes funcionais. A primeira inclui indutores 

monofuncionais, que modulam a expressão e a atividade de enzimas de fase II. A segunda é 

composta de indutores bifuncionais, que exercem influência em enzimas de ambas as fases I e 

II12. 

 Evidências sugerem efeitos nutrigenômicos dos compostos bioativos de alimentos 

como a regulação da atividade de enzimas em níveis transcricionais. A indução da transcrição é 

mediada pelo receptor Ah, uma proteína celular que liga hidrocarbonetos aril, formando um 

complexo que age no núcleo da célula, controlando uma série de processos de 

biotransformação. Esse sistema é ativado por ambos os indutores, mono e bifuncionais. A 

ativação transcricional pode ser iniciada por um promotor, chamado elemento de resposta 

antioxidante, ou alternativamente pelo elemento de resposta a xenobióticos. Os elementos de 

resposta antioxidante são encontrados na região promotora de vários genes que expressam 

enzimas de fase II13. Hoje, já existem trabalhos que explicam detalhadamente os caminhos de 

sinalização e expressão gênica que definem cada ação quimiopreventiva dos compostos 

bioativos11. 

 Os produtos de hidrólise dos glicosinolatos podem atuar como agentes 

quimiopreventivos em várias etapas do processo carcinogênico. Eles podem impedir que 

ocorram danos no DNA por inibir a ativação do carcinógeno, bloqueando a atividade de 

enzimas de fase I, ou, ainda, eliminar carcinogênicos reativos por indução da atividade das 

enzimas de fase II. Também podem atuar inibindo a proliferação por interromper o ciclo 

celular ou ativar mecanismos apoptóticos e, assim, eliminar células malignas e pré-malignas14. 



 Existem evidências convincentes de que certos isotiocianatos naturais, bem como 

alguns análogos sintéticos, são inibidores efetivos de tumores quimicamente induzidos em um 

ou mais órgãos de roedores, como bexiga, cólon, esôfago, mama, pâncreas e estômago. 

Estudos de biologia molecular mostram que a atividade quimiopreventiva dos isotiocianatos 

não somente inibe o desenvolvimento, como também elimina a estabilidade de células 

neoplásicas. 

 Com relação aos polefenóis, estudos experimentais recentes em animais e humanos 

demonstraram que o aumento na ingestão pode prevenir a formação de LDL oxidada, reduzir a 

tendência do sangue a formar coàgulos, manter os níveis de pressão sanguínea e elevar a 

capacidade antioxidante total do sangue2. 

 Contudo, em geral, postula-se que os polifenói também atuam diretamente como 

sequestradores de radicai livres, enquanto asseguram a proteção e a regeneração de outros 

antioxidantes dietéticos. As atividades biológicas dos polifenóis foram avaliadas in vitro em 

enzimas purificadas, em cultura de células e em tecidos isolados, utilizando polifenóis na forma 

aglicona, ou algumas vezes glicosilados, presentes em alimentos. O reflexo da atividade 

antioxidante dos polifenóis sugere que seu metabolismo apresente um efeito considerável. 

Por exemplo, a hidrofobicidade dos polifenóis é intermediária entre a vitamina C, altamente 

hidrofílica, e a E, altamente hidrofóbica. Os polifenóis agem nas interfases hidrolipídicas e 

podem estar envolvidos nas vias de regeneração das vitaminas C e E6. 

 As atividades antioxidantes e de proteção de órgãos vitais (fígado, cérebro, rins, e 

sistema cardiovascular) são dois mecanismos de atuação de vários compostos bioativos, como 

flavonoides (isoflavonas da soja, catequinas dos chás orientais, chá-verde e chá-preto), 

atocianinas (feijão, morango, amora, cereja, casca de uvas e vinho tinto), carotenoides, como o 

licopeno (tomate, melancia e goiaba), entre outros. Os carotenoides são tidos como agentes 

potentes na redução dos risco de câncer, e a luteína e zeaxantina reduzem o risco do 

desenvolvimento de degeneração macular relacionado à idade15. 

 Compostos bioativos atuam na redução da agregação plaquetária e do risco de 

trombose e aterosclerose, bem como nas alterações no metabolismo do colesterol. Compostos 

sulfurados do alho e polifenólicos de uvas e vinhos tintos (procianidinas), do cacau, do 

chocolate e dos chás orientais, entre outros, são importantes compostos relacionados a esses 

efeitos2. Atuam também no controle das concentrações de hormônios esteroides e do 

metabolismo endócrino. As isoflavonas presentes na soja são uma alternativa para a terapia de 

reposição hormonal, tendo como efeitos benéficos a diminuição do risco de câncer, de 

doenças cardiovasculares e da osteporose (inibem a atividade dos osteoclastos, células ósseas 

responsáveis pela reabsorção óssea)16. 

 Em estudos recentes, os polifenóis apresentaram atividades anti-inflamatórias. Entre 

os potenciais mecanismos moleculares para essas atividades, pode-se incluir a inibição de 

enzimas relacionadas à resposta inflamatória, como as cicloxigenases e as lipoxigenases. 

Entretanto os mecanismos ainda não estão totalmente elucidados, assim, os polifenóis podem 

exercer influência de várias formas17. 



 Atualmente, o efeito mais comentado dos compostos bioativos é a sua capacidade de 

modular eventos epigenéticos, como a metilação do DNA e a acetolação de histonas. Ao 

contrário do silenciamento transcricional por modificações genéticas, eventos epigenéticos 

não interferem no conteúdo da informação dos genes afetados e são potencialmente 

reversíveis. A hipermetilação do DNA pode levar ao sileciamento gênico e ter importantes 

implicações no controle da carcinogênese. Já a acetilação neutraliza a carga positiva dos 

resíduos de lisina, diminuindo a afinidade das histonas pelo DNA, que possui carga negativa. 

Esse evento permite o desprendimento da terminação da histona do nucleossomo, afrouxando 

a estrutura da cromatina e permitindo o acesso de fatores de transcrição18. 

 Recentemente, o tratamento com genisteína e licopeno, em culturas de células de 

câncer de mama, reinduziu a expressão do gene supressor de tumor GSTP1, e esse efeito foi 

acompanhado de uma desmetilalção da região promotora desse gene, observada por uma 

reação em cadeia da polimerase (PCR) específica para metilação. Contudo, nenhum dos 

tratamentos alterou o padrão de metilação de outro gene supressor de tumor, o RAR19. 

Considerações finais 

 A atividade biológica dos compostos bioativos está intimamente relacionada com a sua 

biodisponibilidade. O conceito de biodisponibilidade integra muitas variáveis, como absorção 

intestinal, o metabolismo pela microflora, o metabolismo intestinal e hepático, a natureza dos 

metabólitos circulantes, a excreção pelas vias urinária e biliar, bem como a variabilidade intra e 

interindividual. Integrar todas as informações e relacioná-las com os efeitos na saúde, 

possibilitando a elaboração de recomendações de consumo são os desafios atuais. 

 Evidências se acumulam sobre efeitos terapêuticos dos compostos bioativos, o que 

aumenta a importância do entendimento da biodisponibilidade desses compostos in vivo. 

Contudo, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas a respeito desse assunto e esse 

pode constituir um campo promissor para novas pesquisas. É importante também ressaltar 

que a dieta perfaz um papel fundamental no estilo de vida saudável, mas não é o único fator. 

Exercícios regulares, redução do consumo de álcool e abolição do tabagismo são atitudes 

fundamentais para a obtenção de uma vida saudável. 
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