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I NTRODUÇÃO

NÃO HÁ 
SUPERALIMENTOS, 
HÁ COMBINAÇÕES 

PODEROSAS
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Não há superalimentos, há combinações poderosas de alimen-

tos — tal como não há super-heróis mas, sim, equipas com 

estratégias e soluções vencedoras.

Saber tirar partido de todos os alimentos, beneficiar da 

existência de nutrientes diferentes é determinante para en- 

contrar o equilíbrio nutricional que promove a saúde, que pre-

vine doenças, encontrando-se ao alcance de todos. Basta reter e 

seguir alguns princípios básicos. Primeiro, todos os alimentos 

têm um lugar reservado na alimentação saudável. Segundo, 

nenhum alimento natural deve ser posto de parte, ou igno-

rado, sem ser previamente testado ou provado pelo menos 

uma primeira vez, exceto se houver diagnóstico clínico de 

alergia ou intolerância alimentar. E terceiro, a combinação dos 

alimentos promove uma cooperação entre eles, desenvolvendo- 

-se o que se designa por sinergia nutricional.1 Combinam-se 

diferenças próprias da natureza de cada alimento, permitindo 

o acesso a uma grande diversidade de nutrientes. Além disso, 

se há nutrientes que precisam de ser ingeridos em maior 
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quantidade ou mais vezes, outros há que pequenas quantida-

des são suficientes. 

Na verdade, quando é assegurado o acesso a todos os nutrien- 

tes na sua diversidade e nas quantidades adequadas, o resul-

tado alcançado é uma alimentação saudável. Apesar de haver 

semelhanças de qualidade nutricional entre alimentos, não  

podemos inferir que substituir um por outro vai dar exata-

mente ao mesmo em termos nutricionais, porque não vai. 

Uma laranja e um kiwi são ambos frutos. Na Roda dos Alimen- 

tos pertencem ao mesmo grupo e têm teores muito semelhan- 

tes de vitamina C; no entanto, apresentam gradientes muito 

diferentes de outros nutrientes como vitaminas, minerais,  

fibras e fitoquímicos. O mesmo se passa com tantos outros   

alimentos.
Hoje, conhecem-se milhares de fitoquímicos: mais de 25 000  

tipos diferentes de moléculas identificados em frutos, vegetais, 

cereais, ervas aromáticas e especiarias, com potencial antican-

cerígeno, que exibem capacidades para impedir ou interromper 

o desenvolvimento do cancro e que desempenham um papel 

crucial na prevenção e redução do risco da doença cardiovas-

cular, da diabetes, da doença de Alzheimer e no declínio fun-

cional associado à idade.2, 3 Por isso, todos os alimentos que a 

Natureza concede, seguros e livres de substâncias tóxicas, têm 

um papel importante na alimentação e nutrição humana que, 

enquanto ciência, estuda o equilíbrio mais ou menos delicado 

entre qualidade e quantidade dos nutrientes. 

A alimentação saudável rege-se pelo equilíbrio e pela variedade  

dos alimentos, aproveitando-se das diferenças e combinando-as,  

originando uma alimentação completa. E, quando isto é con- 

seguido, quando se adquirem hábitos alimentares saudáveis de 
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forma consistente e satisfatória, ocorrem no corpo humano adap-

tações notáveis, de uma forma global, que contribuem substan-

cialmente para a promoção da saúde.

Nenhum alimento por si só é capaz de fornecer todos os 

nutrientes essenciais para suprir as necessidades nutricionais 

do organismo humano. Por isso, o termo «superalimento»,  

e como é vulgarmente definido, não se enquadra no conceito 

de alimentação saudável, reconhecida como uma alimenta-

ção equilibrada, variada e completa, já que esta convoca todos 

os alimentos e os integra adequadamente. Identificar um pe- 

queno número de alimentos e classificá-los como superali-

mentos dá-lhes importância e notoriedade, ao mesmo tempo 

que desvaloriza todos os outros alimentos. Isso confunde os 

consumidores e favorece uma escolha monótona, repetida e 

contrária ao consumo de uma ampla variedade de alimentos, 

com desperdício de todos os possíveis benefícios para a saúde.4

Existe, atualmente, uma grande procura de informação 

sobre os alimentos (os novos e os reinventados) e os seus 

benefícios para a saúde, como forma de alcançar bem-estar e 

prolongar a vida. Sendo a obesidade, as doenças do foro cardio-

vascular e o cancro as patologias que mais afetam a saúde dos 

portugueses, é inevitável a busca de conhecimento que propor-

cione respostas válidas e que facilmente possam ser aplicadas 

na rotina diária. 

Os alimentos e os hábitos alimentares tornaram-se um foco 

de interesse constante devido ao reconhecimento crescente e 

global que ganharam pelo papel-chave que têm vindo a desem-

penhar na prevenção e tratamento das doenças mais comuns 

e prevalentes no novo século. Por esta razão, assiste-se a uma 

procura incessante de propriedades curativas nos alimentos, 
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nos produtos alimentares, em dietas e suplementos, entre 

outros. Através das redes sociais, este fenómeno intensificou-

-se como uma espécie de aprendizagem coletiva. Todos os dias, 

milhões de pessoas pesquisam na Internet informações sobre 

alimentos com poder de curar, amenizar ou tratar certas malei-

tas. No entanto, grande parte da informação veiculada nestes 

meios de comunicação, bem como na maioria dos livros cuja 

temática é a alimentação, carece de fundamentação científica, 

conduzindo erroneamente as pessoas na tomada de decisões 

relacionadas com a alimentação, com a saúde e a prevenção 

do cancro e outras doenças, o que pode levar a que facilmente 

coloquem em risco a sua saúde. 

Uma mania dietética que condene um alimento à restrição 

ou, de modo oposto, à sua divinização sem provas científicas, 

e conquiste a atenção coletiva obtida pelos milhares de par-

tilhas nas redes sociais, promove uma cultura alimentar que 

instiga ao medo e a extremos. Até que ponto vamos continuar 

a tomar decisões importantes sobre como nos alimentamos 

com base em informações cuja qualidade é desconhecida, sem 

dados concretos e fiáveis, apenas num conjunto infindável de 

opiniões e de opiniões sobre opiniões?…

É urgente uma evolução coletiva no conhecimento das 

ciências da nutrição e da alimentação para que haja maior 

consciência sobre o que ouvimos ou lemos, de modo a ficar-

mos mais lúcidos e críticos, mais capazes de ponderar sobre 

as bases das informações de saúde obtidas, se os seus autores 

têm qualificações para expor devidamente os factos científicos 

e se apresentam credenciais legítimas. 

No meu entendimento, duas atitudes serão benéficas para 

ajudar a acabar com a iliteracia alimentar: deixar de ler artigos 
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patetas sobre nutrição, escritos por pessoas que não são quali-

ficadas, e não dar atenção a fofocas dietéticas ou a afirmações 

vulgares, muito subjetivas, do género «é muito saudável» ou 

«é pouco saudável», que constituem apenas suposições exa-

geradas. Neste sentido, o primeiro objetivo deste livro é dispo-

nibilizar conteúdos que possam facilitar e encorajar escolhas 

alimentares informadas, proporcionando a adoção de estilos  

de vida saudáveis e, simultaneamente, contribuindo para des-

fazer ideias preconcebidas, sem nenhuma fundamentação 

científica. 

Ao longo destas páginas, serão apresentados os benefícios 

nutricionais, caraterísticas e propriedades de diferentes frutos 

e vegetais — estes últimos, embora aqui sejam assim desig-

nados por ser este o seu nome mais popular, dizem respeito 

a verduras e legumes. Aqui, vai encontrar informação atuali-

zada, suportada cientificamente através de centenas de estu-

dos, que irá desafiá-lo, a si, leitor, a não ignorar estes alimentos 

e a reservar-lhes lugar nas várias refeições ao longo do dia.  

É de extrema importância contrariar a tendência crescente na 

população portuguesa em fazer desaparecer, das refeições do 

almoço e do jantar, os alimentos que são protetores de doen-

ças, mas também dos lanches, pequenas refeições indispensá-

veis para se encontrar o equilíbrio nutricional e a saúde. 

Este livro pretende ser, acima de tudo, uma leitura pro-

veitosa, curiosa e construtiva para qualquer leitor que deseje 

conhecer mais sobre o que come e que privilegie informa-

ção com bases científicas sobre alimentos imprescindíveis na 

nutrição e alimentação saudável. 
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PARTE I 

FRUTA E VEGETAIS: 
EM TODAS 

AS REFEIÇÕES, 
TODOS OS DIAS
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A maior parte das pessoas sabe qual é a base de uma dieta sau- 

dável. Os fundamentos de um padrão alimentar saudável não 

são particularmente complicados e desde cedo, na escola, fica-

mos a conhecê-los. 

Em todo o caso, uma breve vista de olhos pela Roda dos 

Alimentos, o guia alimentar oficial promotor da educação 

nutricional em Portugal, possibilita uma leitura fácil sobre as 

recomendações diárias dos diferentes grupos alimentares e  

do peso proporcional que cada grupo tem para alcançarmos 

uma alimentação completa, equilibrada, variada e rica em 

fibras. Por outras palavras, a alimentação diária deve conter 

alimentos dos sete grupos alimentares, sendo que a quanti-

dade que devemos comer de cada um dos grupos está repre-

sentada pela dimensão de cada um deles.5 

A primeira recomendação deste guia português é visivel-

mente clara: a alimentação de todos os dias é maioritariamente 

composta de alimentos de origem vegetal, reunindo «cereais, 

derivados e tubérculos», «produtos hortícolas», «fruta» e  
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«leguminosas». Quase metade da Roda dos Alimentos é pre- 

enchida por vegetais e fruta (43%) — o que demonstra a sua 

importância, graças aos teores elevados em micronutrientes, 

fibras alimentares e água que contêm. 

1–3
porções

2–3
porções

1,5–4,5
porções

1–2
porções

4–11
porções

3-5
porções

3-5
porções

Segundo a Roda dos Alimentos, cada pessoa deve consu-

mir, todos os dias, entre 3 a 5 porções de produtos hortícolas, 

a que se acrescem pelo menos de 3 até 5 porções de fruta,  
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introduzindo variedade de acordo com as quatro estações do  

ano. As leguminosas, representadas pelas ervilhas, feijão,  

favas, grão-de-bico, lentilhas, também devem ser incluídas 

nas refeições diárias na quantidade de 1 a 2 porções. Já para  

o maior grupo, o que inclui os cereais, derivados e as varieda-

des de batata, o número de porções diárias é muito variável: 

de 4 a 11 porções.

Os frutos secos, as sementes, as ervas aromáticas, as espe-

ciarias e certos condimentos (vinagre, molho de soja e mos-

tarda) não estão contemplados nem são promovidos no guia 

português; porém, são excelentes fontes vegetais que encer-

ram uma ampla variedade de nutrientes, devendo ser integra-

dos diariamente nas várias refeições. 

Todos os grupos alimentares diferem consideravelmente 

em valor energético e em composição nutricional; no entanto, 

estas variações também se verificam dentro de cada grupo,  

o que reforça a ideia de que todos os alimentos são diferentes 

entre si e, por isso mesmo, necessários. 

O grupo dos produtos hortícolas inclui um leque muito 

diversificado de alimentos: vegetais de folha como os espina-

fres, alface, rúcula, nabiças, entre tantos outros; crucíferas, 

como a couve-galega, os brócolos, os agriões, a couve-flor e as  

pequenas couves-de-bruxelas; raízes, que incluem, entre outros,  

rabanetes, beterraba, nabo e cenoura; legumes-frutos como o 

tomate, pimento, pepino, beringela, chuchu, curgete e outras 

abóboras; bolbos, representados pelas cebolas, alhos, alho-

-francês e chalotas; e legumes que são talos, como os espargos, 

entre muitas outras espécies. 

No grupo da fruta também se verificam diferenças signifi-

cativas na variedade de alimentos disponíveis: frutos cítricos, 
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maçãs, peras e marmelos; uvas e outras bagas; fruta de caroço, 

na qual se incluem pêssegos, ameixas, cerejas, damascos e nec-

tarinas; fruta tropical, que engloba bananas, ananás, manga, 

papaia, anona; fruta exótica, que reúne, por exemplo, kiwis, 

dióspiros e maracujás; e os grandes frutos como o melão, a me- 

loa e a melancia. 

A fruta e os restantes alimentos de origem vegetal devem 

estar presentes em todas as refeições e todos os dias, por apre-

sentarem um argumento de peso: é através deles que obtemos 

a grande maioria das vitaminas e dos minerais, e são também 

eles que disponibilizam um alto teor em fibras alimentares e 

outros compostos bioativos, conhecidos por fitoquímicos, que 

podem contribuir para reduzir o risco de doença cardiovascu-

lar e de certos tipos de cancro — as duas causas mais comuns 

de morte prematura no mundo e que foram coletivamente res-

ponsáveis por 25,5 milhões de mortes em 2013.6

Através da fruta e dos vegetais consegue-se assegurar uma 

extraordinária concentração de nutrientes básicos que promo-

vem um ambiente celular saudável e, consequentemente, um 

bom estado da saúde em geral. Com uma seleção tão diversi-

ficada de alimentos vegetais de tantas cores, sabores e odores, 

ao que se junta um valor nutricional global elevado, não se 

justifica uma participação tão limitada ou mesmo inexistente 

destes alimentos nas refeições dos portugueses.

A maioria dos vegetais é pouco calórica, apresentando de 

10 até 50 calorias por 100 gramas.

Os vegetais de folha são ricos em vitamina C, folatos (o ácido 

fólico na forma natural), cálcio e fitoquímicos da classe dos 

carotenoides, e contêm também pequenas quantidades de áci-

dos gordos ómega-3. 
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As folhas das crucíferas disponibilizam vitamina C, vita-

mina A e os seus precursores (β-caroteno, luteína e zeaxan-

tina), vitamina B6, vitamina E e fibras alimentares; fornecem 

ainda cálcio, potássio, ferro, magnésio e fósforo em pequenas 

quantidades, mas significativas.7 No entanto, os vegetais da 

família das Crucíferas tornam-se únicos por ostentarem eleva-

das concentrações de glucosinolatos, um grupo de compostos 

fitoquímicos que são convertidos em outras substâncias biolo-

gicamente ativas: os indóis e os isotiocianatos.8

Todos os outros legumes, de tons vermelhos, laranjas ou  

verdes, são ricos em nutrientes tradicionais como a vita- 

mina C, os folatos, a vitamina E (ou tocoferóis), e ainda em 

potássio, cálcio, magnésio, fósforo, complementados por  

diferentes grupos de fitoquímicos: carotenoides (licopeno, 

β-caroteno, luteína), flavonoides e uma grande diversidade de 

outros compostos fenólicos.9 

O alho, a cebola e outros bolbos seus parentes são concei- 

tuados pelos compostos organossulfurados que libertam quando 

são picados, esmagados ou triturados.10 Na cebola, também se 

encontram outros dois grupos de fitoquímicos distintos: os fla-

vonoides e as antocianidinas. 

Os frutos são alimentos complexos, contendo, cada um 

deles, numerosas vitaminas, minerais e uma vasta coleção de 

fitoquímicos com propriedades benéficas, como carotenoides, 

ácidos fenólicos, flavonoides, antocianidinas e outros polife-

nóis, que contribuem para o seu potencial anticancerígeno.11 

No que diz respeito ao conteúdo calórico, a maioria dos frutos 

frescos não vai além das 100 calorias por 100 gramas.7 

São constituídos sobretudo por ácidos orgânicos (ácido 

málico, cítrico e tartárico), açúcares naturais (glicose, frutose, 
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sacarose) e fibras alimentares, que são amplamente fermenta-

das no intestino. 

Alguns frutos destacam-se pela apreciável quantidade de 

água que fornecem, como o melão, a melancia e os citrinos. 

A melancia, o melão e a meloa distinguem-se pelo abundante 

conteúdo em carotenoides — com as polpas de tom amarelo- 

-alaranjado mais ricas em β-caroteno e o licopeno como o prin-

cipal personagem da polpa vermelha da melancia.7

Os citrinos fornecem mais de 60 tipos de flavonoides, entre 

os quais se destacam a naringenina e a hesperidina, compos-

tos que têm mostrado uma atividade biológica que se estende 

desde a ação anti-inflamatória à anticancerígena e à antiatero-

génica, contribuindo para a prevenção do cancro e das doenças 

degenerativas.12

As peras e as maçãs são dos frutos que apresentam as con-

centrações mais elevadas em frutose, com 6213 e 5900 mili-

gramas, respetivamente, por 100 gramas de fruto fresco.7 São 

frutos fáceis de transportar e de comer em qualquer lugar. 

Porventura, são os frutos prediletos para a confeção de purés 

destinados às crianças mais pequenas e à população sénior. 

A base destes frutos quanto à presença de fitoquímicos reúne 

ácidos fenólicos, catequinas, flavonóis e antocianidinas, mas 

os respetivos teores variam substancialmente com as diferen-

tes variedades do fruto, sendo também alterados consoante o 

amadurecimento e o armazenamento. De resto, como todos 

os outros frutos já aqui falados. Deve-se considerar, sempre 

que possível, aproveitar-se a casca de maçãs e peras — além 

de fibras alimentares, a casca representa uma pequena parcela  

do peso total do fruto, fornecendo concentrações significati- 

vas de compostos fenólicos, sobretudo de antocianidinas.13 
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De uma maneira geral, os frutos são muito reconhecidos 

por serem boas fontes de vitamina C, potássio e magnésio; no 

entanto, entre eles, os teores fornecidos destes micronutrien-

tes são muito diferentes, assim como também são diferentes 

os seus compostos fitoquímicos. As bagas são grandes forne-

cedoras de uma ampla variedade destas substâncias, como 

flavonoides, ácidos fenólicos, antocianidinas, estilbenos e tani-

nos, com capacidades antioxidantes, anticancerígenas, anti- 

-inflamatórias e antineurodegenerativas. O consumo de bagas 

está associado à redução do risco cardiovascular, do cancro e do 

declínio cognitivo.14

Os frutos de caroço, em particular as cerejas, os pêssegos  

e as ameixas, contêm uma mistura de fitoquímicos que inclui 

ácidos fenólicos, flavonóis, antocianinas, procianidinas e caro-

tenoides. Estes componentes alimentares bioativos susten-

tam potenciais benefícios na prevenção do cancro, doenças 

cardiovasculares, diabetes, doenças inflamatórias e doença de 

Alzheimer.15, 16

Atualmente, todas as pessoas têm possibilidade de consu-

mir frutos tropicais e exóticos, originários do outro lado do 

planeta, o que aumenta extensivamente o acesso a alimentos 

com caraterísticas nutricionais únicas. De uma maneira geral, 

os frutos tropicais apresentam uma interessante combina- 

ção de carotenoides, ácidos fenólicos, catequinas e flavonóis.17 

Os frutos exóticos também possuem uma base fitoquímica 

semelhante — carotenoides e ácidos fenólicos —, mas dispo-

nibilizam um leque mais alargado destes compostos.17 Parece 

que os frutos tropicais concentram mais carotenoides no perfil 

fitoquímico quando comparados com os frutos de climas tem-

perados, como maçãs, framboesas ou uvas.18 
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Nutricionalmente densas, as leguminosas contêm níveis altos 

de proteínas vegetais e uma ampla gama de micronutrientes 

(vitaminas, minerais e fibras alimentares) e de substâncias 

fitoquímicas como as classes dos flavonoides, antocianidinas 

e isoflavonas, com alguns ácidos fenólicos a predominarem.19 

No seu conjunto, estes nutrientes constituem uma potencial 

prevenção e terapêutica para algumas das já conhecidas doen-

ças crónicas, conferindo nomeadamente uma significativa pro-

teção contra certos tipos de cancro, tais como os da cavidade 

oral, laringe, estômago, colorretal e rim.20 A dose aconselhá- 

vel de leguminosas traduz-se no consumo diário de cerca de  

25 gramas de uma das muitas variedades de feijão ou de grão-

-de-bico, na vertente seca destes alimentos, tradição na gastro-

nomia portuguesa, ou então de uma fação fresca de ervilhas ou 

favas (80 gramas). 

As fibras alimentares provêm exclusivamente dos alimen-

tos vegetais. Só um padrão alimentar rico em fruta, vegetais, 

leguminosas e cereais integrais pouco processados pode asse-

gurar quantidades significativas e adequadas daquele nutriente 

para o funcionamento exemplar do intestino. 

As fibras são verdadeiramente importantes no contexto de 

uma vida saudável. No corpo humano, o intestino desempenha 

não uma mas múltiplas funções vitais. Sem as fibras alimen-

tares, o funcionamento do intestino fica dificultado, digamos 

que se torna ineficiente, e, com o arrastar dos anos, pode surgir 

uma catadupa de sintomas que nos alertam para algumas doen-

ças. Conhece termos como obstipação, hemorroidas, diver- 

ticulite? Pois é. São alguns exemplos de consequências de uma 

ingestão diária insuficiente de fibras. Além disso, uma alimen-

tação parca em fibras está atualmente associada ao aumento 
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do risco do aparecimento de cancro do cólon, cancro da mama, 

obesidade, diabetes e doença cardiovascular.21

Sem fibras, o intestino não dispõe do «conforto» e do equi- 

líbrio que precisa para realizar com facilidade todas as suas  

tarefas, indispensáveis para a saúde em geral.

Para um consumo adequado de fibras, a dose diária reco-

mendada é de 14 gramas de fibra total, por 1000 calorias das 

necessidades energéticas, ou de 25 gramas para mulheres 

adultas e 38 gramas para homens adultos.21

Atualmente, as fibras alimentares são classificadas em duas  

grandes categorias, conforme a solubilidade em água dos seus  

componentes. As fibras insolúveis são mais resistentes à mi- 

croflora, fermentam menos e agrupam celulose, algumas hemi- 

celuloses e ligninas. As fibras solúveis em água fermentam 

mais e incluem pectinas, gomas e mucilagens, algumas hemice- 

luloses e frutanos do tipo inulina. Estas fibras desempenham 

um papel vital na  digestão: promovem uma absorção mais 

demorada da glicose, o que permite uma libertação lenta da  
insulina, reduzindo assim a probabilidade de aparecimento  

da diabetes e de obesidade, e «agarram-se» ao colesterol da 

bílis, fazendo com que seja menos o colesterol reabsorvido. 

Por outro lado, as fibras solúveis são um alimento ótimo para 

os milhões de bactérias que vivem nos intestinos… e com bene-

fícios, no sentido de que contribuem para a regularização do 

trânsito intestinal, prevenindo assim a obstipação.22 

A maioria dos frutos e dos produtos hortícolas fornece 

simultaneamente esses dois tipos de fibras, mas são também 

boas fontes os cereais integrais, as sementes e as legumi- 

nosas. Todos estes alimentos contêm cerca de um terço de 

fibras solúveis e dois terços de fibras insolúveis23 — contudo, 
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os respetivos sumos não, pela destruição dos seus tecidos vege-

tais. Já agora: as cascas comestíveis dos frutos não devem ser 

desperdiçadas, pois são muito concentradas em fibras. Sempre 

que possível, devem ser incluídas na alimentação. 

Alimentos que contêm mais fibras insolúveis

Alimentos que contêm mais fibras solúveis 
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50 FRUTOS E VEGETAIS 
EM 4 ESTAÇÕES
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NO INVERNO 

Alguns dos melhores alimentos para comer 
em dezembro, janeiro, fevereiro e março
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ALCACHOFRA: coração poderoso
Denominação científica: Cynara scolymus

A alcachofra é um dos vegetais com particular destaque na 

dieta mediterrânea. É um ingrediente fundamental nas cozi-

nhas italiana, espanhola e francesa, mas está ausente na 

cozinha portuguesa. Quando se abre o cardápio em qualquer 

restaurante em Itália, verifica-se que a alcachofra (carciofi, 

em italiano) existe nas entradas, nas saladas, nas pizas, nas 

massas e nos risotos. O mesmo se passa, por exemplo, na 

Catalunha, onde lhe chamam carxofa. Aí, por exemplo, é cos-

tume colocarem algumas alcachofras na grelha, depois de 

temperadas com alho, azeite e sal, deixando-as lá até torrarem. 

Retiram-se então todas as folhas externas que se encontrem 

queimadas, para se chegar ao seu coração, macio, de sabor 

sofisticado e poderoso em termos nutricionais. A alcachofra 

é, portanto, uma opção a explorar.
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Para além de ser uma boa fonte de vitamina B3, mangané-

sio, fósforo, potássio e cobre, é uma excelente fonte das vitami-

nas C e K, de folatos, magnésio e fibras alimentares.7

Quatro corações deste vegetal (mais ou menos 84 gramas) 

podem possuir 7 gramas de fibras, um valor considerável para 

o bom funcionamento intestinal — sendo que, aqui, sobressai 

a inulina, uma fibra solúvel.7 O papel da inulina e de outros 

oligossacarídeos tem sido extensivamente estudado, revelando 

uma influência positiva no equilíbrio da microflora intestinal, 

onde estimula o crescimento das bifidobactérias, e com efeitos 

benéficos ao nível da absorção de alguns minerais, no perfil 

lipídico do sangue e na prevenção do cancro do cólon.49

As atividades antibacteriana, anticolesterolémica, antioxi-

dante, anticancerígena e hepatoprotetora exibidas pela alcacho- 

fra, porém, devem-se não a uma única substância mas a um 

conjunto de compostos ativos que geram sinergicamente estes 

efeitos farmacológicos,49 ao que se acrescentam, à sua compo-

sição bioquímica, os compostos fenólicos: ácido clorogénico, 

naringenina, uma flavanona, dois flavonoides — a apigenina 

e a luteolina — e a cianidina, uma antocianina.50 O papel 

anticancerígeno destes compostos fenólicos é representado 

em pormenor por diversos mecanismos, mas, de uma forma 

sucinta, explica-se por uma supressão das vias de sinalização, 

interferindo no mecanismo da ativação do fator nuclear kappa 

B (NF-kB).51 Este é um fator de transcrição conhecido por 

estar envolvido na resposta inflamatória e imunológica, mas 

tem também um papel determinante no desenvolvimento e 

na progressão do cancro.52, 53 A sua ativação ocorre por dife-

rentes estímulos extracelulares, que incluem oncogenes, pro-

teínas virais, agentes cancerígenos e estímulos inflamatórios, 
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induzindo a expressão de genes que controlam e promovem a 

proliferação celular, a invasão tecidual, a angiogénese, a metas-

tização e até a resistência à quimioterapia.53, 54

De todos os fitoquímicos anteriormente referidos, o mais 

abundante é a naringenina, com 12,5 miligramas por 100 gra-

mas de alcachofra.55 Esta flavonona é capaz de inibir o fator de 

transcrição NF-kB em macrófagos ativados, que, por sua vez, 

suprime a expressão da enzima iNOS (óxido nítrico sintase 

induzível) e a produção de NO (óxido nítrico).51

O NO é um importante mensageiro intra e intercelular, 

atuando na maioria dos processos inflamatórios e autoimu-

nes. No entanto, a síntese da enzima iNOS impõe uma produ-

ção prolongada e contínua de altos níveis de NO, o que origina 

efeitos pró-inflamatórios, propiciando um ambiente citotóxico 

e letal para as células saudáveis.56

Se a alcachofra era para si uma desconhecida, já poderá dizer, 

a partir de hoje, que lhe conhece o poderoso coração. Consumi- 

-la, como fazem os outros povos do Mediterrâneo, é aumentar 

a ingestão de um conjunto de ingredientes ativos na promoção 

da sua saúde.
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