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Vida & Saúde

Ingestão da bebida derivada 
das videiras durante a 

gravidez e na vida adulta 
é capaz de prevenir a 

doença, aponta estudo 
elaborado pela 

biomédica florense 
Caroline Dani.
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Suco de 
uva contra
o câncer 
de mama
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Uma noite mal dormida pode 
comprometer as atividades diárias, 
elevar os níveis de estresse e causar 
alterações de memória e humor. Só 
esses fatores já nos afirmam que 
o sono tem ligação direta com a 
nossa qualidade de vida. Porém, 
cerca de 40% da população mun-
dial apresenta algum distúrbio do 
sono, como insônia, terror noturno, 
apneia e sonambulismo. Essas 
alterações podem ser identificadas 
com uma análise do sono, chamada 

polissonografia, quando o paciente 
dorme no laboratório para ter o 
sono monitorado. O exame também 
identifica outros problemas, como 
roncos, ranger de dentes (bruxismo) 
e fibromialgia. 

O sono nada mais é do que a 
reposição de energia para o corpo, 
pois durante o repouso, o organis-
mo volta à condição que iniciou 
o dia (relaxamento, redução da 
pressão arterial e dos batimentos 
cardíacos). Um bom período de 

sono também é importante para 
a consolidação da memória e do 
controle da temperatura corpo-
ral. Hormônios importantes são 
influenciados pelo sono, como a 
insulina (controla a glicose), lep-
tina (responsável pela saciedade), 
grelina (responsável por estimular 
o apetite) e somatotrofina (age no 
crescimento). Para ter uma boa 
noite de sono, vale seguir algumas 
dicas nas horas antes de dormir 
(confira no quadro abaixo). 

Hábitos de vida saudável 
estão cada vez mais em alta 
entre os jovens. O setor de co-
midas saudáveis em expansão, 
uma geração de consumo mais 
consciente e a busca por saúde 
e beleza é o que conquistou 
toda uma geração. Confor-
me pesquisa realizada com 
brasileiros em 2015, tanto os 
hábitos alimentares quanto a 
compra de comida sofreram 
alterações. O avanço do se-
tor de alimentação saudável 
provou na pesquisa que o 
brasileiro consegue perceber 
as inúmeras possibilidades de 
comer de forma saudável e 
também prazerosa. 

O público jovem é o mais 
interessado em fazer essas 

mudanças de hábitos, e opta 
por refeições saudáveis para 
obter variedade de nutrientes e 
também para manter a forma. 
Os resultados da combinação 
de alimentação saudável e 
exercícios físicos regulares 
são percebidos antes de tudo 
na aparência, melhorando 
pele, cabelo e funcionamento 
do organismo. As pesqui-
sas indicam também que o 
comprometimento de jovens 
com uma alimentação mais 
sustentável também se deve 
a um consumo mais cons-
ciente de alimentos frescos e 
menor ingestão de carnes e 
industrializados por questões 
ideológicas. Ou seja, o prazer 
de comer bem e comer sau-

dável está ganhando espaço e 
tornando-se hábito. 

É uma geração que vive 
mais e se mantém mais jo-
vem e saudável ao consumir 
produtos de qualidade. Para 
atender esta demanda e for-
mar mão de obra qualificada, 
cursos especiais do segmento 
de alimentação saudável estão 
acontecendo no país. Em Curi-
tiba (PR), o Centro Europeu 
(www.centroeuropeu.com.br/
portal) lançou um curso de 
especialização em Cuisine 
Santé (Cozinha Saudável), 
com o objetivo de aperfeiçoar 
técnicas de cozinha funcional, 
orgânica, restritiva, comfort 
food (afetiva) e panificação 
especial.

Uma nova ‘geração saúde’

Público jovem é o mais interessado em refeições saudáveis 
para obter variedade de nutrientes.

Sono x qualidade de vida 

– Mantenha horários semelhan-
tes para deitar e levantar todos 
os dias.

– Ao menos uma hora antes de 
dormir, desligue os eletrônicos 
para ir acalmando o organismo 
aos poucos.

– Leia um livro ou escute uma 
música para relaxar.

– Tomar leite morno ou chá de 

ervas também é eficiente para 
confortar o corpo antes de dormir.

– Mantenha a temperatura do 
quarto agradável, nem muito frio, 
nem muito quente.

– Vista algo confortável para 
poder relaxar.

– Mantenha a roupa de cama 
limpa e apropriada para cada 
estação.

– Evite exercícios físicos até 
duas horas antes de dormir, opte 
por alongamentos.

– Evite ingerir bebida alcoólica 
ou com cafeína à noite.

– Lembre sempre que o sono é 
induzido pelo relaxamento e pela 
falta de luz, por isso, aposte na 
meia luz e relaxe para tranquili-
zar o corpo.

Atividade serve para repor a energia para todo o organismo.

FOtOS DIVULGAÇÃO

Dicas
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Como se não bastasse ser saboroso, 
ajudar numa dieta saudável, fazer bem ao 
coração, auxiliar no desempenho de atletas, 
diminuir os riscos de aparecimento de en-
fermidades neurológicas e reduzir aquelas 
gordurinhas indesejáveis, o suco de uva é 
um aliado importantíssimo na prevenção 
ao câncer de mama. Esse foi o resultado de 
uma série de pesquisas desenvolvidas pela 
biomédica florense Caroline Dani, mestre 
e doutora em Biotecnologia e pós-doutora 
pela Georgetown University Medical Cen-
ter (EUA). A especialista apresentou os 
estudos da análise, realizada no Lombardi 
Cancer Center (Georgetown University), 
em Washington, durante o 3º Simpósio 
Internacional Vinho e Saúde, realizado no 
início do mês em Bento Gonçalves.

Com base em pesquisas anteriores rea-
lizadas na University of Illinois Urbana-
-Champaign, nos Estados Unidos, em 
que foi demonstrado que suco de uva 
pode prevenir o aparecimento do câncer 
de mama, Caroline desenvolveu estudos 
inéditos, com prole de ratos, e comprovou 
que o efeito não é somente para quem o 
consome. A ingestão da bebida durante a 
gravidez ajuda a proteger o organismo de 
seus descendentes quanto ao surgimento de 

Importante aliado contra o câncer de mama

Em 2017, segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), são estimados 
57,9 mil novos casos de câncer de mama 
em mulheres no Brasil. Mais da metade 
desse índice deve acontecer no Sudeste 
do país, com 29,7 mil casos da doença. A 
2ª região com maior incidência é o Nor-
deste, com 11,1 mil, seguido pelo Sul, 
com 10,9 mil. Em quarto e quinto lugar 
aparecem o Centro-Oeste e Norte, com 

4.230 e 1.800, respectivamente. Ainda 
de acordo com o Inca, depois do câncer 
de pele não melanoma, o de mama é o 
tipo mais comum entre as mulheres no 
mundo. Relativamente raro antes dos 35 
anos, acima desta idade sua incidência 
cresce progressivamente, especialmente 
após os 50 anos. A doença também aco-
mete homens, porém, é raro, apenas 1% 
do total de casos.

Caroline Dani 
estuda há 
13 anos os 
benefícios dos 
derivados da 
uva à saúde.

células cancerígenas e alterações celulares 
que podem levar ao aparecimento do câncer 
na fase adulta das filhas. “Observamos que 
independente do filhote consumir ou não o 
suco de uva, os benefícios da bebida ingeri-
da durante a sua gestação já auxiliariam na 
prevenção ao câncer de mama. Se a descen-
dente passar a consumir suco regularmente 
no decorrer da vida, em média 400ml na 
fase adulta, esses ganhos aumentariam”, 
resume a pesquisadora. 

De acordo com Caroline, os resultados 
obtidos demonstram haver uma influência 
bastante expressiva no consumo de uma 
dieta rica em lipídios pelas gestantes, alte-
rando diversos mecanismos, os quais am-
pliariam a chance de desenvolver a doença 
na prole. “Observamos que o suco de uva é 
capaz de modular alguns destes parâmetros, 
reduzindo o risco de câncer de mama nas 
filhas de mães que consumiram suco de uva 
na gestação. O consumo moderado previne 
a multiplicação desordenada e desorientada 
de células em filhotes de mães com dietas 
ricas em gordura”, afirma.

A biomédica explica que os animais 
observados foram divididos em quatro gru-
pos. No primeiro, as mães eram submetidas 
à dieta saudável e água. No segundo, além 

da dieta saudável era acrescida a ingestão 
de suco de uva e, nos demais, eram asso-
ciadas o consumo da bebida com dietas 
ricas em gordura. “Além de comprovar, 
mais uma vez, que a alimentação das mães 
tem influência direta na susceptibilidade a 
doenças, principalmente o câncer, mostra-
mos que nas dietas associadas com o suco 
podemos ter uma redução significativa de 
aparecimento de alterações nas células 
mamárias que podem levar ao câncer de 
mama”, explica. 

Outros estudos
Pesquisas desenvolvidas pela Uni-

versity of Illinois Urbana-Champaign, 
nos, Estados Unidos, demonstraram que 
o consumo de suco de uva por animais 
reduz de forma significativa a formação 
de tumores de mama. Ainda, estudos do 

grupo do professor Daniel Araki Ribeiro, 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) – pesquisador que também es-
teve no Simpósio Internacional Vinho e 
Saúde –, comprovaram que o consumo de 
suco de uva concentrado reduz os níveis 
de células cancerígenas de cólon, bem 
como outros benefícios neste modelo de 
câncer.  Corroborando, análises da Colum-
bia University (EUA) demonstraram que 
o resveratrol previne o câncer de mama, 
ou seja, produtos ricos neste composto 
também auxiliariam na prevenção. O pes-
quisador espanhol Raul Zamora Ros, da 
Universidade de Barcelona, responsável 
por inúmeros estudos ligados à doença, 
também apresentou recentes resultados 
no Simpósio. Ele irá expor os dados que 
têm demonstrado o efeito protetor dos 
polifenóis no aparecimento de câncer, 
entre eles, o de mama. 

Números

GILMAR GOMES/DIVULGAÇÃO
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Um aliado para estimular o metabolismo 
e ainda aquecer o corpo nos dias de frio. O 
bulletproof coffee é a novidade da estação, pois 
garante energia e satisfação durante um bom 
tempo. A bebida é feita com café puro de qua-
lidade misturado com uma dose de manteiga 
e óleo de coco. A bebida foi criada por Dave 
Asprey, que em uma viagem ao Tibete bebeu 
um tradicional chá misturado com manteiga, 
o que lhe causou uma profunda sensação de 
bem-estar. Os experimentos começaram e 
surgiu uma nova mistura para os americanos: 
café orgânico moído e coado na hora, mistu-
rado com manteiga (de primeira qualidade) e 
um pouquinho de óleo de coco. O resultado 
é batido no liquidificador e deve ser ingerido 
pela manhã. Algumas pesquisas indicam 

melhor desempenho do cérebro, aumento da 
concentração e do foco, além de acelerar o 
metabolismo e contribuir para a perda de peso. 

O sucesso é tanto que existem marcas es-
pecializadas que oferecem a substância em 
cápsulas para cafeterias. Em tradução literal, 
a expressão bulletproof coffee quer dizer 
‘café a prova de balas’, por ser uma bebida 
forte e estimulante. É importante a utilização 
de produtos de qualidade para ter os efeitos 
desejados. O café é antioxidante e por si só já 
deve estar associado a uma dieta regular e à 
prática de atividades físicas. A cafeína estimula 
o sistema nervoso central proporcionando 
uma maior resposta de endorfinas, tornando o 
exercício mais prazeroso, além de aumentar a 
resistência do indivíduo. 

Conforme a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o cigarro mata 
mais de 6 milhões de pessoas por 
ano. Mesmo com tanta informação 
difundida sobre os malefícios do 
vício, o tabagismo ainda é o maior 
causador de mortes evitáveis. No 
mundo, estima-se que 1 bilhão de 
pessoas façam uso do tabaco – só no 
Brasil são 22 milhões. O vício au-
menta as chances de infarto, derrame 
e doenças como câncer e aumenta 
quatro vezes o risco de morte súbita. 

A substância perigosa que compõe 
o cigarro é a nicotina, pois ela estrei-
ta as artérias, lesiona os vasos e os 
tubos internos. Estudos apontam que 
os fatores psicológicos são os que 
estão mais relacionados ao hábito 
de fumar. Por isso, para combater 
o vício é importante saber quais os 
motivos que levam a pessoa a fumar, 
e acompanhar psicologicamente o 
tratamento. Embora a vida em so-
ciedade contribua para a existência 
do tabagismo, a responsabilidade de 
abandonar o vício é do fumante. O 
fator já é um problema social, pois 
o Brasil, por exemplo, gasta cerca 
de R$ 20 bilhões por ano para tratar 
doenças provocadas pelo tabagismo. 

Largar o vício é uma tarefa mul-

tidisciplinar, que deve ser acompa-
nhada por médicos, nutricionistas 
e psicólogos. Os benefícios que 
se ganha ao parar de fumar para a 
saúde física e mental são muitos, 
mesmo que seja um hábito de muitos 
anos. Entre os motivos mais comuns 
defendidos pelos fumantes estão o 
prazer, o hábito, a estimulação e a 
redução de tensão. O prazer pelo 
fato de fumar ser associado pelo 
indivíduo por momentos como após 
as refeições ou assistindo televisão. 

A força do hábito de fumar em 
determinadas situações também 
é recorrente, pois muitas vezes o 
fumante faz automaticamente. Em 
outros casos o fumante é atraído 
pela sensação de estímulo, grupo 
de amigos fumantes, antes de iniciar 
determinada atividade, ou busca 
no cigarro driblar sentimentos e 
levar a vida adiante. A redução 
da tensão também é motivo para 
muitos fumantes não largarem o 
vício, pois a necessidade de fumar 
vem acompanhada com situações 
de nervosismo, preocupação e até 
tristeza. Em Flores da Cunha, ações 
preventivas são desenvolvidas pela 
Secretaria da Saúde – informações 
pelo 3292.6800.

Identificar o motivo pode evitar o tabagismo 

No Brasil, a estimativa é de que existam 22 milhões de fumantes.

‘Bulletproof coffee’, o 
queridinho da estação

Bebida é preparada com café, óleo de coco e manteiga.

FOtOS DIVULGAÇÃO


