
BEMVIVER6
E S T A D O D E M I N A S ● D O M I N G O , 9 D E S E T E M B R O D E 2 0 1 8

❚ SAÚDE

Ácido do bem

ANTÔNIA RIBEIRO
PROFESSORADODEPARTAMENTODEBIOQUÍMICADAUNIVERSIDADEFEDERALDEJUIZDEFORA(ICB/UFJF)

CINCO PERGUNTAS PARA...

Qual a definição de vinagre?
Vinagres são soluções aquosas com percentual de ácido acético va-
riandoentre4%e8%,obtidasapartirda fermentaçãoalcoólicaesub-
sequente fermentação acética de diversas fontes de carboidratos. O
vinagre pode ser obtido a partir de praticamente qualquer alimento
que contenha açúcares naturais. É umdos poucos condimentos áci-
dos usados nomundo. Com base em suasmatérias-primas, podem
ser considerados vinagres de grãos, comoo sorgo, o arroz, o trigo ou
outros,ouvinagresde frutas, comouvasoumaçãs.Todossãoprodu-
zidos com diferentesmatérias-primas, cepas de levedura e procedi-
mentos de fermentação, dando a eles aromas e sabores únicos.

O vinagre temmuitos usos e não é só na alimentação...
Eles têmsidousadoscomoremédiosemmuitas culturase foramre-
latados por fornecer efeitos benéficos à saúde quando consumidos
regularmente. Tais benefícios se devem a vários tipos de polifenóis,
micronutrienteseoutroscompostosbioativosquecontribuempara
seusefeitos farmacológicos, entre eles, antimicrobianos, antidiabéti-
cos, antioxidantes, antiobesidadeeefeitosanti-hipertensivos.Aspro-
priedades funcionais dos vinagres têm sido revistas em vários arti-
gos,mas esses relatos são focados emvinagresde frutas enão foram
discutidos ingredientes funcionais alémdoácidoacético.Estudos re-
centesmostraramquevinagrescontendo0,1%deácidoacéticoefeti-
vamente inibemocrescimento, invitro, depatógenosdeorigemali-
mentar. Além disso, por imersão em qualquer vinagre de grãos ou
frutas, porumcurtoperíodode tempo, bactériaspatogênicas sãoer-
radicadas com sucesso de vegetais. Já a irrigação do canal auditivo
comvinagrediluído temefeitospositivosnaotite enamiringite (in-
flamaçãodamembranado tímpano).

Procedemas propriedades antimicrobianas do vinagre?
Investigações científicas recentes demonstram claramente essas
propriedades antimicrobianas do vinagre, principalmente no con-
texto da preparação de alimentos. Especialistas desaconselham o
uso de preparações para tratamento de feridas. Damesma forma,
alertam contra o uso de vinagre como desinfetante doméstico
contra patógenos humanos, porque os desinfetantes químicos são
mais eficazes.

A novamoda é a dieta do vinagre. Ela contribui coma perda de peso?
Experiências em humanos provaram que a ingestão a longo prazo
de vinagres de frutas pode reduzir o peso corporal, índice demassa
corporal, colesterol total e níveis de triglicérides de pessoas obesas
saudáveis. Jáumgrandenúmerodeestudosdietéticosemhumanos
mostrou que a ingestão de vinagres de frutas reduz significativa-
mente os níveis de glicose após a ingestão de alimentos ricos em
amido. Emdietas comaltos índices glicêmicos, vinagresdemaçã re-
duzem a concentração de glicose pós-prandial e a resposta à insuli-
na, alémdeaumentara saciedade.Contudo, emdietasdebaixo índi-
ceglicêmico, osvinagres sópodemreduzir a respostaà insulinapós-
prandial enão influenciamsignificativamenteaconcentraçãodagli-
cêmica. Emcomparação compessoas saudáveis, a ingestãode vina-
gre demaçã tambémaumenta a sensibilidade à insulina de pacien-
tes comdiabetes tipo 2 e na hora de dormir pode ajudar a controlar
a concentraçãodeglicosenosangueemjejumeprevenir o fenôme-
no da “diabetesmatinal”.

Éverdadequeovinagreauxiliatambémnotratamentodecolesterolecâncer?
Experimentosemhumanos (oitosemanas) revelaramqueoconsumo
de30mldevinagredemaçãduasvezespordiapodereduzirsignificati-
vamente o colesterol total, triglicerídeos e níveis de LDL de pacientes
comhiperlipidemiaeaumentaroconteúdodeHDLdemaneiranãosig-
nificativa. Emoutroestudosobreos efeitosdovinagre, osníveisde tri-
glicéridesdiminuíramsignificativamenteempessoasobesasquecon-
somem15mldevinagredemaçãaodia.Emtermosdesuasproprieda-
des anticancerígenas, pesquisasmostramque alguns vinagres inibem
fortementeocrescimentodecélulascancerígenasinvivoouinvitro.No
entanto,essesresultadosforamobtidos,principalmente,apartirdeex-
perimentosemcélulasouanimais,eaidentidadedoingredientefuncio-
nal responsável permanece incerta, exceto pelo triptofol, presente no
vinagredesojapreto japonês.
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Vinagre ganha visibilidade,
status de produto

multifuncional e entra na
moda até como dieta.
Usado para várias

finalidades, de benefícios à
saúde até higienização de
alimentos, saiba o que é
verdade e o que é mito
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“Ahhhh, o vinagre. É bom
pra tudo!”Escuta-semuitoes-
sa frase por aí.Mais uma “cer-
teza” da sabedoria popular.
Mas como tudo na vida, alto
lá! “Éparagargarejo,higieniza
alimentos, ameniza roxidão
de pancadas, trombadas ou
topadas, ajudaaemagrecer, ti-
ra mancha, melhora a caspa,
dábrilhoao cabelo, auxiliano
tratamento do colesterol...”
Será?Desconfiedoqueébom
para tudo.Nada é tãoperfeito
assim. Antes de sair usando,
saiba os benefícios, as con-
traindicações, o que é certo e
quais osmitos.

Omédicoendocrinologista
emetabologistaHamiltonJun-
queira, professor de endocri-
nologia da Faculdade Ipemed
deCiênciasMédicasemembro
titulado da Sociedade Brasilei-
ra de Endocrinologia e Meta-
bologia (Sbem), afirma que as
hipóteses de efeitos medici-
nais atribuídas ao vinagre re-
montamacentenasdeanos.O
próprioHipócrates (PaidaMe-
dicina) já faziadiversasafirma-
ções acercade suasproprieda-
desmedicinais. “Namedicina
tradicional, ortodoxa, isso ain-
da não foi comprovado e, por
isso,ovinagrenuncafoiusado
de forma consensual como
coadjuvante em qualquer te-
rapiamédica.”

Hamilton Junqueira expli-
ca queovinagre é ácido, devi-
doàpresençadeácidoacético
em sua constituição, e o uso
indiscriminado pode aumen-
tar a acidez estomacal e pro-
porcionar, em indivíduos
compredisposição a gastrites
ou mesmo úlceras pépticas,
umapiora do quadro.

Quanto à dieta que indica
o uso do vinagre para perder
peso, o médico é enfático:
“Como foi falado, é ‘moda’,
portanto, não procede o uso
devinagre comoterapiaprin-
cipal oumesmo coadjuvante
no controle, prevenção ou no
tratamento da obesidade”.

ParaHamilton Junqueira, a
melhormaneira de consumir
o vinagre é como tempero e
complemento a uma boa sa-
lada e a outros alimentos:
“Consumi-lo com intuitome-
dicinal ainda é especulação e
devemos ter cautela, princi-
palmente se somos portado-
res de gastrites ou úlceras”,
alerta novamente.

ParaoprofessordaIpemed,
vivemosnummundodeinfor-
mações globalizadas, gratuitas
e oriundas de todas as fontes,
confiáveisounão,porisso,“em
relação a tudo que se refira à
nossa saúde, é imperioso que
seja consultado o seumédico
antesdetomarqualqueratitu-
dedeconsumo,independente-
mentepara qual finalidade se-
ja. Sempre é bom lembrar que
adiferençaentreoremédioeo
venenoéadose!”.

CABELO E RUGAS Amédica
dermatologistaFernandaBar-
tels, da clínica Eveline Bartels
Dermatologia Estética, e
membro da Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia (SBD),
enfatiza que “embora não
exista nenhuma comprova-
çãocientíficaque faz comque

possamos considerá-lo um
produto ‘dermatológico’, ovi-
nagre demaçã, por exemplo,
tem uma acidez que se apro-
xima do pHoriginal da pele e
dos cabelos, que o torna um
cosmético natural”.

Fernanda Bartels destaca
que o vinagre de maçã, devi-
do ao seu pH ácido, age fe-
chandoas cutículas e acaban-
do com o ressecamento e os
fios quebradiços dos cabelos.
“Ele também temmais de 93
nutrientes em sua fórmula,
principalmente a vitamina E,
que deixa os fios mais bri-
lhantes e sedosos. Pode mis-
turar uma colher de sopa de
vinagre no condicionador.”

Ovinagre tambéméapon-
tado como um antirrugas. A
dermatologista lembra que o
vinagre de maçã tem alta
quantidade de alfa-hidroxiá-
cidos, substância encontrada
emmuito cremesdermatoló-
gicos excelentes para clarea-
mento e rejuvenescimento,
que é poderosa na remoção
de células mortas, além de
combater os sinais de enve-
lhecimento. Seuuso tonificaa
pelee reduzaaparênciadas li-
nhas finas e rugas.

As adeptas do vinagre fa-
lamdesuasvantagensparaas
unhas. FernandaBartels conta
que “existemtratamentosba-
seados em ácido acético (pre-
sentenovinagredemaçã)que
regularizamasuperfícieda lâ-
mina, por meio do equilíbrio
do pH. Algumas medicações
têm essa substância em sua
fórmula.Essa regularizaçãoda
superfície contribui para a fi-
xação do esmalte. Agora, se a
pele das unhas tiver qualquer
inflamação, não aplique o vi-
nagre. Ele pode piorar o qua-
dro. Além disso, se a unha ti-
verqualqueralteração,procu-
reumdermatologista”.

Fernanda Bartels confirma
queovinagre,por ter substân-
ciasantifúngicasemsuacom-
posição, ao ser aplicado no
couro cabeludo tende a dimi-
nuir a descamação da pele
(caspa) e a oleosidade. Outra
capacidade presente no vina-
gre, explica a dermatologista,
é que devido à acidez que o
produto tem, “ao ser aplicado
napele, pode reduzir aprodu-
çãodeóleonosporosecomis-
so diminui o surgimento de
cravos e espinhas. Alémdisso,
temumasubstânciachamada
ácidomálicoquetemproprie-
dades antibacterianas, anti-
fúngicaseantivirais, ajudando
naprevençãodaacneeoutras
infecções de pele. Mas o pro-
dutodeveserdiluídoemágua
(uma colher de chá para cada
100mldeágua). Essadiluiçãoé
fundamental, pois emcasode
exposição ao sol, o produto
pode causarmanchas”.

Mas a receita básica e a
mais segura, alerta Fernanda
Bartels, é que, antes de adotar
qualquer procedimento por
conta própria, o ideal é procu-
rar um profissional e pedir
orientação específica para o
seu tipo de pele e cabelo. “O
uso do vinagre não é algo que
eu costumo prescrever, por-
que trabalho com dermocos-
méticosemedicamentos,mas
aomenosquevocêtenhaaler-
gia a vinagre, não fazmal.”

Embora não exista nenhuma
comprovação científica que

faz com que possamos
considerá-lo um produto

‘dermatológico’, o vinagre de
maçã, por exemplo, tem uma
acidez que se aproxima do
pH original da pele e dos
cabelos, que o torna um

cosmético natural

■ Fernanda Bartels,
médica dermatologista da Clínica

Eveline Bartels Dermatologia Estética
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