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BENEFÍCIOS DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS E PLANTAS MEDICINAIS COM 

AÇÃO ANTIOXIDANTE EM PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

 

RESUMO 

A Insuficiência renal crônica (IRC) propicia um desequilíbrio entre os fatores 

antioxidantes produzidos no organismo e os compostos reativos do metabolismo do 

exigênio (EROs), denominados de radicais livres. Os EROs são capazes de causar 

morte celular e aumentar o quadro de lesão renal. Alimentos e fitoterápicos com 

ações antioxidantes podem auxiliar na terapêutica deste paciente, evitando assim o 

estresse oxidativo. Neste contexto, alguns alimentos com ações funcionais e plantas 

medicinais usadas como tratamento fitoterápico poderiam trazer benefícios a este 

paciente crônico. 
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INTRODUÇÃO 

Pacientes com Doença Renal Crônica apresentam um desbalanço entre os 

mecanismos de defesa antioxidades, devido a alguns aspectos como ativação de 

neutrófilos e monócitos; presença de toxinas urêmicas e endotoxinas no dialisato; 

bioincompatibilidade das membranas de diálise, e baixa ingestão de antioxidantes 

(JANIQUES et al., 2013) 

Segundo Rebuglio et al (2013), o estresse oxidativo pode ser definido com o 

desequilíbrio entre os níveis de compostos pró-oxidantes e antioxidantes, com 

predomínio do primeiro. 

Um dos compostos ativos encontrados nas plantas são os Polifenóis, definidos 

assim por possuir um anel aromático com um ou mais substituintes hidroxílicos, 

incluindo seus grupos funcionais (MALACRIDA; DA MOTTA, 2005). As ações 

fisiológicas exercidas pelos polifenóis são principalmente em função da elevada 

capacidade antioxidante (ANGELO; JORGE, 2007). 

A administração de polifenóis está associada a atividades mais altas das 

enzimas catalase e glutationa peroxidase, além de uma relação mais alta da 

glutationa reduzida/glutationa dissulfito no rim, além de diminuirem a peroxidação 

lipídica (RODRIGO BOSCO, 2005).   Estas enzimas são responsáveis pela 



eliminação de radicais livres no organismo o que pode contribuir para uma melhor 

qualidade de vida do paciente com doença renal. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho tem por descrever os benefícios da utilização de alimentos 

funcionais e plantas medicinais com ações antioxidantes em paciente com 

insuficiência renal crônica. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados PUBMED, LILACS e SCIELO, 

utilizando as palavras chave “plantas medicinais”, “polifenois”, “alimentos funcionais” 

e “insuficiência renal”. Os termos foram utilizados nos idiomas Inglês e Português e a 

busca limitou-se aos anos de 2000 a 2014. Os termos utilizados para pesquisa 

foram extraídos do DeCs (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (Medical 

Subject Headings). Até o momento, 30 artigos científicos foram selecionados. 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

Segundo Costa; Rosa (2010), o conceito de Alimentos Funcionais (AF), foi 

proposto inicialmente no Japão, na década de 1980, na década de 1990, recebeu a 

designação em inglês de FOSHU (Alimentos para uso específicos de saúde), 

referindo- se aos alimentos usados como parte de uma dieta normal que 

demonstram benefícios fisiológicos e/ou reduzem o risco de doenças crônicas, além 

de suas funções básicas nutricionais.  

Plantas medicinais são usadas devido sua capacidade de prevenir, aliviar ou 

curar enfermidades. Atualmente, há uma elevação no interesse em antioxidantes 

naturais presentes em plantas e o uso na forma de fitoterápicos demonstra trazer 

benefícios à saúde, pois a ideia é substituir antioxidantes sintéticos, devido seus 

efeitos colaterais como, por exemplo, carcinogenicidade (CARVALHO, et al, 2007; 

CATANEO, 2008).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo Rebuglio et al (2013), o estado pró-oxidante vem sendo relacionado 

a várias patologias, ora como sua causa, ora consequência. Em situações em que a 

produção de espécies reativas do oxigênio supera os sistemas de defesa 



antioxidante, estas EROs em excesso podem oxidar lipídios de membrana, 

desnaturar proteínas e atacar ácido nucléicos, o que constitui a base molecular de 

diversas doenças com envolvimento inflamatório.  

Sendo assim, o rim é um órgão altamente vulnerável aos danos causados por 

EROs, isso se deve provavelmente devido à abundância de ácidos graxos 

poliinsaturados na composição de lipídios renais. O estresse oxidativo tem sido 

implicado na patogênese de uma ampla variedade de doenças renais, 

aparentemente não relacionadas (RAMON; GONZALO, 2002). 

Os polifenóis agem como antioxidantes não somente pela sua habilidade de 

doar hidrogênio ou elétrons, mas também pela presença de radicais intermediários 

estáveis, que impedem a oxidação particularmente os ácidos graxos e suas ações 

fisiológicas despertam grande interesse que vão além dos efeitos antioxidantes,  

mas também como antiaterogênicos, neuroprotetores, anti-inflamatórios e 

anticarcinogênicos (ANGELO; JORGE, 2007). 

De acordo com Janiques, et al (2013), os polifenóis são divididos em grupos: 

Ácidos Fenólicos com subclasses, derivados de ácidos hidroxibenzóicos, como 

ácido gálico e ácido hidrozicinâmico; Flavonóides, os quais incluem flavonóis, 

flavonas, isoflavonas, flavanonas, antocianidinas e flavonóis; Estibenos,  incluindo 

resveratrol e Taninos, divididos em galotaninos, elagitaninos ou taninos hidrolisáveis.   

Fontes nutricionais de antioxidantes, como os frutos, os vegetais e chás ou 

vinhos, podem fornecer quantidades benéficas de polifenóis o que reduziria danos 

renais causados por mudanças oxidativas (DORNAS et al., 2007). 
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