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INTRODUÇÃO

A acne é uma dermatose
inflamatória crônica no qual
apresenta comedões abertos
ou
fechados
(cravos
e
espinhas)
e
lesões
inflamatórias,
incluindo
pápulas, pústulas ou nódulos
(também
conhecidos
como
cistos)³.

A acne geralmente resulta
em
cicatrizes
e
hiperpigmentação
pósinflamatória, que tem um
impacto
subsequente
na
qualidade
da
vida
do
paciente,
portanto,
uma
terapia precoce e agressiva é
crucial¹.

É a condição dermatológica
mais comum em todo o
mundo, com cerca de 650
milhões de pessoas afetadas.
Considerada
uma
doença
crônica
pelo
padrão
de
recorrência
e
recidiva,
e
manifestações como surtos
agudos ou início lento¹.

Adolescentes e adultos com
acne apresentam taxas mais
altas de ansiedade, baixa
autoestima e depressão do
que aqueles sem acne².
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CAUSAS
A acne procede de fontes externas e internas. Pode ser causada
por bactérias que penetram o corpo a partir do meio exterior,
como as provenientes da sujeira e da poluição ambiental.
Já as causas internas estão relacionadas com o estresse e
desequilíbrios hormonais, que resultam em glândulas sebáceas
hiperativas. As alergias alimentares e sensibilidade a alimentos
também podem causar acne.
Sempre que possivel, é necessário proteger a sua pele das toxinas
externas e evitar cremes e cosméticos que possam obstruir os
poros.
A hidratação é um ponto chave para evitar o aparecimento das
acnes. Assim, como evitar o consumo de alimentos fritos
gordurosos e processados.
Uma alimentação saudável auxilia o fígado e os rins a auxiliar na
desintoxicação, ou seja, a eliminação das toxinas. E quando isso
não acontece, a saída dessas toxinas ocorre pela pele. E quando
os poros estão obstruídos, ocorrem as erupções cutâneas que
com frequencia ficam inflamadas e avermelhadas.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
Acne
vulgaris,
uma
doença
inflamatória
cutânea
está
intimamente relacionada à dieta
ocidental.
As
três
principais
classes
de
alimentos
que
promovem a acne são:
1. carboidratos hiperglicêmicos
2. leite e produtos lácteos
3. gorduras saturadas, incluindo
trans- gorduras e ácidos graxos
poliinsaturados
ω-3
(AGPI)
deficientes⁵

Estudos mostram que a acne
adolescente moderada a grave está
associada ao alto consumo de leite,
em particular, leite desnatado,
queijo,
iogurte,
doces,
bolos,
chocolate e um baixo consumo de
peixe, e ingestão limitada de frutas
e vegetais⁵.
Por isso discutiremos um pouco
sobre os tópicos mais estudados
dentro do tratamento nutricional
da acne.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
LEITE E DERIVADOS
O leite impacta na acne por
promover a sinalização anabólica
com a função de promoção de
crescimento⁵.
O
ácido
graxo
palmitato
é
um
importante
constituinte dos triglicerídeos do
leite (32%). Esse ácido graxo pode
ativar a proliferação celular das
células
epiteliais,
promovendo
assim a formação da acne⁶.
A causa provável dos possíveis
efeitos da formação da acne é que
o leite e seus derivados possuem
hormônios produzidos pelas vacas
durante a gestação. Acredita-se
que o constituinte do leite que
mais
estimula
a
unidade
pilossebácea seja o fator de
crescimento semelhante à insulina
1 (IGF-1)⁶.

Os níveis do fator de crescimento
semelhante à insulina 1 aumentam
durante
a
puberdade
sob
a
influência
do
hormônio
do
crescimento e se correlaciona
positivamente com o curso clínico
da acne. Os receptores do IGF-1
estão localizados nas células da
epiderme. Tanto o IGF-1 quanto os
hormônios estimulam a produção
de sebo, que é um dos fatores
patogênicos da formação da acne⁶.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
ÁCIDOS GRAXOS
A proporção de ácidos graxos
ômega-6 para ômega-3 resultante
da dieta é um dos fatores que
modulam
o
mecanismo
inflamatório. Uma alta ingestão de
ácidos graxos ômega-3 pode inibir
a produção de citocinas próinflamatórias que podem ter um
efeito terapêutico na acne vulgar⁶.
Além
disso
é
observado
um
agravamento da acne com o
aumento da ingestão de gordura
saturada,
enquanto
a
maior
ingestão de peixes, uma fonte de
nutrientes enriquecida em ácidos
graxos ω3, exibiu um efeito
protetor da acne⁵.

As
gorduras
parcialmente
hidrogenadas que substituíram as
gorduras sólidas naturais e os
óleos líquidos em muitas áreas,
sendo as mais notáveis em fast
food, lanches, frituras e assados,
estão associados à acne induzida
por dieta⁵.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
CHOCOLATE
O
chocolate
sempre
foi
considerado um fator que pode
contribuir para a exacerbação da
acne, mas há uma quantidade
muito limitada de evidências que
apoiam seu impacto negativo na
pele. O chocolate amargo contém
mais antioxidantes do que o
chocolate ao leite, o que levaria à
conclusão de que pode ter efeitos
de promover a formação de
comedonas
(poros
entupidos)
menores. No entanto, saber se o
chocolate agrava as lesões de acne,
ainda não está muito clara⁶.

FIBRA
DIETÉTICA
Não existem estudos clínicos que
ilustrem claramente o efeito da
ingestão de fibra alimentar no
curso da acne vulgar. Em um
estudo no qual pacientes com acne
vulgaris consumiram diariamente
30 g de cereal matinal com alto
teor de fibras (13 g de fibra /
porção), foi demonstrada uma
melhora significativa na condição
da pele. E em outro estudo, após
introdução de dieta de baixa carga
glicêmica, notou-se melhora do
estado da pele. Os pesquisadores
sugeriram que poderia ser um
efeito de grandes quantidades de
fibra dietética neste tipo de dieta⁶.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
ÍNDICE GLICÊMICO
Há um consenso de que uma alta
ingestão
de
carboidratos
refinados desempenha um papel
fundamental na patogênese da
acne⁵. Acredita-se que a carga
glicêmica e o índice glicêmico de
toda a dieta possam participar da
patogênese da acne vulgar. A
dieta baseada em produtos com
alto índice glicêmico leva à
hiperinsulinemia (elevado nível de
insulina
no
sangue),
que
estimulam
a
secreção
de
hormônios e causam um aumento
na
produção
de
sebo,
que
desempenha
um
papel
fundamental na patogênese da
acne vulgar⁶.

Em um ensaio randomizados a
dieta de baixa carga glicêmica
(BCG) teve melhora na gravidade
da
acne,
uma
redução
significativa em peso e índice de
massa
corporal
(IMC),
uma
diminuição significativa do índice
de andrógeno livre e melhora
sensibilidade à insulina ao final
de
12
semanas.
Análises
histológicas foram realizadas, e
descobriram que o tamanho das
glândulas
sebáceas
era
significativamente reduzido no
grupo BCG³.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
ANTIOXIDANTES
Espécies reativas de oxigênio
produzidas
por
neutrófilos
participam
da
progressão
inflamatória
da
acne,
são
normalmente
removidas
por
antioxidantes
celulares.
Dessa
maneira é sugerido que o estresse
oxidativo pode estar implicado na
origem da acne e que drogas com
efeitos
antioxidantes
(ou
suplementos antioxidantes) podem
ser
adjuvantes
valiosos
no
tratamento da acne⁶.
Pacientes com acne apresentam
concentrações
plasmáticas
significativamente
mais
baixas
desses
antioxidantes
em
comparação com os controles.
Baixos níveis de selênio no sangue
também foram documentados em
pacientes com acne. Como a
atividade da enzima glutationa
peroxidase dependente de selênio
é baixa em pacientes com acne, é
possível que a suplementação de
selênio seja valiosa na acne⁶.

Resveratrol,
uma
fitoalexina
encontrada na casca de uvas
vermelhas, vinho tinto, amendoim
e amoras pode ser outra terapia
antioxidante promissora para acne.
In vitro, o resveratrol demonstrou
ter atividade bactericida contra
Propionibacterium
acnes,
que
desempenha um papel importante
na patogênese da acne⁶.
O chá verde possui propriedades
anti-inflamatórias, antioxidantes,
antimicrobianas e antimutagênicas
que podem ser atribuídas ao seu
alto teor de polifenóis, incluindo
catequinas (flavan-3-óis). Por isso
o extrato de chá verde diminuiu
significativamente a contagem de
lesões
inflamadas
e
totais,
diminuindo a produção de sebo nas
bochechas de voluntários com
acne do sexo masculino durante
um período de 60 dias⁹.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
ZINCO

VITAMINA A

O zinco é um micronutriente
essencial para o desenvolvimento e
funcionamento da pele humana.
Foi
demonstrado
que
é
bacteriostático
contra
Propionibacterium
acnes,
reduzindo a produção de citocinas
pró-inflamatórias⁶.
Além
de
auxiliar na diminuição da acne e do
sebo,
reforçando
sua
ação
cicatrizante, ceratolítica e antiinflamatória sobre os comedões
abertos e fechados por inibição da
síntese das prostaglandinas⁷.

Em um estudo a suplementação
oral de vitamina A (retinol) foi
eficaz no tratamento da acne
quando usada em altas doses
(300.000 U / dia para mulheres e
400.000–500.000 U / dia para
homens)⁶. Porém altas doses não
são
recomendadas
durante
a
gravidez devido sua toxicidade⁷.

IODO
O iodo é um nutriente essencial
para o bom funcionamento do
organismo. A acne que ocorre após
a ingestão de alimentos ricos em
iodo, aparece repentinamente e é
caracterizada por muitas pápulas⁶.
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TRATAMENTO
NUTRICIONAL
De uma maneira geral os pacientes com acne devem
controlar sua absorção total de calorias e restringir
açúcar e carboidratos refinados, leite, soro de leite e
suplementos protéicos de caseína, gorduras saturadas e
gorduras trans, com uma ingestão acentuada de vegetais e
frutas com baixo índice glicêmico e peixes do mar
enriquecidos em ácidos graxos ω3. Alguns nutrientes
benéficos e preventivos de acne são derivados naturais de
plantas, tais como chá verde, Vinho tinto (resveratrol),
Cúrcuma (curcumina), Soja (genisteína) e silimarina⁵.
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ALIMENTOS FONTES
ÔMEGA 3
Suas principais fontes são ostras,
farelo de arroz, germe de trigo,
castanha do Pará, frango, alho,
semente de girassol, abobora⁷.

SELÊNIO
Suas principais fontes são leite e
laticínios, ovos, fígado, peixes e
óleos derivados deles⁶.

ANTIOXIDANTES

Suas principais fontes são óleos
vegetais de linhaça, oliva, canola,
germe de trigo, sardinha, atum,
salmão, entre outros⁷.

ZINCO
Suas principais fontes são carnes,
castanha do Brasil e peixes, como
atum
e
sardinha
enlatados,
merluza, fígado e gema de ovos⁷⁸

VITAMINA A
Algumas fontes são Mamão (βcaroteno),
Uva (ácido elágico),
Brócolis
(flavonóides)
Salsa
(flavonóides), Laranja (Vitamina
C),
Morango (Vitamina C), Chá
(catequinas), Curry (curcumina),
Vinho
(Quercetina),
Noz
(Polifenóis), Cenoura (β-caroteno),
espinafre (Clorofilina) , Tomate
(carotenóides)
e
Repolho
(Taninos)¹⁰.
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DICAS
Ervas para chás
Óleo de melaleuca
Bardana
Equinácea
Camomila
Calêndula

Raiz de dente-de-leão
Trevo Vermelho
Gaultéria
Aloe vera

Os chás auxiliam na melhora da função das glândulas sebáceas, além de
possuir propriedades antissépticas que ajudam a limpar a pele de forma
adequada.
Podem ser utilizados tanto para ingestão, quanto para aplicação nas
espinhas com auxílio de um algodão.
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DICAS
Máscara de pepino com cúrcuma
Bata um pepino
Acrescente uma colher de cúrcuma e misture bem
Aplique sobre a pele e deixe durante 10-15 minutos
Enxágue com água limpa.

Máscara de chá verde com aloe vera
Misture uma colher de chá verde com uma colher de gel de aloe vera
Aplique na pele e deixe durante 30 minutos
Enxágue com água fria.

Máscara de mel com café
1 colher de mel;
1 colher de café;
Misture até formar uma pasta;
Aplique no rosto em movimentos circulares;
Deixe agir por 5 minutos;
Retire com água gelada.
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DICAS
Máscara de cenoura com mel
Numa tigela, misture uma colher de mel, com uma de azeite e uma
de suco de cenoura.
Quando uma mistura homogênea se formar, distribua-a pelo rosto.
Deixe-a agir por 15 minutos.
Retire-a com água natural.

Máscara de abacate
Pegue a quantidade necessária de abacate que deseja aplicar.
Numa tigela, amasse a porção selecionada.
Acrescente um pouco de mel e misture.
Quando conseguir uma mistura homogênea, aplique no rosto limpo
com a ajuda de um pincel.
Espalhe-a fazendo círculos por toda a pele.
Deixe agir por 10 minutos.
Retire com água suficiente

Máscara de aveia
No liquidificador bata meia xícara de aveia e
Acrescente mel, leite e duas gotas de óleo essencial de gerânio ou
de camomila.
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SUCOS E CHÁS
DETOX
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SUCO DE MELANCIA COM
MORANGO E HORTELÃ
Ingredientes
Duas fatias de melancia
8 morangos picados
Folhas de hortelã e açúcar a
gosto

Modo de preparo
1. Lavar os morangos e a hortelã.
2. Colocar todos os ingredientes no
liquidificador e bater.

Rendimento: 2 copos
Não é necessário coar, evitando assim a retirada das fibras
alimentares.
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SUCOS DE CENOURA
Ingredientes
180 ml de suco de cenoura
90 ml de suco de couve-galega
ou couve manteiga
30ml de suco de grama de trigo
suco de 1 a 2 dentes de alho

Modo de preparo
1. Misture tudo.
2. Siva-se

Ingredientes
180 ml de suco de cenoura
60ml de suco de aloe vera
1 colher de sopa de alga azulverde ou outro tipo de alga em pó
2 colheres de sopa de grama de
trigo em pó
1 colher de sopa de levedura de
cerveja

Modo de preparo
1. Misture tudo.
2. Siva-se
Ricos em betacaroteno.
A levedura é uma ótima fonte de cromo, que auxilia a manter
os niveis de açúcar e reduzir o estresse.
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MIX DE CHÁS
Ingredientes
1 saquinho ou colher de chá de equinácea
1 saquinho ou colher de chá de trevo vermelho
1 saquinho ou colher de chá de dente de leão

Modo de preparo
1. Misture tudo.
2. Siva-se

Essas ervas são conhecidas pela sua capacidade de
purificação e auxiliam no desempenho do fígado para uma
pele saudável.
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SUCO DE GRAMA DE TRIGO

Ingredientes
Grama de trigo

Modo de preparo
1. Bata em um liquidificador com água
2. Sirva-se

A grama de trigo é um dos melhores desintoxicantes, além
de auxiliar na redução do colesterol ruim no sangue.
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RECEITAS
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PATÊ DE ESPINAFRE
Ingredientes
1 xícara (chá) de espinafre
refogado
½ xícara (chá) de iogurte
natural
½ xícara (chá) de queijo
cottage
1 e ½ colher (sopa) de ricota
sal gosto

Modo de preparo
1. Espremer bem o espinafre e colocar no processador/liquidificador com
o iogurte, a cottage e a ricota.
2. Bater por alguns segundos, até que os ingredientes estejam bem
misturados.
3. Provar o sal.
4. Servir com torradas.

Rendimento: 6 porções
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VAGEM À PROVENÇAL
Ingredientes
500 g de vagem
3 tomates grandes, maduros
e firmes
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de alho
picado
1 folha de louro
pimenta-do-reino a gosto
sal a gosto

Modo de preparo
1. Colocar bastante água numa panela grande e levar ao fogo para
ferver.
2. Juntar a vagem e o sal.
3. Cozinhar por 5 a 10 minutos, ou até que esteja tenra.
4. Escorrer bem.
5. Retirar a pele dos tomates.
6. Cortar em cubinhos e retirar as sementes.
7. Colocar a manteiga numa frigideira e levar ao fogo para derreter.
8. Juntar com o alho e, quando dourar, adicionar o tomate, o sal e a
folha de louro. Cozinhar por cerca de 2 minutos.
9. Acrescentar a vagem e a pimenta.
10. Misturar bem, retirar o louro e servir em seguida.

Rendimento: 4 porções
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PÃO DE GRÃO-DE-BICO

Ingredientes
250 g de grão-de-bico cozido
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
4 tabletes de fermento biológico (60 g)
½ xícara (chá) de azeite de oliva
1 colher (sopa) de sal
2 ovos
1 xícara (chá) de leite
500 g de farinha de trigo integral

Recheio
½ xícara (chá) de queijo fresco
1 colher (sopa) de manteiga
½ xícara (chá) de azeitona preta picada
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PÃO DE GRÃO-DE-BICO

Modo de preparo

1. Tirar a pele do grão-de-bico, bater no processador até que vire uma
pasta.
2. Misturar o açúcar com o fermento, colocar no liquidificador,
acrescentar o azeite, o sal, os ovos e o leite.
3. Bater por alguns segundos, adicionar a pasta de grão-de-bico e, aos
poucos, a farinha de trigo, sem parar de bater, até formar uma mistura
macia e uniforme.
4. Retirar do liquidificador, colocar em uma tigela, cubra com um pano e
deixe descansar por 50 minutos.
5. Ralar o queijo no ralador grosso.
6. Misturar bem a manteiga e a azeitona.
7. Abrir a massa em uma espessura de 15 mm e espalhar por cima o
recheio de maneira uniforme.
8. Enrolar em formato de um rocambole e fechar bem as pontas.
9. Levar ao forno preaquecido a 180ºC por 30 a 40 minutos, ou até que
esteja assado.

Rendimento: 12
porções
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FRANGO AO VINHO TINTO
Ingredientes
4 filés de frango
1 talo de salsão
1 cenoura raspada
2
colheres
(sopa)
de
manteiga sem sal
1 copo (requeijão) de vinho
tinto seco
sal a gosto

Modo de preparo
1. Limpar, lavar e cortar o frango em cubos.
2. Cortar o salsão em pedaços e a cenoura em rodelas.
3. Colocar a manteiga em uma panela, espere aquecer, juntar o salsão, a
cenoura e o frango e refogue por alguns minutos
4. Temperar com sal.
5. Quando estiver dourado, juntar o vinho, tampar e cozinhar em fogo
baixo por 25 minutos, acrescentando água aos poucos se necessário.
6. Após esse tempo, destampar a panela e terminar o cozimento por
mais 25 a 30 minutos, ou até que o frango esteja cozido.

Rendimento: 4 porções
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe diversos indícios da influência dos alimentos e nutrientes
na causa e tratamento da acne. A modificação de hábitos
alimentares, com a substituição do consumo de alimentos
naturais pelos processados e industrializados, apresenta forte
contribuição para o desencadeamento da acne.
No âmbito nutricional, a suplementação de micronutrientes
específicos e utilização de fontes de ômega 3 auxiliam no
combate a inflação por conta das suas propriedades antiinflamatórias e antioxidantes.
A mudança dos hábitos alimentares, uma boa hidratação e a
prática atividade física diariamente também ajuda no controle da
acne, pois melhora o controle do açúcar no sangue, a produção
hormonal do organismo e reduz a oleosidade na pele.
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