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 A  ingesta  de  suco  de  uva  tinto  tem  sido  associada  a  vários  efeitos  benéficos  a  saúde,  incluindo  a
diminuição dos níveis de glicose, LDL, triglicerídeos, pressão arterial, e aumento do HDL. Embora o suco
de uva branco apresente perfil  polifenólico diferente do suco tinto, ele possui importantes propriedades
biológicas e qualidade nutricional.  Considerando-se que, até o momento, não há dados sobre os efeitos
em humanos após o consumo de suco de uva branco, este projeto teve como objetivo avaliar os efeitos
da suplementação desta bebida sobre os danos oxidativos, glicemia de jejum e perfil lipídico em mulheres
saudáveis.  Participaram  deste  estudo  25  mulheres  com  idade  entre  50  a  67  anos.  Foram  excluídas  as
tabagistas  e  as  que  faziam  uso  de  suplementação  antioxidante,  diabéticos,  indivíduos  obesos  (&ge;
30kg/m2) e pacientes que estão em tratamento com quimioterápicos.  As voluntárias foram instruídas a
consumir 7mlKg dia de suco de uva branco sem nenhuma outra alteração na dieta ou no estilo de vida. As
participantes  responderam um questionário  sobre  características  sociodemográficas  e  antropométricas,
além de recordatórios alimentares de 24h para definição do plano alimentar. Foi avaliado o perfil lipídico
e  a  glicemia  das  voluntárias,  além  do  estresse  oxidativo  por  meio  da  quantificação  dos  produtos  da
peroxidação  lipídica,  dos  níveis  de  óxido  nítrico,  e  da  capacidade  antioxidante  total.  Os  parâmetros  do
estudo foram avaliados previamente à suplementação do suco e após trinta dias. O suco de uva branco
promoveu  redução  nas  medidas  antropométricas  (peso,  índice  de  massa  corporal,  pressão  arterial,
circunferência da cintura e abdominal). Observou-se um aumento significativo do HDL, acompanhado de
uma  redução  da  glicemia  (p<0.05)  e  redução  dos  níveis  de  óxido  nítrico  (p<0.01)  nas  mulheres  que
ingeriram  o  suco  de  uva.  Os  resultados  mostraram  que  o  suco  de  uva  branco  apresenta  importante
capacidade antioxidante, melhorando o perfil lipídico e glicêmico das voluntárias, assim como reduzindo
os níveis de óxido nítrico, uma molécula mediadora de processos inflamatórios.
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