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Abbreviations:  

COX, cyclooxygenase;  
eNOS, nitric oxide synthetase;  
EPO, erythropoietin;  
EVOO, extra virgin olive oil;  
FASN, fatty acid synthase;  
HER2, human epidermal growth factor receptor 2;  
HIF-1, hypoxia inducible factor-1;  
H2O2, hydrogen peroxide;  
IBD, inflammatory bowel disease;  
ICAM-1, intercellular adhesion molecule-1;  
IL-6, interleukin-6;  
iNOS, inducible form of nitric oxide synthase;  
LTB4, leukotriene B4;  
MCP-1, monocyte chemotactic protein-1;  
MD, Mediterranean diet;  
NF-kB, nuclear factor k-B;  
NO, nitric oxide;  
NST, nucleus of the solitary tract;  
OEA, oleoiletanolamide;  
OH, hydroxyl radical;  
O2S, anion superoxide;  
PAI-1, plasminogen activator inhibitor type 1;  
PPAR-alpha, peroxisome proliferator-activated receptor alpha; 
PPAR-gamma, peroxisome proliferator-activated receptor gamma; 
PPAR-receptors, peroxisome proliferator-activated receptors;  



PVH, paraventricular nucleus of the hypothalamus;  
SFA, saturated fatty acids;  
TNF-alpha, tumor necrosis factor-alpha;  
TXB2, inflammatory markers B2;  
VCAM-1, vascular cells adhesion molecule-1;  
VEGF, vascular endothelial growth factor 

 

Entre os óleos vegetais, o azeite extra-virgem (EVOO) possui 

características nutricionais e sensoriais que o tornam único e um 

componente básico da dieta mediterrânea. O EVOO sempre foi 

usado ao longo dos séculos por sua prevenção e propriedades 

terapêuticas, bem como precioso e valioso condimento lipídico da 

dieta. Efeitos benéficos de uma dieta rica em EVOO na saúde 

humana, especialmente na prevenção e / ou redução da 

hipercolesterolemia, níveis de lipoproteína sérica e aterosclerose, 

hipertensão, doenças cardiovasculares e risco trombótico, oxidação 

e estresse oxidativo,obesidade e diabetes tipo 2, processos 

inflamatórios e câncer são discutidos nesta revisão. Estudos 

recentes sugerem também seu papel na regulação do senso de 

saciedade. Os compostos químicos do EVOO que podem contribuir 

para a sua características terapêuticas, são focados os mecanismos 

epigenéticos e fisiológicos envolvidos, levando em consideração a 

estudos mais importantes da literatura dos últimos anos. 
 

Aplicações práticas: Muitos estudos sobre vários aspectos da 

nutrição indicaram que muitas doenças humanas são influenciado 

pelo estilo de vida, em que a dieta tem um aspecto importante. O 

uso de azeite extra-virgem é especialmente é importante, desde a 



infância e ao longo da vida adulta para contribuir para impedir o 

processo de envelhecimento. A importância de ação preventiva e, 

às vezes, curativa, realizada por seus diversos componentes em 

diversas condições patológicas, surgiram de estudos clínicos, 

experimentais e epidemiológicos que, em muitos casos, são 

acompanhados por indiscutíveis evidências científicas. 

Considerando os estudos mais importantes da literatura dos últimos 

anos, 

os compostos químicos do azeite extra-virgem e os mecanismos 

fisiológicos envolvidos na sua cura / saúde efeitos são o foco deste 

artigo. 

 

Palavras-chave: Azeite virgem extra / Saúde humana / 

Mecanismos fisiológicos / Terapêutico 

 

1. História antiga 

 

Desde os tempos antigos, o azeite extra-virgem (EVOO) tem sido 

considerado ter características entre um produto alimentar e um 

medicamento (Tabela 1), e provavelmente no passado erausado 

para fins terapêuticos [1]. A história do azeite parece começar 

durante a idade do cobre (6º milênio aC), quando os seres humanos 

começaram a caçar, pescar e atividades agrícolas: de um arbusto 

espinhoso com frutas pequenas, caroço grande e um pouco de 



polpa, podia ser obtido um líquido espesso oleoso, benéfico e 

saboroso. 

A planta e seus frutos foram melhorados ao longo dos séculos.Para 

além da dieta, as azeitonas e, em particular, o óleo da azeitona tem 

sido usado por bruxos, vigaristas, padres, xamãs e médicos para 

limpar lesões, favorecer a cura e alívio 

da dor e para recuperação da função muscular e articular em 

lutadores através de massagens. Chamado por Homero (9º a 8º) 

século aC) de 'ouro líquido', que tem sido empregado para cuidar 

pele queimada, dermatite, estômago, fígado e dores intestinais, e 

como proteção solar.  

 

Nos primeiros jogos olímpicos de 776 aC, os vencedores de várias 

competições foram recompensados com um ramo de oliveira, tanto 

em homenagem à deusa Atena como em sinal de fraternidade e 

paz, e com a ânfora 'Panatenaiche' preenchido com o azeite de alta 

qualidade (o primeiro '' certificado '' ' azeite de oliva) a ser usado 

para saúde e nutrição.  

 

A importância de azeite na antiguidade também decorre do fato de 

Solone, um dos sete homens sábios, decretou a primeira lei para o 

preservação da oliveira no século VI aC: quem quer que cortar uma 

oliveira estaria sujeito a pena de morte. Tucide, no século V aC, 

sustentou que ‘‘O povo do Mediterrâneo deixou de ser bárbaro 

quando 



começou a cultivar a oliveira e as vinhas. '' Mesmo para Hipócrates 

(460–377 aC), pai da medicina ocidental, oliveira o óleo era 

altamente considerado. Posteriormente, Cícero (106–43 aC) 

escreveu sobre os aspectos saudáveis de 'pinguis licor olivae' e 

Virgílio (70–19 aC) mencionou o azeite produzido por ‘‘ dolci olivi 

(as doces oliveiras) 'do' mite lago di Garda (o 

lago Garda). '' Plínio, o Velho (24-79 dC), em seu 

"Historia Naturalis" listou 48 medicamentos feitos com oleo de 

azeitona [2, 3]. Sob o imperador romano Settimo Severo (146-211 

dC), a distribuição gratuita de azeite era feito para as massas 

urbano. Tais hábitos eram tão comuns até os 4º a 5º século que, 

sob Constantino (século IV dC), havia pelo menos 250 padarias e 

2300 distribuidores de azeite. 

 

As numerosas ânforas (antigos recipientes de azeite), em grande 

parte fabricada na Espanha, foram colocadas em umdepósito de 

lixo quando quebrado, o depósito de barro (de latim: '' testa testae '') 

e formou uma pilha enorme que durante 

os séculos se tornaram cada vez maiores e hoje é uma área da 

cidade de Roma, o chamado Monte Testaccio. Na ided média, o 

médicinal "monacus infirmorum (monge)" domosteiros usavam 

preparações contendo azeite para tratar queimaduras da pele e 

inchaços, bem como diferentes infecções (ou seja, ginecológicas): 

grande parte dessas indicações terapêuticas foram incluídos entre 

os séculos X e XII nos textos do "Scuola Medica Salernitana (Escola 



de Medicina de Salernitana)" a primeira escola de medicina 

ocidental. No Renascimento, esse prática continuou. De fato, o pote 

de  'Oleo' estava presente em todas as farmácias desde que o 

azeite foi reconhecido com propriedades curativas em problemas 

cardíacos, febre, anti-diabético, calmante, diurético e hipertensão [4, 

5]. Além disso, durante o século XIX também foi usado no 

tratamento de otites, dermatites, e eczemas. Foi considerado um 

laxante leve e, até alguns anos atrás, usado pelos agricultores 

como fonte de vitamina D para tratar raquitismo e periodontite, para 

neurite, distorções, dor de estômago para extrair espinhos, calos 

nos pés e perda de cabelo. Hoje é ainda usado como remédio 

caseiro para várias doenças, nas quais O EVOO é um constituinte 

fundamental. 

 

 

Tabela 1. Uso de azeite ao longo dos séculos 

período Evento/ função  

Idade do cobre 

(6º milênio aC) 

Primeira extração de líquido espesso e oleoso de 

azeitona para fins alimentares 

 

7º milênio aC Uso de azeite para fins cosméticos e médicos 

básicos 

 

Século 9 a 8 

aC 

Uso para cuidar de queimaduras na pele, 

dermatite, estômago, fígado e dores intestinais e 



como proteção solar 

 

776 aC Nos primeiros jogos olímpicos, os vencedores de 

várias competições foram recompensados com um 

galho de azeitona 

 

Século VI aC Solone decretou a primeira lei para a preservação 

das oliveiras 

 

Século 5 aC Tucide sustentado ‘people O povo do 

Mediterrâneo deixou de ser bárbaro quando 

começou a cultivar o 

oliveiras e videiras '' 

 

460–377 aC Mesmo para Hipócrates, pai da medicina 

ocidental, o azeite era altamente considerado 

 

106–43 aC Cícero escreveu sobre os aspectos saudáveis dos 

'pinguis licor olivae' 

 

70–19 aC Virgil mencionou o azeite produzido por 'dolci olivi 

(as doces oliveiras)' do 'ácaro lago di Garda 

(o leve lago de Garda) '' 

24-79 DC Plínio, o Velho, em sua "História Naturalis", listou 

48 medicamentos feitos com azeite de oliva 



 

146-211 dC Sob o imperador romano Settimo Severo: 

distribuição gratuita de azeite foi dada às massas 

urbanas 

 

Século IV dC Sob Constantino: pelo menos 250 padarias e 2300 

distribuidores de azeite 

 

Idade Média Os monges médicos das abadias usavam 

preparações contendo azeite para tratar a pele 

queimada e 

inchaços, bem como infecções diferentes 

Renascença Os frascos contendo azeite estavam presentes em 

todas as farmácias 

 

Século 19 dC 

e hoje 

o azeite ainda é usado como remédio caseiro para 

várias doenças 

 

 

2. Rumo à medicina baseada em evidências 

 

Os enormes progressos científicos e técnicos e a evolução 

progressiva da medicina para medicina baseada em evidências 

levou um grande número de cientistas a investigar se os efeitos 

terapêuticos do azeite transmitidos ao séculos são válidos ou não; 



O objetivo da presente revisão é resumir a possibilidade que o 

EVOO é eficaz na prevenção e / ou redução de hipercolesterolemia, 

níveis séricos de lipoproteínas e aterosclerose, hipertensão, 

doenças cardiovasculares e risco de trombose, oxidação e estresse 

oxidativo, obesidade e diabetes, tipo 2 eprocessos inflamatórios e 

câncer (Tabela 2 e Figura 1) 
 

 

Tabela 2. Efeitos benéficos de uma dieta rica em EVOO na saúde humana 

Efeito benéfico 
 

Componente 
do EVOO 
envolvido 

Ref. 
 

Hipercolesterolemia, níveis séricos de lipoproteínas e aterosclerose  

 Redução de fatores de risco, como 
hipercolesterolemia, aterosclerose e hipertensão, e 
mortalidade por doenças cardiovasculares 

 [21-23] 
 

 Redução da mortalidade por doenças 
cardiovasculares em 9%, câncer em 6%, mortalidade 
total em 9% e incidência de doença de Parkinson e 
Alzheimer em 13% 

 [20] 
 

 Redução do colesterol LDL [  25, 26] 

 Redução da trigliceridemia e aumento do HDL  [25, 
26] 

 Redução do processo de oxidação do LDL  Compostos 
fenólicos 

[61, 
62] 

Hipertensão arterial 

 Diminuição da pressão diastólica e sistólica 
observada em hipertensos e normotensos 

 [ 29–
33] 

 Prevenção de danos ao endotélio vascular  Compostos 
fenólicos, ácido 
hidroxil-oleico 
derivado do 
ácido oleico 

[37, 
38] 

Perfil trombótico 

 Inibição na formação de coágulos sanguíneos, 
diminuindo a adesão de monócitos e aumentando a 
fibrinólise  

Ácido oleico [20] 

 Inibição de plaquetas agregação e alteração da 
parede plaquetária / vascular, redução do 
fibrinogênio, fator VII e o principal supressor da 
hemostasia, aumentando a fibrinólise  

Compostos 
fenólicos 

[44–
49] 

 Redução do TXB2 e LTB4 em indivíduos  44 , 50] 



hiperlipaêmicos e pacientes com diabetes tipo 2 

 [Ação quimio-protetora e melhora da função 
endotélio Compostos fenólicos  

(hidroxitirosol 
e tirosol) 

[44 , 
50] 

 Ação preventiva contra eventos trombóticos e 
microtrombóticos em pacientes com diabetes tipo 2 
e indivíduos hiperlipaêmicos  

Hidroxitirosol [44, 
50] 

 Redução de riscos para pacientes com patologias 
cardíacas 

 [25] 

Oxidação e estresse oxidativo 

 Manutenção da integridade celular e redução do 
envelhecimento  

Alto nível de 
ácido oleico e 
nao  excesso 
de ácido 
linoleico 

[56] 

 Ação anti-inflamatória e vasodilatativa  ácido a-
linolênico (ALA) 

[60] 

 Atraso da aterosclerose  Compostos 
fenólicos 

[16, 44, 
59, 60] 

 Prevenção da oxidação da membrana celular lipídios 
e lipoproteínas plasmáticas, reduzindo o risco de 
aterosclerose  

Tocoferóis [43, 
60] 

 Produção reduzida de radicais livres e prevenção de 
danos à membrana celular, mitocôndrias e DNA, 
com efeitos benéficos no envelhecimento e no risco 
de câncer 

 [66, 
67] 

Inflamação 

 Anti -inflamatória por inibição não seletiva das 
enzimas COX-1 e COX-2  

Oleocanthal [38, 
69] 

 Proteção contra várias condições patológicas (10 
tipos de tumores cólon, estômago, mama, próstata, 
pulmão e doença de Alzheimer) 

Oleocanthal [72, 73, 
78] 

 Obesidade e diabetes Redução do risco por inibição 
da ativação de NF-kB no nível celular  

Fenóis, 
carotenóides e 
tocoferóis 

[60 , 
92] 

 Ação protetora nas mitocôndrias, produção reduzida 
de radicais livres e proteção contra a oxidação do 
DNA 

 [60, 
92] 

 Redução das necessidades de insulina, com uma 
melhoria do perfil lipídico e do índice glicêmico  

Ácido oleico [60, 
92] 

 Melhoria da sensibilidade à insulina, sem aumentar 
sua secreção 

 [25] 

 Benefícios para os obesos por inibição da resposta 
inflamatória 

ALA  [25] 

Neoplasia 

 Redução da incidência de câncer  [16, 
93] 

 Atividade antineoplásica  Oleuropeína [96] 

  Inibição do gene oncogênico HER2 no presença de 
altos níveis da enzima FASN (ácido graxo sitase)  

Ácido oleico [98–
100] 

 Aumenta o efeito inibitório da herceptina nas células 
de câncer de mama  

Ácido oleico [98–
100] 



Outro efeito benéfico 

 sensação de saciedade  OEA [104-
113] 
 

 

 

2.1. Hipercolesterolemia, níveis séricos de lipoproteínas e aterosclerose 

 

Em 1908, Ignatowski notou pela primeira vez o aparecimento de 

lesões ateroscleróticas em coelhos devido à dieta, e alguns anos 

depois foi verificado que a causa estava relacionada a uma dieta 

rica em colesterol e ácidos graxos saturados (AGS). Durante a 

década de 1950, observou-se que o SFA e o colesterol na dieta 

aumentam o nível de colesterolemia e, consequentemente, a 

aterosclerose e o risco de doença cardiovascular [6]. Isso levou à 

suposição de que a dieta e, em particular, a AGS, tiveram um papel 

na hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares [7, 8]. A 

pesquisa epidemiológica nas décadas de 1950 e 1960, muito dela 

realizada por A. Keys, o pai da dieta mediterrânea (MD), estudoi as 

propriedades benéficas do EVOO, que foram então confirmadas por 

vários estudos experimentais in vivo e in vitro, em animais e 

humanos, mesmo em grandes amostras [9–20]. De fato, verificou-

se que o DM, no qual o componente lipídico é um pouco alto (> 25 a 

30% do total de calorias, e é representado quase inteiramente pelo 

EVOO, rico em ácido oleico MUFA, reduziu alguns fatores de risco, 

como hipercolesterolemia), aterosclerose e hipertensão e 



mortalidade por doenças cardiovasculares, além de uma redução 

de 56% na mortalidade total e 61% no risco de câncer [14–16, 21] 

.No estudo dos sete países (Itália, Grécia, Ex-Iugoslávia, Holanda, 

Finlândia, EUA e Japão, um estudo em seres humanos entre 40 e 

59 anos), a doença cardiovascular aterosclerótica flutuou entre 2 e 

10% no sul da Europa, onde o DM é generalizado e o uso de EVOO 

é alto (Turquia : 1 kg / ano; Itália e Espanha: 10–12 kg / ano), 

enquanto era de 10–18% no norte da Europa e EUA (EUA: 0,45 kg / 

ano) Mortalidade nos primeiros 15 anos nos sujeitos investigados foi 

menor nos consumidores de EVOO, que contém baixas 

quantidades de AGS e uma alta proporção de MUFA / SFA, na 

Itália, Grécia e ExYugoslavia. Posteriormente, o estudo Lion Diet 

Heart revelou uma incidência menor no número de re-infarto e óbito 

em 50-70% dos indivíduos que, após um primeiro infarto, seguiram 

o MD enriquecido em ácido a-linolênico, além da dieta padrão. Esse 

resultado foi observado após 27 meses, mas também foi confirmado 

após 46 meses [21–23]. Posteriormente, foram obtidas 

confirmações de muitas investigações sobre o DM, destacando uma 

baixa frequência em várias patologias (hipercolesterolemia, 

hipertensão, aterosclerose, diabetes e obesidade). Hoje, é sabido 

que a ingestão de gordura saturada, especialmente quando alta, 

pode causar hiperlipemia e hipercolesterolemia pós-prandiais, 

aumentando o nível de triglicerídeos totais, em particular os de 

origem intestinal e não hepática. Quando esse estado lipidêmico é 

duradouro, pode contribuir para o desenvolvimento da aterosclerose 

através da ativação de genes inflamatórios [18, 24]. Recentemente, 

uma revisão apontou que a adesão adequada ao DM pode reduzir a 

mortalidade por doenças cardiovasculares em 9%, câncer em 6%, 

mortalidade total em 9% e a incidência da doença de Parkinson e 

Alzheimer em 13% [19]. No que diz respeito ao perfil de 

lipoproteínas, é sabido que o colesterol LDL diminui quando o 

EVOO substitui o mesmo valor calórico da gordura saturada, 

mantendo inalterado o nível de HDL, enquanto que se o valor 

calórico for muito alto em carboidratos, isso leva a uma redução na 

trigliceridemia e aumento do HDL [25, 26]. Na realidade, alguns dos 

resultados relatados podem ser parcialmente obtidos com qualquer 

tipo de óleo que contenha grandes quantidades de ácido oleico, 



após modificações genéticas nas plantas, embora tenha sido 

demonstrado que em humanos os melhores resultados são devidos 

à ação combinada dos óleos oleicos. compostos secundários ácidos 

e EVOO, como alguns fenóis. Portanto, a existência de várias vias 

metabólicas envolvidas nesses benefícios e adicioná-las às demais 

propriedades benéficas do EVOO juntas podem melhorar os efeitos 

terapêuticos [25, 27, 28]. 

2.2. Hipertensão arterial 

O endotélio tem um papel determinante na atividade trombótica e 

na coagulação, pois sintetiza várias moléculas em resposta a 

diferentes estímulos. Sua disfunção gera um processo inflamatório, 

reduzindo o NO e liberando citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias: precede, portanto, o desenvolvimento da 

aterosclerose [29]. O NO, um importante composto endotelial 

produzido pela ação da NO sintetase (eNOS), inibe a agregação 

plaquetária, modifica a expressão das moléculas de adesão 

intercelulares (ICAM-1 e VCAM-1), tem um efeito relaxante e, 

juntamente com o heparan sulfato e prostaciclina, tem um efeito 

vasodilatador. Em contraste, o tromboxano A2, a prostaglandina H2 

e a endotelina 1 têm ação vasoconstritora [29, 30]. Os efeitos 

benéficos do EVOO na pressão arterial são bem conhecidos, e foi 

destacado que os efeitos benéficos do DM em hipertensos são mais 

do que os alcançados com uma dieta rica em ácidos graxos 

poliinsaturados (PUFA). Esses efeitos sobre a pressão diastólica e 

sistólica foram observados tanto em hipertensos (nos quais foi 

possível reduzir o atendimento médico) quanto em normotensos. No 

entanto, não houve efeitos em indivíduos para os quais foi usado 

óleo de girassol (efeitos benéficos observados em 48% dos 

indivíduos que consumiam EVOO e em 4% dos indivíduos que 

consumiam óleo de girassol), o que pode estar relacionado ao fato 

de que todas as gorduras e óleos refinados faltam completamente 

polifenóis [31–35], demonstrando a importância da sinergia 

antioxidante e PUFA. De fato, um recente estudo cruzado 

randomizado, duplo-cego, realizado em indivíduos jovens e 

saudáveis, nos quais EVOO e vinho tinto foram administrados em 

quantidades moderadas (50 g EVOO; 250 mL de vinho tinto), 



mostraram que a associação das propriedades antioxidantes 

desses dois produtos levou a uma redução da pressão diastólica e 

sistólica, bem como da função hemodinâmica e vascular [36]. Além 

disso, a partir de uma análise da onda de pulso e considerando 

como parâmetro de referência o índice de aumento, ficou evidente 

que a ingestão de EVOO e vinho tinto, após as refeições, levou à 

melhora da elasticidade (rigidez) das paredes arteriais. O 

mecanismo desse fenômeno pode estar relacionado à ação de 

compostos menores do EVOO e fenóis (o óleo refinado de azeite e 

óleo de girassol enriquecido com ácido oleico não apresentam o 

mesmo efeito), além de um composto presente no vinho tinto, o 

resveratrol, devido à sua ação antioxidante e aumento da produção 

de óxido nítrico (NO) causado por ele [32–34]. Além disso, uma 

correlação entre o aumento dos metabólitos do NO e uma função 

endotelial aprimorada foi observada em uma investigação recente 

[37], na qual os voluntários receberam uma refeição contendo 

azeite de oliva virgem com alto teor de fenólicos, melhorando a 

hiperemia reativa isquêmica. Conforme relatado por Fito ´ et al. [38], 

a ingestão de EVOO rico em fenóis pode fornecer efeitos benéficos 

em pacientes hipertensos, devido a uma diminuição da pressão 

arterial sistólica. Assim, o consumo de EVOO pode ser considerado 

como uma intervenção adicional e complementar ao tratamento 

farmacológico. Segundo outros pesquisadores, a ação antioxidante 

do EVOO (diminuição da produção do leucotrieno B4 ou LTB4, no 

nível da 5-lipoxigenase e redução na produção de radicais livres de 

oxigênio) deve evitar danos ao endotélio vascular, que pode ser um 

precursor da hipertensão [39]. A favor dessa hipótese, uma redução 

dos marcadores inflamatórios B2 (TXB2) e LTB4 foi observada com 

um aumento na ação antioxidante sérica apenas em indivíduos que 

receberam EVOO; esse efeito não foi observado em indivíduos 

quando o óleo refinado de azeite ou de milho foi administrado [40]. 

Outra evidência é que mesmo o ácido hidroxil-oleico derivado do 

ácido oleico pode ter uma ação regulatória na pressão sanguínea 

por um efeito inotrópico nos miócitos [41]. Recentemente, a 

importância do DM na prevenção de doenças cardiovasculares tem 

sido confirmada, embora, considerando outras variáveis além da 

dieta (The Hellenic SCORE), é possível prever os indivíduos com 



maior risco de hipercolesterolemia, hipertensão, doenças 

cardiovasculares, obesidade e tipo 2 diabetes e intervir com 

alterações dietéticas específicas [42, 43]. 

2.3. Perfil trombótico 

Nos últimos anos, um possível papel do EVOO é cada vez mais 

evidente, pois o ácido oleico inibe a formação de coágulos 

sanguíneos, diminuindo a adesão de monócitos e aumentando a 

fibrinólise. Os fenóis, por outro lado, além de proteger modelos 

humanos e animais experimentais da ação prejudicial dos radicais 

livres e reduzir o TXB2, também inibem a agregação plaquetária e a 

alteração da parede plaquetária / vascular, reduzem o fibrinogênio, 

o fator VII e o principal supressor de hemostasia (inibidor do 

ativador do plasminogênio tipo 1 ou PAI-1), aumentando assim a 

fibrinólise [44-49]. O papel anti-trombótico dos fenóis do EVOO, 

além de suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, é bem 

caracterizado e foi demonstrado que reduz o TXB2 e o LTB4 após 

uma refeição que contém grandes quantidades de EVOO [47]. Os 

fenóis do EVOO hidroxitirosol e tirosol também têm ação quimio-

protetora e melhoram a função do endotélio, reduzindo a expressão 

das células de adesão e aumentando os níveis de NO. Foi 

demonstrado que a administração de hidroxitirosol a voluntários 

adultos reduz a produção de TXB2, um efeito observável em 

indivíduos hiperlipaêmicos e em pacientes com diabetes tipo 2. 

Neste último grupo, observou-se uma redução de 46% no TXB2 

sérico, com ação preventiva contra eventos trombóticos e 

microtrombóticos [44, 50]. Também se sabe há muitos anos que 

pacientes com patologias cardíacas, que podem ter ativação 

crônica de mecanismos trombogênicos (situação protrombótica), 

podem obter benefícios do EVOO [28]. 

2.4. Oxidação e estresse oxidativo 

De acordo com a teoria dos radicais livres, o envelhecimento é 

devido ao metabolismo normal do organismo e ao estresse 

oxidativo resultante de patologias, traumas, substâncias tóxicas 

etc., levando à produção de resíduos dentro das células, chamados 

radicais livres. São ROS, como superóxido de ânion (O2), radical 



hidroxila (OH) e peróxido de hidrogênio (H2O2), que são agentes 

oxidantes altamente agressivos contra os principais componentes 

biológicos do organismo: lipídios, açúcares, proteínas, mitocôndrias 

e DNA. Quando os lipídios na membrana celular são submetidos a 

essa ação, ocorre a oxidação, alterando a fluidez da membrana, 

seguida pelo envelhecimento das células. Quando enzimas, 

mitocôndrias e proteínas são submetidas a esse fenômeno, elas 

podem causar desordens metabólicas, inflamação em várias partes 

do organismo (vasos sanguíneos, coração, rins, articulações); 

quando o DNA sofre oxidação, pode causar alterações no código 

genético e aumentar o risco de câncer. O envelhecimento precoce 

das células e o desenvolvimento de algumas doenças graves, como 

aterosclerose, diabetes, esclerose múltipla, artrite reumatóide, 

enfisema pulmonar, catarata, doença de Alzheimer e Parkinson, 

demência senil, mama - próstata - cólon - câncer de pele, têm sido 

relacionados a dano oxidativo contínuo às células [16, 29, 30, 51, 

52]. O dano oxidativo pode ser parcialmente evitado por sistemas 

de defesa adequados do organismo e pela contribuição de 

substâncias antioxidantes do leite materno (em bebês) e por fontes 

de dieta (em particular frutas, vegetais e EVOO), que inativam os 

radicais livres doando prótons [16, 29, 30, 51-53]. Desde os 

primeiros estudos sobre a DM, os efeitos benéficos do EVOO foram 

atribuídos ao alto teor de ácido oleico, à contribuição adequada de 

ácido linoleico (18: 2, n 6) e ácido a-linolênico (18: 3, n 3) (que estão 

presentes em uma proporção ideal) e com presença limitada de 

AGS [15, 54]. O alto nível de ácido oleico do EVOO (considerado 

por alguns nutricionistas como um ácido graxo essencial devido ao 

seu lento endógeno produção) e a ausencia de excesso de ácido 

linoléico foram reveladas cruciais para manter a integridade celular 

e reduzir o envelhecimento [55]. De fato, o ácido oleico pertence ao 

grupo de MUFA e, devido ao baixo nível de insaturação, mostra um 

potencial modesto de oxidação, enquanto a baixa quantidade de 

ácido a-linolênico tem efeitos benéficos devido à sua ação anti-

inflamatória e vasodilatadora [56] . Além disso, a ingestão de 

lipoproteínas ricas em MUFA consumidas com EVOO são menos 

suscetíveis à oxidação do que as ricas em PUFA [29]. Além disso, o 

EVOO contém importantes compostos menores que possuem ação 



antioxidante: carotenóides, polifenóis, esqualeno, tocoferóis, etc. 

(Tabela 3). Os carotenóides mais importantes são o b-caroteno 

(convertido endogenamente em vitamina A na mucosa intestinal) e 

a luteína: essas substâncias têm ação antioxidante, neutralizando o 

singleto de oxigênio. Entre os fenóis, que são os principais 

antioxidantes naturais do EVOO, juntamente com o esqualeno, o 

tirosol, o hidroxitirosol, os subprodutos oleuropeína e oleocantal, os 

flavonóides apigenina, luteolina e quercitina são dignos de menção. 

Como mencionado recentemente pela EFSA [57], os polifenóis 

contribuem para a proteção de lipídios no sangue contra danos 

oxidativos. Eles também concluem que o efeito saudável dos 

polifenóis pode ser expresso como 5 mg de hidroxitirosol presente 

no EVOO que podem ser facilmente consumidos no contexto de 

uma dieta equilibrada. Os compostos fenólicos retardam a 

esclerose e sua capacidade de reduzir a expressão de LDL oxidada 

e de moléculas de adesão celular no nível endotelial [16, 44, 58, 

59]. Atualmente, o nível de LDL oxidado é considerado um 

marcador de danos oxidativos e subclínicos, além de um índice 

preditivo de doença cardiovascular grave. Isso ocorre porque a 

oxidação de lipídios e a apoproteína do LDL leva a alterações 

conformacionais, promovendo o processo aterosclerótico (os 

monócitosmacrófagos podem passar facilmente pela parede 

arterial) [60]. Um nível mais alto de LDL oxidado também tem sido 

associado a um aumento da frequência da síndrome metabólica 

[62]. O a-tocoferol, também conhecido como vitamina E, é sem 

dúvida o tocoferol mais presente no EVOO. Tocoferóis são 

considerados os agentes antioxidantes naturais mais importantes 

na fração lipídica, porque evitam a oxidação de lipídios 

(principalmente na membrana celular) e lipoproteínas plasmáticas, 

reduzindo o risco de aterosclerose [30, 59]. Por outro lado, é 

importante destacar que as quantidades de vitamina E no azeite 

que podem ser consumidas diariamente estão muito abaixo das 

testadas para serem eficazes em ensaios clínicos. [63, 64]. Devido 

à sua ação antioxidante e anti-inflamatória, os triterpenos eritrodiol e 

ácido oleanólico devem ser mencionados [30]. Assim, em resumo, o 

EVOO fornece nutrientes e antioxidantes à dieta humana, 

contribuindo para a redução de radicais livres e prevenindo danos à 



membrana celular, mitocôndrias e DNA, com efeitos benéficos no 

envelhecimento e no risco de câncer [65, 66]. 

 

Tabela 3. Compostos com atividade antioxidante presente no azeite 

classe química subclasse Composto 

Carotenóides Carotenos 
(Hidrocarbonetos); 
Beta-caroteno de 
xantofilas 

; Luteína; Neoxantina; Violaxantina; 
Luteoxantina; Anteraxantina; 
Mutatoxantina; Beta-criptoxantina 

Clorofilas Clorofilas e 
derivados 

Feofitina alfa; Feofitina beta; 
Clorofila alfa; Clorofila beta; 
pirofeofitina alfa  

Hidrocarbonetos Triterpenos; 
Esqualeno 

Esqualeno 

Compostos 
fenólicos 

Ácidos fenólicos; 
Tirosol; 
Hidroxitirosol e 
derivados Lignans; 
Flavonóides; 
Compostos não 
fenólicos 
intimamente 
relacionados 

ácido 4-hidroxibenzóico; Ácido 
protocatecuico; Ácido gálico; Ácido 
vanílico; Ácido sirínico; Ácido 4-
hidroxifenilacético; Ácido 
homovanílico; Ácido coumarico; 
ácido p-coumarico; Ácido cafeico; 
Ácido ferúlico; Ácido sinápico; 
Tirosol; Hidroxitirosol; Oleuropeína; 
Oleuropeína aglicona; Forma de 
dialdeído da oleuropeína aglicona; 
Forma descarboximetilica da 
oleuropeína aglicona; Aglicon 
ligstrosido; (þ) -Pinoresinol; (þ) -1-
acetoxipinoresinol; Apigenina; 
Luteolina; Quercetina; Ácido 
elenólico; Ácido cinâmico  
 

Tocoferóis   alfa, beta, gama e delta-tocoferóis 
 

2.5. Inflamação 

Nossos antepassados latinos usaram os termos '' rubor, 

tumor, calor, dor e lesa functio '' para indicar um processo 

inflamatório subsequente a um estímulo infeccioso, 

traumático, químico ou imunológico, caracterizado pelo 

acúmulo de leucócitos, mastócitos e plaquetas que liberar 

diferentes tipos de mediadores. Essas últimas substâncias 

têm uma origem diferente: de lipídios (eicosapenanóides), 



proteínas (citocinas e quimiocinas) e gases (NO, monóxido 

de carbono e espécies reativas de oxigênio), que tentam 

delimitar a área interessada, iniciar uma resposta imune, 

eliminar o estimullo desencadeador e restabelecer a 

integridade celular. Assim, uma reação inflamatória é um 

processo benéfico, pelo menos na fase inicial, e é um 

importante mecanismo de defesa do organismo. Esse 

mecanismo de defesa está sujeito a uma regulamentação 

complexa, capaz de programar seu término com base em 

fatores genéticos e outros [67]. A terapia anti-infecciosa 

geralmente é capaz de controlar a maioria das patologias 

infecciosas-inflamatórias agudas. No entanto, apesar do 

notável progresso científico, o problema de patologias 

inflamatórias degenerativas crônicas, como doenças 

cardiovasculares, artrite reumatoide, asma, fibrose 

pulmonar, doença de Alzheimer, doença inflamatória 

intestinal (DII), esclerose múltipla, distúrbio depressivo 

maior e obesidade ainda é amplamente não resolvido. De 

fato, o problema da inflamação ganhou tanta importância 

pública que, em fevereiro de 2004, a revista Time dedicou 

sua capa à inflamação ou ao "assassino secreto" [67]. Um 

interesse crescente também foi despertado em setembro 

de 2005, quando um grupo de 8 investigadores publicou 

sua pesquisa sobre a ação anti-inflamatória do EVOO [68]. 

Nessa publicação, verificou-se que a ingestão de EVOO 

(principalmente quando fresca) estimulava uma sensação 

de formigamento na parte posterior da boca, semelhante ao 

efeito do ibuprofeno, um conhecido agente anti-

inflamatório, antipirético e analgésico. Após um estudo 

mais aprofundado, entendeu-se que a sensação de 

formigamento era causada por oleocantal [forma 

dialdeídica da () deacetoxi-ligstrosídeo aglicona, onde o 

nome '' oleocanthal '' é derivado de oleo (azeitonas), canth 



(picada) e outras (aldeído)], e que a intensidade dessa 

sensação depende da quantidade presente. Assumindo 

que essa sensação pode ser determinada pela presença de 

outros compostos menores no EVOO, após ter sintetizado 

o oleocanthal, verificou-se que o efeito irritante da garganta 

foi causado apenas pela ação desse composto, com um 

efeito semelhante e dependente da dose daquele um 

determinado por oleocanthal do EVOO. Também foi 

demonstrado que o oleocanthal teve a mesma ação anti-

inflamatória do ibuprofeno, uma vez que inibiu 

seletivamente as enzimas ciclooxigenase (COX) COX-1 e 

COX-2, que catalisam certas etapas da cascata 

inflamatória do ácido araquidônico. Portanto, foi 

demonstrado que o ibuprofeno e o oleocanthal, embora 

tenham uma fórmula química diferente, têm a mesma ação 

inibitória na COX, mas não atuam na 15-lipoxigenase (Fig. 

2) [67]. Observou-se também que a ingestão diária de 50 

mL de EVOO (equivalente a duas colheres de EVOO para 

refeição, em um prato principal e em vegetais, 

respectivamente) contém 200 mg / mL de oleocanthal (dos 

quais 60-90% é absorvido), para uma ingestão diária de 

cerca de 9 mg [69, 70]. Essa dose é apenas cerca de um 

décimo do recomendado para um adulto em uma doença 

dolorosa, mas sabe-se que pequenas doses de aspirina, 

outro inibidor da COX, têm efeitos benéficos em várias 

condições cardiovasculares graves [71-73]. Além disso, 

sabe-se que a administração prolongada de ibuprofeno ou 

aspirina está associada a um risco reduzido de cerca de 7 

a 10 tipos de tumores, incluindo cólon, estômago, mama, 

próstata, pulmão e para a redução dos níveis de beta-

amilóide-42 em animais. modelos, responsáveis pela 

doença de Alzheimer [74–76]. Concluiu-se que esse 

componente do EVOO, com atividade inibitória na COX 



(atividade anti-inflamatória), pode ajudar a proteger contra 

várias condições patológicas (mencionadas acima) quando 

consumido regularmente e continuamente, devido a uma 

ação semelhante ao anti-esteróide não esteróide. -

inflamatórios [71, 72, 77]. A ação anti-inflamatória do EVOO 

foi confirmada pelo estudo de Bogani et al. [40] em 

indivíduos normolipêmicos, analisando os marcadores 

inflamatórios TXB2 e LTB4 antes e após 2 e 6 h após o 

consumo de uma refeição rica em gordura contendo 

EVOO, azeite ou óleo de milho. Os marcadores acima 

foram significativamente reduzidos apenas nos indivíduos 

que consumiram o EVOO, confirmando sua ação anti-

inflamatória. Além disso, em culturas de células de 

indivíduos normais, o EVOO incorporado aos lipídios das 

membranas celulares reduz a expressão de genes 

envolvidos na resposta inflamatória, como a molécula de 

adesão intercelular-1 (ICAM-1), o VCM-1, a proteína 

quimiotática de monócitos1 (MCP- 1) e interfere na 

ativação de um importante fator de transcrição que controla 

aativação endotelial inflamatório, ou seja, fator nuclear k-B 

(NF-kB) [25]. Além disso, a adição de ácido oleico e fenóis 

selecionados oleuropeína, hidroxitirosol, etc.) às células in 

vitro, semelhante ao EVOO, pode reduzir o mRNA da 

molécula de adesão 1 das células vasculares (VCAM-1), 

impedindo a ação do NFkB [58] O óleo de girassol 

enriquecido em ácido oleico não apresenta as mesmas 

propriedades [78]. É possível que outros fatores presentes 

no EVOO, como compostos menores (fenóis, esqualeno, 

fitoesteróis), um nível adequado de ácido linoleico / 

linolênico, a posição de ácidos graxos na molécula de 

triglicerídeos ou a produção reduzida de apolipoproteína B-

48, está envolvido nesses efeitos metabólicos [25, 27, 79]. 



 

2.6. Obesidade e diabetes 

A obesidade, um primeiro passo para a 

hipercolesterolemia, hipertensão, aterosclerose e diabetes, 

tornou-se um problema de saúde pública em todo o mundo. 

Nos EUA, a obesidade afeta 40% dos adultos e 32% dos 

adolescentes. Infelizmente, muitos outros países mostram 

taxas de obesidade apenas ligeiramente inferiores às dos 

EUA. Até alguns anos atrás, a obesidade era considerada 

apenas uma condição em que há excesso de acúmulo de 

gordura nos adipócitos. Recentemente, no entanto, alguns 

estudos demonstraram que a gordura branca responsável 

por mais da metade dos adipócitos maduros e o restante 

de pré-adipócitos, fibroblastos, células endoteliais e 

macrófagos, é um verdadeiro órgão endócrino que 

desempenha um papel importante tanto em processos 

inflamatórios quanto metabólicos. mecanismos [80, 81]. De 

fato, os adipócitos produzem pelo menos 50 adipocinas, 

várias substâncias que liberam proteínas quimiotáticas, 

complementam proteínas (adipsina), proteínas envolvidas 

no controle da pressão arterial, angiogênese e moléculas 

envolvidas no metabolismo da glicose e lipídios, incluindo 

adiponectina, resistina, visfatina, apelina vaspin, hepcidina, 

chemeria e omentina [81, 82]. Os adipócitos em indivíduos 

obesos, diferentemente dos indivíduos com peso normal, 

liberam uma quantidade maior de proteínas da gordura 

branca com atividade pró-coagulante, como inibidor do 

ativador do plasminogênio tipo 1 (PAI1), fator VII e a forma 

indutível da óxido nítrico sintase (iNOS), o que pelo menos 

em parte explica o aumento do risco de doença 

cardiovascular em obesos. Eles também liberam citocinas 

com atividades pró-inflamatórias típicas, incluindo leptina, 



MCP-1, fator de necrose tumoral alfa (TNFalpha) e 

interleucina-6 (IL-6), promovendo assim um estado de 

inflamação crônica, como mostrado por o número 

abundante de macrófagos secretados em circulação pelo 

tecido adiposo branco. Eles também liberam ácidos graxos 

livres e glicerol, promovendo resistência à insulina e 

levando a diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, embora 

os mecanismos por trás disso permaneçam pouco 

caracterizados [80, 81, 82-86]. Eles são consistentemente 

elevados em indivíduos obesos e em diabetes tipo 2 em 

indivíduos com alto risco de doença cardíaca coronária e 

artrite reumatóide, levando a um aumento na lipólise e 

oxidação lipídica [80, 82-84, 87-89]. Deve-se notar também 

que a estimulação para produzir adipocinas pró-

inflamatórias durante a fase de crescimento do tecido 

adiposo branco é determinada por uma condição de hipóxia 

local que leva ao aumento da expressão de genes 

induzidos por hipóxia, como fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), eritropoietina (EPO) e fator indutível de 

hipóxia-1 (HIF-1). Acredita-se, no entanto, que não apenas 

citocinas pró-inflamatórias, mas também espécies reativas 

de oxigênio e ácidos graxos livres contribuam para o 

desenvolvimento dessas doenças por meio de mecanismos 

intracelulares que envolvem proteínas e enzimas NF-kB 

[90]. Estudos recentes mostraram que compostos menores 

de EVOO, como fenóis, carotenóides e tocoferóis, inibem a 

ativação de NF-kB no nível celular. Eles também têm uma 

ação protetora nas mitocôndrias, diminuem a produção de 

radicais livres e protegem contra a oxidação do DNA. 

Comparada com uma dieta rica em carboidratos, uma dieta 

rica em ácido oleico (33% do total de calorias diárias) reduz 

as necessidades de insulina, melhorando o perfil lipídico e 

o índice glicêmico, sem alterar os níveis de hemoglobina 



glicosilada, através da ativação do proliferador de 

peroxissomo receptor gama-ativado (ou PPAR-gama) -2 

gene. Esse último gene aumenta a ação da insulina e 

melhora o metabolismo lipídico, portanto, tem um efeito 

preventivo nessas doenças [59,91]. Além disso, reduzindo 

a ingestão de AGS e aumentando a de ácido oleico 

(modificando a proporção de ácidos graxos nas 

membranas celulares), há uma sensibilidade aprimorada à 

insulina, sem aumentar sua secreção, embora os 

mecanismos envolvidos nesse fenômeno ainda estejam 

esclarecidos. [25] Portanto, indivíduos obesos se 

beneficiariam dos importantes compostos encontrados no 

EVOO, como o ALA, uma vez que essas substâncias 

podem contribuir para diminuir a resposta inflamatória [25]. 

2.7. Neoplasia 

Desde os primeiros estudos de Keys, foi encontrada uma 

relação entre o consumo de EVOO e os estados de 

tumores em pacientes que seguiram o DM. Estudos 

epidemiológicos subseqüentes confirmaram que em países 

onde foi seguido por um médico como Grécia, Itália e 

Espanha, onde o EVOO é o principal lipídeo usado em 

alimentos, a incidência de câncer foi muito menor [16, 92]. 

Também foi descoberto que altas doses de óleo de milho 

podem levar a adenocarcinoma em ratos, um fenômeno 

que nunca ocorre com o EVOO, mesmo em altas doses. A 

oleuropeína, um dos fenóis mais abundantes nas azeitonas 

e no EVOO, não é tóxico, mesmo em doses muito altas; 

além disso, possui ação antimicrobiana, antioxidante, 

hipotensora, hipoglicêmica e antiangiogênica [93-95]. Por 

esse último motivo, a atividade antitumoral foi estudada em 

ratos albinos suíços que podem desenvolver 

espontaneamente sarcomas fatais ou múltiplos [95]. Mais 



especificamente, após o aparecimento de um ou mais 

tumores atingindo um diâmetro> 2 cm, a oleuropeína a 1% 

foi administrada em água corrente. Após o exame das 

seções histológicas, uma forte ação antineoplásica, através 

de um mecanismo antiangiogênico, devido à ação inibitória 

direta nas células, e no nível macroscópico, levou ao 

desaparecimento da massa tumoral em 9 a 12 semanas. 

Os animais tratados voltaram à vida normal com nenhuma 

mudança de comportamento e morreram de velhice. Assim, 

este estudo confirma, pelo menos em animais 

experimentais, que um composto importante no azeite, a 

oleuropeína, tem atividade antineoplásica significativa [95]. 

O suporte para a atividade antitumoral do EVOO em 

humanos foi dado pela constatação de que o ácido 

maslínico e oleanólico inibiu a proliferação de vitroculturas 

de colonadenocarcinoma, sem citotoxicidade aparente e 

apoptose restaurada, o processo de importância primária 

na eliminação de células com alterações cancerígenas [96]. 

Confirmação adicional da ação antineoplásica do EVOO foi 

fornecida por estudos de câncer de mama em mulheres. 

Verificou-se que o ácido oleico inibe o gene do receptor do 

fator de crescimento epidérmico humano oncogênico 

(HER2) na presença de altos níveis da enzima ácido graxo 

sintase (FASN, que está implicado na resistência à insulina 

no diabetes tipo 2 e câncer), reduz a atividade de 

transcrição desse gene promove a produção da proteína 

PEA3 Ets com ação supressora em células com o gene 

HER2. Também aumenta o efeito inibitório da herceptina 

nas células de câncer de mama que se tornaram 

resistentes a esse medicamento [97–99]. Destacou-se 

ainda que a forte ação tumoricida sobre as células 

cancerígenas HE2 do EVOO, causada por vários fenóis, 

mas principalmente determinada pela oleuropeína aglicona 



(o principal composto amargo do EVOO) está relacionada à 

inibição do gene HER2. Esse último gene está presente em 

20 a 30% dos carcinomas invasivos com mau prognóstico, 

por meio da degradação do próprio proteassoma HER2, 

com inibição da atividade da tirosina e serina / treonina 

quinase e dos mecanismos envolvidos na formação de 

metástases e falha do tratamento [100, 101] Os 

mecanismos metabólicos e fisiopatológicos através dos 

quais os compostos individuais do EVOO desempenham 

um papel antitumoral nas células humanas também foram 

demonstrados ao impedir sua transformação em células 

malignas e formar metástases, além de ressensibilizar as 

células cancerígenas ao tratamento com o anticorpo 

monoclonal trastuzumab (Herceptin). ) [100-102]. 

2.8. Sentimento de saciedade 

Além das inúmeras propriedades benéficas do EVOO já 

descritas, deve ser adicionada a capacidade de um 

derivado do ácido oleico, a oleoiletanolamida (OEA), para 

determinar uma sensação de saciedade e aumentar o 

tempo entre as refeições. De fato, estudos em animais 

experimentais sobre o metabolismo do ácido oleico no 

intestino sugerem que a ativação da mobilização intestinal 

pequena da OEA, possibilitada pela captação mediada por 

CD36 de ácido oleico na dieta, serve como um sensor 

molecular que liga a ingestão de gordura à saciedade [103-

108] . OEA, forma-se uma molécula derivada de lipídios 

com ação semelhante a hormônio endógeno, 

estruturalmente semelhante à anandamida 

endocanabinóide (araquidonoiletanolamida). Note-se, no 

entanto, independente dos receptores canabinóides, possui 

anorética dependente da dose, o que aumenta a sensação 

de saciedade entre as refeições sem interferir em outros 



parâmetros, como ingestão de líquidos, atividade física, 

estado de ansiedade ou níveis de hormônio do estresse. 

Em essência, a produção in vivo de OEA no intestino 

delgado serve como um sensor que correlaciona a ingestão 

e saciedade de alimentos [109]. Como confirmação dessa 

possibilidade, a administração farmacológica de OEA em 

animais experimentais regula a saciedade e reduz o peso 

corporal, reduzindo a frequência das refeições, ativando o 

receptor nuclear PPAR-alfa (receptor alfa ativado por 

proliferador de peroxissomo), que está envolvido no 

mecanismo de retorno que envolve recrutamento , 

utilização e absorção de gordura na dieta [108, 110, 111]. 

Segundo alguns autores, o mecanismo de ação da OEA na 

regulação do apetite em resposta à introdução de 

alimentos, após a ativação do receptor intestinal PPAR-

alfa, consiste no envolvimento de fibras sensoriais vagais 

que carregam um estímulo para o primeiro núcleo trato 

solitário ( NST) na base do cérebro e, portanto, no núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVH), resultando na 

sensação de saciedade por bloqueio, um mecanismo que 

pode ser definido como feedback através da ingestão de 

alimentos (Fig. 3) [108]. 



 

Figura 3. Ação hipotética da OEA na regulação do apetite. A OEA que se 

acumulou no intestino delgado em resposta à introdução de ácido oleico ativa 

os receptores intestinais ativados por proliferadores de peroxissomos 

(receptores PPAR), através do envolvimento de fibras sensíveis vagais, 

estimulando assim o núcleo do trato solitário (NST) na base do cérebro e do 

núcleo paraventricular do hipotálamo (PVH), determinando a saciedade [106 

 

Outros especularam que a OEA pode agir dentro do enterócito, 

induzindo essas células a liberar um agente anorético (por exemplo, 

apolipoproteína A-IV), liderado pelos mediadores do PPARalpha, 

que por sua vez estimula a inibição do consumo de alimentos pelo 

gatilho [112]. Atualmente, no entanto, não se pode excluir que os 

pulsos iniciados no cérebro possam, de alguma forma, modular 

esse mecanismo. O ácido oleico na dieta, mas não no plasma, além 

de precursor na síntese da OEA pelos enterócitos, influencia seus 

próprios níveis através de um mecanismo de retroalimentação, 

diminuindo durante o jejum e aumentando após uma refeição 

alternando entre uma sensação de fome e saciedade [108]. A OEA, 

altamente expressa no tecido adiposo marrom, além de diminuir a 



frequência das refeições e aumentar a lipólise, modula a resposta 

inflamatória juntamente com o receptor gama ativado por 

proliferador de peroxissomo (PPARgamma), reduzindo a atividade 

do fator nuclear NF-kB, Três ácidos graxos e aumentando o 

catabolismo do LTB4 em macrófagos. O significado parafisiológico 

na regulação da sensação de fome e, portanto, o peso é ainda mais 

destacado pela descoberta de níveis anormais de OEA no líquido 

cefalorraquidiano e no plasma de pacientes com distúrbios 

alimentares em mulheres com anorexia nervosa ou anorexia-

bulimia. Por esse motivo, alguns sugeriram a possibilidade de uma 

associação entre o inibidor terapêutico do receptor canabinóide CB1 

produzido pelos adipócitos (rimonobant) e a ação anorética da OEA 

para o tratamento da obesidade e dislipemia graves [107, 113, 114]. 

Segundo outros, um aumento na produção de EOA ou sua inibição 

pode representar degradação da terapia para o tratamento de 

doenças ligadas à ingestão excessiva de alimentos. Descobrir que 

um ácido graxo do EVOO (que é considerado um alimento 

considerado por esta tradição milenar como saudável e agora o 

mais importante do chamado MD) pode estimular a saciedade, 

certamente tem um efeito dramático e gera novas e interessantes 

investigações. Os estímulos químicos que regulam sentimentos de 

fome e saciedade certamente serão esclarecidos em um futuro 

próximo e, muito provavelmente, controlados por terapia 

medicamentosa, abrindo caminho para opções de tratamento não 

apenas para obesidade, mas também para muitos distúrbios, 

incluindo anorexia e bulimia . 

3. Conclusões 

Depois de muitos estudos sobre vários aspectos da nutrição, agora 

está claro que muitas doenças humanas (incluindo 80% dos 

cânceres, especialmente intestino, mama, próstata) são 

influenciadas pelo estilo de vida, no qual a dieta tem um aspecto 

importante (em particular lipídios, frutas). e vegetais, que são a 

base do MD). Sabendo disso e à luz da teoria do envelhecimento 

devido à ação dos radicais livres, o uso de EVOO na dieta é 

especialmente importante desde a infância, quando vários sistemas 

metabólicos estão comprometidos com o desenvolvimento saudável 



do organismo e, ao longo da vida adulta, para contribuir dificultar o 

processo de envelhecimento [16, 17]. Em várias condições 

patológicas, incluindo a obesidade, que pode ser considerada uma 

doença inflamatória crônica, a importância do EVOO preventivo 

emergiu de estudos clínicos, experimentais e epidemiológicos em 

seres humanos que, em muitos casos, são acompanhados por 

evidências científicas indiscutíveis [115]. A ação preventiva 

realizada por vários componentes do EVOO, como ácido oleico em 

quantidades muito altas, ácido linoléico e ALA em quantidades 

balanceadas (e semelhantes ao leite materno), tocoferol, beta-

caroteno, hidroxitirosol, oleuropeína, oleocanthal, esqualeno, 

flavonóides, e o ácido cafeico é atribuído a múltiplos mecanismos 

que incluem a proteção contra danos oxidativos e danos ao DNA, 

reequilíbrio do metabolismo lipídico, ação anti-inflamatória e efeito 

inibitório sobre certos oncogenes (por exemplo, HER2) [16, 102]. 

Outras contribuições recentes e decisivas do EVOO na saúde 

humana vieram de estudos genéticos. Foi relatado que alterações 

significativas na expressão de genes relacionados à sensibilidade à 

insulina ocorrem em células mononucleares do sangue periférico 

humano (PBMNCs) após algumas horas uma carga de gordura oral 

de 50 mL de VOO [116]. Além disso, o consumo de 3 semanas de 

VOO como principal fonte de gordura para voluntários humanos 

saudáveis em uma dieta pobre em antioxidantes naturais, aumenta 

positivamente 10 genes (ADAM17, ALDH1A1, BIRC1, ERCC5, 

LIAS, OGT, PPARBP, TNFSF10, USP48 e XRCC5) relacionado ao 

desenvolvimento e progressão da prevenção da aterosclerose 

[117]. Recentemente, em um estudo controlado randomizado, foi 

observado que a ingestão de VOO diminui o status oxidativo e 

inflamatório plasmático e a expressão gênica relacionada com a 

inflamação [INF-gama (INFgamma), proteína ativadora da Rho 

GTPase15 (ARHGAP15), receptor de interleucina-7 ( IL7R)] e 

estresse oxidativo [receptor adrenérgico beta (2) (ADRB2) e 

polimerase (direcionado ao DNA)] em PBMNCs [118]. Esses 

estudos nutrigenômicos mostraram que a ingestão de EVOO rico 

em compostos fenólicos, um amplo repertório de entidades 

químicas, também pode atuar em múltiplos alvos para ativar 

diferencialmente os mecanismos epigenéticos de defesa, proteção 



e reparo e fornecer pelo menos uma base molecular parcial para 

risco reduzido de aterosclerose, doenças cardiovasculares e muitas 

outras doenças inflamatórias, como observado nos países 

mediterrâneos, onde o azeite virgem representa a principal fonte de 

gordura na dieta [119, 120]. Por esse motivo, a pesquisa das 

propriedades farmacológicas dos componentes secundários do 

azeite é muito ativa, pode levar à formulação de alimentos ou 

nutracêuticos funcionais e pode fornecer uma plataforma fitoquímica 

valiosa para o projeto de moléculas fito-farmacêuticas 

farmacologicamente ativas. No entanto, a nutrigenômica ainda não 

pode fornecer um desenho completo sobre a contribuição de todos 

os fatores alimentares para o fenótipo de um indivíduo. Outros 

ramos estão dando resultados importantes. Entre elas, a 

epigenética nos permitirá entender o papel das alterações que 

afetam o fenótipo sem modificar o genótipo, como as alterações que 

envolvem as funções metabólicas, que são herdáveis sem modificar 

as informações genéticas. 

Lembrando o conceito de 'impressão' de Konrad Lorenz (prêmio 

Nobel de 1973), e em particular a 'programação fetal' de David 

Barker, podemos supor que o consumo diário de EVOO desde a 

infância pode contribuir para planejar um caminho metabólico 

específico. no organismo e para prevenir patologias graves 

(obesidade, hipertensão, diabetes, arteriosclerose, etc.), 

condicionando o destino biológico e neuropsicológico. Por esse 

motivo, em um futuro próximo, a tentativa será "planejar" a saúde 

humana, "controlar" e "manipular" a alimentação infantil. Nesse 

campo, o EVOO é o melhor "presente" que podemos criar para o 

nosso organismo, a fim de permanecer bem e ter uma vida 

agradável e saborosa.  
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