AMEIXA: EFEITOS SOBRE A SAÚDE INTESTINAL
A ameixa é uma fruta cultivada na região Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Existem
diversas espécies do gênero Prunus, porém as mais frequentes em nosso país são a Prunus domestica
L. e Prunus salicina Lindl. Trata-se de um fruto de sabor doce e características de aroma e cor,
peculiaridades de elevada apreciação. Sua estrutura constitui-se basicamente em epiderme ou pele bem
fina, sendo revestida por uma camada de cutina, que retém água; mesocarpo ou polpa, volumosa e
suculenta; e endocarpo ou caroço lenhificado que completa a semente na parte interna da fruta. Existem
fatores determinantes à sua composição química, como o estágio de maturação, variedade, condições
climáticas e local de cultivo. Habitualmente a água constitui 85% e carboidratos 10% do peso da ameixa,
que ainda contém aminoácidos, minerais (potássio, cálcio, ferro, zinco, magnésio e sódio), vitaminas,
principalmente a vitamina C e compostos fenólicos1.
Referente à espécie Prunus domestica L. trata-se de um fruto rico em fibras e polifenóis, como ácido
clorogênico, proantocianidinas, antocianinas, hidroxicinamatos e ácido cafeoilquínico. O ácido
neoclorogênico é considerado o mais importante composto fenólico2-5.
Frente a esse perfil nutricional, a ameixa e seus subprodutos podem ser considerados importantes
alimentos antioxidantes, fato este reforçado em testes laboratoriais que avaliam o potencial antioxidante,
sendo esta característica atribuída principalmente às antocianinas5. Além disso, com base em testes
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) sabe-se que teor de ácido cafeoilquínico desse alimento
contribui com cerca de 30% da sua atividade antioxidante6.
Ameixa e saúde intestinal
A ameixa e seus produtos derivados, dentre eles o suco, são bastantes citados devido ao seu alto teor de
fibras, tanto de caráter solúvel como insolúvel. A pectina presente nesta fruta possui característica solúvel
(formação de gel quando em contato com água) e está presente nas cascas, sendo associada a diversos
efeitos fisiológicos, incluindo além da sensação de saciedade7, a redução do colesterol plasmático8,9 e o
controle da glicemia, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares. As fibras insolúveis presentes
podem auxiliar na redução do risco de câncer de cólon e diverticulite, que tem como fator contribuinte a
alteração do trânsito intestinal10.
Ainda com relação à pectina, o mecanismo que explica a redução nos níveis de colesterol frente ao
consumo dessa fibra é o aumento da viscosidade do bolo alimentar no trato intestinal, levando a uma
redução na absorção de colesterol do alimento e da bile. No intestino grosso e no colón, os
microrganismos ali presentes degradam a pectina, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, os quais
favorecem a saúde intestinal também conhecido por efeito prebiótico11.

Já as fibras insolúveis não formam gel no trato gastrointestinal, e a sua fermentação é severamente
limitada12. Essas são pouco modificadas durante o trânsito intestinal e possuem funções como: diminuir o
tempo de trânsito intestinal, aumentar o bolo fecal, além de melhorar a defecação13.
Um estudo controlado avaliou os efeitos do consumo diário de suco de ameixa antes de uma refeição,
durante 14 dias em 36 adultos que reportavam sintomas de obstipação crônica, comparado com um fonte
de fibra não-fruta (psyllium) e suco de maçã (controle com placebo). As principais conclusões referidas
pelo estudo são: 1) fezes mais macias foram associadas com o consumo de suco de ameixa, quando
comparado com os outros dois sucos ministrados; 2) tanto o suco de ameixa como o pysillium
promoveram alívio imediato dos sintomas de constipação (dentro de 24 horas após a primeira utilização),
ambos com desempenho melhor do que o placebo; 3) o sabor do suco de maçã e ameixa foram os de
preferência quando comparados com o psyllium. Frente a essas conclusões, observam-se evidências
preliminares que permitem o apoio para o uso diário de suco de ameixa como coadjuvante no tratamento
eficaz para amolecimento das fezes e alívio imediato dos sintomas da constipação14.
Frente a todos os pontos levantados e levando em consideração o significante poder antioxidante e a
influência que as fibras da ameixa e seus derivados têm no funcionamento intestinal, o suco de ameixa
pode ser inserido em uma dieta nutricionalmente completa, contribuindo com sua qualidade nutricional e
reduzindo o risco de desenvolvimento de de diversas doenças, como colesterol alto, diabetes e
resistência insulínica e, principalmente, constipação intestinal.
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