
 

Pró-Reitoria de Extensão – Proex
Diretoria de Assistência Estudantil – Dirae

Coordenação da Rede de Assistência Estudantil – Coraes
Informativo de Janeiro – 2023



Medicamentos;
Poluentes do ar;
Fumaça do cigarro;
Cosméticos; 
Produtos de limpeza; 
Agrotóxicos; 
Nitritos e nitratos (aditivos alimentares muito utilizados em produtos cárneos para
fixação da cor avermelhada da carne curada), como salsicha, presunto, carne-seca,
mortadela, peito de peru. 

Detox é a abreviação do termo detoxificação e corresponde ao processo de
desintoxicação e biotransformação do metabolismo de xenobióticos no organismo
humano. Esse processo ocorre na maioria das células do organismo, porém, os principais
órgãos envolvidos são rins, trato digestório, pulmões, cérebro, células imunológicas,
adrenais, pele, placenta, fígado e intestino, sendo estes dois últimos órgãos
responsáveis por 65% e 20% da detoxificação, respectivamente. O fígado é o
principal responsável por essa função, já que processa os xenobióticos, inativando-
os e excretando-os.

Afinal de contas, o que são xenobióticos?

São substâncias químicas estranhas ao organismo humano. Podemos destacar algumas
delas:



Cefaleia;
Fadiga;
Dores;
Cansaço;
Tosse;
Doenças gastrointestinais (vômito ou diarreia);
Debilidade imunológica.

Também devemos citar toxinas derivadas do processamento de alimentos, como aquelas
geradas durante a queima de carvão, madeira, lixo, tabaco, derivados de petróleo,
além de corantes e aditivos químicos, que  contribuem para a sobrecarga tóxica. 

Muitas vezes, nosso organismo apresenta sobrecarga nesse mecanismo de detox, e,
devido ao acúmulo dessas toxinas, podem surgir algumas doenças como aterosclerose,
diabetes, Alzheimer e diversos tipos de câncer.

Os sinais e sintomas de sobrecarga do sistema de biotransformação, ou seja, no sistema
de detoxificação do organismo, muitas vezes atribuídos a outras doenças, incluem:



Como potencializar o processo de detox do nosso organismo?

Os nutrientes encontrados nos alimentos ajudam no processo de detox, entretanto,
quando falamos de nutrientes que ajudam o corpo a detoxificar, não estamos falando
somente de suco detox! Afinal, não basta tomar suco detox para eliminar as toxinas do
nosso organismo; é preciso também adotar outros hábitos saudáveis, com uma
alimentação equilibrada. 

Nutrientes encontrados em alimentos como grãos integrais, rúcula, brócolis, agrião,
couve, morango, cereja, amora, alho, soja, açafrão-da-terra, uva, entre outros, são ricos
em polifenóis, carotenoides e glicosinolatos, com propriedades anti-inflamatórias e
antioxidantes.

Vamos citar alguns exemplos:

Polifenóis (flavonoides): açafrão, orégano,
cebola roxa;
Carotenoides: cenoura, laranja, mamão,
couve, espinafre;
Resveratrol: suco de uva, uvas roxas; 
Quercetina: cebola, maçã, limão, brócolis;
Vitamina B6: brócolis, milho, leite, ovo,
feijão;
Vitamina B9: gérmen de trigo, arroz, melão,
maçã, feijões;
Magnésio: abacate, nozes, leguminosas,
peixes, chocolate meio amargo;
Zinco: carne bovina, frutos do mar, grãos
integrais, nozes;
Vegetais crucíferos:  couve, couve-de-
bruxelas, couve-flor, repolho e brócolis. 



Evite o consumo de carnes gordas. Na gordura aparente da carne bovina ou na
pele de aves, geralmente há maior concentração de resíduos químicos;
Evite preparos com longo tempo em altas temperaturas (frituras, assados,
grelhados em carvão e em chapas); 
Evite carnes curadas, defumadas ou processadas (embutidos e frios);
Evite consumir em excesso produtos industrializados contendo aditivos,
corantes, conservantes e edulcorantes artificiais;
Aumente o consumo de frutas e vegetais (no mínimo, 400 g/dia);
Faça uso racional de medicamentos e suplementos, sempre sob a orientação de
um profissional.

Também para uma boa eficácia no processo de detoxificação do organismo,
primeiramente é essencial uma boa hidratação, com consumo adequado de água
(no mínimo 2 litros por dia). 
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