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ACNE VULGAR

A acne vulgar é uma condição multifatorial e,

embora se fale muito sobre alimentação e

surgimento de acnes, na literatura científica isso

ainda não está muito claro. O que se sabe é que a

alimentação pode propiciar, sim, a melhora ou

piora do quadro. No entanto, não há indícios de

que ela seja a causa principal.

Falando em melhorar ou piorar, talvez você já

deva ter ouvido falar que quem tem acne não

pode comer chocolate ou deve evitar os laticínios,

mas não faz ideia do porque. O fato é que a acne,

segundo estudos recentes, piora quando a

pessoa possui uma dieta de alto índice e carga

glicêmica. Isso significa que a alimentação que ela

segue gera um aumento significativo e rápido da

glicemia após comer. Esse impacto negativo

quando prolongado promove o aumento da

insulina circulante e do IGF-1, ao mesmo tempo

em que diminui a adiponectina, um hormônio

responsável por atuar na regulação do

metabolismo dos carboidratos e ácidos graxos,

assim como controlar a ingestão alimentar. Essas

alterações desencadeiam reações que culminam

em aumento de sebo, inflamação e

comedogênese. Quanto mais grave a acne, menor

o nível de adiponectina e maior a resistência à

insulina.

E como ajudar no controle da acne com a

alimentação? Controlando o índice glicêmico da

sua refeição! Evite consumo de alimentos ricos

em açúcares simples/refinado. Sempre opte por

refeições onde há carboidrato + uma fonte de

proteína, fibra ou gordura poli-insaturada, para

diminuir o índice glicêmico dela. Também evite o

consumo exagerado de laticínios, principalmente

desnatados, não ultrapassando 3 porções ao dia

ou de acordo com a orientação do seu

nutricionista. E o mais importante: se hidrate

muito bem!



O melasma é a hiperpigmentação da pele e que

também possui diversos fatores, sendo

conhecidos: a gestação, uso de anticoncepcional

hormonal, alterações hormonais, exposição à

raios UV e uso de alguns medicamentos. 

Em relação à alimentação, o melasma pode

receber auxílio dietoterápico para o seu controle,

sim. Uma alimentação rica em alimentos

antiinflamatórios é essencial para o controle

dessa hiperpigmentação e para fotoproteção da

pele. Alguns componentes que apresentam essa

função fotoprotetora são as fontes de vitamina C,

vitamina E, ômega-3, licopeno, flavonóides e

betacaroteno. Além disso, outros antioxidantes

como selênio, curcumina, resveratrol, vitaminas

do complexo B e vitamina D também auxiliam no

tratamento por reduzir o estresse oxidativo.

Vemos que para o controle do melasma,

portanto, uma alimentação com a inclusão de

alimentos fonte de gordura 'boa' (mono e

poliinsaturada, vinda de azeite, óleo de abacate,

óleo de linhaça e peixes magros). frutas

vermelhas, legumes e frutas amarelo alaranjados,

tomate (ateção, o licopeno está mais

biodisponível quando aquecemos a casca do

tomate), castanhas de caju e do Pará, suco de uva

tinto integral, chá verde, romã e (pasme)

chocolate meio amargo/amargo em pequenas

quantidades, é fundamental. A hidratação, assim

como na acne, também é de suma importância.

Outro fator importantíssimo é avaliar as

condições do seu intestino. As mesma qualidade

da sua flora intestinal é a qualidade que terá de

flora na sua pele. Portanto, se há disbiose, não

haverá controle em qualquer problema de pele

antes de corrigir e melhorar a função intestinal.
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Olá! Eu sou a Patrícia Alamino, nutricionista

clínica focada em saúde da mulher em período

fértil. Talvez você nunca tenha ouvido falar de

uma nutri que só trabalhe com isso,

principalmente se você é daqui de Sorocaba, mas

resolvi focar meu atendimento à esse público

porque me deparei com inúmeras necessidades

recorrentes das minhas clientes, que não eram

observadas por outras especialidades.

Por esse motivo, atualmente estou direcionando

meu atendimento exclusivamente para esse

grupo de pessoas. Assim, posso me dedicar e

estudar cada vez mais à fundo sobre as

necessidades fisiológicas, emocionais e

comportamentais das mulheres entre 20 e 40

anos. E se você não está entendendo nada, deixa

eu iluminar a sua mente: um nutricionista focado

em saúde da mulher em idade fértil vai cuidar de

toooodas as questões femininas. Basicamente,

tudo que envolve seu ciclo menstrual, sexualidade

e saúde sexual e reprodutiva, como cudiados com

a SOP, candidíase recorrente, alterações

hormonais, baixa libido, síndrome de tensão pré

menstrual, enfim. Sabe o ginecologista que cuida

de você? O nutricionista em saúde da mulher

anda coladinho com ele!

É claro que, sendo mulher em idade fértil,

passando por toda essa montanha russa que

pode ser o ciclo menstrual e conhecendo as

necessidades comportamentais e emocionais

femininas, eu trabalho utilizando a abordagem

comportamental, estimulando a nutrição afetiva e

sempre com amparo de uma psicóloga que

inclusive é incrível e é responsável pela Clínica

comigo. Se você sente que precisa de um

acompanhamento focado às necessidades

femininas, vai ser um prazer enorme te ajudar!
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