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Introdução   

Por séculos, o chocolate amargo foi conhecido pelo seu sabor, bem como 

seus efeitos benéficos à saúde. Os polifenóis, um grupo heterogêneo de 

moléculas, são os principais componentes que têm sido associados às 

propriedades antioxidantes e imunomodulatórias. Além disso, inibem a 

hemóstase primária e os mecanismos associados à ativação e agregação 

plaquetária. 

 

O Cacau em pó é extraído pela pressão mecânica do licor da amêndoa do 

cacau (Theobroma cacao) até a obtenção de um pó fino. Não contendo aditivos.  
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Propriedades 
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Estudos Científicos 

 

Flavonóides do Cacau mantém a Homeostasia da Pele 

Estudo publicado no The Journal of Nutrition em junho de 2006 relatou que a 

ingestão em longo prazo de polifenóis do cacau pode fornecer fotoproteção contra 

eritema UV-induzido e a manutenção da saúde da mulher. 

Dois grupos de mulheres consumiram por 12 semanas: 

 

- 326mg/ dia de Flavonóide do Cacau em Pó dissolvido em 100mL de água. 

- 27mg/ dia de Flavonóide do Cacau em Pó dissolvido em 100mL de água. 
 

Áreas específicas da pele receberam uma simulação de radiação solar. O eritema UV-

induzido foi significantemente diminuído (15% e 25%) no grupo que recebeu maior 

quantidade de flavonóides, após 6 e 12 semanas. Visto que nenhuma mudança ocorreu 

no grupo que recebeu menor quantidade de flavonóide.   

 

Outros benefícios foram verificados no grupo que recebeu maior quantidade de 

flavonóide: 

- Aumento do fluxo sangüíneo dos tecidos cutâneos e subcutâneos; 

- Aumento da densidade da pele e da hidratação da pele; 

- Aumento da espessura da epiderme; 

- Diminuição da perda transepidermal de água; 

- A avaliação da superfície da pele mostrou uma diminuição significativa da aspereza e 

da descamação da pele. 

 

Conclusão: 

Dietas ricas em flavonóides contribuem para a fotoproteção endogênica, para melhora 

da circulação sangüínea da derme e ainda afetam variáveis relevantes da superfície da 

pele bem como sua hidratação. 
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Polifenóis do Cacau – Ação Antioxidante maior que o Chá Verde 

 

Estudo comparou as quantidades de compostos fenólicos e flavonóides e a 

capacidade antioxidante total do Cacau com o Green Tea, Black Tea e o Vinho 

Vermelho. Os resultados mostraram que a atividade antioxidante do Cacau é 

comparável à do Café e superior à dos Chás Herbais, incluindo o Chá Verde. 

Polifenóis do Cacau – Atividade Anti-Radicais Livres – Diminui a Expressão da 

COX-2 na Pele 

 

A atividade antioxidante e anti-inflamatória da fração polifenólica do cacau foi 

avaliada por pesquisadores do Departamento de Ciência de Alimentos e Tecnologia da 

Universidade Nacional de Seoul, na Coréia. 

A fração polifenólica do cacau em pó utilizado nesse estudo possuía em sua 

composição: 

- 468 mg/g equivalente de ácido gálico; 

- 413 mg/g equivalente de epicatequina. 

Os polifenóis de cacau quando incubados com células leucêmicas 

promielocíticas HL-60 mostraram uma potente atividade varredora de radicais livres 

de forma dose-dependente. Também demonstraram uma atividade inibitória da 

xantino-oxidase e do ânion superóxido induzido. 

Esse estudo publicado no Journal of Nutrition em maio de 2006 ainda ressalta 

que “o pré-tratamento oral com polifenóis do Cacau, na dose de 40 ou 200 mg/kg, 

diminuiu significativamente os níveis de expressão da COX-2 na pele, bem como 

estados pró-inflamatórios e pró-oxidantes, relacionados à promoção de tumores.” 
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Estímulo 

 

 

Membrana Plasmática (Fosfolipídeos) 

 

Fosfolipase A2 

 

 

Ácido Araquidônico 

 

 

 

 

                                   Prostaglandinas                             Prostaglandinas 

                                    Não inflamatórias                             Inflamatórias 

 

 

Degradação da MEC                                  Atuação MMPs 

 

 

 

Legenda: A ligação de um estimulante (infeccioso, físico ou químico) ao receptor da membrana 

resultará na ativação da fosfolipase A2. A fosfolípase A2 cliva o ácido araquidônico que é 

liberado e depois metabolizado pela ação de enzimas da membrana e microssômicas (COX e 

LOX) em produtos finais biologicamente ativos (potencialmente inflamatórios). Polifenóis do 

cacau diminuem significantemente os níveis de expressão da COX-2 na pele, diminuindo assim 

os estados pró-inflamatórios e pró-oxidantes. 

 

 

 

 

 

 

LOX COX e COX2 
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Indicações 

 Cacau em pó Alcalino Marrom pode ser usado na indústria alimentícia, em 

chocolates nutricionais, shakes, biscoitos, sorvetes. Também na indústria cosmética e 

veterinária. 

 

 

Concentração Recomendada 

 Uso oral: 

 Fonte de energia, minerais e proteínas, consumir de 500mg a 3g ao dia. 

  Supressor do apetite, usar 20g ao dia. 

  

 Uso tópico: até 100%. 
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