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Introdução  
 Através de pesquisas realizadas sobre 
alimentos quem possam contribuir para o bom estado 
nutricional da população, descobriu-se um alimento 
ainda pouco estudado, porém de grande importância 
na redução de gordura, inclusive a gordura localizada 
abdominal, auxiliando na perda de peso e 
consequentemente na diminuição do risco de doenças 
cardiovasculares: a farinha de berinjela.  

A farinha de berinjela passou a ter sua 
importância reconhecida e ser recomendada na 
alimentação, devido ao aumento da incidência de 
algumas doenças crônicas, pois sua propriedade 
funcional contribui para o tratamento e prevenção de 
algumas patologias como constipação intestinal, 
colesterol e obesidade (CARVALHO, C). 
 O alto teor de fibras contidos na berinjela leva 
ao aumento do tempo de esvaziamento gástrico e, 
conseqüentemente, a redução energética, auxiliando 
assim no tratamento da obesidade e na prevenção de 
doenças causadas pelo excesso de peso. Quando é 
aliada a um controle nutricional, exerce um modesto 
efeito em alguns fatores de risco cardiovasculares. 
 O consumo da farinha de berinjela é pouco 
comum, por não ser muito conhecida e seu comercio é 
bastante limitado e escasso. 
 
Desenvolvimento  

A farinha de berinjela é um alimento rico em 
flavonoides que é um potente antioxidante, além de 
ser rico em fibras e conter baixa quantidade de 
lipídeos, com isso a farinha de berinjela atua na perda 
de peso contribuindo também para o tratamento de 
doenças causadas pela obesidade como Colesterol, 
Diabetes, atuando também na regulação do intestino. 

Foi comprovado em alguns estudos, que o 
alto teor de fibras contidos na casca da 
berinjela, poderá conter um componente 
termo estável com ação hipoglicêmica 
contribuindo para a perda de peso e 
consequentemente de gordura localizada 
(DERIVI, MENDEZ, et al, 2002). 

Segundo uma pesquisa feita na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a farinha de berinjela mesmo 
sendo pouco conhecia, foi comprovada que 
seu consumo reduz o colesterol, risco de 
doenças cardiovasculares e 
consequentemente gordura localizada 
abdominal. 

 
Considerações Finais 

Através da suplementação da 
farinha junto a uma dieta equilibrada, faz 
com que o individuo perca peso e, 
consequentemente, gordura localizada 
abdominal. 
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