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▪ Os seres humanos devem à inflamação a sua capacidade para

sofrer lesões e curá-las. Sem as inflamações as infecções não
seriam controladas, nem se curariam as feridas e os órgãos
lesados teriam úlceras permanentes.

Robbins, Patologia Estrutural e
Funcional, 4a edição,
página 39

capítulo 2, Inflamação e Reparação,
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Leukotrienos e
prostaglandinas são
mediatores importantes da
inflamação. A sintese de
prostaglandinas pode ser
influenciada por
antiinflamatorios não
hormonais (AINS) como
abordagem terapeutica, mas a
modulação do metabolismo da
5-lipoxygenase também é uma
abordagem eficaz (Ammon et
al.,1993).
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FLAVANOLS – chocolate
Além de epicatequina e catequina, contém procianidinas;

Atividade varredora de RL

J. Nutr.; 136(5): 1150-5, 2006.

Inibição da atividade da xantina oxidase e do ânion superóxido
induzido em células leucêmicas
 Expressão da COX2 na pele e estados pró-inflamatórios e
pró-oxidantes
Eur. J. Cancer; 15(4): 353 – 61, 2006.

FLAVANOLS – chocolate

Outros mecanismos de ação:
-Atenuação do processo inflamatório;
- Redução de trombose;
- Promoção da função endotelial normal;
- Obstrução na expressão de moléculas celulares de adesão

DOSE RECOMENDADA: Extrato de cacau 500mg – 2 a 3 x/ dia
(sem reações adversas).
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QUERCETINA
- Suporte principal dos outros bioflavonóides (flavonóides

cítricos – rutina, quercitrina, naringina e hesperidina);

- Papel antiinflamatório e anti-alérgico
- Melhora secreção de insulina
- Proteção das células beta do pâncreas de danos oxidativos
- Inibe a agregação plaquetária
- Significante atividade anti-viral (anti-herpes)

Sindrome Fúngica: uma epidemia oculta, 2009

▪ 41g de chocolate ao leite = 1 porção de vinho tinto WATERHOUSE et al.,

1996
▪ 1 copo de chocolate quente apresenta 2/3 dessa quantidade
▪ Na Universidade de Cornell : o chocolate quente apresenta concentração

de antioxidantes 4 vezes superior ao chá preto e 2 vezes superior ao chá
verde. ( Journal of Agricultural Food Chemistry 2003 ).
▪ A porção média consumida de chocolate é de 40 gramas, que fornece

394mg de antioxidantes polifenóis quando se consome o chocolate ao leite
e 951mg o chocolate amargo (Vinson et al., 1998).
▪ Chocolate amargo promove uma maior absorção de epicatequina em

humanos (RICHELLE et al., 1999). As quantidades estimadas de consumo
para a obtenção de efeitos benéficos agudos e crônicos do chocolate são de
38 e 125g, respectivamente.
▪ A diminuição nos teores de polifenóis é dependente dos processos

utilizados na fabricação e manuseio do chocolate
Dra. Vanderlí Marchiori
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▪ Nossas células metabolizam e usam preferencialmente os

alimentos de maior qualidade possível

▪ CYP 450 : altamente seletivo
▪ A suplementação é mais eficaz quando as fontes são alimentos

organicos isolados

▪ Excreção na fase III de Suplementos sintéticos

Dra. Vanderlí Marchiori

▪ Arnica montana (Arnica)

▪ Harpagophytum procumbens

▪ Borago officinalis (Prímula)

▪ Lithothamnion calcareu

▪ Boswellia serrata,
▪ Calêndula officinalis L

(Calêndula)

▪ Colocasia esculenta (Inhame),
▪ Cordia verbenacea D.C (Erva

Baleeira),

▪ Curcuma longa (Curcumina),

(Devil's claw – Garra do
Diabo),
(Hapalidaceae)

▪ Hypericum perforatum (Erva

de São João),

▪ Ocimum spp.: Manjericão,

▪ Salix spp.: Salgueiro,
▪ Uncaria tomentosa (Willd.) DC

e Uncaria guianensis (Aubl.)
Gmel.: Unha de gato,

▪ Urtica dioica L.: Urtiga
▪ Zingiber officinale Roscoe:

Gengibre
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▪ Propriedades analgésicas, antiinflamatória, antisepticas e

cicatrizantes, principalmente quando correlacinados a
truma e tendinites (Sanguinetti, 1999).

▪ Arnica Montana, tem sido utilizada sob a forma de tintura

e creme nos casos de contusões, nas luxações,
traumatismos, hematomas, inflamações articulares, dores
e feridas em geral. Os flavonoides interferem nas
propriedades funcionais célular apresentando atividades
antiinflamatórias, antialérgicas, antevirais e
anticarcinogénicas (Lima, Mogor e Mogor, 2007).

▪ Boswellia serrata é uma árvore originaria da India. O valor

terapeutico de sua goma (guggulu) é bem conhecido
tradicionalmente. Possue efeito anti-inflamatorio, antiartritico e ação analgesica (Kimmatkar et al. 2003).
▪ O Ácido Boswellico isolado da resina of Boswellia serrata e
identificado como o principio, inibindo a sinhese de
leukotrieno via 5-lipoxygenase, sem afetar 12-lipoxygenase
e as atividades da ciclooxygenas e a peroxidação do ácido
araquidonico. Sendo conciderado, portanto, inibidor
especifico da sintse de leukotrieno, por ação direta na 5lipoxygenase ou por bloqueio de sua translocação (Ammon
et al.,1993).
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O extrato resinoso da Boswellia serrata, diminue a
síntese de leukotrienos (Sander et al;1998), podendo
seu efeito terapêutico em molestia de Crohn,ser
comparado a mesalasina (Gerhardt et a.l, 2001).
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▪ O alfa-humuleno presente na Erva baleeira atua

impedindo a atividade de uma enzima chamada
cicloxigenase 2 (COX-2), enzima responsável pela
produção de prostaglandinas (uma das substâncias
responsáveis pelas reações inflamatórias e seus
sintomas), assim como outros antiinflamatórios e
analgésicos já existentes no mercado, como o ácido
acetilsalicílico, porém, sem efeitos indesejáveis (Sertié
et al.1990).

▪ Os resultados referentes ao uso topico demonstraram

ótima eficácia no tratamento das afecções inflamatórias
músculo-esqueléticas (Refsio et al,2005).

▪ A curcuma é uma planta tradiconal na medicina

ayurvedica (indiana).

▪ A Curcumina age inibindo a atividade da 5-

lipoxygenase em neutrofilo peritoneal de ratos, bem
como a atividade da 12-lipoxygenase e a
cyclooxygenase em plaquetas de humanos.
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- Controle no processo inflamatório
- Usado

como tempero e colorante
amarelo (acrescentar ao final do preparo)

- Bloqueia

a expressão
citocinas pró-inflamatórias

genética

de

severidade

da

DOSES:
➔200 – 1200mg/dia
➔Dose

depende
inflamação

da

➔Relação AA/EPA for alta, sua demanda

será maior

➔INIBE O CRESCIMENTO DE LACTOBACILOS

NO INTESTINO

CHAINANI-WU. The J Alternative and Complementary
Med., 9(1): 161 – 168. 2003.

▪ Tem ação relevante na diminuição de radicais livres e na

modulação da peroxidação celular. A curcumina exerce forte
atividade anti-oxidante (Ammon et al.,1993).
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▪ Harpagophytum procumbens (Pedaliaceae) cresce no sudeste

oriental da África, possui nome popular de garra do diabo
devido à morfologia dos frutos apresentarem-se cobertos com
farpas espinhosas, agudamente curvadas. Suas propriedades
medicinais são derivadas do tubérculo que contém uma
mistura heterogênea de substâncias. O composto principal é o
harpagosídeo que pertence ao grupo químico dos glicosí-deos
iridóides, cujo conteúdo na droga vegetal é de 0,5-1,6%
(Schulz et al., 2002). É um fitoterápico reconhecido para
tratamento de Artrite Reumatóide, osteoartrite e lombalgias.
Ensaio clínico demonstrou eficácia em dores musculares leves
e contraturas musculares cervical, torácica e lombar (Bone,
2003). Em Blumenthal et al. (1998) a garra do diabo está
indicada para anorexia, indigestão e para o tratamento de
apoio nos distúrbios músculos esqueléticos degenerativos. O
efeito antiinflamatório é devido à ação do harpagosídeo na
biossíntese de eicosanóides, termo utilizado para identificar
prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos.

▪ O efeito terapêutico desta planta pode estar associado com

a biotransformação e formação in vivo de harpagogenina,
por meio da hidrólise ácida ou enzimática do
harpagosídeo (Fontaine et al., 1981).Nos estudos duplocegos controlados por placebo ( Ernst, 2000; Chrubasik et
al., 1996; Chrubasik et al., 1999) o grupo tratado com
extrato de garra do diabo apresentou diferença
significativa em relação ao grupo placebo nos sintomas das
afecções reumáticas.

▪ Nos estudos duplo-cego, cruzados, controlados por

inibidor seletivo da cicloxigenase-2 (Cox-2) (Chrubasik et
al., 2003) e por antiinflamatório não esteroidal (AINE)
(Chantre et al., 2000) não foram verificadas diferenças
significativas entre os grupos tratados com os
medicamentos alopáticos e o extrato de garra do diabo.
Quando o extrato de garra do diabo foi avaliado em
estudos observacionais abertos (Laudahn & Walper, 2001;
Chrusbasik et al., 2002; Wegener & Lupke, 2003) os
pacientes tratados apresentaram melhora clínica
significativanas variáveis em estudo.
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▪ As espécies de Salix spp. (Salicacaeae) incluem Salix alba L., Salix fragilis

L., Salix pentandra L., Salix purpurea L. O ácido acetilsalicílico, sintetizado a
partir do Salix spp., é considerado o primeiro exemplo de fármaco
desenvolvido a partir de uma planta.

▪ A casca do salgueiro contém vários glicosídeos fenólicos, entre eles a

salicina, o metabólito mais importante.Podem ser encontrados salicilatos,
que são calculados como salicina, flavonóides e taninos condensados.
Blumenthal et al. (1998) relata o uso interno da casca do salgueiro em
enfermidades acompanhadas de febre, doenças reumáticas e dor de
cabeça.

▪

Unha de gato é o nome comum de pelo
menos vinte plantas. Entre elas, duas espécies
do gênero Uncaria (Rubiaceae), U. tomentosa
e U. guianensis, que são cipós espinhosos
nativos da América do Sul tropical. As plantas
são recolhidas na Amazônia e comercializadas
para os mercados americanos e europeus
(Schulz et al., 2002).

▪

Os benefícios que esse vegetal oferece
são, devido aos alcalóides oxindólicos que a
sua casca contém. (Blumenthal, 2003). A
maioria das preparações comerciais de unha
de gato é feita de misturas indiscriminadas
sem utilidade terapêutica. Produtos eficazes
devem conter não mais do que 0,02% de
alcalóides oxindólicos tetracíclicos (Barnes,
2005).
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▪ U. guianensis reduz a excessiva produção de

citocinas e mediadores inflamatórios em nível
genético (Piscoya et al., 2001; Sandoval et al.,
2002).
▪ U. tomentosa, padronizada com alcalóides
oxindólicos pentacíclicos, um moderador
atividade contra a Cox-1 e Cox-2 (Aguilar et al.,
2002).
▪ A composição química da unha de gato tem sido
amplamente documentada. As provas científicas
documentadas a partir de estudos in vitro e
experimentos em animais corroboram nos usos
da unha de gato nas afecções reumáticas. Porém,
faltam dados clínicos e são necessários ensaios
clínicos controlados, que incluam um número
adequado de pacientes e que usem as
preparações padronizadas elaboradas a partir de
quimiotipos apropriados (Barnes, 2005). A unha
de gato é uma boa opção no que se refere à
fitomedicamentos com atividade antiinflamatória.

▪ Estudo randomizado, controlado, com extrato

de gengibre e ibuprofeno em pacientes com
osteoartrite de quadril e joelho. A significância
estatística do extrato de gengibre só pode ser
observada no primeiro período do tratamento,
antes do cruzamento com o ibuprofeno (Bliddal
et al ., 2000).
▪ Estudo realizado na China pacientes com
doenças reumáticas e lombalgia com resultado
foi um alívio total ou parcial da dor, diminuição
do edema nas articulações e melhora ou
recuperação das funções das articulações
(Ghazanfar, 1994).
▪ O gengibre foi avaliado em um estudo duplocego, controlado por placebo em pacientes
com osteoartrite de joelho na escala visual e
analógica de dor. Foi encontrada melhora
significativa no grupo tratado em relação ao
grupo placebo (Altman & Marcussen, 2001).
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Fevereiro 2016 Canadá

▪ Fosforilação

▪ Sinalização

▪ Redução de marcadores inflamatórios
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▪ Atividade antiinflamatoria em geral e aticarcinogenica
▪ Regulação AhR e/ou Ativação Nrf2

▪ Amendoins, feijões, Salsaparrilha e Amendoa Alemã
▪ Frutas e vegetais

▪ Proteção Endotelial
▪ Regulação AhR e/ou Ativação Nrf2

▪ Cha verde
▪ Uvas verdes e vermelhas
▪ Maçãs verdes
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▪ Supressao de melanoma
▪ Autofagia de celulas hepaticas inflamatorias
▪ Reduçaõ de IL1beta , IL 6 TNF alfa

▪ Uvas vermelhas e amendoins – pele externa

▪ Protetor hepatocito
▪ Regulação AhR e/ou Ativação Nrf2

▪ Frutas citricas
▪ Frutas amarelas
▪ Camomila
▪ Petalas Girassol
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▪ Importante antioxidante e antiinflamatória
▪ Associada a lentificação do processo de envelhecimento

de ovulos

▪ Presente no Caqui – todos os tipos
▪ Nesperas

Hum Fertil (Camb). 2016
Sep;19(3):173-9

O MINISTÉRIO DA
COERENCIA
ADVERTE :

CONSUMIR COM ORIENTAÇÃO
ESPECIALIZADA DE
PROFISSIONAL CAPACITADO
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OBRIGADA !!!
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