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Prescrição de Fitoativos:
Inovações e estratégias para formulações
Profa. Dra. Patrícia Corrêa Dias
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USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAÚDE
“URM” - pacientes recebem medicamentos
apropriados para suas condições clínicas, em
doses adequadas às suas necessidades
individuais, por um período adequado e ao menor
custo para si e para a comunidade.

É possível atingir o URM em
relação à fitoterapia?

AS VERTENTES

✓ Uso da forma
tradicional

✓ Etnobotânica

✓ Uso como
medicamentos

✓ Etnofarmacologia

FITOTERAPIA
MEDICAMENTOS
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PRESCRIÇÃO E
FORMULAÇÃO

Tradicionalidade

Conhecimento produzido
Prática clínica

Prescrição e
formulação fitoterápica
✓Diagnóstico
✓ Escolha do fitoativo – padronização
✓Associações e ação multialvo
✓Avaliação dos medicamentos já prescritos
✓Dose, posologia e duração do tratamento
✓Acompanhamento
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CONCEITOS ÚTEIS À PRESCRIÇÃO

DERIVADO VEGETAL
Uso racional
EXTRATO
PADRONIZADO

EXTRATO

EXTRATO
PADRONIZADO COM
DIFERENCIAL

MARCADORES
Componentes químicos vegetais, preferencialmente o princípio
ativo, utilizados como referência no controle de qualidade da
matéria prima vegetal e dos medicamentos fitoterápicos

CATEQUINAS
termogênicas e ...

Antioxidante
Reduz evolução da aterosclerose
Anti-disfunção endotelial
Ativa a NO sintase e promove vasodilatação
Previne a oxidação da LDL induzida pelo endotélio
Diminui colesterol no sangue
Antitrombogênico
Ação antiplaquetária, pode ser mediada pela redução do
tromboxano A2
Anti-inflamatório
Inibição da expressão do gene do TNF-alfa (mediador de
inflamações crônicas)
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Alto teor de catequinas:
60% de catequinas e
40% de
(GEGC)

Alta
biodisponibilidade
de catequinas

Vantagens
&
diferenciais
Ação termogênica
e outras

Ausência de
cafeína

Biochemical and Molecular
Biology International Journal.
46(5): 895-903, 1998.

Inibidor da enzima
α-amilase pancreática

Redução da
liberação de grelina

Redução da quebra do amido
Redução da absorção de
glicose

Redução da fome
Diabetes 2
Síndrome metabólica
Obesidade

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Oct;18(20):3120-5.
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✓ Inibição enzimática (α-amilase) - U/g: ≥1.000.000
(500 X maior)

✓ • ≥ 6% em complexo de proteínas inibidoras da α-amilase

world-wide patent application
No WO2007071334 (2007)

✓ • Atividade de fitohemaglutinina - ≥ 8.000 ≤ 30.000 (HAU/g)

(metodologia patenteada de obtenção do extrato)

Br J Nutr. 2013 May 28;109(10):1789-95.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005 May;14(5):1251-6
Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Oct;18(20):3120-5.

Obesidade, sobrepeso,
compulsão alimentar e hiperglicemia
Alta
eficácia
Fitoativos

Baixa
dosagem

{

Dosagem

Indicações

Greenselect Phytosome®

120 mg

Termogênico,
antidislipidêmico e
antioxidante

Beanblock®

100 mg

Redutor de apetite e
hipoglicemiante

Matricaria chamomilla
1,2% apigenina

300 mg

Ansiolítico

Posologia: Ingerir 1 dose 2 vezes ao dia.
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Outros fitoativos ansiolíticos

Sacietógeno e inibidor da quebra do amido e
absorção de glicose

Ziziphus jujuba

Magnolia officinalis
Medicina Tradicional Chinesa

Inibição da via glutamatérgica no hipocampo

Doenças neurológicas

Redução da neurotransmissão
monoaminérgica

Ansiedade, depressão
convulsões

Ação gabaérgica

Potencialização da
neurotransmissão GABAérgica

Res Pharm Sci. 2015 Nov-Dec; 10(6): 477–484.
J Pharm Pharmacol. 2007 Aug;59(8):1175-80.

Outros fitoativos ansiolíticos
Pasiflora incarnata
2% vitexina

Melissa officinalis
5% ácido rosmarínico

Scutellaria lateriflora
5% escutelarina
J. Clin. Pharm. Ther., 26(5): 363-367, 2001.
Mediterr. J. Nutr. Metab., 4(3): 211–218, 2011.
Alternative Therapies in Health & Medicine
2003, 9 (2):74-79..
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Obesidade, sobrepeso,
e hiperglicemia
outros mecanismos
Fitoativos

Dosagem

Indicações

Greenselect Phytosome®

120 mg

Termogênico, antidislipidêmico e
antioxidante

Momordica chrantia 10% charantina

100 mg

Hipoglicemiante

Astragalus membranaceus
% astragalosídeo

Adaptógeno

Posologia: Ingerir 1 dose 2 vezes ao dia.

Bitter melon
Momordica charantia
E outros compostos .....

sinergismo!
Mecanismo de ação hipoglicemiante
Ação multialvo
✓ Estímulo à utilização de glicose no músculo
✓ Inibição da absorção de glicose no intestino
✓ Inibição da diferenciação de adipócitos
✓ Supressão de enzimas da gliconeogênese
✓ Preservação das células beta (down regulation de NFkb)
✓ Ação secretagoga de insulina
Journal of Lipids Volume 2015, Article ID 496169, 18 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2015/496169
Asian Pac J Trop Dis 2013; 3(2): 93-102
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Triplo bloqueio enzimático sobre metabolismo de carboidratos
e gorduras

lipase pancreática – “orlistat

like”

α-amilase pancreática
α-glicosidase intestinal

20% saponinas 1% mangiferina

J Jpn Soc Nutr Food Sci. 2000;53(5):199-205.
Tropical Agricultural Research & Extension. 2010;13(2):41-47.

FITOATIVOS HIPOCOLESTEROLÊMICOS

Red yeast rice
2% monacolina K

RED YEAST RICE
Oryza sativa + Monascus purpureus

Brazilian Archives of Biology and Technology. 48(6):885-894, 2005.
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Obesidade, sobrepeso,
hiperglicemia e hiperlipidemia
Fitoativos

Dosagem

Indicações

Monascus purpureus (red yeast rice)
2% monacolina K

300 mg

Hipocolesterolemiante

Cinnamomum verum 50% polifenólicos

250 mg

Hipoglicemiante

Slimcarb®

200 mg

Hipoglicemiante e inibidor da
lipase pancréatica

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia.

RED YEAST RICE
Oryza sativa + Monascus purpureus
TRADICIONALIDADE
Ancient technique for culturing RMR. This detailed manufacturing
process is recorded in the book Tiangong Kaiwu written during the
Ming dynasty period by Song Yingxing. The diagram used here for
illustrating the incubation of RMR is from the Yang edition of
Tiangong Kaiwu published during the early Qing dynasty period. The
figure shows that the inoculated rice is divided into separate woven
bamboo trays and placed on shelves for air circulation. During
culturing, air is the determining factor. The room in which the trays
are shelved should be large and have high ceilings, to manage
temperature, and the room should face south to avoid the afternoon
sun. The inoculated rice is stirred approximately 3 times every 2
hours (Song 1997).

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 14:555-657, 2015.
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RED YEAST RICE
Oryza sativa + Monascus purpureus
TRADICIONALIDADE E CONHECIMENTO

Monascorubramina e rubropunctamina
pigmentos vermelhos

✓ Ingrediente marinho – microalga Tetraselmis chuii
✓ Antioxidantes enzimáticos
✓ Eficiência no combate aos radicais livres e estresse
oxidativo
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✓SOD – superóxido dismutase
✓ CAT – catalase
✓ GPX – glutationa peroxidase

ESTRESSE OXIDATIVO E DOENÇAS

Doenças
reumáticas

Celulite
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PROTEÇÃO NATURAL
CONTRA O ÁCIDO GÁSTRICO

Figura A: Dados obtidos com a simulação in vitro das condições gástricas
(pH 1 e presença de pepsina por 120 minutos/2 horas)

Figura B: Dados obtidos com a simulação in vitro das condições
do intestino delgado (pH 7, na presença de pancreatina, por 240
minutos/4 horas)

COMO AGE .....
A VIA NRF2/ARE
Fig. 2. Schematic presentation of NF-E2-related factor 2
(Nrf2)-antioxidant response element (ARE) pathway
activation by reactive oxygen species (ROS). In the
cytoplasm, under normal conditions, Nrf2 is
constitutively bound to Keap1 protein. Keap1 inhibits
Nrf2 signaling pathway by promoting Nrf2 ubiquitination
and subsequent degradation through proteasomal
pathway. Mild oxidative stress and Nrf2 activators cause
dissociation of Nrf2-Keap1 complex, phosphorylation of
Nrf2, and the nuclear translocation. In the nucleus, Nrf2
promotes transcriptional activation of antioxidants
(heme oxygenase-1 [HO-1], NAD(P) H:quinone
oxidoreductase 1 [NQO1], catalase, and superoxide
dismutase [SOD]) and detoxifying enzymes by binding to
the ARE in the promoter regions of the target genes.

Nutrition 31 (2015) 430–436
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COMO AGE .....
A VIA NRF2/ARE
INFLUÊNCIA DO NO????

✓ NO pode ser gerado no
intestino e liberado no
sangue como resposta á
administração vo de sodas

Tecidos e órgãos
à distância

✓ NO é mensageiro
biológico que se difunde
pelos tecidos e pode levar
à transdução do intestino
aos tecidos periféricos

ASSOCIAÇÕES ANTIAGING
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PREJUÍZO COGNITIVO
E ENVELHECIMENTO
Cognição envolve todo o funcionamento mental
como as habilidades de pensar, perceber, lembrar,
sentir, raciocinar e responder aos estímulos
externos e tem relação com fatores físicos,
psicológicos,
sociais
e
ambientais
como
determinantes no processo saúde-doença do
indivíduo.
Redução cognitiva causa prejuízos na manutenção
da capacidade de resolução de problemas
cotidianos, incluindo a independência e autonomia
no desempenho das atividades diárias. Esta
execução exige harmonia e integração no
funcionamento das funções como como memória,
execução, linguagem, praxia, gnosia e percepção
visual e espacial.

http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/mestradoprofissional/marciacristinasouzadossantos-dissertacaocompleta.pdf (acesso em 04/06/2018)
Rev Bras Promoç Saúde, 25(3): 364-373, 2012.

•

Fitoativo obtido de cogumelo comestível com alto valor
medicinal, com destaque para tratar e prevenir

distúrbios da cognição e demências

•

Origem asiática e com histórico de uso pela MTC, sendo
conhecido como “hóu tóu gū” (neurastenia e debilidade geral)

•

Conhecido no Japão como “yamabushitake”

15

17/08/2018

constituição química
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como age?
•

Aumento do NGF (Nerve Growth Fator) - fator
neurotrófico (glicoproteína) com papel no
crescimento sináptico e neuronal, mielinização,
diferenciação e sobrevivência neuronal

•

NGF - importante na plasticidade neuronal e
na sobrevivência dos neurônios colinérgicos do
prosencéfalo (córtex cerebral, hipocampo,
prosencéfalo basal e hipotálamo), que são
relacionados à memória

•

NGF é afetado pela idade e sua redução tem
relação com a doença de Alzheimer

International Journal of Medicinal Mushrooms, 15(6): 539–554 (2013)
Aging Dis. 2015 Oct 1;6(5):331-41.
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ADAPTÓGENOS
NO ESTRESSE

Ann N Y Acad Sci. 2017 Aug;1401(1):49-64. doi: 10.1111/nyas.13399. Epub 2017 Jun 22.
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Obrigada!
Profa. Dra. Patrícia Corrêa Dias
patri.correadias@hotmail.com
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