Ano 5 | Edição 13 | Março 2018

Por um tratamento individualizado.
NUTRACÊUTICOS
EMAGRECEDORES
Conheça as alternativas no mercado
magistral que beneficiam o metabolismo

ESPECIAL BIOINTESTIL®
Reunimos um time de especialistas
para falar a respeito das doenças
gastrointestinais e opções para
complementar o tratamento.
Artigos, relatos de caso e entrevista

OVERTRAINING
O chefe do Departamento
Médico do Flamengo, Dr.
Márcio Tannure, comenta sobre
as alternativas naturais para a
prevenção dessa síndrome
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INSTITUCIONAL

Infinitas Possibilidades para o Tratamento Individualizado

Com uma experiência que antecede a marca,
a Infinity Pharma® se consolidou como líder
no mercado magistral, ao fornecer matériasprimas inovadoras e de credibilidade para
as farmácias de manipulação, fatores que
a tornaram especialista no tratamento
individualizado, bem como referência na
prevenção e inovação em produtos, serviços
e conceitos para profissionais de saúde.
Inspirada no infinito, a empresa visa superar
as expectativas de consumidores, prescritores
e farmacêuticos magistrais, combinando
qualidade, pesquisa, tecnologia, em novas
propostas para a individualização, com ativos
exclusivos.

Vencer barreiras, transpor limites e levar
o que há de mais moderno para o
mercado magistral, este é o objetivo da
Infinity Pharma®. Uma marca que tem em seu
DNA o espírito inovador e a evolução como
peças fundamentais, capazes de transformar
a marca líder do segmento, referência
em prevenção e inovação do tratamento
individualizado, em um modelo de negócios
com uma identidade que representa uma
nova visão para o futuro, com infinitas
possibilidades.
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

INOVAÇÃO É ESTAR

LIGADO ÀS TENDÊNCIAS

2017 foi um ano memorável para a
nossa empresa. Inovamos não somente em produtos, mas também
em transformar a nossa marca.
Da conceituada Pharma Nostra®
demos um passo para o futuro e
evoluímos para a Infinity Pharma®.
Uma mudança muito significativa
para mim, que estou há 15 anos
nessa companhia e que posso considerar, sem sombra de dúvidas,
que essa história se entrelaça com
a minha vivência profissional.
E 2018 não começou diferente.
Após ser responsável pelo Departamento de Inovação, que envolve
P&D e Marketing, recebi o desafio
de conduzir a Infinity Pharma®.
Trago a experiência como farmacêutica e gestora das áreas pelas
quais passei e agora estou à frente
para escrever mais um novo capítulo da empresa líder de mercado no
segmento magistral.
Apresentações à parte, para esta
primeira edição do ano teremos
um especial BIOintestil®, um produto voltado para a saúde digestiva e com atividade comprovada no
controle da disbiose e síndrome do
intestino irritável. Há algum tempo
o intestino tem despertado a curiosidade da ciência, o que resultou na
descoberta da sua influência para o
nosso bem-estar como um todo. E
de olho nessa tendência, que está
presente em congressos e nas fei-

ras internacionais, trouxemos essa
nova tecnologia para o Brasil - algo
totalmente diferente do que já é
encontrado no mercado - e não temos medido esforços para entender melhor sobre esse órgão e as
doenças relacionadas a ele.
E para abordar melhor esse assunto e as alternativas para complementar os tratamentos para problemas intestinais, temos artigos
do nutrólogo Dr. Érico Rolvare e
da nossa farmacêutica, Bruna Possebon, além de um relato de caso
da gastroenterologista, Dra. Denise
de Carvalho, e uma entrevista com
o especialista na mesma área, Dr.
Eduardo Usuy.
Nas páginas da revista você também encontra um artigo do chefe
do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, sobre
a síndrome de overtraining e as opções nutracêuticas para a prevenção e para o rendimento esportivo.
Além desses e outros artigos dos
especialistas, você ainda encontra
sugestões de fórmulas relacionadas aos nossos ativos, bem como
curiosidades sobre as formulações.
Boa leitura!

Ana Paula Fidélis
Gerente G eral
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Formada em Nutrição, pela Metrocamp; pós-graduada em Fitoterapia
Funcional, pela VP Consultoria Nutricional, e em Nutrição Esportiva,
pela Metrocamp. Possui experiência com atendimentos em consultório
e academias; assessoria e consultoria em empresas na área de
qualidade de vida. É nutricionista na Infinity Pharma®, na área de P&D.

ALTERNATIVAS NO
MERCADO MAGISTRAL
PARA COMPLEMENTAR
O PROCESSO
DE EMAGRECIMENTO
Todos nós conhecemos alguma pessoa
que não está satisfeita com o seu corpo, não
é mesmo? Seja algum paciente que chega
com essa queixa e até mesmo na nossa família, dentro do círculo de amizades, sempre
tem alguém querendo emagrecer e perder
medidas. Sabemos que além da questão estética que está intimamente ligada a estas
reclamações, está envolvido também o risco
de saúde que o excesso de peso traz consigo como o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares e diabetes, que são responsáveis por aumentar a suscetibilidade a patologias mais graves, a exemplo do infarto, do
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de complicações do diabetes, entre elas problemas
renais, oculares e na pele.
Essa corrida pelo corpo desejado apresenta dois lados: um positivo e outro negativo. Do lado positivo podemos citar a conquista de mais saúde e bem-estar, através da
melhora de desconfortos ocasionados pela
má alimentação e sedentarismo. Mas por
outro lado podem surgir consequências ne6

gativas, como carências nutricionais e sérios
transtornos psicológicos, como a bulimia e
a anorexia.
De antemão, é preciso ter em mente que
o emagrecimento é um processo longo e
que exige esforço, dedicação e, principalmente, mudança de hábitos, sendo este último considerado a parte mais difícil. O autoconhecimento também é um grande aliado,
pois permite identificar até que ponto o paciente está disposto a se comprometer e praticar a mudança.
Após essa conscientização, o primeiro
passo é procurar profissionais capacitados
para auxiliarem neste processo, isso inclui
médico, nutricionista, educador físico e, em
alguns casos, é necessário contar também
com um psicólogo. Essas especialidades,
juntas, permitem olhar para o indivíduo em
sua totalidade, o que é essencial para definir
as estratégias que serão adotadas para atingir o objetivo. Esta visão integrativa considera os parâmetros bioquímicos, condição de

saúde em que o paciente se encontra, saber
a relação que ele tem com a comida, sua rotina, quais exercícios estão de acordo com
suas capacidades físicas, como estão suas
emoções, nível de estresse etc.
Como podemos ver, o emagrecimento
vai além de conseguir perder “uns quilinhos”
na balança, ele é um processo complexo
que, se bem orientado e praticado, tem resultados incríveis e duradouros.
PRODUTOS NATURAIS QUE BENEFICIAM O METABOLISMO
O sucesso no emagrecimento depende
de uma série de fatores, conforme citado
acima, porém nem sempre todas essas condições estão a nosso favor, o que pode dificultar o processo. Nestes casos, podemos
contar com alguns facilitadores de origem
natural.
Os extratos naturais padronizados são de
origem vegetal e possuem uma elevada concentração de compostos bioativos capazes
de produzir benefícios no metabolismo. Es-

ses ativos têm funções específicas, de acordo
com sua composição e dentro deste universo
vegetal, existem produtos com funções fisiológicas capazes de auxiliar no emagrecimento.
O que vai determinar o produto a ser utilizado são os cofatores que atuam nessa situação.
Por exemplo, as algas Ascophyllum nodosum e Fucus vesiculosus, contidas no
InSea2®, são ricas em polifenóis capazes de
bloquear a absorção de carboidratos pelo
organismo. Desta forma, o InSea2® é indicado para pessoas que precisam emagrecer e
apresentam um quadro de resistência à insulina, pois seus componentes agem na inibição de duas enzimas envolvidas na absorção
de carboidratos, a α-amilase e α-glicosidase.
Para aqueles que precisam perder muito peso e comem de forma exagerada, tem
como opção o Lowat®, derivado das folhas
de Piper betle e sementes de Dolichos biﬂorus, que são capazes de proporcionar a
redução da gordura corporal através de modulação do metabolismo da gordura em que
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há redução da adipogênese (maturação de
células do tecido adiposo) e aumento da lipólise (degradação de células de gordura),
assim como reduz os níveis de grelina, hormônio responsável pela sensação de fome,
fazendo com que a pessoa ingira menor
quantidade de alimentos.
Já o Meratrim®, obtido a partir da fruta
Garcinia mangostana e Sphaerantus indicus, é
indicado nos casos em que a pessoa se sente
incomodada com as medidas de circunferência aumentadas, principalmente abdômen e
quadril. Meratrim®, possui cinco mecanismos
de ação diferentes relacionados ao metabolismo de lipídios: aumento da lipólise através
do aumento dos níveis de adiponectina (hormônio que auxilia na degradação da gordura), redução da expressão de perilipina (película que reveste as moléculas de lipídios);
diminuição da adipogênese pela redução
da expressão do receptor PPARγ e proteína
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ADRP, ambos envolvidos no desenvolvimento de adipócitos; e redução de CD36, receptor que facilita a absorção dos ácidos graxos
pelas células de gordura.
A GRANDE VANTAGEM DESSES PRODUTOS SÃO:
•
Padronização, que garante a quantidade de ativos necessárias para proporcionar os efeitos fisiológicos;
•
Estudos que comprovam sua eficácia e segurança;
•
Possibilidade de uma intervenção
individualizada, que permite eficácia nos
resultados.
Quando um paciente busca melhorar a
saúde, ele ganha de brinde um corpo esteticamente mais agradável. No entanto, o que
realmente importa é que ele se sinta bem
com o seu corpo.

MOVIMENTO E LONGEVIDADE

SAÚDE ARTICULAR

FEMININA
MASCULINA

Quais as opções de tratamento
individualizado para esses perfis?

Homens e mulheres apresentam anatomias diferentes e com características específicas, por isso a medicina, principalmente a
integrativa, além de enxergar cada paciente
como único, ainda leva em conta as particularidades de cada gênero. Esse é um motivo que desperta o interesse da ciência para
descobertas sobre como certos problemas
afetam o organismo desses dois sexos de
maneira singular, a exemplo das doenças
articulares e também das lesões, principalmente associadas às diferenças metabólicas
e biomecânicas entre os dois sexos.
“Hoje já sabemos que as doenças articulares não são puramente degenerativas, não
ocorrem simplesmente por um desgaste da
cartilagem. A ciência aponta para uma grande influência do metabolismo e da inflamação nos problemas articulares. Portanto, não
adianta apenas pensar na mecânica. Temos
que usar drogas e soluções capazes de atuar
na inflamação, no sistema imunológico e no
metabolismo”, explica o ortopedista, Dr. Gustavo Campos.
O médico esclarece que essas diferenças
ficam mais evidentes na especificação dos
traumas. Por exemplo, os homens tendem
a sofrer mais traumatismos e ter uma prática esportiva mais intensa quando jovens, o

que eventualmente resulta em lesões articulares traumáticas. Enquanto com as mulheres acontece o contrário, pois chegam a uma
idade mais avançada sem o hábito da prática regular de atividades. Sendo assim, a falta
de força e o controle muscular, associados a
queda hormonal, sobretudo após a menopausa, acabam levando a dor e a degeneração articular, que é muito mais frequente
nelas do que nos homens, isso quando considerada uma faixa etária mais elevada.
Por esse motivo, podemos considerar
que pessoas do gênero feminino apresentam mais problemas nas articulações que
as do gênero masculino. “Considerando a
artrose, a principal e mais frequente doença
articular, observamos que as mulheres são
muito mais acometidas do que os homens.
Elas têm uma desvantagem hormonal (menopausa) e também chegam a idade mais
avançada com um sistema de controle e força muscular menos eficiente, muito devido a
ter praticado pouca atividade física durante a
vida”, complementa Campos.
Nesse contexto, é possível considerar a
influência dos hormônios como um fator em
destaque. A testosterona promove ganho de
massa e potência muscular, portanto o homem tem essa vantagem hormonal. Já a mu9

TRATAMENTOS
Para o Dr. Gustavo Campos, mesmo
quando já instalado o problema, o principal
tratamento ainda é perder peso e fazer atividade física, que deverá ser adaptada para
proteger a articulação acometida. Aliado a
isso, é importante tratar a doença articular
(artrose) com medicações que tenham a capacidade de reduzir o processo inflamatório
na articulação e recuperar a cartilagem. “Um
excelente ativo para este fim é o colágeno
tipo II não desnaturado (UC-II®), que através
de um mecanismo de tolerância oral, regula
a inflamação articular promovendo grande
alívio sintomático”.
O médico complementa que, a prevenção para ambos os gêneros é ter um estilo
de vida adequado. Isso significa ter uma alimentação balanceada, com manutenção de
peso adequado e, principalmente, a prática
frequente de atividades físicas. “Lembrando
que não existe poupança para os exercícios
físicos, ou seja, não importa se eu já fiz muito exercício na vida. Se eu parar eu perco
rapidamente o benefício. Então, temos que
nos manter ativos até o fim da vida. Além
de alimentação e atividade física, alguns suplementos podem nos ajudar na saúde das
articulações. Em relação à cartilagem, suple-

lher, após a menopausa, tem uma grande queda em seu principal hormônio, o
estrógeno, o que leva a uma perda significativa de massa óssea e muscular.
LESÕES EM RELAÇÃO À PRÁTICA ESPORTIVA
Em relação às lesões causadas pela
prática esportiva, ser homem ou mulher não é o fator determinante para
que um gênero apresente mais esse
problema que o outro.
Segundo o ortopedista, eventualmente são observadas mais lesões em
mulheres, mas isso tem a ver com o
hábito e o preparo esportivo. “Um homem que começa a correr, já tem um
sistema musculo-esquelético razoavelmente preparado, pois na infância e na
adolescência praticou muito esporte,
jogou futebol etc. Muitas vezes, atendo
mulheres que resolveram começar a
correr e, em poucas semanas, querem
correr longas distâncias. Porém, elas
não têm estrutura musculo-esquelética
para isso, pois é algo que leva anos. Então, aparecem as lesões. No entanto, se
o esporte for feito de maneira correta e
com moderação não haverá diferença
no número de lesões entre os sexos.”

MECANISMO DE AÇÃO
TGF-β

UC-II® VIA ORAL

INTESTINO

PLACAS DE
PEYER

INÍCIO DE CASCATAS
IMUNOLÓGICAS
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ATIVA LINFÓCITOS T
REGULADORES
QUE SECRETAM
CITOCINAS
ANTI-INFLAMATÓRIAS

MEDIAÇÃO DA
INFLAMAÇÃO E
MUDANÇA DO
METABOLISMO
DO CONDRÓCITO

DESACELERA A
DESTRUIÇÃO
ARTICULAR E
REDUZ A
INFLAMAÇÃO

mentos que contenham silício tem ação benéfica na promoção da saúde articular.”
Um exemplo de silício orgânico é o
BioSil™. Esse ativo auxilia na reposição dos
minerais perdidos pelos ossos e cartilagens,
para mantê-los fortes. Por ser um silício orgânico, ele vai ajudar o corpo a produzir co-

lágeno, uma proteína que, nos ossos, serve
como uma superfície de ligação para minerais como o cálcio, aumentando assim, sua
força e resistência. O objetivo é que este ativo aja na prevenção, para evitar que chegue
ao estágio de desgaste ósseo e diminuir o
risco de fraturas, acompanhadas de dor.

MECANISMO DE AÇÃO
Estudos demonstraram que a deﬁciência nutricional
do silício, elemento presente em diversos tecidos
do corpo, reduz a síntese de colágeno nos ossos e
nas cartilagens.
BioSil™
estimula
os
ﬁbroblastos,
células
responsáveis pela produção de colágeno, o
que promove a ativação das enzimas ornitina
aminotransferase, prolil-hidroxilase e lisil-oxidase,
que têm funções-chave nesse processo.
Sendo assim, BioSil™ aumenta a produção de
colágeno por essas células, melhorando as
condições ósseas e articulares.

Ornitina
Aminotransferase

Prolina

Lisina
Glicina

Ligam-se em blocos de aminoácidos,
formando cadeias α
Cadeia α

Prolil-Hidroxilase

Converte Prolina
em Hidroxiprolina

Pró-Colágeno

BioSil

™

Estímulo dos Fibroblastos
Ativação Enzimática

Lisil-Oxidase

Estabilização do
Pró-Colágeno

Molécula de Colágeno

Fibra de Colágeno

Aumento da Produção de Colágeno

Mais Colágeno = Maior superfície de
ligação para o cálcio = Ossos + fortes.
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Dr. Márcio Tannure

Márcio Alves Tannure se formou na faculdade de Medicina no ano de 2004. Durante sua
trajetória profissional foi coordenador médico das categorias de base da Seleção Brasileira
de Futebol entre 2007 e 2012. Atualmente é Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia e da Sociedade de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. É chefe do
Departamento Médico do Clube de Futebol Flamengo e diretor médico da Comissão Atlética de
MMA (Confederação Brasileira de Mixed Martial Arts - CBMMA). Além de médico do UFC Brasil.

SÍNDROME DE
OVERTRAINING
Como regular o cortisol de forma natural e o
utilizar em benefício do rendimento de atletas

Todo treinamento bem sucedido pode envolver sobrecarga, mas deve-se evitar a combinação de sobrecarga excessiva e recuperação inadequada, é aqui onde mora o perigo.
Sem a recuperação adequada, os atletas podem sofrer decréscimo de desempenho, em
curto prazo, sem sintomas psicológicos de fadiga central. Essa superação funcional acabará levando a uma melhoria no desempenho
após a recuperação. Quando os atletas não
respeitam suficientemente o equilíbrio entre
o treinamento e a recuperação, a melhora de
performance pode não ocorrer.
Nesse cenário, o atleta apresentará frequentemente os mesmos sinais e sintomas
clínicos, hormonais, entre outros, de um
overtraining. Uma palavra-chave no reconhecimento dessa situação pode ser “inadaptação prolongada” não só do atleta, mas
também de vários mecanismos de regulação biológica, neuroquímica e hormonal, e
parece que o esportista fica estagnado nos
resultados. Geralmente, pensa-se que os sintomas de overtraing como fadiga, declínio
do desempenho e distúrbios do humor, são
mais severos do que aqueles da não adap12

tação ao treinamento. No entanto, não há
evidência científica para confirmar ou refutar
essa sugestão.
Uma abordagem para a compreensão
da etiologia dessa síndrome envolve a exclusão de doenças orgânicas ou infecções
e fatores como a restrição calórica dietética
(balanço energético negativo) e insuficiência
de carboidratos e /ou proteínas, deficiência
de ferro, deficiência de magnésio, alergias
e outros. Atualmente, são utilizados vários
marcadores (hormonais, testes de desempenho, testes psicológicos e marcadores
bioquímicos e imunológicos), mas nenhum
deles cumpre todos os critérios para que
seu uso seja geralmente aceito. Então, é importante relacionar a carga externa com a
interna quando for planejar o período de recuperação entre as séries de treinamento e
em alguns momentos destreinar esse atleta
e evitar as monotonias de carga.
Como em minha prática clínica me baseio
na individualidade biológica de cada paciente, é importante aliar ao tratamento uma
dieta correta e uma suplementação para prevenir o overtraining. Diante disso, existem

nutracêuticos que ajudam a equilibrar os níveis de cortisol – que geralmente aumentam
com a prática de atividades físicas. Quando
este hormônio está elevado no nosso organismo, iniciam-se os processos anabólicos e
o corpo começa a destruir massa muscular.
Para combater esses processos e auxiliar
no aumento do rendimento esportivo, indico
Relora® e KSM-66, respectivamente.
O ativo Relora® é uma combinação patenteada e exclusiva, padronizada em honokiol e berberina e possui eficácia científica na regulação dos níveis de cortisol. Com
base nas mudanças positivas nos níveis de
cortisol, uma redução de 18% em 4 semanas, é possível avaliar os benefícios no desempenho mental e físico do nutracêutico
em melhorar a recuperação, após o exercí-

cio e prevenir a síndrome do overtraining
em atletas profissionais.
KSM-66 é um estimulante natural, que
promove a recuperação muscular e aumento de energia e disposição. O ativo aumenta
o tamanho do músculo, através da elevação
dos níveis de testosterona no corpo, favorece a massa muscular porque diminui os níveis de cortisol, que é um agente catabólico,
e melhora a síntese de proteínas. Além disso,
promove a recuperação muscular e diminui
os níveis de ácido lático e ureia.
Em uma única fórmula conseguimos
adaptar a suplementação desses dois ativos,
o que vai ajudar o paciente/atleta a aderir
ao tratamento e também a ter um resultado
mais satisfatório.

RESULTADOS CLÍNICOS Diminui significativamente o nível de cortisol e melhora o humor

PERFIL DOS ESTADOS DE HUMOR

NÍVEIS DE CORTISOL

Porcentagem de mudança vs. placebo

Proﬁle of mood states - POMS

30%

Mudanças no humor com Relora® em 4 semanas

20%
10%
0%

Tensão

Depressão

Raiva

Fadiga

Confusão

18%

-10%

-13%

-20%

-42%

-31%

-27%

Vigor

-11%

-18%

+11%

Redução geral
do estresse

Redução do
cortisol em 4
semanas

Melhora no
humor global
em 4 semanas

(Avaliação Salivar)
p<0.05 vs
placebo

p<0.05 vs placebo

-20%
-30%
-40%

p<0.05 vs placebo

-50%
p< 0.05 vs. placebo para todos parâmetros de humor
N = 28 (Placebo), N= 28 (Relora)

Relora® controla os níveis de cortisol plasmático e reduz o estresse, ao mesmo tempo em que melhora o estado de humor,
quando comparado com o grupo placebo.
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RESULTADOS CLÍNICOS - KSM-66

Placebo

1000
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100
0

Placebo

Níveis de testosterona sérica (ng/dl)

NÍVEL DE TESTOSTERONA

Overtraining é um distúrbio no eixo hipotálamo
–hipoﬁsário, que resulta do desequilíbrio entre a demanda do exercício e a possiblidade de assimilação de
treinamento e altos índices de estresse físico, sócio-cultural e psíquico.

•
•

Semana 0

Semana 8

•

Gráfico 1. Aumento dos níveis séricos de testosterona no grupo
KSM-66 em 8 semanas comparado ao grupo placebo (p<0,001)

•

PRINCIPAIS CAUSAS:
Alimentação pobre em energia e
nutrientes;
Falta de descanso, não reparando microtraumas;
Estresse, que resulta em altos
níveis de cortisol, hormônio
que “quebra” o músculo
para produzir energia;
Distúrbios hormonais.

FORÇA MUSCULAR

Pré intervenção

Placebo
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0

Placebo

Supino (Kg)

Força muscular máxima: medida através de supino com aumento
de 138,7% e exercício de extensão de perna com aumento de 52%.

•
Pós intervenção

•
•

Placebo

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Placebo

Extensão de perna (Kg)

Gráfico 2. Avaliação do aumento de força muscular medido através do supino
comparando grupo tratado com KSM-66 e placebo (p<0,001).

•

•
Pré intervenção

Pós intervenção

Gráfico 3. Avaliação do aumento de força muscular medido através de extensão de perna
comparando grupo tratado com KSM-66 e placebo (p<0,001)

•
•
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SINTOMAS:
Perda de condicionamento físico com
perda de força e resistência;
Dor muscular persistente;
Sensação de fadiga
crônica;
Elevação significativa da
frequência cardíaca em
repouso (este é um sinal
bem típico);
Mudança de humor com
quadro de depressão e irritabilidade;
Queda da resistência imunológica;
Perda da qualidade do sono.
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QUALIDA
DE

PRODUTO
DO

ELO GARA
N
OS

A
TE

REGULA OS NÍVEIS
DE CORTISOL,
CONTROLANDO
A ANSIEDADE E
A COMPULSÃO
ALIMENTAR
Dose indicada: 250mg

@infinitypharma
/infinitypharma
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PRESCREVENDO
MANIPULADOS
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Bruna Marianni
Farmacêutica graduada pela Universidade São Francisco, com
pós-graduação em Cosmetologia Clínica pelo iPUPO Educacional.
Atualmente é farmacêutica no Departamento de P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento) da Infinity Pharma®.

ATIVOS MAGISTRAIS E
SUA CONTRIBUIÇÃO
PARA UMA

VIDA MAIS SAUDÁVEL
A constante busca pelos padrões de beleza na sociedade atual tem levado a
população a procurar por alternativas cada vez mais eficazes quando o assunto é
perda de peso. Um fato muito importante é que, felizmente, as pessoas estão se
conscientizando da importância de uma alimentação balanceada e da prática de
exercícios físicos para se chegar ao corpo ideal e, assim, os métodos não saudáveis
estão perdendo espaço.
No entanto, mesmo cuidando da dieta e mantendo uma rotina de exercícios físicos semanais (ao menos 3 vezes por semana), existem diversos recursos dos quais
podemos nos beneficiar para obter resultados cada vez mais satisfatórios. Sabe-se
que o sobrepeso é um problema que pode ter origem por diversos fatores, desde
uma alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas e excesso de calorias,
quanto distúrbios metabólicos como ansiedade e disfunções enzimáticas e/ou hormonais. Deste modo, para algumas pessoas pode ser mais difícil atingir o peso
ideal somente com dieta. Existem diversos produtos naturais, que têm atividades
benéficas sobre os mecanismos fisiológicos do organismo, que podem nos auxiliar
nessa busca pelo corpo ideal. Produtos como Relora®, que controlam a ansiedade
e a compulsão alimentar; Meratrim®, que acelera a quebra das células de gordura
e diminui sua formação; Lowat®, que diminui a sensação de fome e ajuda a ingerir
menor quantidade de alimentos; InSea2®, que diminui em quase 50% a absorção
de açúcares e carboidratos dos alimentos, são ótimos parceiros para quem quer
perder peso de forma saudável.
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ATENÇÃO À FLORA INTESTINAL
Alguns indivíduos, mesmo lançando mão de todos esses recursos, não conseguem obter resultados tão rápidos e, por diversas vezes, ficam sem saber o motivo. Quando iniciamos uma reeducação alimentar e mudamos nossos hábitos, nosso
organismo tem que passar por uma série de adaptações. É muito comum que a alimentação desbalanceada, que antes fazia parte do dia a dia, acabe provocando um
grande desequilíbrio na flora intestinal, levando ao crescimento de bactérias gram
negativas (que em excesso são prejudiciais ao organismo), e isso prejudica todo o
processo de adaptação do corpo, colocando o indivíduo em situação de disbiose.
Isso quer dizer que, mesmo ingerindo alimentos saudáveis e fazendo uso de suplementação, a flora intestinal não consegue fazer a correta digestão e absorção dos
nutrientes desses alimentos, além de contribuir para o mau funcionamento do intestino, levando a constipações e inchaço, dificultando o emagrecimento. Por isso,
preparar e cuidar da flora intestinal é essencial para quem quer ter hábitos mais saudáveis. BIOintestil® é um produto também natural que consegue equilibrar a flora
intestinal, devolvendo ao organismo o seu correto funcionamento metabólico.

EQUILÍBRIO DA MICROBIOTA E DO METABOLISMO
PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

BIOintestil®

600mg

Lactobacillus gasseri

2bi UFC

Lactobacillus paracasei

2bi UFC

Tomar 1 dose, 1 vez ao dia.
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TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO: PARA
CADA NECESSIDADE UMA FÓRMULA
No tratamento individualizado, é possível adequar cada formulação às necessidades de cada pessoa, de forma a trazer o máximo de benefícios, de forma rápida e prática. Analisando corretamente as características farmacotécnicas de cada
substância, é possível criar associações que, além de atuar em sinergia para promover a saúde e o bem-estar, ainda facilitam a administração e adesão dos pacientes,
por estarem juntos em uma única dose. Confira alguns exemplos:

CONTROLE DA COMPULSÃO ALIMENTAR
E BLOQUEADOR DE CARBOIDRATOS
PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

Relora®

250mg

InSea2®

250mg

Gymnema sylvestre

Qsp 1 caps.

Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia, antes das principais refeições.

TRIO SUPER EMAGRECEDOR
PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

Meratrim®

200mg

Lowat®

200mg

InSea2®

200mg

Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia, antes das principais refeições.
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REDUTOR DA INGESTÃO DE CALORIAS
PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

Lowat®

300mg

Slendesta™

300mg

Gymnema sylvestre

Qsp 1 caps.

Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia, antes das principais refeições.

ENTENDA MELHOR
A associação de ingredientes ativos com foco em emagrecimento é uma
alternativa muito utilizada entre médicos e nutricionistas devido aos diversos mecanismos pelos quais a obesidade pode ser ocasionada. Ao adicionar substâncias que possam atingir diferentes mecanismos fisiológicos,
garantimos resultados mais assertivos e múltiplos benefícios e, ainda, abrimos a possibilidade de adicionar vitaminas, minerais e outras substâncias
que se fizerem necessárias ao paciente.
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Bruna Possebon
Graduada em Ciências Farmacêuticas pela Pontifícia Universidade
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SAÚDE INTEGRATIVA

OS MISTÉRIOS DA
SAÚDE INTESTINAL
O que é essa ligação do intestino com
o bom funcionamento do organismo?
Há algum tempo tomou-se consciência
que a alimentação é o fator comportamental
que mais influencia a qualidade de vida das
pessoas, ou seja, hábitos alimentares saudáveis são essenciais para um organismo saudável e equilibrado. Porém, a ingestão de bons
alimentos não garante que seus nutrientes
sejam totalmente absorvidos para serem utilizados pelas células. E o bom funcionamento
do intestino é fundamental para que essa absorção aconteça de maneira eficaz.
Com o interesse da ciência em desvendar as curiosidades sobre esse órgão e sua
relação com o bom funcionamento do organismo, o intestino deixou de ser reconhecido
apenas como um órgão de digestão e absorção de nutrientes e passou a assumir um importante papel imunológico. E quem está por
trás desse sistema de defesa é a microbiota.
A integridade intestinal está ligada a um
equilíbrio das bactérias que habitam a microbiota e a nutrição saudável de enterócitos e colonócitos, que são células da mucosa
intestinal. Uma das principais funções da mucosa intestinal é sua atividade de seletividade, que funciona como uma barreira, impedindo que moléculas ou micro-organismos
patógenos entrem na circulação sistêmica.

A IMPORTÂNCIA DA MICROBIOTA
O corpo humano é colonizado dez vezes
mais por bactérias do que por células e a
maioria dessas bactérias vivem no trato gastrointestinal. Estima-se que aproximadamente
100 trilhões de bactérias ocupam o trato gastrointestinal do ser humano. Esse complexo
de micro-organismos que vivem no trato digestivo é denominado microbiota intestinal.
As bactérias compartilham de uma relação benéfica de simbiose com o hospedeiro.
O principal benefício para este último, é a
recuperação de energia a partir da fermentação de carboidratos não digeríveis (fibras)
e subsequente absorção de ácidos graxos
de cadeia curta (butirato, acetato e propionato). As bactérias intestinais, também desempenham um papel importante na síntese
de vitaminas do complexo B e da vitamina K,
bem como ácidos biliares, são responsáveis
pelos movimentos peristálticos do intestino,
pela defesa contra micro-organismos patogênicos e integridade da mucosa intestinal,
além de necessárias para o desenvolvimento adequado do sistema imunológico com
formação do tecido linfoide e produção de
imunoglobulinas A.
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INTESTINO SAUDÁVEL X SISTEMA IMUNOLÓGICO

A TECNOLOGIA A FAVOR DA SAÚDE INTESTINAL.

Um desequilíbrio na microbiota intestinal,
com aumento ou diminuição de certa espécie, geralmente causado por uma dieta nutricionalmente desbalanceada, rica em gordura, açúcar, alimentos industrializados, uso
prolongado de antibióticos e estresse, pode
levar à disbiose.
Essa doença, por sua vez, promove o aumento da permeabilidade intestinal, fazendo
com que a barreira intestinal perca sua seletividade, permitindo a passagem de partículas
indevidas para a corrente sanguínea, desencadeando dessa forma, diversas doenças inflamatórias do intestino, além das enfermidades extraintestinais como esteatose hepática
não alcoólica e as do trato respiratório, que
inclui alergias e asma brônquica, e mesmo
desordens psiquiátricas, como a depressão.
A presença da disbiose também provoca a
falta de absorção de vitaminas e inativação de
enzimas digestivas, resultando em prejuízos à
digestão e induzindo a fermentação com sintomas de inchaço, desconforto abdominal, sobrepeso, obesidade, desnutrição e até doenças mais graves como diabetes mellitus tipo 2.
O tratamento da disbiose consiste em
restabelecer o equilíbrio da flora bacteriana,
proporcionando o fortalecimento do sistema imunológico, com controle de doenças
autoimunes e inflamatórias e melhora do
quadro de doenças comportamentais e neurodegenerativas como depressão, autismo e
Mal de Parkinson.
Evidências têm demonstrado que probióticos e prebióticos estimulam o crescimento
das bactérias boas do intestino, reestabelecendo dessa forma, seu equilíbrio. Alimentos como legumes, verduras, frutas e grãos
agem naturalmente como prebióticos, nutrindo as bactérias benéficas. Os probióticos são suplementos alimentares, ricos em
micro-organismos vivos, que afetam de forma benéfica seu consumidor, através da melhoria do balanço microbiano intestinal.

Os benefícios de probióticos e prebióticos para o equilíbrio da microbiota intestinal,
através do aumento das bactérias benéficas,
já foram comprovados por diversos estudos.
Porém, até hoje, não existia no mercado um
produto 100% natural voltado para o controle das bactérias patogênicas.
Biointestil® foi desenvolvido pelo Departamento de Medicina Clínica da Universidade de Bologna, na Itália, e chegou ao
Brasil em julho do ano passado. É um produto natural e inovador, constituído por dois
componentes: o óleo essencial extraído da
Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats, padronizado em geraniol, e a fibra em pó obtida
do rizoma de Zingiber officinale Roscoe,
padronizado em 6-gingerol, que permite a
liberação simultânea das substâncias ativas
no intestino.
Sua composição lipofílica age de forma seletiva em bactérias patogênicas, que
em sua maioria, apresentam parede celular
com uma camada externa de lipídeos. Essa
ligação seletiva por afinidade modifica a organização dinâmica da bactéria, com consequente perda de íons e depleção de ATP,
sem afetar as bactérias benéficas. Além da
atividade antimicrobiana seletiva, Biointestil®
tem potente ação anti-inflamatória, carminativa e antiemética.
Através da sinergia de seus ativos, Biointestil® alivia sintomas
como gases, náuseas, inchaço,
barulhos abdominais, intestino
preguiçoso e proporciona também, o controle da síndrome do
intestino irritável.
Estudos comprovam estabilização da função intestinal em
81% dos pacientes e melhora
dos desconfortos abdominais em
63% dos pacientes, em 2 semanas
de uso.
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A nova tecnologia para a manutenção da saúde digestiva.
TECNOLOGIA ITALIANA

+ AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA
+ ATIVIDADE CARMINATIVA
+ ATIVIDADE ANTIEMÉTICA
+ AÇÃO ANTIMICROBIANA SELETIVA

Essas ações contribuem para que o produto aja no
controle da disbiose e da síndrome do intestino irritável.
BIOintestil® reduz os sintomas em até 6 semanas
e não causa resistência bacteriana.
Os efeitos do ativo são resultado da sua composição patenteada e
exclusiva em óleo de palmarosa e ﬁbra do gengibre, uma formulação
que concentra a liberação dos ativos exclusivamente no cólon.
Dose indicada: 600mg
@infinitypharma
/infinitypharma
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INTESTINO
Porque esse órgão apresenta
tantas patologias?
A relação entre o cérebro e o intestino,
embora há muito tempo conhecida pelas medicinas milenares, como a Ayurvédica, Tradicional Chinesa e a Tibetana, somente nas últimas décadas vem sendo desvendada pelos
cientistas. Por isso, o intestino recebeu o título
de “segundo cérebro” ou “órgão inteligente”
ao ser considerado o único órgão no corpo
humano capaz de executar funções independentes do sistema nervoso central (SNC).
O intestino (delgado e grosso) apresenta
um comprimento de nove metros, se aberto
estendido, e ocupa uma área de 250 metros
quadrados, o equivalente a uma quadra de
tênis. Composto por aproximadamente 500
milhões de neurônios, aloja trilhões de bactérias, e apresenta a capacidade de produzir
arcos reflexos-intertransmissão entre neurônios sensitivos (captam os estímulos do meio
ambiente e os transmitem aos centros nervos), associativos (conduzem as informações
a serem processadas) e motores (respondem aos estímulos, que lhe permitem captar
as informações, assim como, processá-las e
responder de acordo com a necessidade do
momento). Como podemos ver, o nosso intestino desempenha funções muito além da
absorção de água e nutrientes, transporte
e excreção, ele também é responsável pela
liberação de substâncias digestivas; regulação do peristaltismo; produção de mais de

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA
Ação comprovada na inibição de COX-2, LOX e NFK- β

ATIVIDADE CARMINATIVA
O 6-gingerol é capaz de aumentar a motilidade intestinal
e, portanto, estimular a digestão, ao mesmo tempo em
que elimina a constipação e gases intestinais.

AÇÃO ANTIMICROBIANA SELETIVA
(*NÃO AGE COMO ANTIBIÓTICO)

O geraniol é um composto hidrofóbico, capaz de se ligar a
parede bacteriana, modificando a sua organização dinâmica,
com consequente perda de íons e depleção de ATP.

ATIVIDADE ANTIEMÉTICA
O 6-gingerol aumenta a motilidade gástrica, diminuindo
as sensações de náuseas e vômitos.
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90% da serotonina corporal e 50% da dopamina; grastrina, assim como seu peptídeo
liberador e inibidor; colicistoquinina; secretina, somatostatina; motilina, polipeptídio
intestinal vasoativo, neurotensina, enteroglucagon, peptídeo YY, entre outros.
Para que as funções intestinais sejam
mantidas de forma adequada, além da preservação da integridade da mucosa de todo
o trato gastrointestinal, é necessário que a
microbiota esteja equilibrada. Inclusive, o
entendimento sobre a importância da flora
intestinal, despertou o interesse por esses
micro-organismos e fez com que nos Estados Unidos 80 centros de pesquisa participassem do Projeto Microbioma Humano, no
qual foi feito o mapeamento de toda essa
flora bacteriana.
PATOLOGIAS
Atualmente um dos órgãos do nosso corpo que é mais acometido pelas patologias
é o intestino. Na minha prática clínica, vejo
cada vez mais pessoas que não apresentam
o funcionamento intestinal diário e acreditam
que isso é normal, quando na verdade não é
nada saudável. A constipação intestinal favorece o aumento das bactérias patogênicas
gram-negativas (Salmonella, Shigella, E.coli,
Giardia lamblia) em detrimento a flora saprófita normal (lactobacilos, bifidobacterias
etc.). Assim como a presença de parasitas
intestinais também leva a um desarranjo da
flora bacteriana saudável.
Outro fator importante para o desenvolvimento das patologias imuno-alergênicas,
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que atingem o sistema gastrointestinal, estão muito relacionadas ao estilo de vida
moderno ocidental, no qual o aumento do
consumo de alimentos altamente alergênicos como o excesso de proteína, caseína dos
laticínios, glúten, excesso do uso de antibióticos pelo ser humano, seja no tratamento de
doenças como para evitar doenças nos animais - que posteriormente serão usados na
alimentação -, e também o uso abusivo de
agrotóxico nos alimentos acaba sendo um
grande aliado para o desequilíbrio da nossa
flora bacteriana.
Esse desequilíbrio na quantidade dos
micro-organismos que estão presentes na
microbiota intestinal, por sua vez, resulta em
uma ‘disfunção’ do intestino, a disbiose; uma
alteração que é causadora e agravante de
doenças intestinais inflamatórias e doenças
neurológicas.
NOVIDADE NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS INTESTINAIS
Até certo tempo as únicas alternativas
menos invasivas que tínhamos era o uso de
prebióticos e probióticos, com os quais o
resultado do tratamento, na maioria das vezes, acabava não sendo satisfatório ou apresentava um efeito positivo transitório. Hoje
é possível encontrar mais possibilidades
para o tratamento e prevenção das patologias relacionadas ao intestino, a exemplo de
Biointestil®, que associado a medidas como
uma alimentação rica em fibras, ingestão de
alimentos ricos em vitamina B12 e ingestão
de probióticos são estratégias importantes
para a manutenção da nossa saúde intestinal.

SUPLEMENTOS QUE AUXILIAM NO EQUILÍBRIO DA MICROBIOTA:
Lactobacilos (probióticos) – recompõem as bactérias gram-positivas da microbiota.

Prebióticos – são fibras não digeríveis, utilizadas para fermentação das bactérias gram-positivas.

L-optzinc® (Zinco) – contribui para a manutenção e regeneração da integridade da mucosa intestinal.

Enzimas digestivas – facilitam o processo digestivo auxiliando o estômago e intestino em suas
funções, quando estas estão deficientes por algum motivo no organismo.

Enzima

Substrato

Biointestil® – equilíbrio da microbiota, o único que atua em bactérias gram-negativas.
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ENTRE ASPAS

Dr. Eduardo Usuy

Médico Gastroenterologista. Atualmente é membro da
Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
INTESTINAIS X DOENÇAS
GASTROINTESTINAIS
O intestino é “um universo a ser estudado”, principalmente para desvendar as causas
das doenças que envolvem esse órgão, que muitas vezes estão relacionadas ao estilo de
vida e alimentação, e que acabam comprometendo a saúde como um todo.
A Revista Única conversou com o gastroenterologista, Dr. Eduardo Usuy, sobre as diferenças entre os tipos de problemas intestinais, principalmente a diferença entre doenças
inflamatórias intestinais e doenças gastrointestinais. O integrante da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) falou sobre dados envolvendo as doenças e alternativas
atuais sobre o tratamento. Confira a entrevista na íntegra.

Revista Única: Qual a diferença entre doenças intestinais inﬂamatórias (DII) e doenças
gastrointestinais? Causas e sintomas são diferentes?
Dr. Eduardo Usuy: Antes é preciso evidenciar
que as doenças gastrointestinais englobam todas, inclusive as inflamatórias. A diferença entre as doenças inflamatórias intestinais e doenças funcionais gastrointestinais, costumamos
chamar assim, é que nas inflamatórias, como
o próprio nome diz, existe uma reação inflamatória, há alterações no tecido e nas células,
causando uma doença local.
Já nas doenças funcionais não existe inflamação na mucosa, mas há sintomas; as reações
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são químicas e do funcionamento do intestino, sem causar lesão visível ou detectável,
num exame de endoscopia, como a colonoscopia ou até nas biópsias, não há uma alteração importante. Entretanto, os sintomas,
em alguns casos podem ser parecidos, principalmente, nas formas leves da doença inflamatória intestinal. Por isso, sintomas como
diarreia, dor abdominal, distensão, são sinais
que podem estar presentes nas duas, tanto
na inflamatória quanto na funcional, porém, a
inflamatória tem um potencial de inflamação
muito maior; pode ocorrer sangramento, o
que na funcional não deve ocorrer e pode ter
um potencial de gravidade, como inflamação
sistêmica, como risco de perfuração intesti-

nal e necessidade de cirurgia. Enquanto na
doença funcional, os sintomas até podem ser
bastante incômodos, mas dificilmente vai ter
um risco, uma gravidade associada, é necessário trabalhar muito a qualidade de vida do
paciente.
R.U.: Quais doenças se enquadram em DII e
quais em doenças gastrointestinais?
E.U.: As doenças inflamatória intestinais são
compostas basicamente por duas doenças:
a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.
As doenças funcionais podem ser várias também, mas as principais são a síndrome do intestino irritável, constipação funcional, a diarreia funcional e a dispepsia funcional.
R.U.: Como é possível prevenir o aparecimento dessas doenças?
E.U.: Não existe exatamente uma prevenção
definida, porque principalmente falando mais
das inflamatórias, a origem dessas doenças
ainda é pouco entendida. A gente sabe que
existem fatores genéticos e fatores ambientais. Há também fatores ligados à dieta, sabemos que existe uma disbiose, uma alteração
da flora intestinal, mas ainda nós não conhecemos profundamente para determinar uma
forma de prevenção dessas doenças. O importante é fazer o diagnóstico precoce, principalmente nas doenças inflamatórias, especialmente a doença de Crohn, porque quanto
antes se tratar, melhor o controle e menor o
risco de complicações futuras.
R.U.: A DII acomete mais pacientes entre 15 e
30 anos. Por quê? E por que também atinge
mais pessoas no hemisfério sul?
E.U.: Sim, a maior incidência das doenças
inflamatórias intestinais é em adultos jovens,
principalmente, nessa faixa entre 20 e 29
anos de idade. É a faixa de maior incidência
de doença de Crohn também. Alguns estu-

dos citam, principalmente nos mais antigos,
que possivelmente haveria um pico em pessoas, entre 50 e 80 anos, mas isso não está
bem estabelecido. Se realmente é um pico
maior da doença ou se por causa de uma
exposição ambiental maior com o passar da
idade ou até um erro diagnóstico, identificando outras doenças ligadas a idade como
doença inflamatória intestinal. Então, o que
a gente tem de estudos é que realmente há
um aumento, um pico de incidência em adultos jovens, parece que as mulheres são um
pouco mais afetadas que os homens, mas
não se tem uma causa certa disso.
R.U.: Esses casos têm aumentado nas últimas
décadas? A que se deve esse crescimento?
Há dados atuais?
E.U.: Sim. Vem acontecendo um crescimento
nos últimos anos na incidência das doenças
inflamatórias intestinais no mundo inteiro e
não se tem exatamente um motivo para isso.
É questionado se a dieta ocidental, com gordura saturada, açúcar refinado e exposição
a vários agentes tóxicos podem ser um dos
fatores, mas não existe nenhuma comprovação, no entanto há uma ocorrência aumentada, inclusive no Brasil. Estima-se que, nesses
últimos anos há um aumento da incidência,
sim, cerca de 10% ou mais, sendo até 11%
de crescimento da doença de Chron e quase 15% de aumento da incidência de retocolite ulcerativa. E isso em todo o mundo.
Os países que têm a maior incidência são
os países europeus e nos Estados Unidos.
Parece que tem uma influência genética
também, envolvendo raça, bem como tem o
fator ambiental certamente. E nos próximos
anos a gente deve descobrir, identificar uma
série de fatores que poderiam diminuir, pelo
menos frear, esse aumento da incidência
das doenças inflamatórias.
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Dra. Denise de Carvalho

Médica pela PUC Campinas, especializada em Gastroenterologia,
pelo HC da Universidade de Barcelona. Com residência médica em
Cirurgia Geral e Digestiva, no Hospital Ana Costa, de Santos, e em
Endoscopia Digestiva, no HC da USP. É pós-graduanda do curso de
Nutriendocrinologia Funcional, da Universidade de Maringá.

RELATO DE CASO
À luz das grandes dificuldades encontradas no diagnóstico e manejo dos pacientes
com distúrbios gastrointestinais, dada a magnitude de manifestações, frequência e o número de fatores influentes (principalmente
dieta, equilíbrio do estresse e hormônios), um
assunto em particular vem chamando a atenção dos clínicos e dos especialistas na área: a
relação existente entre a microbiota, que habita nosso trato digestivo e as queixas de nossos pacientes. Mais especificamente quando
falamos em doenças autoimunes que acometem o trato digestivo, as chamadas doenças
inflamatórias intestinais (DII) ou doenças essencialmente funcionais, denominadas síndrome do intestino irritável (SII).
Há uma frequente sobreposição de sintomas, muitas vezes, causando uma dúvida
no diagnóstico. Neste contexto, a microbiota
como fator onipresente em todas as doenças gastrointestinais, mostra-se como uma
alternativa de possível intervenção.
Aqui relato o caso da paciente do sexo
feminino, 37 anos, FCB, casada, mãe de dois
filhos, cuja queixa principal é a constipação
intestinal desde a infância, com períodos
de piora - atualmente, desde a gravidez de
seu segundo filho, hoje com um ano e meio.
Ela conta períodos de dor, com cólica em
baixo ventre, acompanhada de distensão
abdominal, meteorismo (problema intestinal que causa aumento do abdômen e dor),
puxo (sensação de evacuação incompleta) e,
eventualmente, sangramento entremeado
nas fezes, nos últimos meses.
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ANTECEDENTES
Nascida de cesárea eletiva (quando a mãe
opta por esse procedimento), com 3.950gr
de peso, não foi amamentada. Apresentava
infecções otológicas (amigdalas e ouvido) de
repetição na infância. Internação hospitalar
aos nove anos, por dor abdominal com suspeita de apendicite, não confirmada. Menstruou aos 13 anos, fluxo e ciclos menstruais
normais. Hipotireoidismo de Hashimoto, com
diagnóstico aos 16 anos, e iniciada a suplementação com Puran T4 (hormônio T4), em
doses oscilantes. Sono excessivo e hábito intestinal constipado por toda a infância.
Ela teve o primeiro filho aos 29 anos,
quando recebeu diagnóstico de mutação do
gene decodificador da enzima MTHFR em
homozigoze. Fez uso de aspirina e clexane
durante a gravidez. Bebê, do sexo masculino, nasceu de cesárea por alterações placentárias precoces, com 2.900gr.
Permaneceu com hábito intestinal oscilante até os 35 anos de idade, quando as dores abdominais se iniciaram. Ao tentar uma
segunda gravidez, descobriu endometriose
profunda. Iniciou tratamento para estimulação ovariana, quando as dores abdominais
se intensificaram. Engravidou espontaneamente, após ajuste do hormônio tireoidiano,
e a gravidez transcorreu sem complicações,
a não ser pelo diagnóstico de Tetralogia de
Fallot (defeito cardíaco) no bebê, com 28 semanas de gestação. Depois do parto cesárea
a termo, com o intenso estresse sofrido pelas
condições do recém-nascido, houve piora
das queixas abdominais, quando me pro-

curou. Fezes em cíbalos (duras e fragmentadas), a cada dois ou três dias, categoria 2 de
Bristol (escala de formato de fezes). Meteorismo piorado com a ingestão de derivados
do leite. Azia esporádica.
AO EXAME
Eutrófica, 1,66m de altura e 64,8kg de peso.
Corada, hidratada, eupneica (respiração normal).
Exame físico geral sem nada digno de nota.
Abdome plano, flácido, distendido e doloroso difusamente. Sem visceromegalias (escala
de formato de fezes). RHA+ (Presença de ruídos no abdomem) e exacerbado. Descompressão brusca dolorosa negativa.
EXAMES LABORATORIAIS
Exames
TSH
VHS
Ferritina
B12
Exame
coprológico
funcional

ph
ácidos
orgânicos

14/06/2017 04/12/2017
0.02
0.92
14
9
19
42
374
550
ph 6,5
7,0
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distensão abdominal e menos episódios de
dor em cólica (não sendo necessária a analgesia no período). Sono de melhor qualidade
e menos oscilações de humor (algo que não
referia nos primeiros atendimentos). Melhora
da energia durante o dia, porém com queixas
ainda de queda da energia no final da tarde,
devido o bebê ainda acordar durante a noite.
Amamentando. Solicitados novos exames.
DISCUSSÃO
Existe um intrincado sistema de barreira no
intestino que impede que substâncias, partículas e até micro-organismos patogênicos consigam invadir nosso meio interno, chamado
barreira intestinal. Eventualmente essa barreira
pode estar comprometida, condição que cha-

Fezes “em bolinha”, duras e separadas. É
preciso fazer força para evacuar.

18

CONDUTA
Realizada orientação da dieta, com redução de lácteos, trigo, açúcar, industrializados
e abolição do álcool, por 30 dias.
Prescrito BIOintestil® 600mg, duas vezes
ao dia, por 30 dias, que depois foi reduzido
para 1 vez ao dia nos meses subsequentes.
Realizada suplementação de metilcobalamina e metilfolato, visando a manutenção da
homocisteína em níveis fisiológicos devido a
anomalia na MTHFR. Vitamina D, magnésio e
vitaminas do complexo B também foram repostos. Realizado suporte para a destoxificação fase II hepática, com vitaminas do complexo B, vitamina C, selênio, cobre e picnogenol.
Retorno em 60 dias. Referiu melhora do
hábito intestinal com fezes bem formadas, categoria 4 de Bristol, agora diária. Melhora da

Fezes moldadas, mas duras e com bolas agrupadas, que
podem se soltar. É preciso fazer força para passarem.

Fezes moldadas, em forma de salsicha e
com algumas rachaduras na superfície.

Fezes moldadas, compridas, em forma de
salsicha e com superfície lisa. Fáceis de evacuar.

Fezes não moldadas, em pedaços
e moles. Fáceis de evacuar.

Fezes pastosas ou semi-líquidas, com
alguns pedaços moles misturados.

Fezes líquidas, sem pedaços sólidos.
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mamos de permeabilidade intestinal aumentada ou, em inglês, Leaky Gut. Hoje se consideram as doenças inflamatórias intestinais como
manifestações desse comprometimento.
Muitos micro-organismos patogênicos
causam uma série de alterações na barreira,
diminuindo sua eficiência, seja por se ligar
diretamente às células intestinais ou por toxinas produzidas por eles. Desse modo, a sinalização microbiota-hospedeiro, que se dá
por várias vias (pelo sistema imune, por processos metabólicos do hospedeiro e pela
interação entre o sistema nervoso entérico
e o eixo intestino-cérebro), pode influenciar todo o corpo, fazendo com que existam
possibilidades múltiplas de manipulação de
nossa fisiologia, a partir da manipulação de
nossa microbiota.
Um desequilíbrio na relação entre os
micro-organismos intestinais é chamado de
disbiose. Isso pode ser definido por uma
alteração na proporção dos micro-organismos, na quantidade absoluta ou migração
de espécies para locais geograficamente
não esperados, como o intestino delgado.
Esse desequilíbrio tem sido relatado
como um dos causadores, ou pelo menos
agravador, das doenças inflamatórias intestinais, como Crohn e retocolite ulcerativa e de
alterações cíclicas do hábito intestinal.
Os óleos essenciais têm se mostrado
uma alternativa atraente no tratamento do
desequilíbrio. São substâncias produzidas
por plantas aromáticas, como metabólitos
secundários. Na natureza, agem como protetores das plantas, com atividades antibacterianas, antivirais e inseticidas. Recentemente
têm sido usados na alimentação animal para
tratar infecções e melhorar a produtividade.
São atrativos, ainda, por exibirem baixa
incidência de resistência bacteriana e por
serem mais seletivos contra a microbiota
patogênica que os antibióticos sintéticos.
(Singh et al, 2012). Geraniol é um óleo aromático derivado de algumas plantas como
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citronela e palmarosa. Como outros óleos,
é hidrofóbico e capaz de se ligar à parede
bacteriana, modificando sua organização
com uma depleção de ATP e de íons. Além
de inibir o crescimento bacteriano, modula
ainda a resistência bacteriana em bactérias
que já adquiriram alta expressão de pumps.
In vitro, inibe a formação da ciclooxigenase
2 e NF-kB, portanto com atividade anti-inflamatória e antitumoral.
O único obstáculo no uso do geraniol
como agente antidisbiótico era a forma
como ele alcança os intestinos, que são os
locais de interesse quando o objetivo é tratar
as doenças inflamatórias intestinais. O uso
por via de enemas pode limitar a acessibilidade de sua administração. Isso foi resolvido
com a revolucionária apresentação do ativo
BIOintestil®. Idealizado na Universidade de
Bologna, na Itália, onde associou-se o geraniol com o 6-gingerol, proveniente da fibra
do gengibre.
O gengibre exibe atividade antiespasmódica e procinética, e é estimulante da secreção das enzimas digestivas, o que possibilita
que o BIOintestil® aja em mais de uma fase
do tratamento. Além de melhorar a secreção
de enzimas digestivas e a constipação, favorece a entrega do geraniol nos intestinos ao
liberar mais lentamente o princípio ativo.
Após a implementação de regularidade
dietética com eliminação de alimentos inflamatórios, de medidas de controle do estresse e melhora do sono, o uso dessa terapêutica parece ser uma grande promessa no
controle e diminuição da manifestação das
doenças inflamatórias intestinais.
Iniciamos com o BIOintestil®, ao mesmo
tempo em que introduzimos mudança dietética e de hábitos de vida. Em 60 dias já
observamos uma melhora considerável nos
sintomas, com melhora das queixas e do
exame coprológico funcional. Mais tempo é
necessário para saber a evolução em longo
do prazo de nossa intervenção.
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