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Por um tratamento individualizado.

Descubra porque BioSil™ é 
a cápsula da beleza

Famoso inibidor da absorção 
de carboidratos, conheça seu 

mecanismo de ação

INSEA2®

BELEZA DE DENTRO 
PARA FORA

Saiba tudo sobre o mais recente 
lançamento da Infinity Pharma®, 

a Pinetonina®

ESPECIAL PINETONINA®
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Com uma experiência que antecede a marca, 
a Infinity Pharma® se consolidou como líder 
no mercado magistral, ao fornecer matérias-
primas 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.

Infinitas Possibilidades para o Tratamento Individualizado

INSTITUCIONAL
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O LEGADO DO TRATAMENTO 

Muito tem se falado sobre a Medicina 
Personalizada. Lá fora, os testes ge-
néticos estão cada vez mais comuns: 
o mapeamento do código genético 
tem sido um exame cada vez mais 
procurado. Dessa forma, é possível 
analisar a predisposição a doenças e 
metabolização de medicamentos no 
organismo, o que permite desenvol-
ver tratamentos personalizados. Mui-
ta tecnologia, não? Mas vale lembrar 
que, para nós do mercado magistral, 
o tratamento individualizado já é de-
fendido há bastante tempo. Conside-
rar cada indivíduo como único não 
só garante a eficácia do tratamento, 
como também contribui para uma 
medicina cada vez mais humanizada.

Uma vertente que também traz luz a 
essa proposta é a Medicina Integra-
tiva. Esse conceito promove cuidar 
do indivíduo como um todo. Assim, 
mais que um modelo de tratamento, 
trata-se de uma forma de prevenção.  
Vamos saber mais sobre o assunto na 
matéria desta edição que foi escrita 
pelo Dr. Victor Dias.

Também quando falamos em cuidar do 
paciente de forma integral, a qualida-
de do sono é essencial, pois interfere 
no funcionamento de todas as funções 
do organismo. Existem hoje diversos 
produtos e medicamentos com a fina-
lidade de auxiliar no sono, mas nada 
tão inovador quanto a Pinetonina® 
- o mais recente lançamento da 
Infinity Pharma®. É uma solução natu-
ral e que não causa dependência. Nes-
ta edição você vai saber tudo sobre 
Pinetonina® em uma entrevista com 
o Professor Dr. Carlos Rocha Oliveira, 
um dos pesquisadores envolvidos no 
desenvolvimento do produto.

E falando sobre desenvolvimento de 
produtos, no mercado de manipu-
lados, por mais que os ativos sejam 
naturais e sem efeitos colaterais, é 
sempre importante conhecer a pro-
cedência do seu fornecedor. Também 
temos um artigo sobre a importância 
da qualificação de fornecedores, e o 
que isso pode trazer de benefícios às 
farmácias. 

Outro item importante para as farmá-
cias, além de um grande diferencial, 
é a forma farmacêutica com que os 
ativos podem ser manipulados. Hoje 
é comum formulações em chocola-
tes, shakes, refrescos, etc. Isso facilita 
a adesão ao tratamento, além de ser 
uma opção prazerosa para o pacien-
te. Pensando nisso, desenvolvemos 
diversas Receitas Funcionais, assina-
das por nutricionistas e chefs de cozi-
nha e feitas com nossos ativos. Além 
de deliciosas, essas receitas trazem 
os benefícios dos fitoterápicos. 

Os temas das matérias que escolhe-
mos para a Revista Única 14 são mui-
to atuais, um sinal de que a Medicina 
Personalizada está cada vez mais pre-
sente no nosso dia a dia e no nosso 
mercado. O mercado Magistral, já à 
frente do seu tempo, tem essa essên-
cia e, com o tempo, vai deixar para o 
mundo o legado da personalização 
no tratamento.

Boa leitura!

Ana Paula Fidélis
Gerente Geral

INDIVIDUALIZADO ESTÁ CADA 

EDITORIAL EXPEDIENTE

A Revista Única é uma publi-
cação da Infinity Pharma®, 
distribuída gratuitamente a 
prescritores e farmacêuticos 
magistrais.

Gerente Geral: 
Ana Paula Fidélis

Coordenadora Editorial: 
Juliana Halla 

Coordenadora Técnica: 
Marina Jordão 

Jornalista Responsável: Na-
thalia Molon – MTB 73.664/SP

Projeto gráfico e Diagramação: 
Victor Rodrigues

Contato: revistaunica@infi-
nitypharma.com.br 

Endereço: Av. Pierre Simon 
de Laplace, 751 - Lote 08 
- Condomínio Tech Point - 
Techno Park - CEP 13069-320 
- Campinas/SP

As opiniões dos artigos as-
sinados e dos entrevistados 
são de responsabilidade de 
seus autores. Não é permitida 
a cópia ou a reprodução total 
ou parcial do conteúdo sem 
prévia autorização. As suges-
tões de fórmulas devem ser 
testadas previamente e utili-
zadas sob orientação médica.

Este material fornece infor-
mação técnica adequada à 
tomada de decisão exclusi-
va do profissional de saúde, 
médico, nutricionista e farma-
cêutico magistral.

As substâncias (ingredientes 
em sua forma isolada, neces-
sitando prescrição e formula-
ção magistral personalizada 
para serem utilizados) são de 
total propriedade e responsa-
bilidade de seus fabricantes.

VEZ MAIS FORTE

Camilla_Bertho
Realce
edição
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A dieta atual traz altas quantidades de 
açúcares, representando uma ameaça à saú-
de global. O diabetes e a obesidade estão 
aumentando em níveis alarmantes em países 
industrializados, assim como em países em 
desenvolvimento. Neste contexto, monitorar 
a resposta glicêmica proveniente dos carboi-
dratos da dieta deve ser prioridade máxima 
para qualquer pessoa consciente da impor-
tância do cuidado com a saúde.

InSea2® é um extrato natural, rico em poli-
fenois, proveniente das algas marrons Asco-
phyllum nodosum e Fucus vesiculosus. Aten-
dendo aos mais altos critérios de qualidade, 
pureza e atividade biológica, o InSea2® atua 
como um inibidor duplo das enzimas α-ami-
lase e α-glucosidase, com dados compro-
vados por ensaios clínicos in vitro e in vivo. 
Este artigo detalhará o mecanismo de ação 
de InSea2® em enzimas gastrointestinais, res-
ponsáveis pela digestão dos carboidratos, 
explicando como esse mecanismo exclusivo 
auxilia na manutenção de níveis saudáveis 
de glicose no sangue e discute várias impli-
cações para a saúde em geral.

INTRODUÇÃO

Algas marinhas marrons, como Ascophyl-
lum nodosum e Fucus vesiculosus acumulam 
polifenóis compostos de unidades repetidas 
de floroglucinol, chamadas de florotaninos. 
O conteúdo de florotaninos das algas mari-
nhas mostra uma ampla variação gerada por 
mudanças nos fatores extrínsecos, como dis-
ponibilidade de nitrogênio, radiação solar, 
radiação ultravioleta B (UVB) e danos físicos. 
Os florotaninos das algas marinhas têm sido 
identificados como potentes inibidores de 
enzimas responsáveis pela digestão dos car-
boidratos. InSea2®, um extrato aquoso das 
algas marinhas marrons selvagens A. nodo-
sum e F. vesiculosus, concentra os florotani-
nos na sua forma biologicamente ativa.

Os carboidratos são assimilados através 
de uma sequência de processos digestivos. 
Para os carboidratos complexos como o ami-
do, o primeiro passo envolve a quebra pela 
α-amilase salivar e pancreática de ligações 
α-1,4 lineares entre resíduos vizinhos de gli-
cose para gerar maltose, maltotriose e dex-
trina α-limite. Os produtos finais da ativida-

INSEA2®

PARA INIBIR A ABSORÇÃO 
DE CARBOIDRATOS

Jocelyn Bérubé, M. SC
Bacharel em Microbiologia; Mestre em Medicina Experimental; especia-
lista em eletrofisiologia cardíaca; trabalhou com pesquisa fundamental e 
farmacêutica na Universidade de Laval (Canadá) e na indústria de biotec-
nologia; desenvolvimento de produtos e negócios na área de suplemen-
tos dietéticos; em 2006 ingressou na innoVactiv, empresa especializada 
no desenvolvimento e comercialização de ingredientes nutracêuticos e 
cosmecêuticos ativos. Vice-presidente executivo da Scientific and Regu-
latory Affairs no desenvolvimento de estratégias de pesquisa e desenvol-

vimento de produtos, redação médica e treinamento de clientes.

Conheça seu mecanismo de ação 

SAÚDE INTEGRATIVA
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de da α-amilase, assim como dissacarídeos 
encontrados na dieta (como a sacarose do 
açúcar de mesa) precisam ser quebrados em 
monômeros de hexose individuais para se-
rem absorvidos a nível intestinal. Este último 
estágio da digestão dos carboidratos ocorre 
pela ação de várias enzimas α-glucosidase.

Enquanto a α-amilase é uma enzima se-
cretora, a α-glucosidase pertence à família 
das enzimas de membrana que se localizam 
na superfície apical das células de borda em 
escova no intestino delgado, isso significa 
que se encontram direcionadas ao lúmen 
intestinal. Os humanos possuem cinco α-glu-
cosidases organizadas em monômeros ou 
dímeros: sucrase / isomaltase,  maltase /glu-
co-amilase e lactase. Cada enzima catalisa a 
hidrólise de um dissacarídeo em monôme-
ros individuais de glicose, frutose ou galac-
tose, que podem então ser absorvidos pela 
borda em escova.

Os florotaninos das algas marinhas mar-
rons são conhecidos por inibir α-amilase e 
α-glucosidase através de mecanismos não-
-competitivos. Na inibição não-competitiva, 
o inibidor e o substrato ligam-se à estrutu-
ra da enzima a qualquer momento. Quando 
ambos, o substrato e o inibidor estão unidos, 
o complexo enzima-substrato-inibidor não 
pode formar produtos finais, podendo ape-
nas ser convertidos de volta ao complexo 
enzima-substrato ou ao complexo enzima-
-inibidor. Geralmente, a ligação do inibidor 
não-competitivo impede uma mudança de 
configuração na estrutura da enzima que 
seria necessária para completar o proces-
so de catalisação. Bloqueando α-amilase e 
α-glucosidase de forma não-competitiva, o 
InSea2® retarda a geração de glicose a nível 
intestinal, levando a menores respostas de 
açúcar e insulina pós-prandial no sangue.

IMPLICAÇÕES PARA A HOMEOSTASE DA GLICEMIA

A inibição de α-amilase e α-glucosidase 
reduz a taxa de digestão e assimilação de 
carboidratos (amido e açúcar de mesa) de 
origem alimentar. Esta digestão mais len-
ta de carboidratos reduz o fluxo de glicose 
vindo do trato intestinal e cria uma resposta 
menor e mais prolongada da glicose no san-
gue tendo um impacto benéfico na secreção 
e sensibilidade da insulina. Estudos clínicos 
mostram que indivíduos usando InSea2®  
apresentaram respostas melhores de glicose 
e insulina pós-prandial do que os indivíduos 
tratados com placebo, com diminuição de 
48% nos níveis de glicemia, redução de 12% 
dos níveis de insulina e melhora de 8% da 
sensibilidade à insulina.

 A inibição das enzimas α-amilase e α-glu-
cosidase oferece inúmeras vantagens sobre 
outros meios de regulação da glicemia atra-
vés do uso de extratos naturais. Os extratos 
que oferecem suporte às células beta de 
ilhotas pancreáticas, a liberação de insulina 
ou o recrutamento de receptores de insulina, 
oferecem vários efeitos em pacientes com 
alteração da sensibilidade à insulina, capaci-
dade de secreção de insulina ou pré-existên-
cia de desordens metabólicas. Sendo assim, 
embora o uso desses compostos possa ser 
apropriado para alguns pacientes, eles po-
dem ter impactos variados em indivíduos 
saudáveis em comparação com indivíduos 
pré-diabéticos ou diabéticos. 

 Por outro lado, enzimas digestivas ini-
bidoras de carboidrato oferecem benefí-
cios para indivíduos saudáveis e diabéticos 
de forma semelhante. A fisiologia digestiva 
permanece notavelmente estável ao longo 
da transição de um estado saudável para 
um estado diabético. A Acarbose, um ini-
bidor farmacêutico das enzimas α-amilase 
e α-glucosidase, mostra eficácia semelhan-
te entre indivíduos saudáveis e diabéticos, 
com reduções na AUC (área sobre a curva) 
da glicose sanguínea na ordem de 13% e re-

Camilla_Bertho
Realce
sob
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duções significativas na insulina em 38% em 
indivíduos saudáveis em comparação  a in-
divíduos diabéticos que apresentaram uma 
diminuição de 29% na AUC da glicose no 
sangue e redução de 23% na AUC da insuli-
na. Da mesma forma, o InSea2® produziu um 
impacto benéfico semelhante nos níveis de 
glicemia pós-prandial em indivíduos diabéti-
cos e saudáveis, mostrando que este extrato 
pode ser útil para ajudar qualquer indivíduo 
que tenha cautela quanto aos níveis de gli-
cose no sangue, independentemente de seu 
estado metabólico atual.

BENEFÍCIOS DO CONTROLE GLICÊMICO

A glicose é o substrato energético mais 
importante do nosso corpo, no entanto o 
metabolismo e a conversão em energia gera 
estresse sob a forma de radicais livres e glica-
ção de proteínas. O acúmulo de estresse pela 
hiperglicemia em jejum ou pós-prandial pode 
levar a perda gradual da função da insulina 
por várias razões: 1) células beta-pancretáti-
cas estão altamente sensíveis ao estresse oxi-
dativo; 2)  glicação da insulina ou pró-insulina 
podem reduzir essa afinidade ao receptor; 
3) estímulo de uma inflamação sistêmica. O 
controle sobre as flutuações da glicemia pós-
-prandial feito pelo InSea2® podem portanto 
oferecer um forte mecanismo protetor contra 
o estresse oxidativo e a formação de produ-
tos finais de glicação avançada.

Além disso, a glicose é utilizada como 
única fonte de energia pelo cérebro, levan-
do a uma estreita inter-relação entre os ní-
veis de glicemia e função e acuidade mental. 
Estudos têm mostrado que o consumo de 
alimentos de baixo índice glicêmico trazem 
benefícios cognitivos comparados aos efei-
tos promovidos pelos alimentos de alto ín-
dice glicêmico, e ainda têm o benefício de 
limitar a variação da glicose após as refei-

ções. Como uma forma efetiva de controlar 
a variação da glicose pós-prandial, InSea2® 
mostrou-se ótimo para  manter a função cog-
nitiva, o que foi evidenciado através  de um 
recente estudo clínico randomizado, duplo-
-cego, placebo-controlado.

CONCLUSÃO

InSea2® é um produto natural que se 
mostra eficiente para manter o metabolismo 
da glicemia. A ação das duas enzimas, α-a-
milase e α-glucosidase, têm efeito mais po-
tente que os outros extratos comercialmente 
disponíveis, esta eficácia foi validada num 
estudo clínico independente randomizado, 
duplo-cego, placebo-controlado, mostrando 
efeito tanto em indivíduos saudáveis como 
em indivíduos diabéticos, e ainda mostra 
efeitos significativos na função cognitiva, 
sendo uma excelente opção para o controle 
da glicemia. Curiosamente, InSea2® mostra 
efeitos benéficos em modelos animais com 
esteatose hepática não-alcoólica, abrindo 
campo de pesquisa para esta aplicação do 
extrato.  InSea2®  possui as seguintes certi-
ficações: GRAS (Geralmente Reconhecido 
Como Seguro), orgânico e non-GMO.

α-amylase

α-glucosidase

Carboidratos

Bruna Marianni
Realce
i

Bruna Marianni
Nota
podemos deixar essa setinha mais pra baixo, para aparecer a seta dupla da a-amilase, igual a de baixo?

Bruna Marianni
Nota
aqui no lado do InSea, olhando melhor agora... acho que deveriam permanecer os carboidratos grandes, igual na parte de cima, faz mais sentido. Desculpe s2
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Dr. Victor Dias Moreira
Médico pela Universidade Cidade de São Paulo; Pós-graduado em 
Medicina Integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein; Pós-
graduado em Nutrologia pela Faculdade de Ciências Médicas Santa 
Casa de São Paulo - Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN); Diretor 
Médico e Fundador do Instituto Bonvivere de Medicina Integrativa.

MEDICINA INTEGRATIVA
A visão do indivíduo como um todo
Mais que um modelo de tratamento, uma forma de prevenção

A Medicina Integrativa é uma abordagem 
médica orientada para a cura nos seus mais 
amplos significados, tendo como foco o cui-
dado do paciente como um todo. Esta é uma 
estratégia de fazer uma medicina diferencia-
da e humanizada que preza pelos excelen-
tes resultados terapêuticos alinhados com a 
mudança dos hábitos de vida do paciente. 
Ao contrário do que muitos pensam, a Medi-
cina Integrativa não é sinônimo de Medicina 
Alternativa ou Complementar, tampouco re-
jeita o conhecimento adquirido na Medicina 
Alopática e, muito menos, aceita tratamentos 
complementares sem um olhar crítico.

Em rápida ascensão no Brasil, a Medicina 
Integrativa vem sendo difundida de maneira 
heterogênea, que permite ser encarada com 
seriedade por uns e erroneamente como um 
belo apelo de marketing para outros. Basea-
da nos seus verdadeiros pilares, um dos prin-
cipais motivos de sua boa prática é a cons-
ciência de que a boa adesão do paciente 
reduz os custos de saúde pública e promo-
ve saúde de três maneiras: (1) deslocando o 
foco do tratamento da doença para a promo-
ção da saúde, por meio do autocuidado, (2) 
enfatizando o potencial inato de recuperação 
do organismo, ou seja, estimulando a nossa 
própria capacidade de se curar; (3) oferecen-
do e popularizando o tratamento individuali-
zado e personalizado que resulta, na grande 

maioria das vezes, em excelentes resultados.

Nessa prática valorizamos tanto o ensi-
namento da medicina moderna ocidental 
quanto os princípios das medicinas ditas 
“complementares” de tradições milenares 
como, por exemplo, a medicina tradicional 
chinesa, a medicina ayurvédica, ortomolecu-
lar e homeopatia. Dentre as diretrizes da Me-
dicina Integrativa focamos na importância do 
autocuidado, interdisciplinaridade entre as 
diversas especializações médicas e demais 
profissionais da área da saúde, manejo do 
estresse, terapia corpo e mente, mudanças 
nos padrões dietéticos, introdução de suple-
mentos alimentares/esportivos, suplementa-
ção de compostos bioativos e fitoterápicos, 
recomendação da prática de atividades físi-
cas e a utilização de demais técnicas em adi-
ção às terapias convencionais. 

Para melhor aprofundarmos, apresento 
aqui os antigos conceitos das “teorias rela-
tivas à evolução das espécies” por Charles 
Darwin em 1859, que estabeleceu os princi-
pais mecanismos através dos quais qualquer 
espécie animal, inclusive o homem, evolui a 
partir de formas mais simples ou como resul-
tado da necessidade de melhor adaptação 
ao seu ambiente. Vale a ressalva de que os 
conceitos darwinianos continuam sendo vá-
lidos, haja visto a nossa busca incessante em 
atenuar e reverter a exponencial quantidade 
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de doenças autoimunes, inflamatórias e ge-
néticas que temos vivenciado neste último 
século devido às comodidades do mundo 
moderno e da industrialização.

Nós somos seres biopsicossociais, ou 
seja, somos integrados com o biológico, 
psicológico e social, portanto, a abordagem 
médica também deve ser biopsicossocial. Já 
na primeira consulta, através de uma exten-
sa anamnese e um detalhado exame físico, 
conseguimos identificar variantes entre o 
eixo psico-neuro-endócrino-imunológico, 
assim como também direcionar os exames 
complementares individualizados para o 
momento daquele indivíduo. Lembrando 
que nem todo paciente doente encontra-se 
enfermo, deste modo se faz necessário sa-
ber direcionar as prioridades a fim de se evi-
tar desgastes excessivos do paciente, o que 
resulta na dificuldade em aderir e prosseguir 
com o tratamento.

As situações que enfrentamos diariamen-
te, sejam no trabalho, em casa ou na faculda-
de permitem que façamos escolhas e deci-
sões a todo instante. Estas podem repercutir 
positiva ou negativamente nas nossas vidas, e 
a capacidade que devemos ter para gerenciá-
-las necessita de amadurecimento e perfeito 
equilíbrio. Sabemos que as conexões entre o 
sistema nervoso central e as glândulas endó-
crinas são componentes primários de respos-
ta ao estresse. Um exemplo clássico desta in-
teração se dá pela liberação do cortisol pelas 
adrenais, das catecolaminas a partir da me-
dula adrenal e da norepinefrina a partir dos 
terminais nervosos. O conceito de equilíbrio 
entre estes importantes sistemas pode ser in-
duzido pelos diversificados estímulos, dentre 
eles o estresse. Frente a um estímulo estres-
sor, o sistema imunológico produz diversifica-
das citocinas, que são mensageiros químicos 

imprescindíveis para mediar as respostas in-
flamatórias. Percebemos que qualquer inter-
rupção nessa alça regulatória desempenha 
um papel importante na susceptibilidade e 
gênese das doenças autoimunes, inflamató-
rias, infecciosas, psíquicas e alérgicas.

Já o estresse psicossocial leva ao estres-
se oxidativo celular e à liberação de diversos 
mediadores químicos que também contri-
buem para numerosas enfermidades. Os 
pensamentos negativos também têm gran-
de papel nesta cascata, por isso, o manejo 
do estresse e as mais variadas terapias corpo 
e mente têm se tornado um grande aliado 
ao tratamento alopático. A capacidade des-
tes fatores psíquicos influírem em nossa saú-
de é conhecida como psicossomatização. 
As doenças psicossomáticas se caracterizam 
por apresentarem sintomatologia clínica 
idêntica das doenças orgânicas. Contudo, 
estas carecem de comprovação diagnóstica 
por meio de exames complementares. Seus 
sinais e sintomas podem manifestar-se nos 
diversos sistemas do corpo humano, o que 
os tornam amplos e de difícil diagnóstico, 
pois variam desde uma simples cefaleia até 
as mais intrigantes doenças neurológicas, 
psiquiátricas, metabólicas e imunológicas, 
que podem ser traduzidas como hiperten-
são, arritmias cardíacas, dor crônica, insônia, 
ansiedade, depressão, TPM, infertilidade, an-
siedade, alopécia e até mesmo o câncer. 

Em suma, independentemente da pato-
logia dos nossos pacientes, a similaridade 
bioquímica das mesmas conduz sua fisiopa-
tologia para um grupo de pequenas causas, 
como por exemplo, estresse oxidativo, altera-
ção glicêmica, poluentes do meio ambiente, 
alérgenos, toxinas endógenas, somatização, 
disbiose intestinal, subnutrição e síndrome 
da fadiga crônica.

Camilla_Bertho
Nota
Ficou show!
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O ESTRESSE DIÁRIO TEM UM GRANDE IMPACTO NA 
NOSSA SAÚDE, TANTO AO LONGO DO DIA, GERANDO AN-
SIEDADE E IRRITABILIDADE, QUANTO AO LONGO DA NOITE, 
PREJUDICANDO A QUALIDADE DO SONO. ESSES FATORES 
ESTRESSANTES PROVOCAM ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 
QUE LEVAM AO APARECIMENTO DE VÁRIAS PATOLOGIAS.

PINETONINA® É UM FITOCOMPLEXO, DERIVADO DE 
ÓLEOS ESSENCIAIS, INDICADO PARA PROMOVER O BEM-
-ESTAR, DIMINUIR SINTOMAS DO ESTRESSE, COMO AGI-
TAÇÃO, ANSIEDADE E INSÔNIA. ISTO É POSSÍVEL ATRA-
VÉS DOS SEUS COMPOSTOS BIOATIVOS QUE MODULAM 
NEUROTRANSMISSORES EXCITATÓRIOS E DESSA FORMA 
PROMOVEM O CONTROLE DO CORTISOL, SENSAÇÃO DE 
RELAXAMENTO E MELHORA DO SONO. PINETONINA® 
CONTRIBUI PARA O EQUILÍBRIO DO ORGANISMO DE FOR-
MA EFICAZ E SEM PROVOCAR EFEITOS COLATERAIS.

Camilla_Bertho
Nota
Ficou bem melhor!
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ADULTERAÇÃO DE 
EXTRATOS VEGETAIS: 

A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO 
DE FORNECEDORES

Atualmente, a busca por alternativas natu-
rais para a manutenção e melhora da saúde 
aumentou significativamente. O maior aces-
so à informação e o entendimento dos bene-
fícios que os produtos naturais oferecem têm 
aumentado a demanda no mercado mundial. 
Buscando a capitalização, muitos fabrican-
tes apelam para medidas anti-éticas, como a 
adulteração de extratos autênticos, visando 
reduzir os custos e ganhar competitividade 
perante os concorrentes. 

Existem muitas maneiras de adulterar ex-
tratos naturais, todas com um único objetivo: 
baratear o produto e acompanhar a deman-
da. A substituição é uma forma de “trocar” 
um ingrediente por outro, alegando ser da 
mesma planta, que podem ser facilmente 

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®.

confundidos por suas semelhantes carac-
terísticas organolépticas (aparência). Um 
exemplo clássico é a substituição do extrato 
de Bilberry (mirtilo), um extrato caro e rico 
em antocianinas, pelo extrato de Amaranth 
(amaranto), mais barato e com menor con-
centração de antocianinas.

A fortificação é a forma mais comum de 
adulteração, onde os extratos naturais pos-
suem aditivos sintéticos. Exemplos clássicos 
são as fortificações do extrato de guaraná 
com cafeína sintética, extrato de acerola com 
ácido ascórbico sintético ou ainda extrato de 
cúrcuma com curcumina sintética. Dessa for-
ma, o extrato fica mais potente, porém esse 
efeito não é derivado de suas propriedades 
naturais e sim de um aditivo sintético. 

MIRTILO (25% ANTOCIANINA) AMARANTO (9% ANTOCIANINA)

MERCADO MAGISTRAL
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Depleção é um método de adulteração que 
não envolve adição de componentes, mas sim 
a retirada de compostos bioativos. Um exem-
plo típico é a silibina, que é isolada do extrato 
da Silybum marianum. As silibinas A e B, após 
isoladas, são utilizadas por algumas empresas 
(normalmente indústrias farmacêuticas), e de-
pois esse mesmo extrato, sem seus componen-
tes bioativos, é vendido por um preço menor. 
Foi com esse tipo de adulteração que o mer-
cado magistral foi julgado por algum tempo 
como “refugo” das indústrias.

A adulteração por adição acontece com 
plantas que tem uma alta demanda no mer-
cado, como o Ginkgo biloba e o extrato de 
sementes de uva. Não é incomum que acon-
teça a adulteração adicionando-se outros 
extratos com composição química similar. 
No caso do Ginkgo biloba, comumente é 
adicionado extrato de Sophora japonica, que 
é mais barato e possui estrutura e aparência 
semelhante, enquanto para o extrato de se-
mente de uvas, adiciona-se extrato de pele 
de amendoim. Dessa forma, aumenta-se o 
volume dos extratos e, consequentemente, 
diminui-se o custo.

É muito importante ressaltar que essas 
adulterações, quando acontecem, são reali-
zadas por empresas que fabricam os extratos. 

Quando olhamos esse cenário, é fácil en-
tender porque algumas pessoas optam por 
não aderir ao uso da fitoterapia. Porém, todas 
essas formas de adulteração são facilmente 
detectáveis em análises de controle de qua-
lidade como o HPLC (Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência) e UV (Ultra-Violeta). Além 
disso, um rigoroso processo de qualificação 
de fornecedores é mais uma forma de garan-
tir que os produtos que chegam até o nosso 
mercado e, consequentemente, aos pacien-
tes, são de alta qualidade. Por isso, é extre-
mamente importante que as distribuidoras 
atentem-se a esse processo.

A qualificação de fornecedores é uma 
auditoria realizada in loco, que compreende 

análises rigorosas de documentações e pro-
cessos, e que permite verificar se uma em-
presa cumpre com as especificações regula-
tórias e de qualidade. Junto a isso, o controle 
de qualidade sobre os produtos adquiridos, 
confirma a autenticidade dos mesmos. 

A equipe da Infinity Pharma® realiza audi-
torias nos fabricantes, a nível mundial. Para 
isso, possui um escritório alocado na China, 
principal loco de fornecedores e fabricantes, 
além de equipes na Ásia, Europa, EUA e Bra-
sil, para assegurar a qualidade dos produtos 
que chegam até o mercado magistral. Só em 
2017, foram realizadas mais de 450 audito-
rias in loco, em todo o mundo.

Uma vez que o fabricante foi considera-
do apto, após a compra e recebimento dos 
produtos, nossa equipe de controle de quali-
dade no Brasil ainda realiza todas as análises 
físico-químicas que identificam os marcado-
res ativos, composição química, presença de 
contaminantes, entre outras análises. Para 
que isso seja possível, nosso laboratório é 
equipado com aparelhos da mais alta tec-
nologia como o ICP-OES (Espectrometria de 
Emissão Óptica por Plasma Indutivamente 
Acoplado), um método analítico de última 
geração que quantifica a presença de metais 
pesados, 7 equipamentos de HPLC, e 1 equi-
pamento UV, o que permite a identificação 
de compostos bioativos e componentes quí-
micos presentes nas amostras, confirmando 
sua autenticidade e pureza. 

Em 2017, a Infinity Pharma® foi certificada 
pelo FDA (Food and Drug Administration), 
órgão americano regulador de alimentos, 
suplementos e medicamentos, entre outras 
coisas, cujo foco é identificar a rastreabili-
dade e integridade de dados e processos 
relacionados às boas práticas para insumos 
farmacêuticos. Suas especificações seguem 
padrões não só americanos, mas também 
da Europa e Japão, o que demonstra que a 
Infinity Pharma® possui níveis internacionais 
de excelência e qualidade em seus produtos.

Camilla_Bertho
Realce
têm
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Dose Indicada: Diluição de 30 a 50%. Aplicar 
1 jato em cada narina, de 1 a 2 vezes ao dia.
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PRESCREVENDO
MANIPULADOS

É cada vez mais frequente ouvirmos falar dos benefícios que os alimentos funcionais trazem para 
a saúde. Com a crescente preocupação na manutenção de um corpo bonito e com a qualidade de 
vida, muitas pessoas mudam constantemente seus hábitos alimentares buscando melhorar a saúde e 
promover o bem-estar, e assim passam a inserir alimentos funcionais em seu dia a dia.  

Além da sua função básica de nutrir, esses alimentos ainda podem auxiliar na prevenção de 
doenças e regular o metabolismo. Também vale ressaltar que esses alimentos são ótimas opções 
para incorporar ativos nutracêuticos, representando uma forma diferente de ingerir suplementos 
que não as cápsulas, com vantagem ainda de serem muito saborosos.

Conheça, à seguir, diferentes maneiras de associar tratamentos convencionais com receitas funcionais.

RECEITAS FUNCIONAIS: 
ALTERNATIVAS SAUDÁVEIS E BENÉFICAS 

PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR

Melissa
Sticky Note
"Conheça, a seguir, ...."�
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BROWNIE DE CHOCOLATE COM INSEA2®
Rendimento: 15 porções
InSea2® - dosagem: 250 a 500mg

INGREDIENTES MODO DE PREPARO
2 ovos orgânicos
270g de açúcar mascavo
175g de óleo de girassol
50g de biomassa de banana verde
40g de farinha de aveia
35g de fécula de batata
50g de cacau em pó
2g de sal rosa
3,75g de InSea2®

60g de chocolate picado
20g de cranberry picada

1. Bata a biomassa de banana verde com água morna 
até atingir consistência cremosa.

2. Em um bowl misture o óleo e a biomassa.
3. Em outro recipiente misture todos os secos e reserve.

4. Bata os ovos e o açúcar até formar um creme fofo e 
esbranquiçado.

5. Junte os ingredientes secos alternando com a 
mistura de óleo. Junte o chocolate picado e a cranberry, 

e mexa com cuidado para não desmanchar.
6. Leve para assar em forno pré-aquecido a 175ºC.
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KIT FUNCIONAL: BELEZA E PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE

CÁPSULA DA BELEZA

SANDUÍCHE SEM GLÚTEN COM PASTA DE TOFU, AZEITONA PRETA E OPEXTAN® 

INGREDIENTES

INGREDIENTES PARA PASTA 
DE TOFU COM AZEITONAS

MODO DE PREPARO
4 fatias de pão integral sem glúten 
1/2 cebola roxa cortada em rodelas 
4 fatias de tomate 
Rúcula 

100g de tofu soft (2/3 xíc. chá) 
50g de azeitona preta (1/3 xíc. chá) 
25ml de azeite (1 1/2 c. sopa) 
1/2 dente de alho 
600mg de Opextan®

Indicado para reduzir rugas e linhas de expressão, e fortalecer cabelos e unhas.

Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

1. Bata todos os ingredientes, exceto o 
Opextan®, no processador ou liquidificador. 

2. Junte o Opextan® e bata até misturar. 
3. Monte os sanduíches com metade da 

pasta de tofu, duas fatias de tomate, folhas 
de rúcula e fatias de cebola. 

BioSil™ 520mg

BIOSIL™ É UMA FORMA EXCLUSIVA DE ÁCIDO ORTOSILÍCICO 
ESTABILIZADO EM COLINA, A MOLÉCULA CH-OSA™, QUE TEM A 
CAPACIDADE DE ATIVAR ENZIMAS ESPECÍFICAS E ESTIMULAR A 
PRODUÇÃO ENDÓGENA DE COLÁGENO, FORTALECENDO ASSIM 
ESTRUTURAS COMO PELE, UNHAS, CABELOS, OSSOS E ARTICULA-
ÇÕES. OPEXTAN® É UM ATIVO RICO EM VERBASCOSÍDEOS E HIDRO-
XITIROSOL, COM ALTO PODER ANTIOXIDANTE, ANTI-INFLAMATÓRIO 
E FOTOPROTETOR, QUE PREVINE O ENVELHECIMENTO PRECOCE.

Rendimento: 2 porções
Opextan® - dosagem: 100mg a 400mg

Camilla_Bertho
Realce
Essa parte vai embaixo do título "Sanduíche..."

Camilla_Bertho
Realce
em cada sanduíche.
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KIT FUNCIONAL: 
CONTROLE DO STRESS E REGULAÇÃO DO SONO

Rendimento: 8 porções

Obs.: Ingerir no máximo 3 barrinhas ao dia.

Relora® - dosagem: 250mg

BEM ESTAR DO SONO

BARRINHA PRESTÍGIO COM RELORA®

INGREDIENTES MODO DE PREPARO
85g de coco ralado sem açúcar (1 1/2 xíc. chá)
50g de óleo de coco (1/4 xíc. chá)
30g de mel ou melaço (2 c. sopa)
2g de Relora®

125g de chocolate 70% cacau picado (1 xíc. chá)
8g de óleo de coco (1/2 c. chá)

Indicado para melhorar a qualidade do sono, promovendo uma noite tranquila e relaxante.

Envasar em embalagem de spray nasal, e borrifar 1 jato em cada narina, uma a duas vezes ao dia.

1. Forre uma forma  pequena, de preferencia 
quadrada, com papel manteiga.

2. Em um bowl junte o coco ralado, óleo de coco, o 
mel e o Relora® e misture bem.

3. Espalhe a mistura de coco na forma preparada e 
leve ao freezer por 20 minutos.

4. Derreta o chocolate em banho maria com o óleo 
de coco restante.

5. Espalhe o chocolate derretido sobre a mistura de 
coco e leve a geladeira por 2 horas.

6. Corte quadradinho e sirva. Mantenha na geladeira.A PINETONINA® É UM EXCLUSIVO FITOCOMPLEXO DE ÓLEOS 
ESSENCIAIS QUE, QUANDO APLICADO POR VIA INTRA NASAL, 
CONSEGUE INTERAGIR DIRETAMENTE COM O SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL, MODULANDO A ATIVIDADE DE NEUROTRANSMISSO-
RES EXCITATÓRIOS E PROMOVENDO RELAXAMENTO, EQUILÍBRIO 
EMOCIONAL E CONTROLE DOS SINTOMAS DO STRESS. RELORA® 
É UM ATIVO PADRONIZADO EM HONOKIOL E BERBERINA, COM A 
CAPACIDADE DE MODULAR OS NÍVEIS DE CORTISOL, DIMINUINDO 
A ANSIEDADE E A AGITAÇÃO. JUNTOS, ESSES ATIVOS PROMOVEM O 
BEM-ESTAR, O RELAXAMENTO E O EQUILÍBRIO EMOCIONAL.

Pinetonina® 50%
Soro fisiológico 50%

Camilla_Bertho
Realce
BEM-ESTAR
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EM DESTAQUEProf. Fernando Amaral
Prof. Osmólogo; Fundador da World´s Natural Fragrances; Fundador 
da Fazenda das Lavandas; Especialista em plantas medicinais 
aromáticas; Especialista em destilação de óleos essenciais; Autor 
do Livro Técnicas de Aplicação de Óleos essenciais; Diretor de 
desenvolvimento do Instituto de Osmologia e Óleos Essenciais.

Muito mais que uma boa noite de sono

A vida moderna impõe uma enorme va-
riedade de tarefas, que vão se acumulando 
e geram sobrecarga, misturam vida profis-
sional e vida pessoal. Em busca de executar 
estas tarefas cada vez mais rapidamente, 
aparecem ainda os desafios do mundo com-
petitivo, daí nasce a autocobrança, a exigên-
cia, o rigor da responsabilidade, que gera 
como resultado o estresse, que tem se apre-
sentado como um grande mal para a civili-
zação moderna. A tecnologia pretende aju-
dar, mas o corpo e o cérebro sentem o efeito 
dessa exposição, pois estamos conectados a 
todo momento e sem descanso. O cansaço, 
o desânimo e a desarmonia, aparecem na 
vida cotidiana, mas esta continua exigindo 
disposição e energia. 

O estresse é fato diário, provoca cons-
tante estado de alerta, um estado crônico 
de consumo de energia, atrapalha o sono, 
o apetite e as relações interpessoais. Para 
quem se encontra nesta situação, uma noite 
de sono pode valer muito, pois atualmente 
dormir de verdade parece um artigo de luxo, 
mas não é. A harmonia e o sono são básicos 
e ao mesmo tempo necessários no sentido 
da vitalidade e do bem-estar orgânico, onde 
há o estresse, a noite é curta!

Recorrer a remédios anti-estresse não é 
comum quando ele se apresenta como um 

desconforto, mas sim, quando um ou mais 
sintomas comprometem a qualidade de vida. 
Quando se chega a esse ponto, o incômodo 
torna-se grave e o remédio, hoje conheci-
do, é forte, existem muitos medicamentos 
para distúrbios gástricos, dores de cabeça, 
tensões musculares ou nervosas, ansieda-
de, medo, irritação, uma lista enorme de 
sintomas e desequilíbrios que somatizados 
se agravam e produzem as muitas doenças, 
que já possuem drogas popularmente co-
nhecidas. Porém, uma coisa é certa, esponta-
neamente ninguém quer tomar remédio, só 
quando não tem jeito mesmo. Isso acontece, 
porque conscientemente sabemos dos efei-
tos colaterais, das sequelas, da dependência 
química e tudo o mais que pode ser gerado 
no consumo de fármaco-químicos. 

Mas para quem sofre com a pressão do 
dia a dia, má qualidade do sono, ansiedade 
e todos os outros sintomas gerados pelo es-
tresse, nós temos uma boa notícia, e ela vem 
da natureza!

A Infinity Pharma® acaba de patentear 
um produto 100% natural capaz de trazer 
equilíbrio e conforto para o organismo, seu 
nome é Pinetonina®. Um produto natural, 
produzido a partir de óleos essenciais, que 
consegue reduzir todos os sintomas do es-
tresse e prover muito mais qualidade no 

Camilla_Bertho
Realce
. Existem
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sono, sem precisar agir de forma invasiva e 
provocar as reações adversas que um fárma-
co produziria. A Pinetonina® é um sinalizador 
neural, proveniente de flores, sem toxidade, 
sem efeitos colaterais e que não causa de-
pendência química, aliás o que a Pinetonina® 
menos tem é química.

ÓLEOS ESSENCIAIS

São substâncias aromáticas presentes 
em alguns tipos de plantas, obtidos pelo 
processo de destilação. 

Estima-se que mais de 30 mil plantas 
contenham os terpernos, compostos or-
gânicos voláteis, responsáveis pelo odor 
das plantas. Dessas 30 mil plantas, são 
conhecidas 3 mil, das quais apenas 300 
espécies são profundamente estudadas e 
comercializadas no mundo todo.

Para se fazer um frasco de 10ml de 
óleo essencial são necessários 3kg de 
planta fresca, ou seja, a concentração de 
princípios ativos é extremamente alta, o 
que faz com que os óleos essenciais pro-
movam diversos benefícios fisiológicos 
para o organismo.

A ciência que estuda os odores e seus 
efeitos psicológicos é conhecida como 
Osmologia e é complementada pela Far-
macognosia, que é o estudo dos efeitos 
farmacológicos dos princípios ativos.

A Pinetonina® concentra os princípios ati-
vos das flores de forma puríssima e diluída 
em soro fisiológico. Sua aplicação é em spray 
diretamente na mucosa nasal, onde atinge o 
bulbo olfativo, local em que se encontram os 
receptores que têm acesso ao sistema lím-
bico cerebral, responsável pelas emoções e 
sentimentos. Estudos científicos aprofunda-
dos revelaram a simplicidade e a eficácia da 
Pinetonina®, tornando seu uso seguro e ade-
quado, elevando sua atividade a uma inova-
ção sem precedentes para uso terapêutico 
no universo da ansiedade e do estresse.

A Pinetonina® foi desenvolvida sob os pre-
ceitos da osmologia, conhecimento científico 
sobre o sistema olfativo e os odores, nascido 
na Suíça, que proporcionou o conhecimen-
to necessário para o desenvolvimento desta 
avançada substância natural em alto nível de 
segurança e resultado, ofertando benefícios 
imediatos e a capacidade de prover conforto 
e relaxamento aos usuários que venham ne-
cessitar deste auxílio.

Os benefícios são imensos, noites de qua-
lidade com sono mais profundo, redução no 
consumo de ansiolíticos que podem causar 
dependência, redução de agentes excitató-
rios como o glutamato principalmente, alívio 
do estresse diurno, aumento da qualidade de 
vida, do prazer, recuperação do ânimo e me-
lhora geral na saúde através da homeostase.

Promove equilíbrio nos níveis de cortisol, 
e a regulação dos neurotransmissores excita-
tórios, reduzindo o estresse, a tensão e me-
lhorando a qualidade do sono.

Pinetonina® pode ser utilizada por todas 
as pessoas, de forma simples e prática. É en-
contrada em farmácias de manipulação e co-
mercializada em embalagens de spray nasal, 
semelhante aos descongestionantes. 

Os resultados estatísticos do uso da 
Pinetonina® chamaram muito a atenção, pois 
ultrapassaram as expectativas durante seu 
estudo.  Foi comprovado que a sua utilização 
produz alterações na frequência cardíaca, na 
tensão muscular, na recuperação do cansaço 
e na duração do sono. Os estudos completos 
estão disponíveis no site da Infinty Pharma® 
(www.infinitypharma.com.br). 

Usuários voluntários durante o processo 
de pesquisa de eficácia da Pinetonina® senti-
ram os benefícios e se tornaram  adeptos do 
produto. Confira ao lado as vantagens referi-
das pelos participantes!
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VANTAGENS NO USO DE PINETONINA®

• SEM EFEITOS COLATERAIS

• NÃO INVASIVO

• CONFORTÁVEL

• USO PRÁTICO

A Pinetonina®, sem reservas, possui um pa-
pel mais importante do que o de prover sono 
e reduzir o estresse, ela inicia um novo ciclo 
tecnológico, um resgate de conhecimento 
com retorno aos elementos da natureza.

Esse conceito motiva a ciência, pois não 
há nada mais incrível do que poder voltar à 
origem, sem pesar a consciência e sem gerar 
resíduos tóxicos, poder cuidar do próximo 
com algo legítimo e eficiente.

Escrevo esse artigo, pois acompanhei de 
perto todo o processo de desenvolvimento 
da Pinetonina®, estou gratificado em saber 
da existência deste produto e do que ele 
pode fazer em benefício de muitas pessoas. 

Consigo ver nitidamente a missão da 
Pinetonina®: cuidar de pessoas, sim, mas em 
plena harmonia com a natureza e com a vida! 

Viva a Pinetonina®!
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ENTRE ASPAS Dr. Carlos Rocha Oliveira
Farmacêutico-Bioquímico com Doutorado em Biotecnologia e 

Pós-Doutorado em Farmacologia; Professor de Genética e Biologia 
Molecular dos Cursos de Medicina e Farmácia da Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM), Coordenador do Curso de Pós-Graduação 
(lato sensu) em Fitoterapia e Produtos Naturais da UAM; Diretor 

Científico do Instituto de Osmologia e Óleos Essenciais (iooe).

SAIBA TUDO SOBRE O MAIS 
RECENTE LANÇAMENTO 
DA INFINITY PHARMA®, 
A PINETONINA®

O Prof. Dr. Carlos Rocha Oliveira, além de atuar como professor e coordenador em 
Universidade, também desenvolve projetos de compostos de origem natural, com ên-
fase no modo de ação dos mesmos em modelos in vivo e ensaios moleculares in vitro.

Ele fez parte do processo de desenvolvimento da Pinetonina®, na etapa de elucidação 
do mecanismo de ação do produto e na comprovação dos resultados.

O Prof. Carlos concedeu uma entrevista à Revista Única em que esclarece tudo sobre 
o mais recente lançamento da Infinity Pharma®, a Pinetonina®. Confira abaixo:

Revista Única: O que é a Pinetonina®?
Dr. Carlos Oliveira: Pinetonina® é um pro-
duto de origem natural, totalmente orgâni-
co, formado a partir de um fitocomplexo de 
óleos essenciais, capaz de modular e auxiliar 
no controle do estresse e melhorar a quali-
dade do sono. 

RU.: Quais os benefícios da Pinetonina®?
C.O.: Atualmente, o estresse acomete a gran-
de maioria da população, fazendo com que 
os indivíduos tenham cada vez mais dificul-
dades para dormir. Diante desta situação, as 
pessoas recorrem aos médicos querendo so-
luções rápidas para o problema, e então se 

deparam com medicamentos do tipo benzo-
diazepínico ou drogas ainda mais fortes, que 
levam à dependência e produzem efeitos 
colaterais, como sedação e confusão mental. 

Diferentemente deste cenário, a Pinetonina® 
pode ser usada ao longo do dia, e com isso 
controlar os níveis de estresse e depois, na 
parte da noite, consegue melhorar a qualida-
de do sono. Isto é possível através do meca-
nismo de ação do produto. 

RU.: Qual o mecanismo de ação pelo qual a 
Pinetonina® age?
C.O.: Ao ser borrifada na narina, a 
Pinetonina® atinge diretamente os bulbos ol-

Entrevista com o Prof. e desenvolvedor do produto, Carlos Rocha Oliveira
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fativos, uma região amplamente vasculariza-
da e com muitas terminações nervosas, que 
é um canal de comunicação extremamente 
eficiente com o sistema nervoso central. Des-
ta forma explica-se a rápida absorção e efi-
ciência do produto. O mecanismo de ação 
de Pinetonina® ocorre através da modulação 
dos níveis do aminoácido glutamato, que é 
um dos neurotransmissores excitatórios mais 
importantes que nós temos, promovendo 
o relaxamento. Isso permite ainda a regula-
ção do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, 
mais conhecido como eixo HPA, reduzindo 
os níveis de cortisol do organismo. Quando 
o cortisol está em equilíbrio, a melatonina 
(hormônio do sono) é liberada corretamente 
no organismo, regularizando e melhorando 
a qualidade do sono.

RU.: Quais os diferenciais da Pinetonina®?
C.O.: Pinetonina® é uma inovação no mer-
cado, pois tem uma formulação exclusiva e 
foi desenvolvida por um processo altamen-
te tecnológico que promove sua rápida ab-
sorção através de uma via de administração 

até então pouco explorada, a via intra-nasal. 
Todas as técnicas aplicadas na elaboração 
do produto, desde seus componentes até 
sua administração, garantem sua eficácia, rá-
pidos resultados e ainda a fácil adesão das 
pessoas. Além disso, Pinetonina® não provo-
ca efeitos colaterais.

RU.: Quem pode se beneficiar com o uso de 
Pinetonina®?
C.O.: Pinetonina® é indicada para pessoas 
que têm uma rotina corrida, e que sofrem 
com os prejuízos ocasionados pelo estresse 
ao longo do dia, como agitação, ansiedade, 
irritabilidade e falta de concentração. Assim 
como para melhorar a qualidade do sono, in-
cluindo o tempo do sono, evitar o despertar 
noturno e manter um sono de fato reparador.

RU.: Qual a dosagem recomendada?
C.O.: Em diluições de 30 a 50%, em soro fi-
siológico, a indicação básica é de 1 a 2 bor-
rifadas por narina ao dia. No entanto, fica a 
critério médico o ajuste das dosagens.
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COMO EVITAR CICATRIZES 
HIPERTRÓFICAS E QUELÓIDES

A pele é a primeira barreira de proteção do 
organismo contra agentes externos e por isso 
está sujeita a constantes agressões, tornando 
sua capacidade de reparação muito impor-
tante para a nossa sobrevivência. Com o rom-
pimento tecidual, logo se inicia o processo de 
reparo, que compreende uma sequência de 
eventos bioquímicos e moleculares objetivan-
do a restauração do tecido lesado. 

A cicatrização é o processo pelo qual um 
tecido lesado é substituído por tecido con-
juntivo vascularizado. Assim sendo, o pro-
cesso de cicatrização tem como finalidade 
restabelecer a homeostasia tecidual. Por isso, 
se faz necessário o conhecimento a respeito 
de tal processo, para que se possa intervir no 
mesmo para auxiliar e acelerar a cicatrização, 
além de promover a homeostasia do orga-
nismo e o bem-estar do paciente.

Os eventos que desencadeiam a cicatri-
zação são intercedidos e sustentados por 
mediadores bioquímicos, descritos em dife-
rentes fases, que correspondem aos princi-
pais episódios observados em algum deter-
minado período de tempo.

O processo de reparação tecidual é divi-
dido em fases, de limites não muito distintos, 
mas sobrepostas no tempo. A hemostasia, 
que precede tais fases depende da atividade 

plaquetária e da cascata de coagulação, ten-
do início após o surgimento da ferida. Após 
um dano tecidual, as alterações nas células 
endoteliais, a ruptura de vasos sanguíneos 
e o extravasamento de seus constituintes in-
citam compostos vasoativos a promoverem 
uma vasoconstrição imediata, visando dimi-
nuir a perda sanguínea para o espaço extra-
vascular, iniciando assim a cicatrização, que 
dividimos didaticamente em 3 fases.

A fase inflamatória caracteriza-se por 
migração celular intensificada através das 
vênulas e extravasamento de moléculas sé-
ricas, anticorpos, complemento e proteínas 
pelos capilares. Estes eventos são contro-
lados pelo aumento do suprimento sanguí-
neo e da permeabilidade capilar além de 
vasodilatação. Os principais componentes 
celulares de uma ferida são os leucócitos 
polimorfonucleares (PMN) e os macrófagos 
derivados de monócitos, os quais aparecem 
proporcionalmente à sua quantidade pre-
sente na circulação.

Na segunda fase, que é a granulação, 
ocorre a reparação do tecido conjuntivo e 
do epitélio, onde se dá a formação do tecido 
de granulação, com proliferação endotelial e 
de fibroblastos. O processo de proliferação 
de fibroblastos, que são células mesenqui-

CIÊNCIAS DA BELEZA Dr. Orlando Oliveira Neto
Cirurgião plástico, faz parte do corpo clínico do Hospital Premium – Centro de Medicina 

Avançada, de Goiânia; Regente do Serviço de Cirurgia Plástica da Associação de 
Combate ao Câncer em Goiás, Hospital Araújo Jorge; membro da Sociedade Ibero Latino 

Americana de Cirurgia Plástica e da ISAPS – International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery; membro titular e especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica; 

tesoureiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás e secretário da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Uso de EPIfactor® para otimização do processo de cicatrização
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mais diferenciadas, que ocorre na região 
mais superficial da ferida, é denominado de 
fibroplasia. Aparentemente a proliferação de 
fibroblastos é modulada pelos macrófagos, 
num complexo modelo contrarregulatório, 
com uma fase de retardamento, que precede 
a estimulação direta pelo fator de crescimen-
to derivado do macrófago e interleucina-1.

A remodelação do colágeno é a última 
fase da cicatrização, onde ocorre o realinha-
mento das fibras e melhora do aspecto; este 
processo dura meses e é responsável pelo 
aumento da força de tensão e pela diminui-
ção do tamanho da cicatriz e do eritema. É o 
período no qual os elementos reparativos da 
cicatrização são transformados para tecido 
maduro de características bem diferenciadas.

Durante a remodelagem ocorre diminui-
ção da atividade celular e do número de 
vasos sanguíneos, além de perda do núcleo 
dos fibroblastos, levando à maturação da ci-
catriz. O número de células diminui, mas au-
menta a síntese e a produção de colágeno 
do tipo I.

FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO
Existem vários fatores, locais e sistêmicos, 

que afetam adversamente a cicatrização das 
feridas. Além disso, há situações onde a cura 
ocorre, mas de forma desorganizada. Dentre 
os fatores locais, corpo estranho, necrose e 
infecção são as causas mais importantes do 
retardo da cicatrização e de formação de ci-
catrizes inestéticas. Já os fatores sistêmicos, 
que dificultam a cicatrização, incluem esta-
do nutricional, hipovolemia, hipotensão, hi-
póxia, hipotermia, trauma e uso de medica-
mentos anti-inflamatórios.

Várias deficiências dietéticas têm sido 
implicadas na cicatrização de feridas. Estu-
dos têm demonstrado que a falta de proteí-

nas e alguns oligoelementos como zinco e 
principalmente o silício, antes da ocorrência 
do ferimento, propicia a formação de rea-
ções teciduais menos exuberantes do que 
quando a depleção ocorre após o ferimen-
to. A vitamina C (ácido ascórbico) é essen-
cial para a síntese de colágeno e também 
é necessária para a produção de N-acetil 
galactosamina, um componente de matriz e 
tecido de granulação. 

De suma importância é o fator de cresci-
mento epidérmico (EGF) que são proteínas 
regulatórias endógenas envolvidas na sina-
lização celular com a finalidade de ativar o 
processo de regeneração da pele, que no 
organismo humano, está presente de forma 
natural em plaquetas, macrófagos e fluidos 
(plasma, urina, saliva e leite). Também é pos-
sível fornecer este fator de crescimento atra-
vés do uso de EPIfactor®, que por ser uma 
molécula bioidêntica à já existente no nosso 
corpo, atua na pele traumatizada e possui 
efeitos na proliferação de queratinócitos, 
estimulação da angiogênese, ativação dos 
fibroblastos, regulação dos níveis de coláge-
no e elastina, promovendo uma cicatrização 
normal e mais rápida, encurtando o tempo 
de cada fase dessa cicatrização. 

O uso de EPIfactor® também modula a 
melanogênese, que é a produção de mela-
nina na pele, contribuindo para que a cicatriz 
tenha uma coloração mais próxima da pele 
normal. Ele pode ser aplicado na pele na sua 
forma pura, ou mesmo manipulado em for-
mulações em creme, gel ou sérum.

Diante desses conhecimentos, sabemos 
que apesar do processo cicatricial ser co-
mum a todas as feridas, a forma como é tra-
tada é fator determinante no resultado final 
da cicatriz residual e que, quando estetica-
mente favorável, é parte da excelência dos 
resultados almejados.



28

BELEZA DE DENTRO  
PARA FORA  

Uma pele saudável evita a entrada de mi-
croorganismos que podem causar infecções, 
assim como protege contra agentes que 
provocam irritação.

As alterações na pele podem ocorrer por 
fatores intrínsecos (processo normal de enve-
lhecimento) ou por fatores extrínsecos, como a 
exposição crônica a radiação ultravioleta (UV).

Em relação aos fatores intrínsecos, as mu-
danças começam a ocorrer a partir dos 25 
anos, em que há diminuição da produção de 
colágeno, glicosaminoglicanos e proteogli-
canos, somado a degeneração de fibras elás-
ticas, que resultam em uma pele de textura 
áspera com rugas finas e/ ou grosseiras. Ou-
tras estruturas compostas por colágeno são 
os cabelos e unhas, que também acabam so-
frendo o impacto da deficiência de colágeno, 
tornando-os opacos e quebradiços.

Para manter a pele, cabelo e unhas sau-
dáveis, é essencial a presença do mineral 
silício, pois ele está diretamente envolvido 
na síntese de colágeno e na formação de gli-
cosaminoglicanas, e ainda estimula os fibro-
blastos da pele a secretarem colágeno tipo I.

O silício está presente na nossa alimenta-
ção na forma de ácido ortosilícico, no entan-

to em condições normais ele sofre polimeri-
zação se tornando inativo.

A forma estabilizada de silício pode ser 
encontrada em suplementos dietéticos atra-
vés da sua complexação com a colina, em um 
processo tecnológico denominado ch-OSA™, 
que garante a biodisponibilidade do silício.

A dermatologista Luciane Bravi Hubner fala um 
pouco sobre sua experiência com a suplemen-
tação de silício em seus pacientes, confira!

“A suplementação de silício orgânico 
sempre foi e é uma das minhas paixões. Des-
de que comecei a trabalhar com Estética Mé-
dica, recomendo.

O silício é indicado para combater os si-
nais de envelhecimento na pele, como ru-
gas e linhas de expressão, também melho-
ra a estrutura das articulações, tornando-as 
mais fortes auxiliando no combate a doenças 
como artrite ou artrose.

A chegada do BioSil™ ao Brasil foi um divisor 
de águas para o mercado farmacêutico. Ele é 
um grande aliado para deixar a beleza e a saú-
de em dia. Usado há mais de vinte anos inter-
nacionalmente, temos disponível nas melhores 
farmácias de manipulação do nosso país.

Dra. Luciane Bravi Hübner
Médica do Espaço Dermatologia, Jundiaí; Docente da Sociedade 

Brasileira de Medicina Estética; Pós-graduada em Dermatologia 
pelo MEC; Pós Graduada em Medicina estética pelo MEC.

BioSil™: sua cápsula de beleza

Melissa
Sticky Note
Arrumar o parágrafo.�
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Essa inovadora forma de silício fortale-
ce as unhas, deixando-as com relevo regu-
lar, fortes e íntegras. Aumenta a densidade 
da pele, deixando-a mais firme, com menos 
linhas de expressão e melhora os sinais de 
flacidez. Renova a estrutura capilar, o cabe-
lo fica saudável, com brilho e novos fios sur-
gem. Os ossos e articulações tornam-se mais 
resistentes e dores e lesões são prevenidas.

O diferencial do BioSil™ é que ele contém 
o silício orgânico mais bem absorvido pelo 
organismo do mercado devido à molécula 
ch-OSA™ que estabiliza o produto, aumen-
tando a sua absorção. A suplementação des-
se mineral é importantíssima à partir dos 25 
anos, idade em que o corpo já não produz o 
colágeno com tanta eficiência.

Acho perfeita essa frase que resume 
BioSil™: “É saúde que você sente e beleza 
que se vê!” Beleza e saúde são fundamen-
tais, não é mesmo?

A auto-estima elevada ajuda nas mais di-
versas relações do ser humano. Então que tal 
pensar em tomar uma dose de saúde e bele-
za a partir de agora?”

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA
Um estudo clínico randomizado, place-

bo-controlado, duplo-cego foi realizado para 
medir a eficácia de BioSil™ na pele e unhas 
de 50 mulheres saudáveis, entre 40 e 65 anos, 
com a pele fotoenvelhecida, divididas entre 
grupos ingerindo 10mg/dia de Silício (sob a 
forma ch-OSA™ - BioSil™) ou placebo, e orien-
tadas a não mudarem sua dieta normal e uso 
de produtos cosméticos. Tratamentos anti-a-
ging foram proibidos. Os resultados foram 
medidos após 20 semanas.

Gráfico 3: Fragilidade nas unhas após 20 semanas; uma redução 
significativa foi observada no grupo BioSil™ comparado ao início 

(*p<0.05), mas nenhuma alteração no grupo placebo.
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Gráfico 2: Diferença entre o tempo de propagação do 
cisalhamento longitudinal e lateral.

Elasticidade
Após 20 Semanas

Δ 
(T2

0 
- T

0,
 a.

u)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

89% de 
melhora da 
elasticidade 
com BioSil™BioSil™

Placebo

Gráfico 1: Alterações na profundidade das rugas após 20 semanas; 
a diferença entre os dois grupos foi significativa (*p<0.05)
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