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Por um tratamento individualizado.

Conheça o novo aliado da 
saúde gástrica

Um ativo inovador 
para o fortalecimento 

do sistema imunológico

PRÉ-LANÇAMENTO

STOMAZINC

Uma campanha de 
prevenção ao câncer

ESPECIAL OUTUBRO 
ROSA, NOVEMBRO AZUL
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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.

/infinitypharma
www.infinitypharma.com.br

@infinitypharma

Infinitas Possibilidades para o Tratamento Individualizado

INSTITUCIONAL
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CHEGAMOS AO MÊS DE OUTUBRO 

Você se lembra quando essa Campa-
nha começou? Foi em 2002. Já são 
16 anos trazendo conscientização so-
bre o câncer de mama. E é necessário 
continuar trazendo luz ao tema, pois 
os números da doença (infelizmente) 
só crescem no país.

É por isso que falar sobre a importân-
cia da PREVENÇÃO é um dos nossos 
maiores focos. Como profissionais da 
área da saúde, esse é um tema que 
trazemos para a pauta sempre que 
possível: através de nossos produtos, 
em nossa comunicação nas redes so-
ciais, internamente com os colabora-
dores e também na Única.

Isso significa ter amor próprio, certo? 
Ficar atento aos sinais que o nosso 
corpo nos dá e criar hábitos mais 
saudáveis acredito que são essen-
ciais para manter as doenças cada 
vez mais longe.

Porém, criar e manter hábitos sau-
dáveis nem sempre é simples para 
todos. A Dra. Flavia Cyfer comparti-
lhou, nesta edição, que um de seus 
maiores desafios como Nutricionista 
não é fazer o paciente emagrecer, 
mas sim que esse emagrecimento 
seja definitivo e aliado à uma mudan-
ça efetiva no estilo de vida. 

Falando em estilo de vida, sabemos 
que ele reflete diretamente no fun-
cionamento do nosso intestino, e, 
por consequência, na resistência do 
organismo. A saúde gastrointestinal 
é um tema em grande debate atual-
mente e é por esse motivo que traze-
mos nesta edição algumas formula-
ções baseadas em terapias naturais, 
que contribuem para a manutenção 
da microbiota intestinal e fortaleci-

mento da imunidade. 

E é com muita felicidade que anun-
ciamos nesta edição o lançamento 
de StomaZinc nossa linha, voltado 
para a saúde gástrica; e o pré-lança-
mento de Imuno TF, um produto que 
acelera a resposta imunológica do 
nosso organismo. As aplicações de 
ambos são muitas e é por isso que 
estamos tão confiantes em tê-los em 
nossa linha. Você vai saber mais so-
bre eles nas páginas a seguir.

Para finalizar, trazemos algumas 
Receitas Funcionais exclusivas com 
nossos ativos: desde emagrecedores 
até ansiolíticos. Além de deliciosas, 
trazem os benefícios dos Nutracêu-
ticos. Se você me permite uma dica 
aqui: experimente o Brownie com 
InSea2® sem falta!

Espero que esta edição da Única pro-
porcione novas perspectivas em rela-
ção à prevenção e criação de hábitos 
saudáveis em pacientes. O mercado 
de manipulados certamente está à 
altura de ser um aliado nesse desafio.

Boa leitura!

Ana Paula Fidélis
Gerente Geral

COM MAIS UMA CAMPANHA DE 
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A IMPORTÂNCIA DA 
VISITAÇÃO MÉDICA

Quando abordamos o assunto visitação 
médica, devemos levar em consideração 
que se trata de um canal de divulgação uti-
lizado pela indústria farmacêutica nos últi-
mos 70 anos de forma eficiente e prioritária. 
O representante/propagandista tem um pa-
pel fundamental na atualização e educação 
continuada aos prescritores de todas as es-
pecialidades, por isso, mesmo com outros 
meios de comunicação, a visitação ainda 
permanece como um canal importante.

Se o investimento em visitação médica 
não gerasse resultados positivos, o setor 
industrial farmacêutico enviaria materiais 
impressos via correio ou mala-direta o que, 
muito provavelmente, teria como destino 
o descarte e desinteresse. Sendo assim, a 
apresentação presencial é de suma impor-
tância.

Levando em consideração que hoje no 
Brasil, mesmo com a atual tendência no 
comércio do empoderamento do cliente 
(assunto muito abordado hoje em todas as 
empresas devido ao avanço tecnológico e 
personalização nos atendimentos), quem 
ainda decide se o medicamento será indus-
trializado ou manipulado é o prescritor/mé-
dico.

Atualmente no Brasil temos 452 mil mé-
dicos (Demografia Médica no Brasil 2018) e 

até 2020 serão 32 mil novos formados em 
medicina (fonte IBGE). Diante desse cenário 
médico atual e futuro, é de extrema impor-
tância que ocorra uma união no mercado 
magistral para que sejam desenvolvidos 
trabalhos com os prescritores. É fundamen-
tal para nosso mercado que essa atividade 
se torne rotina, pois é através do poder do 
marketing de relacionamento do represen-
tante propagandista que geraremos con-
fiança, credibilidade e influência  sobre as 
classes prescritoras, além de, indiretamen-
te, contribuir para a qualidade de vida da 
população, uma vez que suas informações 
contribuem para manter os médicos atua-
lizados de toda e qualquer especialidade 
clínica.

Outra função importante do visitador é 
apresentar novas opções terapêuticas me-
dicamentosas, e tecnologias disponíveis 
para serem administradas em prol de trata-
mentos/prevenção das mais diversificadas 
patologias.

MERCADO MAGISTRAL
A Infinity Pharma®, nos últimos 5 anos, 

pesquisou e codificou os hábitos prescriti-
vos dos médicos do mercado magistral, e 
percebeu a necessidade de desmistificar a 
origem, qualidade e tecnologia dos insu-
mos. Muitas vezes o profissional da saúde 
não possui o conhecimento sobre a grande 
vantagem do segmento magistral, que é a 
individualização e personalização do trata-
mento e ainda percebe-se a falta de con-
fiança no mesmo.

Colaborando para o fortalecimento do 
setor magistral e a fim de trazer a informa-
ção sobre o tratamento individualizado, a 
Infinity Pharma® investiu mais de 14 milhões 
nessa área, realizou mais de 56 mil visitas 
em 47 especialidades diferentes e partici-

pou de aproximadamente 1.000 eventos da 
classe médica.

Visitamos em média 2.000 profissionais 
da saúde (entre prescritores e farmácias) 
por mês.

Estamos presentes em 22 capitais, 169 
cidades e contamos com uma equipe mul-
tidisciplinar de 24 profissionais, bem asses-
sorada pelo nosso departamento de P&D.

A visitação e propaganda médica é o 
motor necessário para a oportunidade de 
crescimento em nosso mercado, levando 
as melhores opções terapêuticas magistrais 
aos prescritores, garantindo qualidade de 
vida aos pacientes e trazendo ainda mais 
credibilidade e confiança para o segmento 
magistral.

Glauco Santos 
Carreira desenvolvida há mais de 14 anos no segmento magistral, 

com formação em Marketing, pós-graduação em Cosmetologia 
e Gestão de pessoas . Atua na gestão de pessoas, apoiando 

seus líderes e seus times nas estratégias, com foco em alavancar 
resultados dos negócios. Atualmente é gerente da equipe de 

visitação médica na Infinity Pharma®.

Mais do que marketing: um canal de informação e confiança

14MI
R$

Foram investidos pela
Infinity Pharma® na área

de visitação médica.

169
22capitais

Estamos presentes em:

cidades

2MIL
média de

Profissionais da saúde
visitados por mês. 
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Nas últimas décadas ocorreram mudan-
ças drásticas no padrão alimentar, assim 
como na rotina das pessoas, ocasionando 
aumento nos quadros de estresse, ansieda-
de e depressão.

Esta rotina atribulada implica em impac-
tos não apenas na saúde mental e emocio-
nal, mas também em alterações fisiológicas, 
principalmente no sistema gastrointestinal.

A interação entre o sistema nervoso e 
gastrointestinal ocorre através do nervo 
vago, possibilitando a comunicação dos 
500 milhões de neurônios presentes no in-
testino com o cérebro. Além disso, nosso 
intestino é responsável por produzir 90% 
de toda serotonina do organismo, 50% da 
dopamina e ainda contém 400 vezes mais 
melatonina do que a glândula pineal. É ne-
cessário ainda ressaltar a atuação dos hor-
mônios cortisol e adrenalina, que também 
exercem papel fundamental nos quadros 
de estresse, causando intervenções negati-
vas nos processos fisiológicos. 

Com estes dados, é possível concluir 
que qualquer alteração no sistema nervoso, 
assim como desequilíbrios na homeostase 
gastrointestinal, influenciam diretamente o 
funcionamento do organismo. Se acrescen-
tarmos a este cenário o uso indiscriminado 
de medicamentos anti-inflamatórios não es-

teroidais (AINEs) e o consumo excessivo de 
álcool, teremos novos fatores de risco, agra-
vando ainda mais o problema.

Desta forma, não é difícil compreender 
o aumento do número de pessoas acometi-
das por desordens gástricas. Estima-se que 
entre 20 a 40% da população sofra com sin-
tomas de dispepsia, dos quais apenas 30% 
procuram assistência médica.

A dispepsia funcional caracteriza-se pela 
presença de dores epigástricas, empacha-
mento, refluxo, pirose, eructação e náuseas, 
sem danos estruturais da mucosa gástrica. 
Estes sintomas ocasionam inflamação local, 
popularmente chamada de gastrite.

Este quadro pode ser agravado quando 
há o aparecimento de lesões identificadas 
pelo exame de endoscopia, como úlcera 
gástrica e hemorragia, nestes casos deno-
minam-se como dispepsia orgânica. Há ain-
da uma outra classificação, a dispepsia as-
sociada à bactéria Helicobacter pylori.

Todas estas alterações causam redução 
da diversidade da microbiota do estômago 
que, em situações extremas, podem levar 
ao surgimento de neoplasias malignas.

O diagnóstico da dispepsia é majorita-
riamente clínico considerando-se sinais e 
sintomas, tempo e recorrência dos mesmos, 

EM DESTAQUE Camilla Bertho
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.

seguido de exames laboratoriais e endos-
copia quando necessário. 

O tratamento convencional de dispep-
sias ocorre através de medicamentos que 
agem na inibição das enzimas H+ e K+ 
ATPase, também chamados de inibidores 
da bomba de próton e, quando na presen-
ça de H. pylori, são associados também à 
prescrição de antibióticos. Esta classe de 
medicamentos, conhecidos como “prazóis”, 
proporciona rápido alívio nos desconfortos 
gástricos. No entanto, a longo prazo, pro-
movem redução do conteúdo de ácido clo-
rídrico. 

A acidez do estômago é essencial para 
a digestão dos alimentos, se o pH estiver 
elevado, ou seja pH > 2, esse processo fica 
comprometido. Esta falha do processo di-
gestivo consequentemente leva ao surgi-
mento da disbiose, deficiências nutricionais 
e alterações de humor.

Para o paciente, o que parece ser uma 
simples e corriqueira gastrite, na verdade, 
pode ser extremamente nocivo para o esta-
do de saúde geral.

 
STOMAZINC

Na busca por novas estratégias que pu-
dessem ser de fato eficazes na cicatrização 
de gastrites e úlceras, sem provocar efei-
tos adversos seja a curto ou longo prazo, a 
Infinity Pharma® lança um novo produto nes-
te nicho de mercado, o StomaZinc.

StomaZinc é um complexo formado 
pelo mineral zinco e pelo peptídeo L-carno-
sina (composto pelos aminoácidos β-alani-
na e histidina) através de uma ligação mo-
lecular polimérica. StomaZinc é indicado 
para todos os casos de dispepsia (funcional, 
orgânica e associada ao H. Pylori), devido a 
sua capacidade de prevenir lesões na mu-
cosa gástrica, promover a cicatrização de úl-
ceras e ainda inibir o crescimento da H.pylo-
ri, sem provocar interferências no processo 
digestivo ou na absorção de nutrientes. 

O complexo formado por StomaZinc é 
superior à suplementação isolada de zinco 
na forma de quelato ou ainda a uma mis-
tura simples de zinco e L-carnosina, pois a 
ligação molecular existente entre o mineral 
e os aminoácidos do composto permitem 
a lenta dissociação do zinco no estômago, 
mantendo-o em contato com a mucosa por 
mais tempo, sendo este fator de extrema 
importância para sua eficácia.

Em processos inflamatórios, como no 
caso de gastrites e úlceras, a presença de 
compostos com ação antioxidante e anti-in-
flamatória é essencial. 

O zinco é um co-fator fundamental no 
funcionamento da enzima antioxidante su-
peróxido dismutase (SOD), presente na 
membrana celular, impedindo que as Es-
pécies Reativas de Oxigênio (EROs) pro-
voquem danos nessas células. O combate 
ao processo inflamatório promovido por 
StomaZinc se dá pela inibição da cascata 
inflamatória ativada pela citocina pró-infla-
matória interleucina 8 (IL-8), interrompendo 
a via dos fatores de transcrição NF-Kβ e AP-
1, que por sua vez, quando inibidos, modu-
lam de forma positiva a inflamação crônica. 
A diminuição da expressão do fator de cres-
cimento insulin-like 1 (IGF-1) está relaciona-
da à dificuldade de cicatrização de gastrites 
e úlceras. StomaZinc tem a capacidade de 
aumentar a produção de IGF-1, contribuin-
do assim para a cicatrização de lesões da 
mucosa gástrica, além de ativar diversas 
metaloenzimas (DNA e RNA polimerase), 
necessárias para a reparação tecidual. 

A presença da H. pylori representa um 
agravante na recuperação da mucosa gás-
trica. No entanto, StomaZinc se mostra efi-
ciente na erradicação da bactéria ao conse-
guir inativar uma enzima por ela produzida, 
a urease, através da sua complexação com 
o níquel contido nesta enzima, impedindo o 
crescimento e sobrevivência da H. pylori no 
meio gástrico. 

STOMAZINC, 
NOVO ALIADO DA SAÚDE GÁSTRICA
Eficaz na cicatrização de gastrite e úlceras
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A dosagem recomendada de StomaZinc 
é de 150mg uma vez ao dia, e não deve ser 
colocado em cápsula gastrorresistente 
devido à sua ação local no estômago.

A adoção de hábitos alimentares e de 
vida mais saudáveis são imprescindíveis 
para a melhora definitiva dos quadros de 
gastrite e úlcera. StomaZinc chega ao mer-
cado magistral como um grande aliado na 
prevenção, assim como para potencializar a 
taxa de cura destes casos. 

Lembrando que uma mucosa gástrica 
saudável promove um processo digestivo 
adequado que, por sua vez, vai contribuir 
para uma microbiota intestinal equilibrada.

Não causa 
efeitos 

colaterais

Lenta 
dissociação, 

garantindo sua 
eficácia

Mais aderente e 
penetrável na 

mucosa do 
estômago

AÇÕES
ESTUDOS

Cicatrizante 
Protetor da mucosa gástrica

Inibe o crescimento do H. pylori 
Antioxidante 

Anti-inflamatória 

ESTUDO DE EFICÁCIA
Estudo realizado in vivo (ratos) comparou o efeito 

inibitório de úlceras induzidas por estresse oxidativo 
através da administração oral de StomaZinc, sulfato 
de zinco (ZnSO4), L-carnosina de forma isolada ou 
Cimetidina (mundialmente reconhecido como dro-
ga anti-úlcera).

ESTUDO CLÍNICO
O objetivo do estudo foi avaliar a taxa de cura da 

infecção por   H. pylori comparando o tratamento con-
vencional com inibidor da bomba de próton associado 
a antibióticos e este mesmo tratamento adicionado de 
StomaZinc.

Foram selecionados 66 pacientes, de ambos os 
sexos, com idade entre 25 e 75 anos. Os pacientes 
foram divididos em 2 grupos: um grupo foi tratado 
com a terapia convencional de lansoprazol 30mg 
+ amoxicilina 500mg + claritromicina 400mg (LAC) 
(n=31); e o outro grupo recebeu o tratamento con-
vencional adicionado de 150mg de StomaZinc 
(LAC+StomaZinc) (n=35), ambos os grupos foram 
tratados por 7 dias e avaliados após 4 semanas. 

COMPOSTOS DOSE (mg/kg) % inibição da úlcera

StomaZinc
L-Carnosina

Cimetidina

Sulfato de zinco 
(ZnSO4)

100 96***
310 -2

100 76

100 13

***p<0,001

N° de pacientes
Inicial

Taxa de cura

Concluíram o estudo

LAC LAC + StomaZinc
31 35

100%

28 33

85,7%
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IMUNO TF

Não é nenhuma novidade que o estres-
se tem impactos significativos na qualidade 
de vida das pessoas. Porém muitos estudos 
já demonstraram que ele também pode au-
mentar a suscetibilidade do organismo a 
desenvolver doenças, pois compromete o 
funcionamento correto do sistema imunoló-
gico. Segundo pesquisa realizada em 2017 
pela Isma (International Stress Management 
Association), o Brasil está em segundo lugar 
como país com a população mais estressa-
da, o que acarreta no aumento do índice de 
doenças oportunistas e, a longo prazo, ca-
sos mais graves como o câncer.

Além do estresse, muitos fatores exter-
nos podem interferir no funcionamento 
do organismo, e também do sistema imu-
ne, tais como: alimentação desbalancea-
da, consumo de drogas e álcool, exposi-
ção à radiação, excesso de exercício físico 
e uso de medicamentos supressores. Em 
crianças, o sistema imune ainda está em 
desenvolvimento, portanto é normal o apa-
recimento de algumas infecções; porém, 
quando há mais de 6 ocorrências em um 
ano, pode ser um sinal de alerta. Os ido-
sos também são mais suscetíveis, devido 
à deficiência natural do sistema imune du-
rante o processo de envelhecimento, e é 
uma população que requer atenção espe-

cial. Existem, ainda, indivíduos com imuno-
deficiências genéticas, onde o organismo 
não produz corretamente células de defe-
sa, ou estas não são funcionais. Juntos ou 
separados, todos esses fatores tornam o 
organismo vulnerável, e é nesse momento 
que os microrganismos encontram a opor-
tunidade perfeita para atacar nosso corpo. 
 
O SISTEMA IMUNOLÓGICO

O sistema imunológico é um sistema 
complexo e multifacetado, que protege o 
organismo contra substâncias agressoras e 
prejudiciais presentes no meio ambiente. 
Sendo assim, ele é essencial para a nossa 
sobrevivência. As funções básicas do sis-
tema imunológico são: reconhecer e neu-
tralizar patógenos, e desenvolver memória 
imunológica. 

A imunidade inata é a primeira linha de 
defesa do organismo, com a qual ele já nas-
ce, e é uma resposta rápida, não específica 
e limitada, e sua atividade se dá através de 
células especializadas como macrófagos, 
neutrófilos, células dendríticas e células 
Natural killer (NK). A imunidade adquirida 
é ativada através do contato com agentes 
infecciosos, e depende principalmente dos 
linfócitos. As principais características dessa 
resposta são a especificidade e diversidade 

PRÉ-LANÇAMENTO 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®.

Uma inovação no fortalecimento do sistema imunológico

de reconhecimento, memória, especializa-
ção de resposta, autolimitação e tolerância 
a componentes do próprio organismo. 

Ao entrar em contato com um patógeno, 
o sistema imunológico deve identificá-lo 
e combatê-lo. Depois que esse processo 
é finalizado, nosso sistema tem a capaci-
dade de armazenar a identidade daquele 
agressor criando uma célula de memória, 
dessa forma toda vez que o mesmo patóge-
no atingir o organismo, a resposta se torna 
imediata. Essas células de memória são cha-
madas de fatores de transferência.

Os fatores de transferência são pequenos 
peptídeos que podem ser encontrados em 
grandes concentrações no colostro de ma-
míferos, e não são espécie-específicos, ou 
seja: os mesmos fatores de transferência são 
produzidos por diferentes espécies, e de-
sempenham o mesmo efeito biológico em 
todas elas, se adaptando às necessidades 
de cada organismo. Eles têm a capacidade 
de inserir no sistema imunológico códigos 
de reconhecimento prontos, necessários 
para a correta identificação de patógenos. 

INOVAÇÃO NA IMUNOTERAPIA
O mundo perfeito seria aquele onde pu-

déssemos cultivar e entregar ao nosso or-
ganismo, células prontas para combater to-
dos os patógenos, de forma rápida e eficaz, 
sem que precisássemos desenvolver toda a 
resposta imunológica, processo que pode 
levar até 14 dias. Graças à inovação e à tec-
nologia, isso já é possível.

Imuno TF é um produto desenvolvido 
por um processo tecnológico, composto 
por fatores de transferência isolados, ex-
traídos de fontes animais, com capacida-
de de ativar os mecanismos de defesa do 
organismo por entregar ao corpo células 
de memória prontas para reconhecer e 
eliminar rapidamente diferentes espécies 
de patógenos. Graças à sua extração atra-
vés de ultrafiltração, Imuno TF é produzido 
de forma que sua molécula não ultrapasse 
6000kDa de peso molecular, o que o torna 
mais biodisponível, além de garantir que 
sua composição seja exclusiva de fatores 
de transferência isolados, e não apenas um 
derivado de glândulas liofilizadas ou uma 
forma simples de colostro otimizado.

Por se tratar de uma substância pro-
duzida naturalmente pelo organismo, 
Imuno TF é capaz de interagir rapida-
mente com os mecanismos de defesa, re-
duzindo o tempo de resposta imune para 
até 24 horas após a exposição ao patóge-
no, equilibrando o sistema imunológico. 
 
APLICAÇÕES DA IMUNOTERAPIA

Nas últimas décadas, a imunoterapia se 
tornou uma parte importante no tratamento 
de diversas doenças, entre elas o câncer. Os 
fatores de transferência foram descobertos 
em meados dos anos 50, pelo cientista Dr. 
H. Sherwood Lawrence, e muitos estudos já 
foram publicados a respeito do seu uso em 
diversas doenças, entre elas a Síndrome de 
Wiskott-Aldrich, hepatite C, HIV e diversas 
formas de câncer.
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Como um fator de transferência isolado, 
Imuno TF é benéfico para o fortalecimento 
imunológico, atuando no combate a doen-
ças oportunistas, infecções virais, bacteria-
nas, fúngicas e de repetição. Ele também 
pode ser utilizado na imunoterapia de pa-
cientes em tratamento de câncer e indiví-
duos imunodeprimidos (por doença ou por 
medicamentos supressores). 

Além da variedade de benefícios e apli-
cações, Imuno TF é um produto com di-
versas vantagens como a baixa dosagem 
e solubilidade, o que permite que ele seja 
adicionado em diferentes formas farmacêu-
ticas como cápsulas, sachês ou suplemen-
tos alimentares; seu uso não desencadeia 
reações alérgicas, graças à sua característi-
ca inespecífica quanto à espécie (o produto 
extraído de animais não provoca reações 
alérgicas em humanos); sua forma e tama-
nho moleculares permitem sua rápida ab-
sorção e interação com o sistema imune, o 
que garante sua eficácia e velocidade de 
resposta. Em estudos clínicos, Imuno TF foi 
capaz de aumentar significativamente as 
concentrações de linfócitos e células NK, 
assim como reduzir a evolução e o tamanho 
do tumor em pacientes com glioblastoma. 

A imunoterapia representa atualmente 
uma revolução no tratamento de doenças 
como o câncer, principalmente pelo au-
mento na qualidade de vida que é propor-
cionado aos pacientes. Dentre as principais 
dificuldades no tratamento de diversas 
doenças está a incapacidade do organismo 
em se manter saudável, devido à agressivi-
dade e a destruição massiva das células do 
organismo. Imuno TF apresenta-se como 
uma inovação para o mercado magistral, 
atuando como um aliado à saúde de indi-
víduos imunodebilitados ou imunodeficien-
tes, promovendo melhora das defesas do 
organismo e, consequentemente, da quali-
dade de vida.
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SAÚDE GASTROINTESTINAL: 

ASSOCIAÇÕES E FORMULAÇÕES

PROTEÇÃO E 
FORTALECIMENTO!

COMPOSTO 
PRÓ-DIGESTÃO

DIGESTÃO EFICAZ

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Proteção da mucosa gástrica, 
equilíbrio da microbiota e 
controle da disbiose, com 
consequente fortalecimento 
imunológico.

Má digestão (sintomas como 
azia, queimação, gases, 
distensão abdominal). 
Auxilia na digestão por duas 
vias: gástrica e intestinal.

PRODUTO

PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

CONCENTRAÇÃO

BIOintestil®

BIOintestil®

StomaZinc

Espinheira 
Santa

300 mg

300 mg

75 mg

300 mg

Excipiente qsp

Excipiente qsp

1 cápsula, 2x ao dia, após as refeições.

Tomar uma cápsula 2x ao dia.

1 cápsula

1 cápsula

EQUILÍBRIO DA 
FLORA INTESTINAL

INDICAÇÃO
Equilíbrio da microbiota e 
fortalecimento imunológico.

PRODUTO CONCENTRAÇÃO
EpiCorTM

BIOintestil®
500 mg
600 mg

Excipiente qsp
Tomar uma cápsula 1x ao dia.

1 cápsula

A medicina alternativa é uma prática muito aplicada nos dias de hoje, como op-
ção às medicinas tradicionais, pelo atual entendimento de que o corpo humano é 
um organismo integrado e único, não pode ser dividido e, portanto, necessita de 
cuidados individualizados. Isso se torna um fato importante a ser considerado ao 
tratar diversas doenças, quando as terapias convencionais sozinhas não são sufi-
cientes, ou ainda quando se busca melhor qualidade de vida, prevenção e bem-
-estar.

O equilíbrio da alimentação em relação a macro e micronutrientes, aliado ao uso 
de plantas medicinais, são de grande ajuda quando o objetivo é saúde. Um dos 
maiores alvos da medicina atual está na manutenção da saúde gastrointestinal, ex-
tremamente relacionada com a vulnerabilidade do organismo a algumas doenças, 
dada a importância da microbiota no correto funcionamento do sistema imunoló-
gico. Além de ingerir alimentos saudáveis, a correta digestão dos mesmos, tanto 
no estômago quanto no intestino é de extrema importância para que as bactérias 
presentes no meio estejam na correta proporção, para desempenhar suas funções 
fisiológicas e proteger nosso organismo.

Confira a seguir, algumas formulações baseadas em terapias naturais, que po-
dem contribuir para a saúde integrativa, manutenção da microbiota e fortalecimen-
to da imunidade.
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PROTEÇÃO GÁSTRICA

EQUILÍBRIO DA MICROBIOTA 
E DO METABOLISMO

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Controle de sintomas como 
azia e dores no estômago, e 
melhora da digestão.

Recuperação e manutenção 
da microbiota intestinal.

PRODUTO

PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

CONCENTRAÇÃO

StomaZinc

BIOintestil®
Lactob. gasseri
Lactob. paracasei

Gengibre 
ext. seco

75 mg

300 mg
300 mg

150 mg

Excipiente qsp

Excipiente qsp

1 cápsula

1 cápsula

Tomar uma cápsula 2x ao dia.

Tomar uma cápsula 2x ao dia.

DIGESTÃO COMPLETA E 
CONTROLE GLICÊMICO

INDICAÇÃO
Controle da absorção de 
carboidratos, reduzindo a 
resistência insulínica e promovendo 
digestão adequada dos alimentos.

PRODUTO CONCENTRAÇÃO
InSea2®

BIOintestil®

StomaZinc

250 mg
300 mg

75 mg
Excipiente qsp

1 cápsula, 2x ao dia.

1 cápsula

ENTENDA MELHOR
Alguns ativos possuem características 

farmacológicas que fazem toda a diferença 
para decidir a melhor forma farmacêutica 
para manipulá-los. StomaZinc, uma forma 
exclusiva de complexação polimérica do 
mineral zinco ao peptídeo L-carnosina (for-
mado pelos aminoácidos β-alanina e his-
tidina), é um ativo que inicia sua atividade 
no estômago. Ao ser liberado lentamente, 
ele desempenha importante ação anti-in-
flamatória, antimicrobiana e cicatrizante lo-
cal, protegendo e reconstruindo a mucosa 
gástrica. Devido a esse mecanismo, é muito 
importante que StomaZinc não seja mani-
pulado em cápsulas gastrorresistentes, para 
que sua ação local não seja comprometida.

300 mg

ASSOCIAÇÕES E FORMULAÇÕES
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SAÚDE INTEGRATIVA

PREVENÇÃO É O 

Uma campanha em prol da vida

Especial

OUTUBRO NOVEMBRO

ROSA AZUL

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®.

Não há duvidas de que o câncer é a doença do 
milênio. Segundo o INCA (Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva), a cada ano, 12,7 
milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas 
com câncer e 7,6 milhões de pessoas morrem 
vítimas dessa doença. Se nada for feito, até 2030 
haverá 26 milhões de novos casos e 17 milhões de 
mortes por ano, sendo que a maior parte ocorrerá nos 
países em desenvolvimento. A prevenção e o controle 
dessa doença no Brasil representa, atualmente, um 
dos grandes desafios que a saúde pública enfrenta. 
Estima-se que, para o biênio 2018-2019, o Brasil 
tenha a ocorrência de 600 mil novos casos de 
câncer para cada ano, estimativas que refletem o 
perfil de um país que possui os cânceres de próstata, 
pulmão, mama e cólon/reto entre os mais incidentes, 
sendo que os cânceres de próstata (68 mil) e mama 
(60 mil) serão os mais frequentes.

MELHOR CUIDADO
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OUTUBRO ROSA

O Outubro Rosa é uma campanha mundial, 
realizada anualmente, que busca a conscienti-
zação das mulheres a respeito da prevenção e 
do diagnóstico precoce do câncer de mama, 
aumentando assim as chances de cura e redu-
zindo a mortalidade. A campanha é simboliza-
da pelo laço cor-de-rosa.

Em termos globais, o câncer de mama 
constitui-se o mais frequente e comum tumor 
maligno entre as mulheres e, embora tenha 
uma taxa de mortalidade maior do que qual-
quer outro câncer, ele tem letalidade relativa-
mente baixa, dado que a taxa de mortalidade 
é menor que um terço da taxa de incidência. 

Muitos fatores estão envolvidos na etio-
logia do câncer de mama: idade da primeira 
menstruação menor do que 12 anos; meno-
pausa após os 55 anos; mulheres que nunca 
engravidaram ou primeira gravidez após os 
30 anos; uso de alguns anticoncepcionais e 
terapia de reposição hormonal na menopau-
sa; exposição à radiação ionizante; consumo 
de bebidas alcoólicas, dietas hipercalóricas, 
sedentarismo; predisposição genética.

Durante a campanha, diversas instituições 
públicas e privadas, disponibilizam exames 
gratuitos ou com preço reduzido, a fim de en-
corajar as mulheres a realizarem os exames e 
tratarem qualquer problema encontrado pre-
cocemente, visto que nos estágios iniciais, o 
câncer de mama é assintomático e responde 
muito melhor aos tratamentos.

O Outubro Rosa surgiu à partir de um even-
to chamado “Corrida pela Cura” em 1990, na 
cidade de Nova Iorque, realizado pela Susan 
G. Komen Breast Cancer Foundation. Desde 
então, a instituição continuou promovendo 
corridas anuais em prol da luta contra o câncer 
de mama em diversos estados dos EUA e, à 
medida que foi crescendo, o mês de outubro 
foi instituído como o mês de conscientização 
nacional no país, até que se espalhou para o 
resto do mundo. No Brasil, a primeira ação 
do Outubro Rosa que se tem conhecimento 

aconteceu em 2002, em São Paulo/SP, quan-
do o parque Ibirapuera foi iluminado de rosa. 

Na maioria das vezes, o câncer pode ser 
detectado em suas fases iniciais através de 
exames como a mamografia, ou mesmo atra-
vés do autoexame.

NOVEMBRO AZUL

Depois de o mês de outubro ser marcado 
pela campanha de mobilização para preven-
ção do câncer de mama, em novembro é a 
vez dos homens.

O câncer de próstata é uma doença al-
tamente prevalente, sendo o câncer de 
maior prevalência entre os homens no Bra-
sil, ocupando a segunda posição entre as 
neoplasias malignas que mais acometem os 
homens em todo o mundo. A tendência da 
mortalidade por esse tipo de câncer se apre-
senta em declínio em quase todas as regiões 
do mundo e, por se tratar de uma neoplasia 
com bom prognóstico, a probabilidade de 
sobrevida em cinco anos é encontrada aci-
ma de 80%.

Entre os fatores de risco para o câncer 
de próstata, o avanço da idade compreende 
um fator bem estabelecido, visto que tanto 
a incidência como a mortalidade aumentam 
após os 50 anos. O histórico familiar também 
representa um fator positivo no aumento 
do risco de desenvolvimento da doen-
ça, assim como cor de pele/etnia são 
relevantes.  

O Novembro Azul surgiu na 
Austrália em 2003, junto à co-
memoração do Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Prósta-
ta (17 de novembro), quando 
alguns amigos tiveram a ideia 
de deixar o bigode crescer, 
com o objetivo de chamar a 
atenção para a saúde masculina. 
Inicialmente, um grupo de 30 ho-
mens aceitaram a proposta, e assim 
surgiu a Movember Foundation (uma 

TRATAMENTOS
Os tratamentos para o câncer dependem 

de diversos fatores como idade do pacien-
te, tamanho e localização do tumor, e muitas 
vezes, o médico pode optar por combinar 
mais de um tipo de tratamento. A cirurgia é o 
principal tratamento utilizado para vários ti-
pos de câncer, e pode ser curativa quando a 
doença é diagnosticada no estágio inicial. Já 
o tratamento quimioterápico utiliza medica-
mentos anticancerígenos para destruir as cé-
lulas tumorais, porém, por ser um tratamento 

sistêmico, ele atinge não só as células 
cancerígenas como também as cé-

lulas sadias do organismo, o que 
acarreta em inúmeros efeitos 

colaterais e aumento de chan-
ce de infecções. De acordo 
com o objetivo, a quimio 
pode ser curativa, adjuvan-
te, neoadjuvante ou ainda 
paliativa.

A radioterapia consiste 
no uso de radiação ionizante 

para destruir ou inibir o cres-

união entre moustache – bigode, e novem-
ber – novembro), uma organização sem fins 
lucrativos que visa arrecadar fundos para 
pesquisar e auxiliar o tratamento do câncer 
de próstata. Com o passar dos anos, a cam-
panha foi ganhando mais adeptos, até se 
tornar mundial. No Brasil, a campanha foi 
trazida em 2008 pelo Instituto Lado a Lado 
pela Vida, junto com a Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU). 

Durante esse mês, instituições oferecem 
exames gratuitos ou com descontos, a fim de 
conscientizar a respeito do diagnóstico pre-
coce. O Novembro Azul também veio com a 
ideia de quebrar o preconceito que muitos 
homens têm em relação ao exame de toque. 

cimento das células anormais que formam 
um tumor. Ela também pode ser utilizada 
com diferentes fins durante o tratamento. A 
hormonioterapia é uma modalidade tera-
pêutica que tem por objetivo impedir a ação 
dos hormônios em células sensíveis, princi-
palmente nos cânceres de mama e próstata. 

A terapia alvo é um tipo de tratamen-
to sistêmico que utiliza medicamentos alvo 
moleculares que atacam especificamente, 
ou ao menos preferencialmente, determi-
nados elementos encontrados na superfície 
ou no interior das células cancerosas. Como 
terapia adjuvante, a imunoterapia é um trata-
mento biológico que potencializa o sistema 
imunológico, promovendo aumento da res-
posta imune e estimulando as defesas do or-
ganismo. Para alguns casos, existe também 
a opção de transplantes, como é o caso da 
medula óssea.  

Todas as opções de tratamento, isolados 
ou associados, devem ser cuidadosamente 
discutidos entre o médico e o paciente, para 
que seja tomada a melhor decisão, que se 
adapte às necessidades de cada paciente, à 
fim de garantir ao máximo o sucesso no tra-
tamento e, acima de tudo, qualidade de vida.
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EM DESTAQUE

NUTRACÊUTICOS
Uma forma de oferecer qualidade de vida ao paciente com câncer

Câncer é um termo genérico utilizado 
para um amplo grupo de doenças caracte-
rizadas pelo crescimento desordenado de 
células, além de seus limites fisiológicos, 
invadindo tecidos adjacentes ou se espa-
lhando para outros órgãos. Outros termos 
comuns também utilizados são tumores ma-
lignos e neoplasias. O câncer pode afetar 
quase qualquer parte do corpo e pode se 
apresentar em vários subtipos anatômicos e 
moleculares que exigem estratégias de tra-
tamento/cuidados específicos.

O câncer é a segunda principal causa 
de morte em todo o mundo. Câncer de pul-
mão, próstata, colorretal, estômago e fíga-
do são os mais prevalentes em homens, en-
quanto câncer de mama, colorretal, pulmão, 
colo do útero e estômago são os mais co-
muns entre as mulheres. A estimativa para 
2018, segundo a World Cancer Research 
Fund Internacional, é de que sejam confir-
mados mundialmente 18 milhões de casos. 
De acordo com as evidências atuais, entre 
30% e 50% das mortes por câncer poderiam 
ser prevenidas se houvesse mais adesão à 
prática de atividade física e modificando 
ou evitando os principais fatores de risco, 
incluindo produtos do tabaco, consumo 
excessivo de álcool e escolhas alimentares 
inadequadas, como dietas ricas em alimen-

tos defumados, processados e com adição 
de conservantes.

O aumento no número de casos da doen-
ça também se deve à maior expectativa de 
vida. Desta forma, a medicina personalizada 
destaca que esforços devem ser concentra-
dos para prevenir a doença. Por isso, para 
reduzir o sofrimento e as mortes causadas 
pelo câncer em todo o mundo, são necessá-
rios programas eficazes e acessíveis de pre-
venção, diagnóstico precoce, tratamento e 
cuidados paliativos. 

Com as mudanças no estilo de vida, há-
bitos alimentares e intestinais, o câncer co-
lorretal (CRC) vem se tornando frequente 
e, mesmo que seu surgimento ainda esteja 
relacionado com fatores genéticos, atual-
mente, grande parte dos casos podem ser 
atribuídos a fatores ambientais, como má 
alimentação associada à industrialização 
(alimentos processados pobres em fibras e 
ricos em gordura), diabetes mellitus e obe-
sidade associada à dieta (ou seja, síndrome 
metabólica) e inatividade física. 

Nos últimos anos, estudos têm mostrado 
evidências de uma tendência que os espe-
cialistas em CRC se preocupam: um número 
maior de JOVENS adultos está aparecendo 
em seus consultórios. Embora o número de 
casos de CRC diagnosticados antes dos 50 

O único com fatores de 
transferência isolados.

Aplicações
  Fortalecimento do sistema imunológico;
  Auxilia no tratamento de doenças 
crônicas e/ou autoimunes;
  Fortalecimento imunológico de pacientes 
em tratamento de câncer;
  Reforço imunológico para crianças; 
  Combate a infecções virais, bacterianas e 
fúngicas de repetição.

Em breve nas 
farmácias de 
manipulação
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anos permaneça relativamente pequeno - a 
idade típica para iniciar o rastreamento - a 
vulnerabilidade dos indivíduos mais jovens 
ao CRC parece estar aumentando. Se as ten-
dências atuais persistirem, até 2030, a taxa 
de incidência de pacientes recém-diagnos-
ticados entre 20 e 34 anos irá quase dupli-
car, e em pessoas entre 35 e 49 anos esta 
taxa aumentará em 46%, de acordo com 
dados publicados na edição de janeiro de 
2015 da JAMA Surgery, renomado jornal 
científico americano.

O CRC engloba tumores que acometem 
o cólon, um segmento abrangente do intes-
tino grosso, e o reto, que faz a comunica-
ção do cólon com o exterior. Grande parte 
desses tumores se inicia a partir de pólipos, 
lesões benignas que podem crescer na pa-
rede interna do intestino grosso. No Brasil, 
de acordo com o INCA (Instituto Nacional 
do Câncer) a estimativa para novos casos 
de CRC em 2018 é de 36.360, sendo 17.380 
homens e 18.980 mulheres.

Microrganismos são residentes naturais 
do intestino humano, também chamados 
de microbiota intestinal. A concentração 
de microrganismos presentes no trato gas-
trointestinal aumenta, do estômago para 
o cólon, reunindo aproximadamente 100 
trilhões de microrganismos, entre fungos 
e bactérias; destas, cerca de 500 espécies 
diferentes, localizam-se no intestino gros-
so. Os pesquisadores suspeitaram de uma 
conexão entre a microbiota intestinal e o 
câncer desde que descobriram, no início 
dos anos 90, que a bactéria do estômago 
Helicobacter pylori é um fator de risco para 
câncer gastrointestinal. Mais recentemente, 
foi mostrado que os pacientes com câncer 
de cólon apresentaram menor diversida-
de bacteriana, sugerindo que o equilíbrio 
entre a população de bactérias intestinais 
pode reduzir o risco deste tipo de câncer.

A PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO: 
FOCO NO TRATO GASTROINTESTINAL

Vemos, atualmente, que as pesquisas 
sobre terapias alternativas avançaram de 
forma surpreendente, e hoje, uma série de 
substâncias, encontradas tanto no reino ve-
getal como animal, são importantes para re-
dução do risco de doenças. Os benefícios 
destas substâncias, definidas como nutra-
cêuticos, são decorrentes de efeitos meta-
bólicos e fisiológicos que contribuem para 
um melhor desempenho do organismo do 
indivíduo que os ingere. Estes efeitos se 
dão pela interação com os componentes 
celulares e/ou teciduais resultando na pre-
venção do desenvolvimento de doenças 
ou auxiliando o organismo a combatê-las 
de maneira mais eficaz. Por isso, podem ser 
usados tanto na prevenção quanto no trata-
mento do câncer, processo pelo qual o or-
ganismo fica debilitado imunologicamente 
pelo uso de quimioterápicos.

Os nutracêuticos não devem ser utiliza-
dos como medicamentos, mas sim incor-
porados a uma dieta balanceada para que 
possam ser consumidos diariamente, auxi-
liando o fortalecimento do sistema imune. 
Este é o mecanismo de ação do imunorre-
gulador EPICORTM, um produto clinicamen-

te comprovado, resultante de um proces-
so exclusivo de fermentação da levedura 
Saccharomyces cerevisiae. Os produtos de-
rivados desta fermentação são proteínas, 
peptídeos, antioxidantes, compostos fenó-
licos e ácidos orgânicos, vitaminas e mine-
rais, além de um complexo único contendo 
β-glucana (um tipo de fibra solúvel) prove-
niente da parede celular da levedura. Esta 
formulação faz do EPICORTM um potente re-
gulador do sistema imune e modulador da 
microbiota intestinal. Sua ação envolve tan-
to a redução de sintomas de gripes e res-
friados, como efeito similar à prebióticos, 
favorecendo a produção de ácidos graxos 
de cadeia curta, compostos que são usados 
como fonte energética pelos colonócitos e 
induzem apoptose das células canceríge-
nas.

Alterações importantes na composição 
da microbiota fecal, principalmente relacio-
nadas à dieta, estão associadas a progres-
são da obesidade e inflamação crônica. E 
quando falamos de microbiota intestinal, 
nosso foco é o BIOintestil®, um fitoquími-
co formulado para agir diretamente na re-
gulação da biodiversidade microbiana. É 
um produto inovador constituído de óleo 
essencial de palmarosa (rico em geraniol) 
e fibra em pó de gengibre (rica em 6-gin-
gerol), que permite a liberação dos com-
postos ativos diretamente no cólon, região 
onde a fibra será naturalmente degradada 
pela microbiota intestinal. A eficácia de 
BIOintestil® foi clinicamente comprovada 
mostrando que, além da modificação bené-
fica da microbiota, os dois ativos presentes 
atuam como inibidores da COX-1 e COX-2 
reduzindo o processo inflamatório local. Es-
tudos pré-clínicos também indicam que o 
6-gingerol, o principal metabólito do gen-
gibre, é reconhecido cientificamente como 
um agente quimioprofilático do câncer co-
lorretal, pois tem a capacidade de regular 
moléculas envolvidas nas vias de cresci-
mento e morte celular.

A má alimentação associada ao estres-
se, fumo, ingestão excessiva de álcool e 
uso indiscriminado de anti-inflamatórios do 
tipo não-esteroidal (AINE) podem contri-
buir para o desenvolvimento da dispepsia, 
conhecida popularmente como indigestão. 
Estes fatores, quando associados de forma 
frequente, levam a uma inflamação da mu-
cosa gástrica conhecida como gastrite. A 
dispepsia também pode estar associada a 
presença do Helicobacter pylori, uma bacté-
ria que vive quase exclusivamente no estô-
mago humano e duodeno, agente causador 
da gastrite crônica, úlcera péptica e duo-
denal e está associada com o aparecimen-
to do câncer e linfoma gástricos. Indicado 
para todos os casos de dispepsia (funcional, 
orgânica e associada ao H. Pylori), devido à 
sua capacidade de prevenir lesões na mu-
cosa gástrica, o StomaZinc promove a ci-
catrização de úlceras e ainda inibe o cresci-
mento da H. pylori. É um complexo formado 
pela ligação do zinco com a L-carnosina 
(composto pelos aminoácidos β-alanina e 
histidina). Esta ligação molecular existente 
entre o mineral e os aminoácidos do com-
posto permite a lenta dissociação do zinco 
no estômago, mantendo-o em contato com 
a mucosa por mais tempo, aumentando a 
sua eficácia. Além de ação anti-inflamatória 
e antimicrobiana, alguns estudos clínicos já 
mostram o uso eficaz do StomaZinc como 
profilático de complicações ocasionadas 
pela baixa imunidade durante o tratamento 
quimioterápico. Uma associação sugerida é 
uso de StomaZinc com BIOintestil®, com o 
intuito de reduzir o processo inflamatório 
gerado pela presença de microrganismos 
presentes em todo o trato gastrointestinal.
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Os alimentos funcionais são aqueles que 
além de fornecer ao organismo macronu-
trientes, vitaminas e minerais, ainda ofere-
cem benefícios adicionais à saúde devido 
ao seu teor de compostos bioativos. Estes 
alimentos contém fitoquímicos com pro-
priedades específicas capazes de modular 
diversas funções fisiológicas, como o me-
tabolismo da glicose, lipídios, ação antioxi-
dante e anti-inflamatória.

Dentre os alimentos com propriedades 
funcionais, podemos destacar, por exem-
plo, o gengibre que possui potente ação 
anti-inflamatória, antiemética, digestiva e 
hipoglicemiante, devido ao seu teor de gin-
geróis. 

A cúrcuma, também conhecida como 
açafrão-da-terra, é outro rizoma amplamen-
te estudado e com propriedades bastante 
conhecidas. Além de ser um ingrediente 
bem versátil para utilização em preparações 
culinárias, também está presente em diver-
sos suplementos alimentares. Seu principal 
ativo é a curcumina com importante efeito 
anti-inflamatório, antioxidante e analgésico. 
Essas funções fazem da cúrcuma um extra-
to vegetal bastante usado em doenças in-
flamatórias em geral, distúrbios digestivos, 
fibromialgia, artrite e desordens de pele. 
Ainda podemos citar sua atividade antimi-
crobiana e anti-câncer.  

As frutas vermelhas também são famosas 

pelas suas propriedades funcionais, ricas 
em antocianinas, proantocianidinas e flavo-
noides, das quais a cranberry é uma das que 
apresentam maior atividade antioxidante, 
capaz de melhorar a saúde cardiovascular 
e inibir a adesão de bactérias no trato uri-
nário. Aqui no Brasil, a fruta é encontrada na 
sua versão desidratada, sucos ou ainda em 
suplementos alimentares. 

Já o cacau, popular nos quatro cantos do 
mundo sob a forma de chocolate, também 
possui conteúdo importante de flavonoi-
des, que atuam na modulação do estresse 
oxidativo, inflamação, hiperglicemia, resis-
tência à insulina, e até mesmo na redução 
dos níveis de LDL colesterol e aumento do 
HDL colesterol.

Os alimentos funcionais, em geral, tam-
bém têm alto teor de fibras solúveis e insolú-
veis que aumentam a motilidade intestinal, 
promovem aumento do bolo fecal, benefi-
ciam a proliferação de bactérias gram-po-
sitivas, contribuindo para o equilíbrio da 
microbiota intestinal e proteção contra o 
câncer de cólon, além de auxiliarem no con-
trole da glicemia, colesterol e reduzir o risco 
de doenças cardiovasculares. 

A Infinity Pharma® deu um toque espe-
cial nas receitas funcionais, que agora além 
de saudáveis, também proporcionam os be-
nefícios dos fitoterápicos. Confira algumas 
de nossas receitas:

01. Brownie de chocolate com InSea2®

02. Iogurte de coco com chia e damasco, 
com Meratrim® e Lowat®

Rendimento: 15 porções

Rendimento: 1 porção

InSea2® - dosagem: 250mg a 500mg

Meratrim® - dosagem: 400mg
Lowat® - dosagem: 450mg

INGREDIENTES

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

DECORAÇÃO

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

120g de iogurte de coco (1/2 xíc. chá)
60ml de leite de coco (1/4 xíc. chá)
20g de semente de chia (2 c. sopa)
3ml de extrato de baunilha (1/2 c. chá) – 
opcional
60g de mel (4 c. sopa) ou 30g xylitol 
(2 c. sopa) - opcional
400mg de Meratrim®

450mg de Lowat®

1. Bata a biomassa de banana verde com agua 
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.
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 
175°C.

Flocos de coco queimado 
Damasco seco

1. Em um bowl, adicione todos os ingredientes 
na ordem, misturando bem a cada adição.
2. Cubra com um filme e leve para a geladeira 
por no mínimo 6 horas.
3. Decore com pedaços de coco e damasco e 
sirva gelado.

É possível comer um saboroso brownie que inibe a absorção de carboidratos pelo organismo, 
auxiliando no controle glicêmico e perda de peso.

Lanche proteico e rico em fibras com ativos que promovem a perda de peso e redução de 
medidas corporais.

Você encontra mais sugestões de receitas funcionais no nosso site! 
(www.infinitypharma.com.br)

*Receitas elaboradas pela chef Renata Macena.
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1. CITRIMAX®

Produto derivado da fruta Garcinia cam-
bogia, com padronização de seu composto 
ativo, o ácido hidroxicitrico estabilizado. Sua 
principal ação é a inibição da enzima citra-
to-liase, envolvida no processo de forma-
ção de gordura. Além disso, possui efeito 
anti-ansiedade e cravings, por melhorar a 
disponibilidade de serotonina, aumento da 
saciedade por sensibilizar receptores de lep-
tina, e ainda reduz parcialmente a ação da 
amilase pancreática, diminuindo absorção 
de carboidratos.

2. LOWAT® 
Derivado das folhas de Piper betle e das 

sementes de Dolichos biflorus, atua em vá-
rias frentes para promover o emagrecimen-
to. Reduz a adipogênese e aumenta a lipó-
lise por aumentar a adiponectina, hormônio 
produzido no tecido adiposo com efeito 
anti-inflamatório e sensibilizador de insulina, 
e ainda reduz a fome através da redução do 
hormônio grelina.

Os componentes de Lowat® possuem 
ainda atividade anti-inflamatória e antioxi-
dante, combatendo diversos radicais livres e 
espécies reativas de oxigênio no organismo. 

3. MERATRIM®

Esse produto é uma combinação de dois 
compostos ativos padronizados em 7-hydro-
xifrullanolideo e α-mangostin, extraídos da 
planta Sphaerantus indicus e da fruta Garci-
nia mangostana, respectivamente. 

Meratrim® atua no emagrecimento re-
duzindo a expressão dos receptores PPARy 
e CD36, e da proteína ADRP, todos envolvi-
dos na adipogênese. Ele também estimula 
a lipólise por aumentar a concentração de 
adiponectina no organismo. Os resultados 
já podem ser observados com oito semanas 
de tratamento, com significativa diminuição 
da circunferência de cintura e quadril, pro-
vavelmente causada por esse aumento da 
adiponectina.

A Garcinia mangostana possui fortíssima 
atividade antioxidante e antiproliferativa, 
sendo considerada um potente nutracêutico 
anticâncer. Já a S. indicus possui ação anti-
diabética, anti-inflamatória, antioxidante e 
imunomoduladora.

4. INSEA2®

É uma combinação de polifenóis, obti-
dos de algas marrons (Ascophyllum nodo-
sum e Fucus vesiculosus), padronizados em 
florotaninos, com ação inibitória de enzimas 
envolvidas na digestão e absorção de car-
boidratos (α-amilase e α-glucosidase). Além 
de promover uma redução na absorção ca-
lórica, evita picos de glicemia pós-prandial, 
reduzindo, consequentemente, a secreção 
de insulina. 

Transcendendo seus benefícios no ema-
grecimento e tratamento de diabetes, con-
trole glicêmico e insulinêmico, essas algas 
possuem fortíssima ação antioxidante, com-
paradas ao chá verde e às berries.

Muito além da perda de peso

EXTRATOS NATURAIS COM 
EFEITO EMAGRECEDOR

O maior desafio para nós, nutricionistas e profissio-
nais da saúde, não é apenas emagrecer o paciente, e 
sim, fazer com que esse emagrecimento seja definitivo 
e aliado a saúde, com mudança efetiva no estilo de vida. 

A utilização de fármacos controlados para a perda de 
peso pode gerar resultados irreais e incapazes de se-
rem mantidos, com possíveis riscos e efeitos colaterais.

No entanto, podemos lançar mão, como estratégia 
complementar ao tratamento de perda de peso, a uti-
lização de suplementos naturais, com eficácia compro-
vada e que possuem ainda efeitos adicionais benéficos 
à saúde. Sem riscos, dependência e efeitos colaterais 
indesejáveis. 

A seguir, alguns produtos muito interessantes para serem 
utilizados na prática clínica:
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RELATO DE CASO
Esse é um caso clínico de um paciente 

do sexo masculino, 45 anos, obeso, apre-
sentando resistência à insulina. Iniciou o 
tratamento em janeiro de 2018, através de 
uma dieta com restrição calórica e baixa car-
ga glicêmica. Além da alimentação, iniciou 
atividade física 3 vezes na semana e foi su-
plementado com 500mg de InSea2®, admi-
nistrado uma hora antes do almoço e jantar. 

12/01/2018

Glicose em jejum

Insulina em jejum

Peso

Hemoglobina glicada

% de gordura

120mg/dL 85mg/dL92mg/dL

23 1317

6,4 5,6-

118 Kg 100 Kg112 Kg

41,3% 20,5%26%

22/03/2018 19/07/2018

A seguir, seus resultados de exames labora-
toriais e composição corporal avaliada por 
bioimpedância no período de tratamento:
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Analisando as ações principais e os 
benefícios “extras” promovidos por esses 
produtos, constata-se que são ótimos alia-
dos à dieta e estilo de vida saudável para 
perda de peso e saúde em geral.
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