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Por um tratamento individualizado.

1º INTERNATIONAL
SCIENTIFIC MEETING
INFINITY PHARMA®
Novidades do
mercado magistral.

PINETONINA®
PARA MENOPAUSA

Relato de caso realizado
pela Dra. Flávia Mambrini.

STARNEW E
ILUMISCAN
Lançamentos da
linha cosmética.
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INSTITUCIONAL

Infinitas Possibilidades para o Tratamento Individualizado

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

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

EXPEDIENTE

MAIS UM ANO QUE SE INICIA
E POR AQUI ELE JÁ COMEÇOU
A TODO VAPOR!
Nos dias 23 e 24 de fevereiro tivemos
a honra de realizar o 1º International
Scientific Meeting Infinity Pharma®:
nosso primeiro evento científico, algo
totalmente inovador para o mercado
magistral.
O Meeting contou com pesquisadores internacionais e especialistas no
desenvolvimento de produtos e tecnologias na área da prevenção, totalmente atualizados com as tendências
mundiais. Se você não pôde comparecer, não se preocupe, contamos aqui
todos os detalhes!
Dentre os palestrantes do evento estavam fornecedores parceiros, que desenvolvem e produzem ingredientes
patenteados e inovadores, nos quais
a Infinity Pharma® faz a distribuição
exclusiva aqui no Brasil. Nesta edição,
você entenderá por que a inovação e
o respaldo científico dos nossos ativos
garantem nossa qualidade em matéria prima.
Outra novidade que este ano trouxe é
nossa mais nova Speaker: a Nutricionista Dra. Ana Paula Pujol. Ela estreia
nossa parceria com um artigo sobre
o uso de nutracêuticos na gestão da
hiperglicemia e fala sobre dois de
nossos ativos que são excelentes
coadjuvantes na melhora da resposta
glicêmica: o InSea2® e o Glicoberry.
Ainda falando sobre nossos ativos,
temos um novo relato de caso: “Avaliação da eficácia de Pinetonina® na
redução dos sintomas associados ao
climatério”, realizado pela Ginecologista Dra. Flávia Mambrini e publicado
na íntegra nas próximas páginas.
A Dermatologista Dra. Luciane Hubner é outra médica que escreve para
nós nessa edição. Ela fala sobre o
constante crescimento do mercado
da beleza e da busca por ativos ino4

vadores, mais eficientes, com melhor
aplicabilidade e sensorial agradável.
É dentro deste contexto que apresentamos nossos dois lançamentos voltados para a saúde da pele de 2019:
Starnew e ILUMIscan.
Outro segmento que só cresce é o de
performance esportiva. Sabemos que
nem sempre é possível atingir resultados através apenas da alimentação
e adequação do estilo de vida, certo?
O Ortopedista Dr. Márcio Tannure, conhecido por sua atuação com a equipe do Flamengo, fala sobre o papel
dos suplementos alimentares no desempenho de atletas.
E, por fim, sabemos que cada indivíduo é único, e, portanto, necessita de
cuidados individualizados. Quando as
terapias convencionais sozinhas não
são suficientes, ou quando se busca
melhor qualidade de vida e prevenção, a manipulação é uma excelente alternativa. A seção Prescrevendo
Manipulados está cheia de dicas de
formulações para todos os tipos de
prática clínica.
Espero que você goste muito do conteúdo que preparamos ao longo dos
últimos meses. É sempre um prazer
escrever sobre tantas áreas, sabendo
que estão todas conectadas. Afinal, o
corpo humano é um organismo bastante complexo e diverso, mas que
está totalmente integrado.
Nos vemos na próxima edição!

Ana Paula Fidélis
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MERCADO MAGISTRAL

Marina Jordão

Farmacêutica formada pela PUC Campinas,
pós graduada em Gestão da Qualidade.
Atua no mercado magistral há 10 anos,
sendo hoje Coordenadora de Pesquisa e
Desenvolvimento da Infinity Pharma®.

1º INTERNATIONAL
SCIENTIFIC MEETING
INFINITY PHARMA®
Nos dias 23 e 24 de Fevereiro, a
Infinity Pharma® teve a honra de realizar o 1º International Scientific Meeting
Infinity Pharma®.
O evento aconteceu em Campinas (SP),
no Royal Palm Hall, e contou com a presença
de muitos clientes e prescritores.
O Meeting teve como objetivo reunir
conteúdo científico de relevância e inovação
para o mercado magistral, reforçando o propósito da empresa em criar o futuro da medicina personalizada.
A plenária contou com palestrantes internacionais, que são pesquisadores e especialistas no desenvolvimento de produtos
e tecnologias na área da saúde integrativa,
seguindo as tendências mundiais, além de
renomados palestrantes do Brasil.
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A Infinity Pharma® aproveitou este momento especial para apresentar aos clientes
os lançamentos de 2019 e consagrar produtos como BioSil™, BIOintestil® e Pinetonina®.
Confira um pouquinho do que aconteceu
no Meeting!
Jocelyn Bérubé, Vice-Presidente de assuntos científicos e regulatórios da Innovactiv,
veio apresentar um dos grandes lançamentos da Infinity Pharma® este ano, o Starnew.
Starnew é um anti-aging revolucionário, de
uso tópico, obtido através do fluido celômico
da estrela-do-mar, capaz de regenerar camadas profundas da pele, com efeito retinol-like,
sem provocar efeitos colaterais.
A Innovactiv é especialista em ingredientes obtidos a partir de fontes marinhas, e
tem em seu portfólio o InSea2®. Jocelyn mostrou toda a gama de estudos científicos que
embasam a eficácia e segurança de uso de
InSea2® no bloqueio da absorção de carboidratos pelo organismo.
Outro grande lançamento foi o ILUMIscan,
da Infinitec, cosmético com ação clareadora
de manchas da pele. ILUMIscan é composto
por um blend de peptídeos nanoencapulados que, através de sua avançada tecnologia
drone, permite facilidade na penetração das
camadas cutâneas e tem ação seletiva em

melanócitos com produção exacerbada de
melanina.
Esses dois produtos vêm para agregar
valor e qualidade à linha de cosméticos da
Infinity Pharma®.
A Fytexia, empresa especialista no desenvolvimento de ingredientes a partir de
alimentos típicos da região do Mediterrâneo, também marcou presença no meeting.
A Infinity Pharma® é distribuidora exclusiva
dos produtos Fytexia no Brasil e, devido a
esta parceria de sucesso, contamos com a
presença de Gaelle Wormus, Gerente Comercial, que apresentou aos clientes os pré e
pós-treino, Xplose e Fast-R, respectivamente.
Ainda sobre esportes, 2018 também foi
o ano de incrementar a linha com ForceO2,
para hipertrofia muscular, e Term-up, uma
cafeína de liberação lenta, que não ocasiona efeitos colaterais, ambos da PLT Health
Solution.

A PLT é uma grande parceira e está sempre antenada com as tendências de mercado, tanto que seguindo o crescimento do
consumo de produtos vegetarianos/ veganos, tem em seu portfólio o Veg-D, uma vitamina D vegana.
A grande vantagem da utilização de extratos vegetais na prática da medicina integrativa é o fato de agir de forma multi-target no tratamento e prevenção de doenças.
Neste sentido, a PLT traz para o mercado o
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Cardifull, um produto natural e seguro capaz
de regularizar a pressão sanguínea, controlar
o colesterol e melhorar a função endotelial.
A medicina integrativa compreende ainda
o importante papel que a microbiota intestinal desempenha no organismo, assunto este
que está em grande evidência no momento
e, ao que tudo indica, ainda estará por um
bom período. O nutricionista e speaker Dr.
Murilo Pereira esteve no evento falando sobre a importância da modulação intestinal e
os benefícios disso para o organismo.
A Dra. Daniela Magro, nutricionista e
Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, falou na plenária
sobre o tema disbiose na doença inflamatória intestinal, sua principal área de atuação.
Ambos os palestrantes, apresentaram
a eficácia científica e clínica do uso de
BIOintestil® uma inovação para a saúde gastrointestinal e um grande aliado da saúde,
que apresenta excelentes resultados.
Dentre os produtos de destaque da
Infinity Pharma®, também foi falado sobre
a Pinetonina®. O Prof. Carlos Rocha, um dos
desenvolvedores do produto, esteve presente no evento para falar dessa grande inovação no manejo do estresse e ansiedade.
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O Meeting teve também a exposição e
palestra de produtos já bastante conhecidos dos clientes e público final, como UC-II®,
Relora®, BioSil™ e Epicor™.
Antes dos produtos Infinity Pharma® chegarem aos clientes, existe um processo bastante rigoroso de qualidade. A metodologia
é aplicada em todas as empresas do Grupo
Fagron e segue padrões mundiais. Para falar
sobre esse assunto, Jason McGuire, Diretor de Qualidade Global do Grupo Fagron,
compareceu ao evento.
E AS NOVIDADES NÃO PARAM POR AÍ!
Além de continuar com o compromisso de
trazer produtos inovadores e de qualidade
para o mercado magistral, a Infinity Pharma®
quer, no ano de 2019, levar conhecimento e
capacitação para os profissionais de saúde.
Por isso foi anunciado o lançamento de um
curso de extensão para profissionais da área
da saúde, que será realizado através da Extecamp (Escola de Extensão da Unicamp) em
Campinas. Quem conduzirá este projeto será
a farmacêutica Priscila Gava. Em breve serão
divulgadas maiores informações sobre o curso nos canais de comunicação da empresa.

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®.

E
TECNOLOGIAS A
FAVOR DA BELEZA
Apesar das oscilações que acometem o
mercado brasileiro atualmente, o mercado da
beleza está em constante crescimento. Nos
últimos dois anos, as indústrias de cosméticos, dermocosméticos e cosmecêuticos, têm
se apresentado como as mais promissoras no
mundo. Esse crescente avanço faz com que,
cada vez mais, o mercado esteja em busca de
ativos inovadores, mais eficientes, com melhor aplicabilidade e sensorial agradável. É
muito interessante ressaltar também que, nos
dias de hoje, não só as mulheres estão investindo em cuidados com a aparência; o interesse do setor masculino em produtos para
beleza dobrou nos últimos 5 anos.
Pesquisas recentes já demonstraram que
mais da metade da população se sente incomodada com algum sinal da pele. Dentre
as principais categorias de tratamentos cosméticos utilizados pela população estão os
produtos anti-aging e os clareadores. Um
dos ativos mais utilizados quando se fala em
tratamentos anti-aging é o retinol ou ácido
retinóico. Derivado da vitamina A, o retinol
tem propriedades regenerativas e promove
a renovação celular, aumentando a produção de colágeno na pele, principal proteína

responsável por sua sustentação. Apesar de
apresentar bons resultados, a grande desvantagem do uso do retinol é a quantidade
de efeitos colaterais relacionados a ele como
sensação de pele seca, descamação, prurido
e ardência, algumas vezes sendo necessário
suspender o tratamento de acordo com a
sensibilidade do paciente.
Já no âmbito dos clareadores, a hidroquinona ainda é o ativo mais utilizado, apesar
de ser proibida em algumas partes do mundo, seguida dos ácidos (glicólico, mandélico,
kójico, lático). Assim como o retinol, esses
produtos possuem uma série de restrições e
efeitos colaterais, além de serem potencialmente tóxicos às estruturas da pele, podendo causar danos irreversíveis ao DNA celular.
A exposição ao sol durante o tratamento é
proibida, pois pode causar queimaduras e
manchas ainda piores na pele, prejudicando
o tratamento e impactando diretamente a
qualidade de vida do paciente.
Foi pensando nisso que a Infinity Pharma®
trouxe para o mercado magistral duas grandes inovações para os tratamentos cosméticos: Starnew e ILUMIscan.
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STARNEW: FLUÍDO REJUVENESCEDOR DA ESTRELA-DO-MAR
As estrelas-do-mar são animais de estrutura simples, porém com características singulares. Para escapar de predadores, elas
têm a capacidade de desprender um ou
mais de seus membros, reconstruindo-os depois, desde que ao menos 1/5 de sua estrutura central esteja intacta. Elas podem inclusive dividir-se para dar origem a duas novas
estrelas, o que caracteriza seu processo de
reprodução assexuado. Isso ocorre devido
à presença de seu fluído celômico, líquido
que preenche suas cavidades, que possui
propriedades regeneradoras.
Após analisar as características do fluído celômico, surgiu a ideia de trazer esses
benefícios regenerativos para a pele, e para
isso foi desenvolvido um produto anti-aging
exclusivo e tecnológico, chamado Starnew.
A primeira pergunta a ser feita sobre esse
produto é: o que acontece com as estrelas-do-mar? É preciso matá-las para extrair o

Starnew, ao ser aplicado sobre a pele,
tem atividade anti-aging com mecanismo
de ação retinol-like, com a vantagem de não
provocar os efeitos indesejáveis relacionados a este ativo. Ele é capaz de atenuar sinais
de envelhecimento através do estímulo da
regeneração e renovação celular, ativação
das vias de produção de colágeno e glicosaminoglicanos (GAG), além de promover a
hidratação e melhorar a elasticidade da pele,
de forma totalmente segura e eficaz.
Starnew é um produto versátil que pode
ser aplicado em diferentes formulações
como cremes, séruns, géis e loções, e pode
ser utilizado a qualquer hora do dia, visto
que não provoca sensibilização cutânea.

RESULTADOS COMPROVADOS EM 28 DIAS
AUMENTO
DE 2,5X NA
ESPESSURA
DA EPIDERME

AUMENTO DE
2,5X NA SÍNTESE
DE COLÁGENO
TIPO III

AUMENTO
DE 4X NA
PRODUÇÃO
DE GAG

REDUÇÃO DE
18% E 21% NA
PROFUNDIDADE
E VOLUME DAS
RUGAS

2

1

3

4

5

Figura 1: Processo de coleta do fluído celômico.

fluído e desenvolver o produto? A resposta é
não. Através de um processo exclusivo, as estrelas são cuidadosamente retiradas do mar,
em parceria com pescadores de mexilhões,
acondicionadas em tanques de água e transportadas para um laboratório especializado
que, utilizando um processo totalmente inofensivo, suspende as estrelas para que o fluído possa gotejar livremente. Em seguida, as
estrelas são devolvidas ao seu habitat, mantendo o equilíbrio ambiental.
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Concentração: 1,6% em formulações cosméticas.
Antes do
tratamento
(D0)

Após o
tratamento
(D28)
Figura 2: Micro-relevo cutâneo analisado através da
Técnica de Projeção de Franjas: redução da deformação da superfície da pele.

ILUMISCAN: CLAREADOR COM TECNOLOGIA DRONE
As maiores dificuldades no clareamento
de manchas com os tratamentos convencionais estão na alta toxicidade dos ativos e na
não-seletividade do tratamento. Ou seja, a
maioria dos ativos atingem todos os melanócitos, células produtoras de melanina, de
forma generalizada, dificultando a homogeneidade no tom da pele após o tratamento.
ILUMIscan é o mais avançado sistema de
clareamento, com a tecnologia drone de liberação de ativos. Através de um processo
inteligente, ele combina dois peptídeos em
uma nanocápsula inteligente, com a presença de um ligante sinalizador em sua superfície, capaz de interagir diretamente e
seletivamente com receptores MC1 de melanócitos hiperativados, sem atingir células em
condições normais. Dessa forma, o ativo penetra facilmente as camadas da pele até atin-

gir as células-alvo, onde irá inibir a expressão
excessiva da enzima tirosinase, reduzindo assim a síntese de melanina.
Os principais fatores indutores da expressão excessiva da melanina são os raios
UVB e desequilíbrios hormonais. Ambos os
fatores levam ao aumento na produção do
hormônio α-MSH (Hormônio Estimulante de
Melanócito), que ligam-se aos receptores
MC1 dos melanócitos, causando a síntese
excessiva da melanina, dando origem às
hipercromias. ILUMIscan, devido à presença do ligante específico, consegue interagir
com os receptores MC1 de forma antagonista, impedindo a ligação do hormônio α-MSH,
controlando assim a melanogênese.
Por se tratar de um produto totalmente seguro, seu uso não provoca danos
celulares e reações adversas, dessa forma
não possui restrições quanto ao uso diurno.

RESULTADOS COMPROVADOS
Controla a
pigmentação
induzida por
radiação UV

Reduz 80%
das manchas

Aumenta a
luminosidade
da pele em 75%

Uniformiza o
tom da pele

Figura 3. Análise de clareamento de manchas escuras na pele.

Antes

4 semanas

8 semanas

Concentração: 1% em formulações cosméticas.
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ILUMISTAR: INOVAÇÃO QUE VOCÊ SENTE NA PELE
Um conceito inovador que possui formulação única, através da associação dos
princípios ativos de Starnew e ILUMIscan,
que promove o clareamento de maneira
uniforme enquanto combate os sinais de envelhecimento cutâneo. A combinação desses produtos possui ação rejuvenescedora
eficaz, capaz de reduzir as manchas escuras
de forma seletiva enquanto assegura maior
suavidade, mediante aumento da hidratação
e produção de colágeno.

CONFIRA ABAIXO O RELATO DA DERMATOLOGISTA
DRA. LUCIANE HUBNER SOBRE OS LANÇAMENTOS:
“Quem não gosta de ter uma pele jovem e
iluminada?
A preocupação com a aparência da pele
é um dos principais motivos que levam os
pacientes ao consultório de um dermatologista. Os avanços científicos e tecnológicos
na área, permitem a utilização de produtos
e procedimentos cada vez mais eficazes,
atingindo resultados satisfatórios para os
pacientes e, acima de tudo, com segurança.
Confesso que estou muito feliz em contar
para vocês sobre duas novidades incríveis
que chegaram ao mercado magistral! Já tive
a oportunidade de usá-las e os resultados
são geniais!
A primeira delas é o Starnew, um ativo
extraído da estrela-do-mar que possui propriedades regenerativas únicas. Além disso,
melhora a firmeza e elasticidade da pele,
promovendo o efeito de rejuvenescimento,
tão desejado pelas mulheres. O produto é
Dra. Luciane Bravi Hubner

ILUMISTAR atua sinergicamente no tratamento e prevenção do envelhecimento cutâneo promovendo firmeza, elasticidade e luminosidade à pele. Esta tecnologia possibilita a
potencialização das propriedades antioxidantes e despigmentantes, assegurando notáveis
resultados em um curto período de tempo.

tão eficaz que se compara aos efeitos do retinol, sem irritar a pele.
O processo de coleta do fluido celômico
de Starnew é ECOcelômico, ou seja, é um processo sustentável que não agride as estrelas-do-mar para a obtenção do produto.
A segunda novidade é o ILUMIscan. Como
o próprio nome já diz, o ativo uniformiza o tom
da pele, deixando-a mais iluminada. É a mais
avançada tecnologia em cosmético clareador.
Possui um sistema inteligente, que permite a ação do ativo apenas sobre as áreas
onde a melanina está em excesso e não afeta
as células circundantes não melanogênicas.
ILUMIscan é capaz de homogeneizar o tom
de pele, sem os efeitos colaterais da maioria
dos clareadores já existentes.
Outro aspecto que eu julgo incrível é que
nenhum animal foi usado para testar a eficácia
ou a segurança do produto.
Esses dois ativos já fazem parte da minha
prescrição diária e meus pacientes estão
amando!”

Médica Dermatologista graduada em Medicina pela Universidade de Alfenas, MG.
Pós Graduada pelo Colégio Brasileiro de Medicina e Cirurgia e pela Sociedade Brasileira
de Medicina Estética de São Paulo (SBME). Atuou em instituições como a Clínica de
Estética Onodera e a Clínica Prevent- Campo Limpo Paulista. Atualmente é docente da
SBME, atende em seu consultório e nos Hospitais Paulo Sacramento e Santa Elisa.
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MOVIMENTO E LONGEVIDADE
Dr. Márcio Tannure

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

PERFORMANCE ESPORTIVA
O papel dos suplementos alimentares

Os esportes trazem inúmeros benefícios para a saúde, não apenas para o corpo físico, mas também para a saúde mental e emocional.
Além dos benefícios fisiológicos e estéticos promovidos pela prática esportiva, há
um componente importante presente neste
cenário e que faz com que atletas e praticantes de atividade física permaneçam firmes no seu propósito: a superação.
Superação é ir além, romper barreiras,
progredir. E não podemos falar de superação sem falar em melhora de performance.
A performance é a melhora da capacidade
de treino, o que envolve habilidades motoras e cognitivas, capacidade cardiorrespiratória e produção de energia.
Para obter o melhor resultado possível,
é essencial uma alimentação com aporte
adequado de macro e micronutrientes, periodização de treino e descanso, sendo que
neste último item estão inclusos o sono de
boa qualidade e a recuperação muscular.
Nem sempre é possível atingir a excelência de todos estes critérios através da
alimentação e adequação do estilo de vida,
sendo necessário o uso de suplementos
alimentares. A variedade de composição
destes suplementos é enorme, assim como
suas indicações de uso.

Neste universo dos suplementos, é muito comum a adulteração de produtos, incluindo o uso de substâncias proibidas,
como esteróides anabolizantes e anfetaminas, capazes de causar danos irreversíveis
ao organismo.
Além disso, atletas profissionais precisam de ainda mais cautela na suplementação, pois passam pelo exame antidoping.
Portanto, a procedência e a qualidade
do produto utilizado é de suma importância
para obter resultados satisfatórios e evitar
prejuízos ao organismo.
Dentre os suplementos mais consumidos
atualmente, os chamados pré-treino ganham
destaque, pois eles proporcionam mais energia para as sessões de treino, o que pode ser
traduzido como melhora de performance.
Na prática esportiva, por mais que o atleta já esteja bastante adaptado ao treino com
uma boa capacidade cardiorrespiratória e
muscular, existe um fator limitante para a
continuidade da atividade física que é a fadiga. A produção de energia pelo organismo
gera metabólitos, como espécies reativas de
oxigênio (EROs), lactato e íons H+ que diminuem o pH sanguíneo dificultando a ressíntese de ATP, levando à fadiga. Isso é ainda
mais pronunciado em atividades de alta intensidade, caracterizadas por exercícios que
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exigem força e explosão, pois há uma exacerbação da produção destes metabólitos.
Há componentes vegetais capazes de
amenizar este impacto no organismo e prolongar a energia.
Xplose é um suplemento pré-treino
composto por Camellia sinensis, Punica
granatum, Vitis vinífera e trans-resveratrol,
capaz de promover o equilíbrio do sistema antioxidante do organismo, fator importante para reduzir a concentração de
lactato e, portanto, a concentração de íons
H+, evitando a fadiga. Xplose também ativa
a enzima eNOS e inibe a ação da NADPH,
promovendo melhora da função endotelial. Desta forma, ocasiona maior irrigação
sanguínea para os músculos, aumentando
o pico de potência máxima (combinação
entre carga e velocidade), ou seja, aumento
de performance, principalmente nos treinos
que exigem explosão, sem aumento da fadiga. Essa ação a nível endotelial também
é importante para evitar a sobrecarga cardíaca, promovendo adaptação do sistema
cardiovascular ao treino, assim como a estabilização da pressão arterial após a prática
de atividade física.
A geração de radicais livres, a fadiga e
as micro lesões musculares são inerentes
ao treino, por isso é importante respeitar o
período de recuperação muscular entre as
sessões de treino para garantir energia e
performance nas sessões seguintes, assim
como evitar lesões. Desta forma, suplementos que apresentam característica antioxidante e anti-inflamatória podem contribuir
para uma recuperação rápida e eficaz. Os
extratos vegetais conseguem atuar nessa
recuperação de forma equilibrada, fornecendo antioxidantes que vão atuar na redução do estresse oxidativo gerado pelo
exercício sem interferir de forma negativa
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na adaptação ao treino. Fast-R é um blend
de frutas (Garcinia mangostana L., Sambucus nigra L. e Punica granatum L.) padronizado em xantonas, antocianinas e ácido elágico com grande capacidade antioxidante.
Fast-R acelera a recuperação pós-treino e
ainda previne e reduz o aparecimento de
dores musculares pós-treino. Seus compostos bioativos são capazes de reduzir o
estresse oxidativo e agir em nocireceptores
centrais e periféricos resultando na redução
da dor muscular de início tardio.
Neste contexto de melhora de desempenho, para alguns esportes, é importante
ter um grande volume de massa muscular
acompanhado de força. Para gerar esta hipertrofia é necessário praticar treinos de
contra-resistência em conjunto com superávit calórico e, claro, adequação de macro e micronutrientes. Além disso, alguns
suplementos alimentares são capazes de
estimular vias específicas de síntese proteica que vão contribuir para o ganho de
massa muscular. ForceO2 é um deles, pois
ativa a sinalização da via anabólica mTOR
(Mammalian Target of Rapamycin) e modula
os fatores de transcrição miogenina e MYF6
(Fator Miogênico 6), ambos importantes
para a diferenciação celular do músculo esquelético. Ele ainda tem uma potente ação
antioxidante e vasodilatadora, aumentando
o transporte de nutrientes e oxigênio para
os músculos, o que é essencial para garantir
excelência na performance e também a rápida recuperação.
Além das vantagens fisiológicas, os suplementos alimentares aqui apresentados
têm sua eficácia e segurança comprovadas
por estudos clínicos e não são detectados
nos exames anti-doping, sendo uma boa
opção também para atletas profissionais.

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

A medicina alternativa é uma prática muito aplicada nos dias de hoje, como opção 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 suficientes, ou ainda quando se busca melhor qualidade de vida, prevenção e bem-estar.
É nisso que se baseia a farmácia de manipulação, em olhar para cada pessoa individualmente, e construir fórmulas que se
adaptem a cada organismo. Além disso, a manipulação atualmente pode contar com ativos exclusivos, inovadores, altamente
tecnológicos e com eficácia clinicamente comprovada.
Confira a seguir, algumas formulações baseadas em terapias naturais, que podem contribuir para a saúde integrativa de
forma individualizada.

MOVIMENTO E LONGEVIDADE
EXPLOSÃO PRÉ-TREINO

COMBO FORÇA E MASSA

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Melhora da disposição, energia
e performance durante a
atividade física.

Aumento da força muscular e
hipertrofia, com aumento de energia
e concentração durante o treino.
PRODUTO

PRODUTO

DOSAGEM

DOSAGEM

ForceO2

750mg

Xplose

1000mg

Theacrine

50mg

Whey Protein
Isolado qsp

30g

Excipiente qsp 1 cápsula

Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30
minutos antes da atividade física.

Tomar uma cápsula 1h antes do treino.

PÓS-TREINO
REGENERADOR MUSCULAR
INDICAÇÃO
Síntese muscular, rápida
recuperação, reabastecimento
das reservas antioxidantes.
PRODUTO

DOSAGEM

Fast-R

900mg

Whey Protein
Concentrado qsp

30g

Tomar uma dose, uma vez ao dia,
após a atividade física.
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SAÚDE INTEGRATIVA
CONTROLE DA DISBIOSE
INDICAÇÃO
Recuperação e manutenção da
microbiota intestinal saudável.
PRODUTO

DOSAGEM

BIOintestil®
InSea2®
Excipiente qsp

300mg
250mg
1 cápsula

COMBO CONTROLE
TOTAL DA GLICEMIA
INDICAÇÃO
Prevenção do diabetes tipo II; regula os
níveis de glicose e insulina no sangue.
PRODUTO

DOSAGEM

Glicoberry
60mg
2®
250mg
InSea
Excipiente qsp 1 cápsula

Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.
Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

RELAX TOTAL
INDICAÇÃO
Controle dos sintomas do estresse como agitação, ansiedade,
compulsão alimentar, distúrbios do sono,TPM e menopausa.
PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

Relora
Excipiente qsp

250mg
1 cápsula

Pinetonina®
Soro fisiológico

30%
70%

®

Tomar duas cápsulas de Relora® ao dia e borrifar 1 jato de Pinetonina®
em cada narina de 1 a 2x ao dia.

CIÊNCIAS DA BELEZA
ILUMISTAR: POTENTE CLAREADOR ANTI-AGING
INDICAÇÃO
Clareamento de manchas, restauração celular,
uniformização do tom da pele e tratamentos anti-aging.
PRODUTO

CONCENTRAÇÃO

StarNew

1,6%

ILUMIscan

1,0%

Base Sérum qsp

30g

Aplicar na face após limpeza, duas vezes ao dia.

18

INOVAÇÃO QUE VOCÊ SENTE NA PELE.
Versátil e poderoso, ILUMISTAR é uma maravilhosa
combinação entre o ativo rejuvenescedor de Starnew com
o potente clareador ILUMIscan. Sua ação reduz os sinais
da idade e clareia e uniformiza todos os tipos de pele de
modo seguro e eficaz.

Starnew: Concentração: 1,6% em formulações cosméticas.
ILUMIscan: Concentração: 1% em formulações cosméticas.

@infinitypharma
/infinitypharma
/company/infinity-pharma-brasil
www.infinitypharma.com.br
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SAÚDE INTEGRATIVA

Ana Paula Pujol

Nutricionista graduada em nutrição pela Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALLI; Pós-graduada em Nutrição e Qualidade de Vida pela Faculdade
Dom Bosco, em Obesidade e Emagrecimento pelas Faculdades Integradas
AVM e em Fitoterapia pela Faculdade Unileya; Doutora em Educação pela
universidade Católica de Santa Fé, Argentina; Diretora de Ensino do Instituto
Ana Paula Pujol de Camboriu, SC; Autora do livro Nutrição Aplicada à Estética,
do livro “Manual de Nutricosméticos”, (1ª e 2 ª edição), do livro “Estratégia Low
Carb”, do Livro “Lista de Substituição de Alimentos com Carga Glicêmica” e
coautora do livro “Nutrição em Estética”.

NUTRACÊUTICOS NA
GESTÃO DA
HIPERGLICEMIA
O principal componente dietético causador da elevação da glicose e da insulina sérica é o carboidrato. As quantidades e o tipo
de carboidrato consumido têm efeito tanto
na glicemia quanto na insulina pós-prandial.
Condições como diabetes e resistência à insulina podem ampliar a resposta insulinêmica e glicêmica ao consumo de carboidratos.
A hiperglicemia pós-prandial, mesmo em
pessoas tolerantes à glicose, contribui para o
desenvolvimento do Diabetes Mellitus (DM),
pois culmina com a redução da secreção de
insulina de primeira fase, uma diminuição na
sensibilidade à insulina e uma incapacidade
para suprimir adequadamente a produção
de glicose hepática. Além disto, a hiperglicemia pós-prandial promove a glicação de
proteínas com liberação de vários fatores de
inflamação (citocinas inflamatórias), estresse
oxidativo (radicais oxidantes), redução das
defesas antioxidantes, dano mitocondrial e
disfunção endotelial.
A variabilidade nos níveis de glicose no
plasma pode ser um fator de risco independente para o desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares e mortalidade.
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Outras complicações associadas com a hiperglicemia pós-prandial e diabetes incluem
retinopatia, neuropatia e nefropatia diabética.
Os níveis de glicose pós-prandial também
estão cada vez mais reconhecidos como importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular (DCV). Isso
é particularmente importante em indivíduos
com DM, considerando que a primeira causa
de morte nestes pacientes são as DCV, em
especial o infarto do miocárdio e acidente
vascular cerebral (AVC).
Adicionalmente, evidências científicas indicam que a hiperglicemia está implicada na
proliferação de células cancerosas. A hiperglicemia aguda, mesmo em curto prazo, também afeta todos os principais componentes
da imunidade inata e prejudica a capacidade
do hospedeiro para combater a infecção.
Outra consequência dos produtos finais
da glicação avançada gerados na hiperglicemia é o desenvolvimento das placas amilóides, disrupção de neurofibrilas, e ativação
da micróglia, todos típicos para o desencadeamento da doença de Alzheimer.

A composição corporal também pode ser
afetada em crônicos de hiperglicemia e insulinemia, favorecendo o aumento de gordura
corporal por meio da expressão de genes
e enzimas associadas ao estímulo de lipogênese e inibição da lipólise no tecido adiposo.
Estratégias nutricionais que atuem na
sensibilidade à insulina e menor resposta
glicêmica pós-prandial podem reduzir os impactos da hiperglicemia e hiperinsulinemia
na saúde e peso corporal. Na prática clínica,
pode-se sugerir o consumo de carboidratos
ricos em fibras, associar fibras solúveis como
psyllium e aveia e o consumo de fontes de
polifenois associados como canela e chá verde em refeições ricas em carboidratos.
Ativos magistrais também podem ser
excelentes coadjuvantes na redução da
resposta glicêmica e insulinêmica pós-prandial, com destaque para dois ativos,
o InSea2® e o Glicoberry.
O InSea2® é derivado das algas marrons
Ascophyllum nodosum e Fucus vesiculosus
que atuam inibindo as enzimas α-glucosidase
e α-amilase. Essas enzimas são responsáveis
pela digestão de carboidratos, transformando-os em pequenas moléculas denominadas
monossacarídeos, para serem absorvidas em
nível intestinal. A inibição dessas enzimas reduz a absorção de carboidratos, que são eliminados através das fezes, contribuindo para
uma melhoria do controle glicêmico.
Ascophyllum nodosum e Fucus vesiculosus são algas ricas em florotaninos e polifenóis, com alta capacidade antioxidante. Considerando que a hiperglicemia pós prandial
promove estresse oxidativo, InSea2® atua em
adição prevenindo a hiperglicemia pós-refeição, além de ter uma ação sequestradora
direta de radicais livres.
Outro ativo é o Glicoberry. Extraído da
maqui berry (Aristotelia chilensis), uma fruta originária do sul do Chile com potente
ação antioxidante, devido ao seu alto teor
de antocianinas, sendo 75% de delfinidinas

e 25% de cianidinas. Sua capacidade antioxidante é muito superior as demais berries,
incluindo açaí e goji berry, bastante conhecidos por essa atividade. Os antioxidantes
de Glicoberry atuam contra os 5 principais
radicais livres do corpo humano: peroxilos,
hidroxilos, peroxinitritos, ânion superóxido
e outros radicais livres à base de oxigênio
como oxigênio singlete.
Além do efeito antioxidante, o Glicoberry
reduz a glicose pós-prandial através da inibição do co-transportador sódio glicose
(SGLT). Esse mecanismo retarda a absorção
de glicose no intestino delgado. Além disso,
os estudos mostram que a insulina circulante
também é menor, ou seja, a glicose é processada de forma mais eficiente, devido ao
teor de delfinidina que atua na melhora da
sensibilidade à insulina em nível hepático
e muscular. Apesar dos mecanismos ainda
não estarem bem elucidados, parece que o
Glicoberry atua na secreção de insulina de
forma direta ou mediada por incretinas.
Cabe salientar que a resposta glicêmica
depende de fatores dietéticos como a quantidade de carboidratos consumidos e o índice glicêmico do alimento, além de fatores
individuais biológicos e genéticos. Refeições
que promovam a hiperglicemia e consequente hiperinsulinemia no geral devem ser
evitadas, mas dentro do aspecto hedônico
da alimentação, especialmente em datas especiais como a Páscoa, a utilização de nutracêuticos coadjuvantes é uma importante ferramenta na minimização do impacto dessas
refeições na saúde e composição corporal.

21

Gaelle Wormus

Completou Mestrado na França e nos Estados Unidos em
Agricultura, Ciência Alimentar e Criação de Negócios.
Após 10 anos trabalhando com sustentabilidade, entrou
para o mercado de Nutracêuticos em 2017 com a Fytexia.

Estabelecida no maior vinhedo mundial,
a Fytexia desenvolve e produz ingredientes
patenteados para a indústria internacional
de nutracêuticos.
Há 15 anos, a especialidade da Fytexia
está relacionada com a ciência dos polifenóis. A suplementação baseada em polifenol
está emergindo progressivamente em todo
o mundo, sustentada pelo aumento das evidências científicas. Este composto bioativo
natural é amplamente distribuído no reino
vegetal, sendo o metabólito secundário mais
abundante das plantas, com mais de 45.000
tipos diferentes de estruturas fenólicas identificadas até o momento. Embora toda a família de polifenóis ser conhecida por ter a
melhor capacidade antioxidante, cada estrutura individual confere propriedades biológicas específicas, que a Fytexia combina
para alcançar benefícios sinérgicos.
Inspirada nas frutas e vegetais locais,
a Fytexia oferece ingredientes botânicos
que têm como alvo a saúde, o bem-estar
e a nutrição esportiva. A inovação e o res-
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paldo científico de seus ingredientes são
os principais pontos fortes: anualmente, a
companhia francesa investe em novos estudos clínicos para demonstrar os benefícios
da suplementação, cumprir com as normas
regulatórias e os requerimentos dos periódicos científicos de alto nível para apoiar os
futuros desenvolvimentos.
A Fytexia possui um laboratório próprio
localizado em Languedoc Roussillon, na
França, que permite a aplicação de altos
padrões de qualidade, assim como exigido
pelos clientes, desde o estágio do desenvolvimento do ingrediente até a fabricação dos
lotes. A Fytexia tem as certificações ISO 9001
e ISO 22000, garantindo que os clientes recebam produtos e serviços que atendam
suas necessidades e proporcionem resultados satisfatórios.
A Fytexia conta com o profissionalismo
da Infinity Pharma® para distribuir no Brasil
seus ingredientes com ações clinicamente
comprovadas. Confira abaixo quais são estes produtos:

SINETROL® - FAT SHREDDING TECHNOLOGY® (TECNOLOGIA
DE QUEBRA DE GORDURA)
Sinetrol® combina polifenóis cítricos, com
ação clinicamente comprovada para ajudar
a queimar o excesso de gordura corporal,
sem causar efeito colateral. Este ingrediente
estimula a liberação de ácidos graxos livres
dos adipócitos. Com 3 estudos clínicos publicados e um total de 192 indivíduos participantes, Sinetrol® tem seu mecanismo de
ação e eficácia comprovados, e se mostra
uma solução segura para a perda de peso
e obtenção de uma composição corporal
saudável. Recentemente, a Fytexia foi além
do padrão clínico e demonstrou que, após
o término da suplementação com o produto,
os indivíduos não apenas não recuperaram
o peso eliminado, mas continuaram a perder
massa gorda, pois o composto bioativo de
Sinetrol® evita o efeito rebote.
OXXYNEA® - CONCENTRADO DE POLIFENÓIS DO
MEDITERRÂNEO
Oxxynea® é um extrato concentrado de
frutas e vegetais com um amplo espectro de
polifenóis bioativos que iguala a capacidade
antioxidante de 5 porções de frutas e vegetais. Os polifenóis de Oxxynea® atuam sinergicamente para oferecer benefícios à saúde
assim como os benefícios tradicionalmente
atribuídos à dieta mediterrânea, e comprovadamente ajudam a combater o estresse
oxidativo. Oxxynea® está disponível em uma
dose diária de 800 mg para complementar
a ingestão diária de frutas e vegetais, fornecendo a mesma capacidade antioxidante de
5 porções.

MANGOSELECT® - SUPORTE PARA A SAÚDE ARTICULAR
Mangoselect® é um extrato de mangostão padronizado em dois tipos de xantonas
bem caracterizadas, α- e γ-mangostin, indicado para reduzir o desconforto articular com
um rápido efeito. Um estudo realizado com
idosos e esportistas por 5 dias comprovou a
capacidade de Mangoselect® em aliviar a resposta inflamatória. Mangoselect®, com uma
dose diária de 600mg, é uma alternativa natural aos compostos farmacêuticos para aliviar as dores articulares, sem efeito colateral.
XPLOSE – MELHOR DESEMPENHO: A FORÇA DOS
POLIFENÓIS PARA OBTER PICO DE EXPLOSÃO
Combina extratos de uva, romã e chá verde para um efeito clinicamente comprovado
no aumento da capacidade total de trabalho
anaeróbico e pico de potência quando tomado antes do treino em uma dose de 1g
ao dia, enquanto limita os efeitos deletérios
dos subprodutos gerados pelo treinamento
anaeróbio intenso.
FAST-R - RÁPIDA RECUPERAÇÃO: POLIFENÓIS PARA
RESTAURAR A CAPACIDADE FÍSICA
Fast-R foi desenvolvido para ajudar a reduzir significativamente as dores musculares após uma sessão de treino, usando uma
combinação de mangostão, romã e sabugueiro. Esta combinação de polifenóis mostrou eficácia num estudo duplo-cego, placebo-controlado, crossover, com uma dose de
900mg por dia: as dores musculares reduziram significativamente em 35% com a suplementação de Fast-R.
23

Bruna Possebon

Graduada em Ciências Farmacêuticas pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC- Campinas).
Atualmente trabalha como farmacêutica no Departamento
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Infinity Pharma®.

BIOINTESTIL®
INOVAÇÃO PARA A SAÚDE
GASTROINTESTINAL
Uma exclusividade do mercado magistral
O corpo humano transporta aproximadamente 3,9 × 1013 células bacterianas, das
quais a maioria localiza-se no intestino grosso. Na estimativa mais recente, quase 10
milhões de genes microbianos foram identificados no intestino humano. Esse número
é 150 vezes maior que o número de genes
no genoma humano. Portanto, a capacidade
metabólica da microbiota intestinal excede
em muito a capacidade metabólica das células humanas.
Nutrientes provenientes da dieta podem
interagir diretamente com microrganismos
da microbiota para promover ou inibir seu
crescimento, e a capacidade de extrair energia de constituintes dietéticos específicos,
confere uma vantagem competitiva direta
aos microrganismos, tornando-os mais capazes de proliferar às custas de microorganismos menos adeptos.
Moléculas derivadas da microbiota são
consideradas metabólitos reguladores, podendo atuar em diferentes órgãos do corpo
e, em última instância, controlar funções fisiológicas de forma benéfica ou prejudicial.
Vários pesquisadores estudaram o efeito de
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metabólitos bacterianos específicos, como
os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), resultantes principalmente da fermentação de
carboidratos não digeríveis no metabolismo
do hospedeiro. Os AGCC mais relevantes
são propionato, butirato e acetato, e apresentam um papel importante na homeostase
da glicose através da regulação da gliconeogênese.
Alterações importantes na composição
da microbiota intestinal, principalmente relacionadas à dieta, como excesso de gorduras
saturadas e proteínas, aditivos alimentares e
baixa ingestão de fibras podem prejudicar
as funções protetoras da barreira intestinal,
e promover alterações na relação hospedeiro-microbiota, provocando disbiose e contribuindo para processos inflamatórios crônicos. Além disso, dietas ricas em gordura, dieta
ocidental ou dietas pobres em fibras também
foram associadas à uma redução efetiva da
função dessa barreira em camundongos.
Nos últimos 5 anos, estudos demonstraram que a transformação microbiana de
componentes alimentares, como carnitina,
colina ou lecitina, precursores de N-óxido de

trimetilamina (TMAO), contribuiu para o aparecimento da aterosclerose em modelos de
roedores e está correlacionada com o risco
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Ainda, o uso de alguns tipos de emulsificantes em alimentos processados pode
causar danos à camada epitelial protetora de
muco e levar a disbiose, devido a uma inflamação crônica em modelos experimentais.
Embora a microbiota intestinal saudável seja essencial para promover a saúde e
o bem-estar do hospedeiro, o crescimento
excessivo da população bacteriana de determinada espécie resulta em algumas condições prejudiciais, dentre elas a exposição
ao LPS encontrados nas membranas externas de bactérias gram-negativas. A desregulação da homeostase da mucosa intestinal
leva a uma variedade de doenças, desde casos de doenças inflamatórias intestinais (DII),
resistência à insulina, esteatose hepática,
transtornos mentais, infecções recorrentes, e
até mesmo a ativação inesperada do vírus da
imunodeficiência humana crônica (HIV).
A farmácia magistral possui um ingrediente exclusivo para equilibrar a microbiota
intestinal com excelentes resultados clínicos.
BIOintestil® é um fitoquímico formulado para
agir diretamente na regulação da biodiversidade microbiana. Não é considerado um
produto probiótico, nem prebiótico; trata-se
de um produto completamente inovador
que eleva o conceito de saúde gastrointestinal. Sua fórmula contém óleo essencial de
palmarosa (Cymbopogon martinii, padronizado em geraniol) e fibra em pó de gengibre
(Zingiber oficinale, padronizada em 6-gingerol), em que a fibra sofre degradação e permite a liberação dos compostos ativos diretamente no cólon.

A eficácia de BIOintestil® foi clinicamente
comprovada mostrando que, além da modificação benéfica da microbiota, o que é possível através de sua ação antimicrobiana seletiva, os dois ativos presentes atuam como
inibidores da COX-2, reduzindo o processo
inflamatório local. O mecanismo de ação
de ambos os compostos são diferentes, indicando que os polifenóis têm uma ampla
gama de alvos que requerem investigações
adicionais. Um dos principais benefícios à
saúde do hospedeiro está relacionado com
a produção microbiana de metabólitos derivados dos polifenóis bioativos. Os nutracêuticos ativos têm um papel importante na
inflamação intestinal, abordando tanto a prevenção quanto uma intervenção terapêutica.
Além disso, estes compostos são considerados ativos de baixo custo e apresentam efeitos adversos mínimos.
Uma característica da microbiota é sua
capacidade de participar de interações multidirecionais com dieta, ácidos biliares, epitélio intestinal, eixo fígado-intestino-cérebro
e drogas administradas por via oral. Os últimos 15 anos de pesquisa revelaram também
que a microbiota deve ser vista como parte
integrante da abordagem da medicina personalizada, pois contribui para a variabilidade interindividual em todos os aspectos da
situação de doenças, mas também é um fator modificável que leva ao desenvolvimento
de terapias futuras.
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serenidade
para o seu dia.
tranquilidade
para a sua noite.
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RELATO DE CASO
PINETONINA®
Avaliação da eficácia de Pinetonina® na redução
dos sintomas associados ao climatério

Atingindo mulheres em todo o mundo, a
síndrome pré-menstrual (SPM), também conhecida como tensão pré-menstrual (TPM), é
um incômodo para a maioria das mulheres
em fase reprodutiva. A TPM está relacionada
a alterações físicas e psíquicas, e pode comprometer a vida social, profissional e familiar
das mulheres acometidas por ela.
A TPM apresenta-se de forma bastante
semelhante à depressão atípica, ou seja, com
humor deprimido, reações excessivas, insônia, aumento do apetite com predileção por
carboidratos, fadiga, sensibilidade à rejeição,
ansiedade e irritabilidade. Além disso, outra
evidência relevante da associação entre TPM
e transtornos depressivos é o fato de que um
dos tratamentos mais efetivos para controle
dos sintomas pré-menstruais são alguns medicamentos relacionados a sintomas depressivos. Já o climatério começa na transição
entre a fase reprodutiva e não-reprodutiva da
mulher e, assim como a TPM, também apresenta sintomas como insônia, alterações de
humor, sensação de fadiga, transformações
físicas e emocionais, também relacionadas à
queda da produção hormonal.

Dessa forma, os medicamentos fitoterápicos utilizados no arsenal terapêutico apresentam segurança e eficiência no alívio das dores
provocadas pelas cólicas e melhora os sintomas como irritabilidade, além de apresentarem menos efeitos colaterais relacionados.
Aqui relato o caso de paciente do sexo
feminino, 54 anos, MRU, divorciada, mãe de
dois filhos, cujas queixas principais são: irritabilidade alternada com choro fácil, ansiedade, dificuldade de concentração, ganho
de peso, insônia que ela relaciona com a menopausa, com piora após o término de um
relacionamento.

Antecedentes Pessoais
Nascida de parto cesariana, com 2,9 kg
de peso, sem amamentação exclusiva. Relata amigdalite de repetição, com retirada das
amígdalas aos 9 anos de idade. Doenças da
infância, apenas catapora. Menstruou aos 15
anos de idade, fluxo e ciclos menstruais normais. Sono agitado e hábito intestinal constipado desde a adolescência.
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Engravidou a primeira vez aos 22 anos,
engordando nesta gestação 22 kg e o bebê
nasceu com 3,0 kg. Após 3 anos, engravidou
novamente, engordando nesta gestação 20
kg e a segunda filha nasceu com 2,8 kg. Neste período começou a ter dificuldades para
emagrecer.

Antecedentes Familiares
MATERNO: Mãe falecida por câncer de vulva
(pudor de procurar médico). Avó materna
obesa e hipertensa. Avô materno falecido
por problemas cardíacos.
PATERNO: Pai com diabetes, faleceu aos 95
anos. Não se lembra dos avós paternos.

Atividade Física
Sem atividade física no momento.

Ao exame
Obesidade grau I, bom estado geral, 1,70 m
de altura e 91 kg de peso.
Corada, hidratada, eupneica.
Exame físico geral sem nada digno de nota.
Abdômen flácido, distendido e doloroso difusamente, RHA+ (Ruídos Hidroaéreos)
sem visceromegalias. Descompressão brusca dolorosa negativa. Membros inferiores
apresentando edema ++.

Exames laboratoriais
Glicemia de jejum 84/ insulina 10,6/
Hemoglobina glicada 5,3%/ Homocisteína
9,18/ ácido úrico 5,6/ Colesterol total 208/
HDL 80/VLDL 13/LDL 112/ Vitamina D 23,6/
TSH 8,4/ T4I 1,02/ Cortisol 23,6 as 8:00 hrs/
FSH 89/ LH 38,3/ Estradiol 23,3/ Prolactina 4,5/
Progesterona 0,2.
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ULTRASSOM:
US abdômen total: Esteatose Hepática I;
US transvaginal: útero 67,1, endométrio
3,9, ovário direito 1,9 e ovário esquerdo 2,5;
CO (Papanicolaou) : Classe II
MAMOGRAFIA: BIRADS II.

Conduta
Orientado mudança de estilo de vida
com orientação à prática de higiene do sono
e meditação.
Realizada orientação da dieta com redução de trigo, industrializados, lácteos e carne
vermelha. Aumentar o consumo de vegetais
crus e frutas de baixo a moderado índice glicêmico. Retirada de bebidas alcóolicas e sucos industrializados.
PRESCRITO:
Pinetonina® 30%, 2 jatos em cada narina,
ao acordar e às 15h, e quando irritação intensa.
Relora® 200 mg, 2x ao dia, pela manhã e
no meio da tarde; depois será reduzido somente para tarde.
BIOintestil® 600 mg 2x ao dia por 30 dias,
que depois será reduzido para 1x ao dia.
Vitamina D 5000 UI diárias.
Puran T4 25 mcg, uma dose em jejum.
Suplementação de vitaminas e minerais
(incluído selênio e zinco, visando a manutenção da tireoide em níveis fisiológicos).
ACOMPANHAMENTO COM 60 DIAS
A paciente relata ter conseguido mudar
os hábitos alimentares e está sentindo muita
melhora. Melhora importante do hábito intestinal com fezes bem formadas, agora diárias. Refere ter sentido muita diferença com
o uso de Pinetonina® em relação a melhora
da irritabilidade, impaciência e ansiedade

ACOMPANHAMENTO COM 120 DIAS
A paciente relata ter conseguido se adaptar à nova rotina de hábitos alimentares e
está cada dia mais feliz. Manteve o hábito
intestinal com fezes bem formadas e diárias. Relata estar muito bem com o uso de
Pinetonina® em relação a melhora do sono,
e notou melhora das ondas de calor. Não
apresenta mais episódios de choro fácil.
Aceitando melhor a separação. Começou a
fazer caminhadas. Peso 83,9 kg. Ausência de
edemas no exame físico.

do dia a dia, conseguindo lidar com mais
tranquilidade com os problemas corriqueiros e com a separação do companheiro. Até
o momento não conseguiu iniciar atividades
físicas. Apresenta episódios de insônia, e ainda se sente muito só. Peso 87,5 kg.

Conduta
Mantida orientação de hábitos alimentares, priorizando a prática de higiene do sono
e meditação.
PRESCRITO:
Pinetonina® 30%, 2 jatos em cada narina
ao acordar, um pouco antes do pôr do sol e
antes de dormir.
Relora® 200 mg, uma vez ao dia, pela manhã.
BIOintestil® 300 mg uma vez ao dia pela
noite.
Synapsa™ 350 mg uma vez ao dia.
Puran T4 25 mcg, uma dose em jejum.
Ajuste na suplementação de vitaminas e
minerais.

Exames laboratoriais
Glicemia de jejum 70/ insulina 4,6/
Hemoglobina glicada 5,1%/ ácido úrico
4,2/ Colesterol total 207/HDL 87/VLDL 14/
LDL 106/ Vitamina D 38/ TSH 2,7/ T4I 1,3/
Cortisol 20,0 as 8:00 hrs/ FSH 76/ LH 34,3/
Estradiol menor que 10/ Progesterona
menor que 0,1.

ESCALA DE HUMOR
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Gráfico 1. Perfil de Estados de Humor (Profile of Mood States – POMS)
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POTENCIALIZA O DESEMPENHO DO
SEU TREINO ATRAVÉS DE UMA
POTENTE AÇÃO VASODILATADORA.
Dose indicada: 1000mg ao dia 1 hora antes
da atividade física.

PRÉ-TREINO QUE
CONTRIBUI PARA O GANHO
DE MASSA MUSCULAR.
Dose indicada: 750mg ao dia pela manhã ou
1 hora antes do treino.

@infinitypharma
/infinitypharma
/company/infinity-pharma-brasil
www.infinitypharma.com.br
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PÓS-TREINO QUE PROMOVE
RÁPIDA RECUPERAÇÃO
MUSCULAR.
Dose indicada: 900mg ao dia após o treino.
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/infinitypharma

/company/infinity-pharma-brasil
@infinitypharma
www.infinitypharma.com.br

Av. Pierre Simon de Laplace, 751 - Lote 08 - Tech Point - Techno Park
CEP.: 13069-320 - Campinas - SP
Satec: (19) 2101.4005
canalmedico@infinitypharma.com.br
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