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Por um tratamento individualizado.
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manipulação: o futuro cada vez 
mais presente na prática clínica
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Com uma experiência que antecede a marca, 
a Infinity Pharma® se consolidou como líder 
no mercado magistral, ao fornecer matérias-
primas inovadoras e de credibilidade para 
as farmácias de manipulação, fatores que 
a tornaram especialista no tratamento 
individualizado, bem como referência na 
prevenção e inovação em produtos, serviços 
e conceitos para profissionais de saúde. 

Inspirada no infinito, a empresa visa superar as 
expectativas de consumidores, prescritores 
e farmacêuticos magistrais, combinando 
qualidade, pesquisa, tecnologia, em novas 
propostas para a individualização, com 
ativos exclusivos.

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

Infinitas Possibilidades para o Tratamento Individualizado

INSTITUCIONAL
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Chegamos a mais uma edição da Re-
vista Única! Sei que sou suspeita para 
falar, mas como sempre ela está re-
cheada de conteúdos atuais e relevan-
tes sobre saúde, inovação e o Mercado 
Magistral em geral. Vamos às pautas?
O futuro está cada vez mais presente na 
prática clínica. Existe uma promessa de 
adequação terapêutica às necessidades 
genéticas de cada paciente que tem ge-
rado muitas expectativas, tanto quanto 
dos pacientes, quanto dos médicos. O 
Professor Hudson, atual Coordenador 
de Produto na Ortofarma, fala sobre 
esse assunto e adianta quais são as no-
vas possibilidades para a Manipulação.
Mudando de assunto, um dado um 
pouco preocupante: você sabia que a 
ingestão de fibras pelos brasileiros está 
abaixo do estimado? E olha que não é 
segredo que elas desempenham um 
papel importantíssimo no organismo: 
seu consumo pode reduzir o risco de 
desenvolvimento de hipertensão arte-
rial, e diabetes mellitus, por exemplo. 
Para facilitar e incentivar uma alimenta-
ção com fibras, adivinha... tem produto 
novo na linha! Nas próximas páginas 
você vai saber tudo sobre o Fibersol®, a 
nossa fibra solúvel com ação prebiótica. 
Vou parar por aqui para não dar spoiler!
O inverno chegou e com ele a queda 
de temperatura, os caldinhos, as festas 
juninas e... os procedimentos estéticos! 
O frio é a época mais indicada para 
eles pois a exposição ao sol é menor, o 
que permite melhores resultados para 
os tratamentos e reduz as chances do 
surgimento de manchas. Mesmo as-
sim, é importante investir em procedi-
mentos de manutenção, pois além de 
diminuírem a chance de complicações, 
aumentam a efetividade e  velocida-
de dos resultados. E como fazer essa 
manutenção adequada? EPIfactor®! 
Ele estimula a regeneração da pele de 
forma natural, reduzindo o tempo de 
recuperação após procedimentos es-
téticos. E o resto você vai ter de ler na 
matéria completa!

Ainda sobre o inverno, nem tudo são 
flores. Quem sofre com dores articula-
res sabe do que estou falando. A mu-
dança do clima faz com que a pressão 
barométrica caia, deixando os tecidos 
biológicos mais suscetíveis à inflama-
ção, causando dor. O Dr. Louis Augus-
tus discorre sobre como sanar os efei-
tos destas doenças inflamatórias.
Quem sofre com baixa imunidade 
também é do time que não ama o in-
verno. Mas isso está com os dias con-
tados: ImunoTF é outro lançamento da 
Infinity Pharma®, um ativo que garante 
aumento da resposta imunológica às 
doenças. O produto tem estudos que 
comprovam sua eficácia e já tem con-
quistado os especialistas por onde passa 
nesses primeiros meses de lançamento.
Produtos com estudos clínicos, ino-
vações constantes, análises rígidas: a 
Infinity Pharma® preza pela qualida-
de não apenas dos insumos, mas de 
todos os seus processos e relaciona-
mento com prescritores, clientes e 
pacientes. Para falar mais sobre isso, 
trouxemos a responsável pela nossa 
Qualidade para explicar todos os pro-
cessos que realizamos em nossos pro-
dutos antes de chegarem até o clien-
te. Pode confiar de olhos fechados!
Para fechar esta edição com chave de 
ouro, temos uma entrevista com o Nu-
tricionista mais querido do momento. 
Preciso dizer quem é? É claro que é 
ele, o Dr. Murilo Pereira. Em uma en-
trevista exclusiva, ele nos conta sobre 
o seu curso de Modulação Intestinal, 
grande sucesso no país inteiro; como 
conheceu os produtos manipulados e 
qual o diferencial que eles oferecem 
na área gastrointestinal.

Ana Paula Fidélis
Gerente Geral
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MERCADO MAGISTRAL

Há muito se tem discutido (e se criado 
expectativas) sobre novas opções de trata-
mento que sejam personalizadas – também 
chamadas de individualizadas, de precisão 
ou com med tech (medical technology). Esta 
promessa de adequação terapêutica às ne-
cessidades ou características genéticas de 
cada paciente, tem exercido fascínio tanto 
pelos profi ssionais médicos quanto pelo pú-
blico em geral.

Apesar do evidente apelo que estas te-
rapias possuem, quando se incluem termos 
como genômica, células-tronco ou medicina 
curativa – e dos consideráveis avanços obser-
vados nos últimos anos, há ainda um prolon-
gado (mas profícuo) caminho a ser trilhado 
antes que sua inserção plena no mercado 
seja alcançada. No entanto, há que se ajus-
tar expectativas: a genética será mais uma 
forma de se fazer a triagem dos pacientes: 
uns precisarão de novos (e revolucionários) 
tratamentos (com custo pronunciado, pelo 
menos num primeiro momento), enquanto 
outros poderão utilizar os mesmos, mas pro-
vavelmente em uma nova apresentação.

Mas não é necessário olhar num horizonte 
muito distante para se enxergar as possibi-
lidades que o mercado farmacêutico (e, es-
pecifi camente, o segmento de manipulação) 

tem a oferecer na personalização dos trata-
mentos. Apesar de todos estes avanços que 
chegarão ao mercado num futuro médio, já 
há um sem-número de opções disponíveis 
atualmente e que podem benefi ciar os mais 
diversos pacientes: é a medicina personali-
zada do aqui e do agora. Estas opções são 
o que se podem chamar de medicamentos 
patient-friendly ou patient-centered, pois são 
amigáveis e centrados nas demandas práti-
cas dos pacientes – o que obviamente é de se 
esperar que aumente a adesão ao tratamento 
e proximidade do prescritor com o paciente.

Neste sentido, uma nova forma de admi-
nistração pode levar a benefícios já imediatos 
ao paciente. Um exemplo prático e bastante 
conhecido: uma considerável fração da po-
pulação apresenta limitações na deglutição 
de comprimidos ou cápsulas (por exemplo: 
doença de Parkinson, paralisia cerebral e ou-
tros distúrbios neurológicos, tireoidectomia, 
radioterapia na região de cabeça e pesco-
ço, pacientes psiquiátricos ou resistentes ao 
tratamento etc.). Assim, mesmo que o trata-
mento já exista, o paciente não obedece à 
prescrição, o que invariavelmente leva a uma 
resposta sub-ótima ou inexistente. Um olhar 
mais cuidadoso do prescritor deve existir 
nestas situações, e neste sentido é pruden-

 OVAS POSSIBILIDADES 
EM MANIPULAÇÃO: 

Hudson Caetano Polonini, MSc, PhD
Farmacêutico pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
Mestre em Saúde pela Faculdade de Medicina da UFJF. Doutor 

pela Faculdade de Medicina da UFJF, com estágio-sanduíche 
na Université de Paris. Coordenador de Produto da Ortofarma. 

Professor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz 
de Fora, da Universidade Presidente Antônio Carlos - Juiz de Fora.

O futuro cada vez mais presente na prática clínica
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te prescrever o fármaco em uma nova apre-
sentação, que seja mais amigável (ou seja, 
pensada com o paciente centralmente ao 
processo de cura) como, por exemplo, filmes 
orodispersíveis, shots (flaconetes), patches 
transdérmicos ou outra que aumente o inte-
resse do paciente pelo medicamento. Esta 
otimização do medicamento para cada caso 
é, como é de se esperar, o cerne da farmácia 
de manipulação.

SOLUÇÕES SIMPLES COSTUMAM SER MAIS EFICAZES
Existem fatos que chegam a parecer de-

safios ao se tentar fazer um paciente aderir 
por completo à sua prescrição, o que pode 
gerar frustração tanto no prescritor quanto 
no paciente. Porém, atitudes simples podem 
fazer uma grande diferença neste processo, 
por mais banais que pareçam à primeira vis-
ta. Comprimidos efervescentes, por exem-
plo, podem ser opções para fármacos em 
altas dosagens, para adultos e crianças – são 
produtos que a farmácia de manipulação 
consegue fazer com facilidade. Eles são só-
lidos e compactos antes do uso (e, por isso, 
com grande estabilidade), mas geram uma 
solução de fácil deglutição e sabor agradá-
vel na hora do uso. Para as crianças, ainda 
há que se considerar o envolvimento no 
preparo do medicamento, pela efer-
vescência gerada e observada, como 
bolhas (um benefício psicológico que 
contribui favoravelmente ao tratamen-
to). Mais uma vez: uma solução muito 
simples, mas que demonstra um cuida-
do diferenciado do prescritor com seu 
paciente.

Outra apresentação que tem ga-
nhado cada vez mais espaço é o filme 
orodispersível, ou strip oral, como mais 
comumente é chamado. Os strips são 
lâminas (ou filmes) de materiais comes-
tíveis para serem colocados na boca 
(ou sob a língua), onde se dispersam 
rapidamente, liberando os princípios ati-

vos. Como é um medicamento diferenciado 
e com estética semelhante a produtos ali-
mentícios (com o sabor de sua preferência), 
o paciente é motivado a executar a ingestão. 
Já que a dissolução acontece em poucos se-
gundos, não há traumas nem sensação bucal 
desagradável. Tem ainda o benefício de não 
precisar de água para a deglutição, situação 
conveniente para pacientes que estão em via-
gem ou com náusea e vômitos. Dessa forma, 
os strips combinam a vantagem de uma for-
ma farmacêutica sólida em termos de estabili-
dade e a vantagem de uma forma farmacêuti-
ca líquida em termos de biodisponibilidade.

Equipamentos com uma 
interface mais acessível e com 
suporte a diferentes materiais para 
impressão (“tintas” carregadas 
de princípio ativo) tornaram os 
medicamentos 3D-printed uma 

realidade já desta década. 
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Um terceiro exemplo são os patches (“ade-
sivos”) transdérmicos. A tecnologia transdér-
mica já existe desde a década de 70 enquan-
to produto comercial. Mas nos últimos anos 
as farmácias de manipulação também come-
çaram a manipulá-los, e agora podem-se fa-
zer os tratamentos individualizados utilizando 
esta forma farmacêutica. Os adesivos trans-
dérmicos agrupam os benefícios dos trans-
dérmicos tradicionais (não agressão do trato 
gastrointestinal; absorção a uma velocidade 
controlada, o que permite manter constan-
tes os níveis plasmáticos dos princípios ativos 
com elevada potência; eliminação do efeito 
de primeira passagem hepático; interrupção 
do tratamento de forma imediata pela simples 
retirada do sistema da pele caso o paciente 
inicie a manifestação de efeitos adversos ou 
tóxicos) com vantagens exclusivas: liberação 
mais sustentada e regular, com menor varia-
ção promovida por fatores relacionados à 
aplicação; isento de risco de contaminação 
de terceiros (ex. crianças, parceiros) por even-
tual contato físico com o paciente; aplicação 
mais conveniente para o paciente, pois não 
há necessidade de fricção na aplicação; não 
promoção a oleosidade da pele. 

Estas soluções podem benefi ciar gran-
demente o paciente, mas não se pode es-
quecer de um outro ponto que é uma das 
razões de ser dos estabelecimentos de ma-
nipulação: dosagens únicas e associações 
exclusivas entre fármacos, em contraponto 
às dosagens e composições fi xas dos medi-
camentos industrializados.

Engana-se quem imagina o setor de ma-
nipulações como estático e tradicionalista. 
Os produtos citados anteriormente são so-
mente alguns exemplos de soluções simples 
e práticas. Mas muito mais está por vir nos 
próximos anos...

O FUTURO MAIS PERTO DO QUE SE IMAGINA
Antes vista como um estabelecimento fa-

miliar e tradicional, hoje a farmácia de mani-

pulação pode ser muito mais do que os olha-
res desatentos supunham. Uma revolução 
tem se desenhado para o setor nos próximos 
anos, num futuro extremamente próximo.

Uma destas revoluções é a inclusão cada 
vez maior de robôs para automação dos pro-
cessos. Farmácias de manipulação ao redor 
do mundo já têm começado a instalar equi-
pamentos cada vez mais modernos e segu-
ros para uma melhoria contínua do produto 
fi nal – alguns hospitais europeus já possuem 
a manipulação de citostáticos e drogas en-
dovenosas de alta potência totalmente au-
tomatizadas para a individualização tera-
pêutica de seus pacientes. Isso, obviamente, 
estabelece um novo padrão de segurança e 
efi cácia na preparação de medicamentos.

Ainda mais próximo do mercado do que 
a robotização, está a impressão 3D de medi-
camentos. Equipamentos com uma interface 
mais acessível e com suporte a diferentes 
materiais para impressão (“tintas” carrega-
das de princípio ativo) tornaram os medica-
mentos 3D-printed uma realidade já desta 
década. Tudo agora pode ser fornecido para 
a característica de seu paciente em particu-
lar: composição, dosagem, formato, tama-
nho e melhoria da solubilidade são apenas 
alguns exemplos. 

E, é claro, o setor magistral também não 
fi cará de fora das novas tendências no cam-
po da farmacogenômica, da imunologia e da 
epigenética. Quem melhor e mais perto do 
paciente, para providenciar um tratamento 
a custo acessível e prazo adequado, se não 
a farmácia de manipulação? A proximidade 
com o consumidor e com o prescritor torna 
a manipulação um dos principais elos de 
união entre as necessidades do paciente e o 
cuidado do prescritor.

Todas estas tecnologias não são mais 
promessas, mas sim realidades próximas de 
todos. Nosso futuro nunca esteve tão ao al-
cance de nossas próprias mãos.
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Dose Indicada:
Adultos: 50mg a 100mg ao dia.
Crianças (acima de 2 anos): 10mg a 20mg ao dia.
Crianças (abaixo de 2 anos): 0,1mg/kg, conforme orientação médica. www.infinitypharma.com.br

/infinitypharma

@infinitypharma

/company/infinity-pharma-brasil

VOCÊ SABIA QUE O CUIDADO COM A 
IMUNIDADE É EXTREMAMENTE IMPORTANTE?

Indicado para:
• Fortalecimento do sistema imunológico;
• Coadjuvante no tratamento de 

infecções virais, fúngicas e bacterianas;
• Prevenção de doenças autoimunes e 

oportunistas;

• Doenças respiratórias em geral, entre outras;
• Reforço imunológico para crianças e idosos.
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    IBRAS SOLÚVEIS 
ALIADAS À SAÚDE

O papel das fi bras na alimentação tor-
nou-se um assunto amplamente estudado 
nos últimos tempos. O consumo adequado 
de fi bras na dieta habitual pode reduzir o ris-
co de desenvolvimento de diversas doenças 
crônicas como hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, doenças cardiovasculares e algu-
mas desordens gastrointestinais. 

Atualmente, a ingestão de fi bras pelos 
brasileiros está abaixo do estimado. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
no Brasil, o consumo por pessoa tem sido 
de 10 a 15 gramas ao dia, enquanto o reco-
mendado é de 25 a 30 gramas. Apesar de 
ser parte essencial de uma dieta saudável, 
é necessário que o valor diário seja dividido 
entre as refeições, pois o intestino humano 
não é capaz de digerir ou absorver este nu-
triente, especialmente em grandes porções.

Podemos classifi car as fi bras em dois 
grandes grupos: as solúveis e as insolúveis. 
As fi bras solúveis, encontradas em verduras, 
legumes, frutas e grãos, como  aveia, centeio 
ou cevada, caracterizam-se por dissolverem-
-se facilmente em água e formarem uma es-
pécie de gel. Essas fi bras ajudam a diminuir 

a quantidade de colesterol e glicose absorvi-
dos pelo corpo, melhoram a absorção de mi-
nerais pelo intestino delgado, além de ajudar 
na proliferação de bactérias benéfi cas (ação 
prebiótica). As fi bras insolúveis, por sua vez, 
encontradas em algumas verduras e cereais 
integrais, atuam principalmente aumentan-
do o volume do bolo fecal, acelerando o 
trânsito intestinal e evitando a constipação. 

As fi bras solúveis dissolvem-se facilmen-
te em água e não são digeridas no intestino 
delgado, sendo facilmente fermentadas e 
utilizadas como energia pela microfl ora do 
intestino grosso, sendo convertidas em ga-
ses (hidrogênio, metano e dióxido de carbo-
no) e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), 
principalmente acetato, propionato e butira-
to, extremamente importantes na manuten-
ção de diversas funções fi siológicas.

AS FIBRAS E A ALIMENTAÇÃO
Para que o consumo de fi bras seja fei-

to de forma equilibrada, o ideal é que este 
nutriente esteja presente nas principais re-
feições, e que sejam ingeridos alimentos 
que forneçam fi bras solúveis e insolúveis. O 

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®.

EM DESTAQUE
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Maltodextrina

Hidrólise 
enzimática

Transglicosidação

Fibersol®

Separação

Glicose

consumo variado de frutas, legumes e ce-
rais, é de extrema importância para atingir 
os níveis ideais. No entanto, na prática, as 
grandes fontes alimentares acabam sendo 
os tradicionais arroz e feijão, e em menores 
quantidades alimentos como grão-de-bico, 
lentilha, aveia e castanhas.

Algumas pessoas podem apresentar res-
trições alimentares, como é o caso das dietas 
lowcarb ou ainda low FODMAP, ou mesmo 
não gostar de alguns alimentos como fru-

tas e algumas espécies de vegetais, o que 
pode reduzir drasticamente a concentração 
de fi bras da dieta, impactando diretamente 
na saúde. Nesses momentos, apostar na su-
plementação como forma de complementar 
as necessidades diárias, pode ser uma saída 
inteligente. 

Foi pensando nisso que a Infi nity Pharma®

lançou, com exclusividade para o mercado 
magistral, o produto Fibersol®.

FIBERSOL®

Fibersol® é uma fi bra dietética solúvel 
composta por dextrina resistente, produzi-
da a partir de um método patenteado de 
hidrólise enzimática, onde retira-se a fra-
ção de açúcar da molécula da maltodextri-
na, derivando a fi bra altamente purifi cada. 
Esse processo permite que sua fermenta-
ção ocorra de forma lenta, proporcionando 
maior tolerabilidade e digestibilidade pelo 
trato gastrointestinal.

Fibersol® tem ação prebiótica, ou seja, é 
fermentado pelas bactérias intestinais produ-
zindo altas concentrações de ácidos graxos 
de cadeia curta (AGCC). Os AGCC apresen-
tam ação anti-infl amatória, são fontes de ener-
gia para os colonócitos e favorecem a proli-
feração das bactérias probióticas. Fibersol®

também estimula a produção intestinal de 
hormônios específi cos responsáveis pela sa-
ciedade (peptídeos YY) e pelo controle dos 
níveis de insulina e glicose (glucagon-like 1- 
GLP-1), auxiliando no controle de peso.

consumo variado de frutas, legumes e ce-
rais, é de extrema importância para atingir 

tas e algumas espécies de vegetais, o que 
pode reduzir drasticamente a concentração 
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CERTIFICAÇÃO LOW FODMAP
FODMAP é a sigla em inglês para Oligossacarídeos, Dissacarídeos, Monossacarí-

deos e Polióis Fermentáveis, que são componentes da alimentação, fermentados de 
forma muito rápida pelas bactérias intestinais, por vezes ocasionando desconfortos 
como gases, estufamento e constipação. Em outras palavras, os FODMAPs são molé-
culas de açúcar que não são corretamente digeridas pelo organismo e, em pessoas 
sensíveis, podem causar os problemas citados. Muitas dietas já se baseiam nessa 
classifi cação para promover melhoras na saúde dos pacientes, porém são tantos 
os alimentos que contém FODMAPs que defi nir o cardápio dessas dietas pode ser 
uma tarefa bastante difícil. Ela é muito restritiva e não deve ser adotada por um 
longo período de tempo, pois pode gerar estresse, irritabilidade e até carência 
nutricional. Fibersol® possui a certifi cação Low FODMAP, o que assegura seu uso 
para pacientes intolerantes ou que estejam em um protocolo restritivo, garantindo 
adequada ingestão de fi bras pelos pacientes.

BENEFÍCIOS:
• Manutenção da saúde e da regularidade do intestino;

• Aumento do volume fecal;

• Redução de picos e resposta glicêmica pós-refeição;

• Redução na absorção de gorduras;

• Aumento da produção de AGCC;

• Aumento da sensação de saciedade;

• Ação prebiótica;

• Não provoca desconfortos gastrointestinais.

Dose indicada: 5g a 10g ao dia.

Fibersol® pode ser consumido de forma isolada, aplicado em diversas 
formulações como shakes e refrescos, ou até mesmo em receitas dieté-
ticas, tanto para aumentar o teor de fi bras quanto para diminuir o valor 
calórico, pois ele tem a capacidade de fornecer textura de açúcar em 
preparações, sem alterar o sabor.
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     ROCEDIMENTOS 
ESTÉTICOS NO INVERNO 

E 
A eterna busca pela beleza para corrigir 

imperfeições estéticas faz com que novas 
técnicas e recursos terapêuticos sejam de-
senvolvidos para maximizar os resultados 
pós-procedimentos dermatológicos. Com o 
clima mais frio os pacientes diminuem a ex-
posição ao sol, permitindo melhores resulta-
dos para os tratamentos e reduzindo os riscos 
de manchas ou outros efeitos indesejados. 

O inverno é a estação do ano mais indica-
da para os tratamentos estéticos, sendo um 
grande aliado dos procedimentos que reno-
vam a pele e eliminam defi nitivamente as li-
nhas de expressão e manchas. Atualmente, os 
procedimentos mais procurados como pee-
lings, máscaras de LED e lasers são frequen-
tes nos consultórios médicos e ajudam muito 
na melhora de quadros de rejuvenescimento, 
pois estimulam a produção de colágeno.

Os peelings ainda são a melhor técnica 
para a eliminação das manchas, principal-
mente os considerados leves (superfi ciais), 
que são feitos em algumas sessões, de pe-
riodicidade semanal ou quinzenal, pois não 
atrapalham o dia-a-dia dos pacientes. Este é 

um tratamento recomendado para o inver-
no porque sua ação gera a descamação da 
epiderme, deixando a pele muito sensível à 
exposição solar. 

O Laser CO2 fracionado é um dos equipa-
mentos mais efetivos para o rejuvenescimen-
to, pois provoca o aquecimento da água pre-
sente na pele, fazendo com que o tecido se 
reorganize. Traz resultados visíveis em peles 
envelhecidas e em cicatrizes de acne, pois é 
possível penetrar até a segunda camada da 
pele. O laser ainda estimula a remodelação 
do colágeno e contração da pele, o que pro-
voca diminuição da fl acidez e das rugas.

Já a máscara de Led é indicada para di-
versos cuidados com a pele, como a preven-
ção contra acne e rugas. Funciona de ma-
neira imediata, proporcionando o aumento 
da elasticidade da pele, redução de rugas e 
linhas de expressão, nutrição e rejuvenesci-
mento. O procedimento é indolor e não há 
risco de marcas ou cicatrizes.

Entretanto, para ter uma pele bonita em 
todas as estações, é preciso uma rotina efi -
ciente de tratamento, e o uso de protetor 

CIÊNCIAS DA BELEZA
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solar é indispensável em todas as épocas do 
ano, inclusive no inverno. Os dias mais frios 
também podem ser prejudiciais se não hou-
ver o tratamento correto, pois mesmo que 
não pareçam, os raios solares continuam 
sendo nocivos à pele, podendo causar pro-
blemas como envelhecimento, perda da 
elasticidade, manchas e rugas. 

Qualquer técnica minimamente invasi-
va realizada apresenta algum tipo de risco, 
mesmo que seja pequeno, e pode influen-
ciar o resultado esperado.  No caso dos 
procedimentos faciais, a preocupação é ain-
da maior devido a importância que o rosto 
tem para a imagem pessoal; por melhor que 
seja o profissional responsável por realizar 
o procedimento estético,  os cuidados no 
pós-procedimento são imprescindíveis para 
uma boa cicatrização.

Vários procedimentos e técnicas podem 
ser empregados para acelerar a cicatrização 
e melhorar a qualidade do tecido cicatricial. 
Contudo, sempre se deve levar em conta a 
palavra de um especialista na hora de esco-
lher o melhor tratamento. De fato, existem 
muitas técnicas que melhoram a qualidade 
da pele, cabe ao médico e paciente planejar 
qual o melhor tratamento para solucionar os 
principais problemas.

Apesar dos pequenos riscos de complica-
ções, existem ativos cosméticos que podem 
ser utilizados em um momento posterior ao 

procedimento, minimizando a chance des-
ses problemas e proporcionando um melhor 
resultado para o paciente.  O processo de re-
generação tecidual faz parte de uma série de 
acontecimentos e reações de um complexo 
processo biológico, com objetivo de reparar 
os tecidos e fechar a lesão.

A cicatrização é um parâmetro de proce-
dimento estético bem sucedido, pois me-
nores serão as chances de contaminações 
e melhor a qualidade do tecido cicatricial. 
EPIfactor® é um ativo de natureza proteica 
(EGF – Epidermal Growth Factor), produzido 
através de processo biotecnológico, a fim 
de obter-se uma molécula de EGF tal qual a 
encontrada no organismo humano, capaz de 
restaurar a integridade anatômica e funcio-
nal do tecido lesado, acelerando o processo 
de cicatrização da pele.

Além disso, o ativo EPIfactor® purificado 
e concentrado é estabilizado em um blend 
de óleos e envasado em ampola sob nitro-
gênio líquido, garantindo que a conforma-
ção molecular seja preservada, assegurando 
sua eficácia e alto desempenho. EPIfactor® 
estimula a regeneração da pele de forma 
natural, reduzindo o tempo de recuperação 
após procedimentos estéticos, contribuindo 
para diminuir a vermelhidão pós-procedi-
mento, aumentar a hidratação e a produção 
de colágeno.

Um bom motivo para investir em procedi-
mentos de manutenção, após procedimentos 
estéticos faciais, além da redução das com-
plicações, é a velocidade com a qual surgem 
os resultados desejados. Pacientes que pas-
sam pela manutenção conseguem observar 
mais rapidamente a recuperação dos tecidos 
e estruturas que foram alterados, podendo 
usufruir desses resultados de maneira mais 
prematura do que aquelas que optaram por 
não fazer o tratamento de manutenção.

Um bom motivo para investir em 
procedimentos de manutenção, 
após procedimentos estéticos 
faciais, além da redução das 
complicações, é a velocidade 
com a qual surgem os resultados 
desejados.
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Bruna Marianni
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SAÚDE INTEGRATIVA

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 sufi cientes, 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 efi cácia clinicamente comprovada.

Confi ra a seguir, algumas formulações baseadas em terapias naturais, que podem contribuir para a saúde integrativa de 
forma individualizada.

SACIEDADE PLUS

INDICAÇÃO
Aumento da saciedade através do 
maior consumo de fibras e regulação 
do apetite.

PRODUTO DOSAGEM

Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de
água e tomar 1 hora antes do almoço e jantar.

Fibersol® 2,5g
Citrimax® 500mg
Base Refresco Laranja Qsp 2,5g

FIBRAS PREBIÓTICAS

INDICAÇÃO
Melhora do funcionamento do 
intestino, complemento de fibras na 
alimentação.

PRODUTO DOSAGEM

Ingerir o conteúdo de 1 sachê uma vez ao dia. 
Pode ser adicionado em: água, sucos, iogurtes, 
sopas, frutas, receitas diversas.

Fibersol® 5,0g

POTENTE REDUTOR 
DE MEDIDAS

INDICAÇÃO
Redução de medidas da cintura e do 
quadril e diminuição do peso corporal.

PRODUTO DOSAGEM

Meratrim® 400mg
Lowat® 300mg
Excipiente Qsp 1 cápsula

Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes 
das principais refeições.

PROTEÇÃO IMUNOLÓGICA

INDICAÇÃO
Reforço imunológico para pacientes 
imunodebilitados, em tratamentos 
supressores como quimioterapias, 
crianças e idosos, infecções virais, 
fúngicas e bacterianas ou de repetição.

PRODUTO DOSAGEM

Imuno TF 100mg
Excipiente Qsp 1 cápsula

Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.
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COMPLEXO IMUNIZANTE 

INDICAÇÃO
Prevenção contra infecções de 
repetição como candidíase e herpes, 
causadas pela baixa imunidade.

PRODUTO DOSAGEM

Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Imuno TF 50mg
Lactobacillus reuteri 108 UFC
Lactobacillus 
helveticus

109 UFC

Excipiente Qsp 1 cápsula
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REDUTOR DA DEGRADAÇÃO 
DA CARTILAGEM E DA 
INFLAMAÇÃO ARTICULAR

INDICAÇÃO
Diminuição da degradação da 
cartilagem e melhora da dor em 
pacientes com artropatias relatadas 
ou praticantes de atividades físicas.

PRODUTO DOSAGEM

Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

UC-II® 40mg
MOVE™ 100mg
Excipiente qsp 1 cápsula

COMPOSTO MULTIFATORIAL 
PARA OSTEOARTRITE

INDICAÇÃO
Auxilia no controle da osteoartrite, 
atingindo várias vias de ação. 
Promove de maneira natural a 
diminuição da degradação da 
cartilagem e controle da inflamação.

PRODUTO DOSAGEM

Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

UC-II® 40mg
MOVE™ 100mg
Veg-D 10mg
Excipiente qsp 1 cápsula

CICATRIZANTE
PÓS-PROCEDIMENTO 

INDICAÇÃO
Pacientes que tenham passado 
por procedimento dermatológico, 
melhorando a cicatrização, eritema 
pós-procedimento e potencializando 
os resultados.

PRODUTO DOSAGEM

Passar na face imediatamente após 
procedimento e home care 1x ao dia.
*Armazenar sob refrigeração.

EPIfactor® 1mL
Starnew 1,6%
D-Pantenol 0,5%
Ext. Glicol. Camomila 5%
Base sérum qsp 5g

PÓS-PROCEDIMENTO CONFORT

INDICAÇÃO
Pacientes que tenham passado por 
procedimento dermatológico, melhorando 
a cicatrização, eritema pós-procedimento 
e potencializando os resultados.

PRODUTO DOSAGEM

EPIfactor® 1mL
Tospearl 3000 A 10%
SF 1202 17%
Silsoft gel qsp 100%

Passar na face 1x ao dia.
*Armazenar sob refrigeração.
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O inverno é uma estação do ano carac-
terizada pela queda de temperatura. Os 
efeitos de elementos meteorológicos e/ou 
variações de temperatura no ambiente so-
bre o corpo humano têm sido estudados nas 
últimas décadas. Sabe-se, em geral, antes de 
uma alteração climática a pressão barométri-
ca cai, deixando os tecidos biológicos mais 
suscetíveis a perda de controle sob proces-
sos infl amatórios, o que pode predispor o 
aumento  da sensibilidade das terminações 
nervosas, consequentemente causando des-
conforto e dor.

Este processo funciona da seguinte maneira:

1 – Com a pressão atmosférica estável e 
exercendo um efeito compressivo de exter-
no para interno (pressão barométrica), que 
auxilia na estabilidade e constância dos te-
cidos como músculo e cartilagem articular, 
mantendo sua tensão e densidade em es-
tado de normalidade, assim exercendo um 
melhor controle sob reações infl amatórias;

2- Doenças de característica infl amatória 
como osteoartrite, doença degenerativa e 
progressiva decorrente do envelhecimento 
biológico e da carga imposta em atividades 
de vida diária que vão afetar a vida útil da 
cartilagem articular, predispondo a perda de 
mobilidade e funcionalidade do nosso cor-
po. No inverno os sinais clínicos da osteoar-

trite, como a dor articular, acabam aumen-
tando devido aos efeitos meteorológicos 
relacionados à pressão atmosférica;

3 -  A queda da pressão atmosférica e/ou 
oscilação de temperatura ocasionada no in-
verno, leva a diminuição da estabilidade dos 
tecidos, decorrente da diminuição do efeito 
compressivo, o que aumenta a sensibilidade 
das terminações nervosas predispondo a dor. 

No processo de envelhecimento biológi-
co é normal a diminuição das características 
físicas de tecidos como o músculo, que vai 
perdendo força e reação; articulações, com-
postas por cartilagem que acabam diminuin-
do e/ou até perdem seu poder de absorver 
e dissipar carga. 

A cartilagem articular tem sua matriz fei-
ta de colágeno (ou colágeno com elastina), 
que fornece fl exibilidade e força de resistên-
cia a carga. Tem funções tais como a forma-
ção do  esqueleto temporário dos embriões, 
suporte para tecidos moles e com fl exibilida-
de, reveste articulações com a função de ab-
sorver e dissipar cargas, auxilia na formação 
e crescimento dos ossos longos e facilita o 
movimento articular. 

Portadores de artrites, ou a condição de 
estado infl amatório da cartilagem articu-
lar, popularmente conhecido como artrose, 
quando submetidas a redução de tempe-

Louis Augustus Bispo
Neurocientista, fisioterapeuta especialista em 
Disfunções Músculo Esqueléticas, especialista 
em prescrição Farmacêutica, mestre em 
Engenharia Biomédica, Professor de Anatomia 
Humana, professor de Biomecânica, Professor 
de Neurociências e comportamento.

    ORES ARTICULARES 
NO INVERNO

MOVIMENTO E LONGEVIDADE
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ratura sentem agravos dos seus sintomas 
devido ao espasmo muscular (reação de 
contração muscular involuntária), causan-
do aumento da compressão da articulação 
doente. Sob o frio, o tempo de reação mus-
cular também é um pouco mais lento, tendo 
como consequência a redução de seu efeito 
de proteção articular durante o movimento, 
principalmente nos joelhos e quadril.

A Universidade de Harvard, corrobora 
com a tese de que a chegada de frentes frias, 
como as que enfrentamos sazonalmente no 
Brasil, seriam maléfi cas para aqueles que 
tratam de lesões ortopédicas, principalmen-
te aquelas com reação infl amatória crônica, 
como tendinites e artrites.

Para sanar os efeitos destas doenças in-
fl amatórias devemos, em um primeiro mo-
mento, manter a capacidade física de nos-
sas articulações de suportar carga, de forma 
preventiva e curativa, através da manutenção 
de substâncias vitais para essa função, como 
o colágeno. Atualmente, a melhor forma de 
suprir estas nescessidas é através da inges-
tão de colágeno em sua forma original, que 

encontramos em sua melhor apresentação 
como o UC-II®, que consiste em colágeno 
tipo II não desnaturado que age juntamente 
com o sistema imunológico reestabelecendo 
a homeostase entre quebra e síntese do co-
lágeno tipo II e desativa a resposta autoimu-
ne, que ativa a produção exacerbada da en-
zima colagenase, responsável por degradar 
a cartilagem articular, gerando infl amação. 

Em um segundo momento, o uso de 
forma curativa, estabilizando, controlando 
e diminuindo o processo infl amatório, do 
MOVE™, que é um anti-infl amatório natural 
capaz de diminuir a dor e a infl amação nas 
articulações sem os efeitos colaterais dos 
anti-infl amatórios comuns. Os óleos não vo-
láteis contidos em MOVE™ garantem maior 
biodisponibilidade, o que leva a um melhor 
controle da infl amação atravez da inibição 
da enzima 5-lipoxigenase, que está envol-
vida diretamente na síntese de mediadores 
infl amatórios, melhorando seus sintomas.
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FORTALECENDO 
A IMUNIDADE

O sistema imunológico protege o orga-
nismo contra substâncias prejudiciais pre-
sentes no ambiente e é essencial para a 
nossa sobrevivência. As defesas do organis-
mo trabalham de forma silenciosa, de modo 
que nós não percebemos sua ação, embora 
diferentes grupos de células estejam tra-
balhando em conjunto para combater pa-
tógenos. Porém, quando o sistema imune 
está comprometido, ou o patógeno é muito 
agressivo ou ainda, se nos deparamos com 
um patógeno nunca antes combatido por 
nosso organismo, podemos desenvolver al-
gumas doenças.

Muitos agentes infecciosos sofrem mu-
tações rápidas, apresentando assim uma 
aparência diferente ao sistema imunológico. 
Esta é a razão pela qual somos repetidamen-
te suscetíveis a infecções virais, como resfria-
dos e gripes. 

As funções básicas do sistema imunológi-
co compreendem:

• Neutralizar patógenos como bactérias, 
vírus, parasitas ou fungos que entrem no or-
ganismo, removendo-os;

• Reconhecer e reagir especifi camente 
contra diferentes tipos de agentes prejudi-
ciais;

• Desenvolver a memória imunológica, 
para reconhecer e combater rapidamente 
futuras invasões.

O sistema imunológico apresenta dois 
tipos de imunidade que caracterizam dois 
tipos de respostas à substâncias ou agentes 
anormais ou estranhos: a imunidade inata ou 
natural (resposta imune inata) e a imunida-
de adquirida ou adaptativa (resposta imune 
adquirida). A imunidade inata é a primeira 
linha de defesa do organismo, com a qual já 
nascemos. É uma resposta rápida, não espe-
cífi ca e limitada aos estímulos estranhos ao 
corpo. É representada por barreiras físicas, 
químicas e biológicas, células e moléculas, 
presentes em todos os indivíduos. A imuni-
dade adquirida ou adaptativa é ativada pelo 
contato com agentes infecciosos e sua res-
posta à infecção aumenta em magnitude a 
cada exposição sucessiva ao mesmo invasor.

Para se comunicar entre as células, o sis-
tema imunológico utiliza substâncias sina-
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Defesa Imune

Inespecífica Específica

Fagocitose Destruição 
específica de

antígenos 
celulares

Ativação 
de células T 
antígeno-

específicas

Secreção de 
anticorpos/

imunoglobulinas

Eficiente, com 
rápida resposta 

de anticorpos ao 
reconhecimento 
subsequente de 

antígenos

Apresentação 
de antígenos

Destruição 
de antígenos 

celulares 
inespecíficos

Fagocitose
Efetor

IMUNIDADE

lizadoras semelhantes a hormônios. Dentre 
estas, podemos citar os Fatores de Transfe-
rência (FT), uma classe de substância desco-
berta recentemente que representa um tipo 
único de mensageiro usado na comunicação 
“célula para célula” no sistema imune. São 
pequenas moléculas que se comportam 
como híbridos entre as interleucinas e os an-
ticorpos; eles levam mensagens de uma cé-
lula para outra como as interleucinas, e tam-
bém atuam se ligando aos antígenos como 
fazem os anticorpos. 

O colostro, primeiro leite produzido pe-
los mamíferos, bem como a gema de ovos 
de aves e dialisados de células esplênicas 
suínas ou de vitelo, são fontes ricas de fato-
res de transferência relacionadas aos produ-
tos comercialmente disponíveis como suple-
mentos dietéticos.

IMUNO TF  COMO  FORTALECEDOR DO SISTEMA IMUNE
O inverno é o período em que as pessoas 

mais se preocupam com gripes, alergias e 
sinusites. Na estação do frio, elas são mais 
comuns devido a aglomeração de pessoas 
em ambientes fechados, o que facilita a cir-
culação de vírus e bactérias. Para evitar o 
desconforto gerado por essas doenças, além 
de se agasalhar bem, é possível investir em 
complementos que auxiliam na  prevenção 
de patologias e, ainda, que reforçam o siste-
ma imunológico. 

Imunidade 
inata

Células
natural killer

Células
dendríticas

Células de 
memória Plasmócitos

Células T 
citotóxicas 

(CD8)

Células T 
auxiliares 

(CD4)

Neutrófilos Monócitos

Macrófagos

Imunidade 
adaptativa

Humoral

Linfócitos B Linfócitos T

Celular

Uma resposta imune pode 
levar de 10 a 14 dias para se 
desenvolver completamente.
Contudo, o uso de ImunoTF 
pode induzir uma resposta 
imune em menos de 24 horas.
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Imuno TF é um produto desenvolvido 
através de um processo tecnológico, com-
posto por fatores de transferência isolados, 
extraídos de suínos, com a capacidade de 
ativar os mecanismos de defesa do orga-
nismo a combater adequadamente diver-

sas formas de 
agentes in-

v a s o r e s , 

por entregar ao corpo células de memória 
prontas para reconhecer e eliminar diferen-
tes espécies de patógenos. Dessa forma, 
toda vez que o mesmo agente entrar em 
contato com o organismo, o nosso sistema é 
imediatamente avisado pelas células de me-
mória e o patógeno é eliminado sem que o 
corpo manifeste a doença. 

Uma resposta imune pode levar de 10 a 
14 dias para se desenvolver completamente. 

Contudo, o uso de ImunoTF pode in-
duzir uma resposta imune em menos 
de 24 horas. Os FTs são moléculas 
produzidas naturalmente pelo nos-
so sistema imunológico, auxiliando 
na memória imunológica do indi-

víduo. Não é uma 
droga ou vitami-

na para curar 
uma patologia 
específi ca, mas 
atua como um 
estímulo para 

o nosso sistema 
imunológico. 

Doenças Efeitos

Asma alérgica Redução do uso de glicocorticoides.

Asma brônquica extrínseca Redução da frequência e intensidade das crises, redução 
das concentrações de IgE.

Câncer gástrico Melhora clínica; aumento de CD3+, CD4+, CD8+, células 
NK. Alterações positivas para níveis normais de TNF-α e IL-1b.

Dermatite atópica Redução de eosinófi los periféricos e do nível de IgE.

Glioma (tumor cerebral)
Redução do tamanho do tumor, aumento da contagem 
celular CD2+, CD4+, CD8+ e células NK e de células 

tumorais apoptóticas.

Herpes-zoster Efeito imunomodulador, aumento dos níveis de IFN-γ e da 
contagem de células CD4+ no grupo tratado com FT.

HIV Aumento dos níveis de células T helper e células T 
citotóxicas.

Infecções oportunistas em pacientes com câncer 
(leucemia)

Controle terapêutico de infecções oportunistas (fúngica, 
viral e micobacteriana).

Melhora da imunidade em pacientes pós-cirúrgicos Restabelecimento da resposta imune.

TABELA 1. DOENÇAS EM QUE A IMUNOTERAPIA COM FATOR DE TRANSFERÊNCIA APRESENTA POTENCIAL BENEFÍCIO
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Este é um estudo de caso realizado com 
a utilização do ativo Meratrim® voltado para 
emagrecimento de gordura e diminuição da 
compulsão alimentar.

O excesso de gordura corporal, princi-
palmente visceral, promove a liberação de 
citocinas pró-inflamatórias (TNF-α; IL-6; etc) 
que, juntamente com a compulsão alimentar, 
resulta em uma disfunção metabólica que di-
ficulta o processo de emagrecimento pelas 
condições normais (menor consumo energé-
tico e maior gasto energético). O indivíduo 
com adiposidade e compulsão alimentar en-
tra em um “ciclo vicioso da gordura”.

O Meratrim® é um blend de extratos pa-
dronizados em 7-hidroxifrullanolideo e 
α-magostin que influencia no aumento da 
expressão de adiponectina e diminuição da 
expressão de PPARγ, ADRP e CD36, auxilian-
do o processo de emagrecimento e a retira-
da do indivíduo de um ciclo vicioso.

Por este motivo, eu selecionei o ativo 
Meratrim® para ser trabalhado no emagreci-
mento de 14 indivíduos que apresentavam 
resistência na perda de peso convencional 
com o objetivo de auxiliar neste processo e 
aderência ao plano alimentar individualizado.

     ELATO DE CASO:

Chelsea Bresler Bezerra
Nutricionista Graduação Unicamp, pós-graduação 

em Nutrição Esportiva Funcional, pós-graduação em 
Nutrição Ortomolecular, especialização em Triathlon 

e parte do corpo docente do Instituto Hi-Nutrition

O grupo avaliado (14 indivíduos) consis-
tiu em 9 mulheres, entre 23-64 anos, com 
composição de gordura (CG) 23,8-36,1% e 
4 homens, entre 28-60 anos, com CG 21,6-
33,6%. A dosagem administrada do ativo 
foi de 400mg 1x/dia por um período de 4 
semanas.

Somente um indivíduo (homem, 60 anos) 
não concluiu o protocolo do estudo, portan-
to os resultados deste foram desconsidera-
dos na avaliação.

Dos 13 indivíduos que completaram o 
tempo do tratamento conforme indicação, 
todos apresentaram boa aceitabilidade e 
relataram diminuição significativa da com-
pulsão alimentar sendo que 6 pediram para 
continuar com a administração do ativo.

A média de redução de CG foi de 1,3%; 
peso total foi de 1,9Kg; circunferência de 
cintura foi de 2,1cm e circunferência abdo-
minal foi de 2,5cm. O melhor resultado de 
3 desses 4 parâmetros foi atingido por um 
homem, 29 anos, com -3,5%CG; -4,5Kg e 
-4cm de circunferência de cintura; e o me-
lhor resultado para redução de circunferên-
cia abdominal foi de uma mulher, 24 anos, 
com -6,5cm.
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O Meratrim® comprovou ser um ativo com 
alta aceitabilidade, auxiliador na diminuição 
da compulsão alimentar e melhora da ade-
rência ao plano alimentar e que pode ser tra-
balhado em um público heterogêneo (sexo 
feminino e masculino entre 20-60 anos) com 
expectativa de resultados positivos, mostran-
do versatilidade.

NOTAS:

ADIPONECTINA
Estudos mostram que, paradoxalmente, a 

adiponectina – um hormônio secretado pe-
las células adiposas – está em concentração 
plasmática significativamente menor em in-
divíduos obesos que em indivíduos saudá-
veis. A adiponectina é um hormônio que está 
relacionado com a homeostase da oxidação 
de gordura e regulação da glicose plasmá-
tica (1). A adiponectina também favorece a 
sensação de saciedade.

PPARγ
O PPARγ (Peroxisome Proliferator-Activa-

ted Receptor Gamma) é um receptor nuclear 
envolvido com a diferenciação de adipócitos 
e captação de ácidos graxos livres (AGL) pe-
los adipócitos, estimulando adipogênese. O 
PPARγ é altamente expresso por macrófagos 
e, no processo inflamatório em que há a infil-

tração de macrófagos no tecido adiposo, sua 
liberação é exacerbada o que compromete a 
homeostase (2).

ADRP
A ADRP (Adipose Differenciation-related 

protein) é uma proteína relacionada com a 
formação e estrutura das vesículas de gordu-
ra no tecido adiposo e hepático. Sua expres-
são é aumentada com o acúmulo de gordura 
subcutêna, visceral e hepática (3).

CD36
O CD36 é um receptor de membrana 

presente em inúmeros tipos celulares, inclu-
sive adipócitos, monócitos e macrófagos. O 
CD36 exerce função na captação de ácidos 
graxos de cadeia longa (AGCL) e de LDL oxi-
dada (oxLDL). Estudos mostram que com a 
adiposidade aumentada a expressão desse 
receptor também é aumentada e este con-
tribui para a liberação de citocinas inflama-
tórias pela estimulação da via JNK, além de 
contribuir para a adipogênese (4).
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Murilo Pereira
Nutricionista pela Universidade Federal de Pelotas; Mestre em 
Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, 
onde cursou Doutorado; Coordenador do curso de Nutrição no 
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – 
IESB; Consultor Científico da VITAFOR Suplementos Nutricionais.

ODULAÇÃO INTESTINAL
Os benefícios da manipulação

Um dos benefícios da prescrição individualizada é que esse método terapêutico atende dire-
tamente às necessidades de cada paciente, baseando-se em suas características individuais. 
A manipulação possibilita associar substâncias que tratam diferentes necessidades em uma 
mesma formulação, uma combinação de comodidade e excelente custo benefício. O sistema 
magistral passa por um rigoroso sistema de qualifi cação das matérias-primas e tecnologias 
inovadoras para garantir a qualidade dos insumos. Os ativos permitem associações cada vez 
mais inteligentes, oferecendo maior estabilidade, segurança e biodisponibilidade. Portanto, a 
resposta ao tratamento é mais efi caz, rápida e assertiva. 

Confi ra a seguir a entrevista que o Dr. Murilo Pereira concedeu à Revista Única, contando um 
pouco sobre a sua experiência com os produtos manipulados no seu dia-a-dia.

Revista Única: Poderia nos falar um pouco 
sobre seu curso de Modulação Intestinal?
Dr. Murilo Pereira: Sobre a Modulação In-
testinal, na verdade é a realização de um 
sonho. Falar sobre as possibilidades tera-
pêuticas, a partir do intestino, desde que eu 
comecei a estudar nutrição e depois, espe-
cifi camente a disbiose, que é uma discipli-
na contemplada dentro da pós-graduação 
em Nutrição Funcional, aprofundando os 
conceitos sobre esse tema, apareceu a ne-
cessidade de tornar prática a prescrição de 
nutracêuticos que pudessem melhorar essa 
condição do intestino, e foi daí que surgiu 
o tema Modulação Intestinal. O que vem a 
ser isso? É basicamente um método de pro-
mover a saúde do intestino e, a partir dele, 
fazer com que tenhamos resultados tanto no 
sistema cardiovascular, nas vias áereas, no 

trato genito-urinário, na cavidade oral, e até 
mesmo na redução de esteatose hepática. 
Mas, com certeza, o melhor benefício para 
o paciente é a adequação do sistema hepá-
tico. Podemos afi rmar hoje que existe uma 
relação íntima entre o intestino e o fígado, 
então modular o intestino hoje é diminuir as 
doenças hepáticas e talvez até mesmo meta-
bólicas, como diabetes, e quem sabe até do 
sistema nervoso central. A Modulação Intes-
tinal nada mais é do que uma estratégia para 
promover o equilíbrio intestinal e fazer com 
que tenhamos melhora sistêmica.

R.U.: Como você conheceu os medicamen-
tos manipulados?
M.P.: A área de manipulação é uma área 
necessária para o profi ssional nutricionista, 
visto que as inovações do setor de manipu-

Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, 
ENTRE ASPAS
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lação dependem de grande rigor da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
No entanto, a área de manipulados conse-
gue trazer insumos para a prescrição nutri-
cional com uma celeridade muito maior do 
que o desenvolvimento de produtos acaba-
dos, então essa área de modulação intestinal, 
por ser muito nova, necessita dos produtos 
manipulados, porque nós temos uma janela 
entre a descoberta dos ativos e a aplicabili-
dade disso no consultório. Então, a área de 
manipulação atende muito a prescrição nu-
tricional, porque justamente ela consegue 
diminuir este gap entre a descoberta cien-
tífica e a aplicabilidade. Nós temos vários 
exemplos no Brasil como a coenzima Q10, 
que chegou muito antes no setor de mani-
pulação e hoje já está na linha de produtos 
acabados, e temos ainda alguns ativos como 
os padronizados em gingerol, padronizados 
em hesperidina, que são produtos exclusi-
vos do setor de manipulação. Então a busca 
pelo resultado para o paciente fez com que 
eu conhecesse o setor de manipulados e me 
encantasse por ele, até porque garante essa 
proximidade entre o profissional prescritor e 
a melhora do paciente, e com certeza tam-
bém alimenta o setor de prescrição desta 
área em que o grande beneficiário sempre 
é o paciente.

R.U.: Qual o diferencial que os medicamen-
tos manipulados oferecem na área gastroin-
testinal, que é o seu grande foco?
M.P.: Na modulação intestinal, é claro que 
80% do processo consiste em remover ali-
mentos potencialmente alergênicos, alimen-
tos que fazem mal. Mas à partir disso, nós 
temos um momento em que é necessário 
a reconstituição do trato gastrointestinal. O 
IFM (Instituto de Medicina Funcional Ame-
ricano), trabalha esta recuperação do trato 
gastrointestinal a partir de 6 pilares, que eles 
chamam de 6Rs, que são: Remover alérge-
nos alimentares; Reparar o epitélio intestinal; 
Recolocar enzimas digestivas; Reinocular 

com microrganismos o intestino; Reequili-
brar o estilo de vida e Reavaliar o paciente. 
Então, esses 6Rs permitem este manejo na 
modulação intestinal, e é aí que nós temos a 
necessidade de utilizar tanto produtos aca-
bados quanto produtos manipulados. Um 
exemplo na recuperação do epitélio, por 
exemplo, é o uso de ômega 3, glutamina e  
também de silício biodisponível. Dentre es-
ses 3 produtos, o silício por exemplo, é um 
produto exclusivo do setor de manipulação, 
assim como muitos outros, então é necessá-
rio ter este complemento da área de produ-
tos acabados com os produtos manipulados 
para a modulação intestinal.

R.U.: Na sua opinião, como será o futuro dos 
medicamentos manipulados na prevenção 
de doenças?
M.P.: Eu acredito que a prevenção de doen-
ças venha a ser o futuro da medicina no mun-
do. Nos EUA, o anti-aging, criado há alguns 
anos, hoje tem mais de 26 mil médicos ca-
dastrados nesta linha de atuação. A A4M (As-
sociação Americana Anti-Aging), agrega esta 
medicina preventiva. No Brasil, ela tem sido 
abraçada tanto pelo corpo médico quanto 
pelo corpo de nutricionistas, e a manipulação 
consegue servir aos profissionais prescritores 
de uma forma muito ágil e rápida, bem como 
permite a personalização, porque nem todos 
os pacientes precisam dos mesmos suple-
mentos para a prevenção, alguns precisam 
de um determinado pool de vitaminas, en-
quanto outros pacientes precisam de outros 
tipos, alguns indivíduos necessitam de com-
plementos para a ação mitocondrial porque 
usam algum fármaco, então a manipulação 
permite esta personalização do atendimento 
na prevenção da saúde. É nisso que eu acre-
dito, é isso que me motiva a estudar todos os 
dias, e me motiva também a promover os cur-
sos em diversos locais do país, sempre com 
a parceria de uma farmácia de manipulação, 
porque eu acredito neste setor, e principal-
mente acredito na melhora do paciente.
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Ellen Fibra
Farmacêutica graduada pela Universade São Francisco, 
com pós graduação em Assuntos Regulatórios pelas 
Faculdades Oswaldo Cruz. Atualmente atua como 
farmacêutica responsável técnica e líder da Garantia da 
Qualidade na unidade Campinas da Infinity Pharma®.

   NFINITY PHARMA®: 
QUALIDADE QUE 
ANTECEDE A MARCA
A Infi nity Pharma® investe fortemente em 
Qualidade e Inovação.  É a única empresa do 
mercado magistral brasileiro a obter as cer-
tifi cações do Food and Drug Administration 
(FDA), órgão americano responsável pelo 
controle de alimentos, suplementos, medi-
camentos, cosméticos, equipamentos médi-
cos e materiais biológicos, e Boas Práticas de 
Distribuição e Fracionamento (BPDF) estabe-
lecidas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA).

Contamos com uma unidade central loca-
lizada na cidade de Anápolis-GO, a Fagron 
Services Brasil (FSBR), responsável por todo 
o fracionamento e controle de qualidade de 
nossas matérias primas. 

A fi m de garantir a qualidade e efi cácia de 
nossos insumos, investimos em equipamen-
tos inovadores e tecnológicos, procedimen-
tos validados e profi ssionais capacitados. 
Trabalhamos com fabricantes nacionais e 
internacionais, todos qualifi cados por nossa 
equipe interna responsável pela qualifi cação 
de fornecedores. 

Para que a matéria-prima chegue até a far-
mácia de manipulação, e consequentemen-
te até o paciente, ela segue por uma série de 
etapas que garantem a segurança e efi cácia 
do produto fi nal.

Por isso, para cada lote recebido em nossa 

unidade fracionadora (FSBR), é retirada uma 
alíquota que é destinada ao laboratório de 
Controle de Qualidade. Através dessa alí-
quota são realizadas as análises que defi nem 
a aprovação ou reprovação de um lote de 
matéria-prima. Somente com as análises de 
entrada realizadas, e a matéria-prima devida-
mente aprovada, é que seguimos para as de-
mais etapas do processo de fracionamento.

Através do Controle de Qualidade de insumos 
farmacêuticos, somos capazes de analisar:

• Controle do Ativo Farmacêutico através 
de análises de identifi cação e teor, nas quais 
são utilizados equipamentos tais como Es-
pectrofotômetro de Infravermelho, Espec-
trofotômetro de UV-VIS, HPLC e UPLC;

QUALIDADE

[...] a Infi nity Pharma® garante a 
qualidade, efi cácia e segurança 
de seus insumos, incluindo todo 
o transporte desde a aquisição 
da matéria-prima até a chegada 
da mesma nas farmácias de ma-
nipulação, trabalhando somente 
com fornecedores e transporta-
doras previamente qualifi cadas.
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• Controle de Pureza através de 
análises de ponto de fusão e rotação 
específica, nas quais são utilizados equipa-
mentos tais como Fusímetro e Polarímetro;

• Controle de impurezas tóxicas através da 
análise de metais pesados (ex: Cádmio, Ar-
sênio, Chumbo e Mercúrio). Para essa análi-
se, utilizamos o ICP-OES (Espectrômetro de 
Emissão Ótica com Plasma Indutivamente 
Acoplado), equipamento oficial segundo a 
Farmacopéia Americana (USP – United Sta-
tes Pharmacopeia). O equipamento emite 
radiação eletromagnética, permitindo aná-
lises simultâneas de vários elementos em 
poucos segundos com ótimos limites de 
quantificação;

• Controle de Impurezas Tóxicas através 
da análise de solventes residuais, sendo 
aprovados apenas os produtos comprova-
damente seguros à saúde. Para essa análise 
são utilizados equipamentos tais como o 
Cromatógrafo à Gás (CG);

• Controle de Umidade através de análises 
de perda por secagem e quantificação de 
teor de umidade, nas quais são utilizados 
equipamentos tais como o Titulador Karl 
Fischer;

• Controle Microbiológico através da con-
tagem de bactérias e fungos em placas. 
São análises longas, que levam geralmente 
de 5 à 7 dias para serem finalizadas.

Após aprovação da amostra pela 
equipe do Controle de Qualidade, as 

matérias-primas são fracionadas em emba-
lagens menores, que serão destinadas às 
farmácias de manipulação.

Os insumos fracionados são novamente sub-
metidos às análises do Controle de Qualida-
de, pois após o fracionamento é necessário 
garantir que o insumo manteve as mesmas 
características iniciais.

As embalagens fracionadas são destinadas à 
unidade Infinity Pharma®, onde são armaze-
nadas e posteriormente comercializadas às 
farmácias de manipulação.

Na unidade de distribuição, contamos com 
ambiente climatizado em amplo armazém, 
onde são seguidas as normas previstas em 
compêndios oficiais e legislações vigentes 
para o setor. 

Além disso, a Infinity Pharma® garante a 
qualidade, eficácia e segurança de seus in-
sumos, incluindo todo o transporte desde a 
aquisição da matéria-prima até a chegada 
da mesma nas farmácias de manipulação, 
trabalhando somente com fornecedores e 
transportadoras previamente qualificadas.

A Infinity Pharma® preza pela qualidade de 
seus insumos, processos e relacionamento 
com prescritores, clientes e pacientes. Por 
isso, estamos constantemente investindo e 
dedicando-nos para que cada produto dis-
pensado chegue ao paciente com qualida-
de, eficácia e segurança comprovados. 
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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

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


