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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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Em pesquisa divulgada pela agência 
britânica GlobalWebIndex, realizada 
nos 45 maiores mercados de internet 
do mundo, foi estimado que cada pes-
soa passa em média 143 minutos por 
dia em redes sociais. Os dados tam-
bém mostram que 90% dos consumi-
dores utilizam a Internet para pesquisar 
antes de tomar a decisão de compra.
Então fica a pergunta: sua farmácia 
está no meio digital? Se não está, acho 
que você deve dar uma passadinha na 
matéria que o Consultor em Gestão 
Magistral e Sócio Diretor do Propague-
Farma e da FarmaPlus, Wagner Ferra-
rezi, escreveu sobre o assunto. Você vai 
perceber quantas oportunidades de 
negócio estão te esperando online!
Falando em especialistas, esta edição 
está cheia deles. Jocelyn Bérubé, Mes-
tre em Medicina Experimental e vice-
-presidente de assuntos científicos e 
regulatórios da Innovactiv, um de nos-
sos mais prestigiados fornecedores, 
escreve para nós sobre “Intervenções 
Nutracêuticas para Esteatose Hepáti-
ca”. Essa doença silenciosa pode ter 
grandes impactos na vida do paciente, 
e é importante que seja detectada em 
seus estágios iniciais, já que suas cau-
sas ainda são motivo de debate entre 
os cientistas.
Quem também nos deu a honra de par-
ticipar foi o Dr. Victor Dias. Especialista 
em Medicina Integrativa, ele nos conta 
sob sua ótica o que pode ser feito para 
prevenção e tratamento da Síndrome 
da Fadiga Crônica, uma doença que 
também concentra algumas incertezas 
em relação às suas possíveis causas.
Um dos sintomas associados a ela é 
a má qualidade do sono, outro tema 

abordado nesta edição, em que um 
dos desenvolvedores da Pinetonina® 
nos dá uma aula sobre as proprieda-
des terapêuticas da lavanda, apro-
fundando o diálogo da aromaterapia, 
tema muito em alta em tempos onde 
a ansiedade é predominante entre os 
brasileiros.
Outro tema que não sai dos consul-
tórios é o emagrecimento saudável e, 
principalmente, duradouro. Por isso 
trouxemos nossa querida speaker e 
grande parceira, Dra. Flávia Cyfer, ex-
plicando como evitar o temido “efeito 
sanfona”. Quais estratégias e produtos 
que podem ser usados como aliados 
na dieta e reeducação alimentar. Um 
spoiler para você: Lowat® e Sinetrol®!
Temos outra Nutricionista nesta edi-
ção: a Dra. Thays Santana é especia-
lizada em tratar doenças autoimunes 
e nos conta um pouco sobre sua prá-
tica e estratégias que utiliza com seus 
pacientes. E se você acompanha as 
novidades da Infinity Pharma®, já está 
com dois produtos na ponta da língua 
quando o assunto é fortalecimento da 
imunidade: BIOintestil® e ImunoTF.
Ufa, quanta coisa! E não para por aí: 
ainda temos uma matéria com o Dr. 
Adolfo Duarte sobre a saúde óssea 
pela visão da medicina Ortomolecu-
lar; e “A importância da antioxidação 
no processo de envelhecimento”, 
com a Dra. Mariana Sanfins Vedovel-
lo, estreante aqui na Revista Única.

Muita informação e conteúdo de quali-
dade te esperam nas próximas páginas.
Boa leitura!

Ana Paula Fidélis
Gerente Geral

EXPEDIENTE
A Revista Única é uma publi-
cação da Infinity Pharma®, 
distribuída gratuita-
mente a prescritores e 
farmacêuticos magistrais.
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Projeto gráfico e Diagramação: 
Victor Rodrigues
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As opiniões dos artigos as-
sinados e dos entrevistados 
são de responsabilidade de 
seus autores. Não é permiti-
da a cópia ou a reprodução 
total ou parcial do conteúdo 
sem prévia autorização. As 
sugestões de fórmulas de-
vem ser testadas previamen-
te e utilizadas sob orientação 
médica.Este material forne-
ce informação técnica ade-
quada à tomada de decisão 
exclusiva do profissional de 
saúde, médico, nutricionista 
e farmacêutico magistral. As 
substâncias (ingredientes em 
sua forma isolada, necessitan-
do prescrição e formulação 
magistral personalizada para 
serem utilizados) são de total 
propriedade e responsabili-
dade de seus fabricantes.
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MERCADO MAGISTRAL

Tão desafi ador quanto promissor, o mun-
do digital se consolidou como um dos prin-
cipais canais de comunicação de pequenas, 
médias e grandes empresas. Você pode gos-
tar ou não, mas o fato é que a sociedade está 
cada vez mais conectada. 

Em pesquisa divulgada pela agência 
britânica GlobalWebIndex realizada nos 45 
maiores mercados de internet do mundo, foi 
estimado que cada pessoa passa em média 
143 minutos por dia em redes sociais, apre-
sentando um crescimento de 60% no tempo 
dedicado a elas, se comparada a pesquisa 
realizada pela mesma agência em 2012. Ain-
da falando sobre redes sociais, o Brasil apa-
rece em segundo lugar entre os países com 
a maior média de tempo conectada. O Brasil 
também aparece bem posicionado quando 
o assunto é o número de anunciantes do 
Instagram, fi cando atrás apenas dos EUA, se-
gundo Jim Squires, diretor de operações de 
mercado da rede. 

O acesso à tecnologia, à informação e à 
distribuição de conteúdo gratuito através 
das redes sociais, vem mudando a forma 
como as empresas se relacionam com seu 
público e consequentemente os hábitos 
de consumo da sociedade. A tradicional e 
conservadora forma de se comunicar vem 

cada dia mais perdendo espaço para as no-
vas oportunidades e estratégias do mundo 
digital. A proximidade com o público con-
sumidor, a praticidade das ferramentas dis-
ponibilizadas, a facilidade da interação e a 
velocidade da distribuição de conteúdo fi ze-
ram com que a forma das empresas se rela-
cionarem com seus consumidores mudasse 
completamente nos últimos 20 anos.

Os dados mostram que 90% dos consu-
midores utilizam a Internet para pesquisar 
antes de tomar a decisão de compra. 50% 
dos consumidores conectados seguem uma 
conta de empresa, 60% das pessoas conec-
tadas afi rmam já ter conhecido um produto 
ou serviço através das redes sociais e 75% 
dos usuários, após terem sido inspirados por 
um post, visitam um site ou uma loja virtual.

Dentre as diversas vantagens que um 
bom trabalho com redes sociais pode pro-
porcionar para sua farmácia, destacam-se:

MAIOR VISIBILIDADE DA MARCA
Não se pode negar que usar a internet para 

divulgar a farmácia de manipulação garante 
uma maior visibilidade para a sua marca. Lem-
bre-se que, hoje em dia, um grande número 
de consumidores usa as ferramentas online 
para pesquisar produtos antes de adquiri-los.

   ARKETING 
DIGITAL MAGISTRAL

Wagner Ferrarezi
Consultor em Gestão Magistral

Sócio Diretor do PropagueFarma 
e da FarmaPlus

Um universo de oportunidades



77

Por isso, ao construir um site e/ou blog, 
tenha em mente que com presença nas re-
des sociais é possível que um maior número 
de consumidores em potencial encontre a 
sua marca. Isso pode fazer toda a diferença 
na hora de elegerem o seu estabelecimento 
e não o concorrente.  

ATRAIR NOVOS CLIENTES E MANTER FIDELIDADE
Com mais visibilidade para a sua farmácia 

de manipulação, uma consequência natural 
é a possibilidade de atrair e conquistar no-
vos clientes para o seu negócio. Além disso, 
crescem as chances de quem já é seu cliente 
manter-se fi el à sua marca.

Afi nal, como diz o ditado, quem não é vis-
to, não é lembrado. Isso quer dizer que é pre-
ciso ser visto, inclusive na web. E mais, a sua 
marca na internet contribui ainda para a cre-
dibilidade e confi abilidade da sua empresa. 

FACILIDADE EM SE COMUNICAR COM PÚBLICO-ALVO 
Por fi m, mas não menos importante, mais 

uma vantagem do marketing digital é a facili-
dade que existe na hora de se comunicar com 
o seu público. Vale lembrar que as pessoas, 
cada vez mais, usam os celulares para fazerem 
pesquisas antes de comprar produtos.

Mas, assim como todo mercado em franca 
ascensão, a atuação em rede social pode não 
ser tão simples quanto parece. Para que você 
tenha uma atuação profi ssional, e consiga 
traduzir a presença nas redes sociais em con-
versão de vendas, são necessários 05 passos:

Defi nição de identidade e posicionamento da 
marca: Se a ideia é se relacionar com seu pú-
blico-alvo, a rede social tem que transmitir a 
identidade e posicionamento da marca. O 
universo digital é cada vez mais democrático 
e popular, com isso, uma comunicação clara 
e objetiva do posicionamento da marca fará 
com que você interaja melhor com seu públi-
co potencial.

Geração de conteúdo: Diferentemente da 
antiga forma de se comunicar e fazer propa-
ganda direta, o universo digital demanda de 
uma Geração de Conteúdo para manter ati-
vo o relacionamento com seus seguidores.

Criação de autoridade: Em um mercado 
onde todos podem opinar, publicar e co-
mentar sobre todo tipo de assunto, é impor-
tante que você demonstre autoridade sobre 
seu mercado de atuação. Desta forma, as 
chances de persuadir sobre o público de in-
teresse ganha muito mais chance.

Gerar engajamento: De nada adianta uma 
identidade bem defi nida, um conteúdo bem 
elaborado, e uma autoridade bem comuni-
cada, se não houver engajamento com o pú-
blico destinado. Estratégias para gerar enga-
jamento são primordiais para que as pessoas 
se relacionem com sua marca, se aproximem 
dos seus valores e consequentemente ad-
quiram os seus produtos.

Conversão de vendas: Comunicando com 
autoridade e interagindo com seu público, 
fi cará mais fácil de entender a necessidade e 
suprir seus desejos.

O mundo está conectado. A internet nos 
trouxe a velocidade do compartilhamento 
de informação que por muito tempo almejá-
vamos. Agora é só olhar com profi ssionalis-
mo para as novas oportunidades, fi car aten-
to as constantes mudanças e aproveitar tudo 
de positivo que a tecnologia pode propor-
cionar para sua farmácia.

Os dados mostram que 90% 
dos consumidores utilizam a 
Internet para pesquisar, antes de 

tomar a decisão de compra.
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   NTERVENÇÕES 
NUTRACÊUTICAS PARA 
ESTEATOSE HEPÁTICA

A esteatose hepática, que signifi ca acú-
mulo de gordura no fígado, é uma condição 
altamente prevalente, com grandes impac-
tos na vida de uma pessoa. Embora tradi-
cionalmente associada ao consumo elevado 
ou crônico de álcool(1), uma proporção cres-
cente de pessoas atualmente apresenta sin-
tomas de esteatose hepática na ausência de 
consumo de álcool. Apesar de surgirem de 
causas diferentes, a doença hepática gordu-
rosa não alcoólica (ou DHGNA) pode evoluir 
para as mesmas consequências que a estea-
tose alcoólica, incluindo esteato-hepatite, 
cirrose e câncer.

A prevalência mundial de DHGNA está 
aumentando constantemente. Uma recen-
te metanálise de 85 estudos específi cos de 
cada país, envolvendo mais de 8,5 milhões 
de pacientes, encontrou uma prevalência 
global de 25,24%, com um ligeiro aumento 
na prevalência com o envelhecimento. Assim, 
a prevalência variou de 22% nos pacientes na 
faixa dos 30 anos a 34% nos pacientes na fai-
xa dos 70 anos(2). Os Institutos Nacionais de 
Saúde dos Estados Unidos realizaram suas 
próprias pesquisas indicando uma prevalên-
cia de 30 a 40% na população adulta, com 3 
a 12% progredindo para a forma mais grave 

de esteato-hepatite não alcoólica (NASH)(3). A 
prevalência no Brasil foi estimada em 35%(4).

As causas da DHGNA ainda são motivo 
de debate entre os cientistas. Embora a obe-
sidade seja um fator contribuinte, 16% dos 
pacientes com DHGNA não são obesos(5). As 
predisposições genéticas podem facilitar o 
aparecimento de DHGNA, mas por si só não 
são capazes de explicar a crescente prevalên-
cia da doença. A dieta e o estilo de vida po-
dem, no entanto, ter a capacidade de apoiar 
esse crescimento generalizado na prevalên-
cia de DHGNA.

A dieta de hoje contém uma alta pro-
porção de vários tipos de carboidratos, dos 
quais amido e sacarose constituem a maior 
parte. De 1971-1975 a 2005-2006, o ameri-
cano médio aumentou seu consumo de car-
boidratos de 44,2% de suas calorias diárias 
para 49,3%, enquanto reduziu o consumo 
de gordura de 36,6% para 33,6%(6). Esse alto 
consumo de carboidratos e açúcar excede a 
ingestão recomendada e, portanto, pode ter 
impactos negativos.

Vários estudos mostraram que dietas ri-
cas em carboidratos e açúcar favorecem o 
acúmulo de gordura no fígado, enquanto 
dietas com pouco carboidrato reduzem esse 

Jocelyn Bérubé, M. SC
Bacharel em Microbiologia; Mestre em Medicina Experimental; espe-

cialista em eletrofisiologia cardíaca; trabalhou com pesquisa funda-
mental e farmacêutica na Universidade de Laval (Canadá) e na indústria 

de biotecnologia; desenvolvimento de produtos e negócios na área 
de suplementos dietéticos; em 2006 ingressou na innoVactiv, empresa 

especializada no desenvolvimento e comercialização de ingredientes 
nutracêuticos e cosmecêuticos ativos. Vice-presidente executivo de 

Scientific and Regulatory Affairs no desenvolvimento de estratégias de 
P&D de produtos, redação médica e treinamento de clientes.

mental e farmacêutica na Universidade de Laval (Canadá) e na indústria 

SAÚDE INTEGRATIVA
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acúmulo e podem levar a uma restauração 
da saúde ideal do fígado. Silva-Santi et al. 
compararam os impactos de dietas ricas em 
gorduras e carboidratos na quantidade de 
gordura hepática, bem como em inflamações 
hepáticas (uma complicação patogênica que 
distingue DHGNA de NASH) em camundon-
gos por 56 dias. Os resultados mostram que 
os ratos do grupo com alto teor de carboidra-
tos acumularam 54% mais gordura no fígado 
do que os do grupo com alto teor de gordu-
ra e também tiveram aumentos significativos 
nos níveis de mieloperoxidase (+49%) e óxi-
do nítrico (+70%), indicando uma inflamação 
significativa do fígado(7).

Como os animais, os humanos veem seu 
metabolismo hepático afetado por dietas ri-
cas em carboidratos. A sacarose (açúcar co-
mum de mesa), que é uma combinação de 
frutose (50%) e glicose (50%), aumenta signi-
ficativamente a gordura do fígado, conforme 
medido por imagens de ressonância magné-
tica. Maersk et al. estudaram 47 indivíduos 
com sobrepeso designados aleatoriamente 
para consumir uma das quatro bebidas de 
teste diferentes: 1L de cola comum (conten-
do açúcar) ou quantidades isocalóricas de 
leite, cola diet (com aspartame) ou água, por 
dia, durante 6 meses. No final do estudo, a 
mudança na gordura hepática em relação à 
linha de base foi maior no grupo de cola ado-
çada com açúcar em comparação com todos 
os outros grupos. O acúmulo de gordura no 

fígado no grupo de cola adoçada com açúcar 
foi de 143% em comparação com o grupo de 
leite (P <0,05), 139% em comparação com o 
grupo de dieta com cola (P <0,05) e 132% 
em comparação com o grupo com água (P 
<0,05). Importante, isso foi observado apesar 
de não haver alterações significativas na mas-
sa gorda dos participantes(8).

A resistência à insulina é um dos pilares 
da esteatose hepática e aparece no início do 
processo, quando a gordura hepática está 
em torno de 1,5%. Enquanto o fígado acumu-
la gordura, os tecidos musculares também se 
infiltram em gordura, desencadeando resis-
tência periférica à insulina(9). A ligação entre 
DHGNA, resistência à insulina e DMT2 (dia-
betes mellitus tipo 2) explica o aumento si-
multâneo da prevalência dessas condições.

O InSea2®, um inibidor natural das enzi-
mas digestivas para carboidratos α-amilase 
e α-glucosidase, derivado de algas marrons 
Ascophyllum nodosum e Fucus vesiculosus, 
oferece um tremendo potencial para ajudar 
a mitigar os riscos impostos à nossa saúde 
pela atual dieta rica em carboidratos. Foi de-
monstrado anteriormente que o InSea2® aju-
da a reduzir o aumento pós-prandial normal 
da glicose no sangue e insulina através da 
disponibilidade reduzida de glicose dos car-
boidratos da dieta(10, 11).

Recentemente, um estudo do impacto do 
InSea2® na glicose e insulina pós-prandial foi 
realizado em um modelo animal de NASH. 
Os resultados mostram que o InSea2® reduziu 
o pico glicêmico pós-prandial e a área sob a 
curva da resposta glicêmica. A administração 
do extrato no modelo NASH está associada a 

um atraso na digestão de carboidratos, mas 
também a uma diminuição de sua as-

similação(12).

Vários estudos mostraram 
que dietas ricas em carboidratos 
e açúcar favorecem o acúmulo 
de gordura no fígado, enquanto 
dietas com pouco carboidrato 
reduzem esse acúmulo e podem 
levar a uma restauração da saúde 

ideal do fígado.



10

Outro estudo foi realizado para explorar 
a ação reguladora da glicose do InSea2® em 
65 indivíduos pré-diabéticos que não usam 
medicação antidiabética. Os participantes 
concordaram em usar o InSea2® ou um place-
bo antes de cada refeição do dia e também 
concordaram com um programa específico 
de dieta e atividade física adaptado às suas 
condições de saúde. Os parâmetros glicê-
micos e inflamatórios foram medidos após 
3 e 6 meses de acompanhamento duplo-ce-
go. Os resultados mostraram uma redução 
da hemoglobina glicada, glicemia de jejum, 
glicemia pós-prandial e HOMA-IR (um mar-
cador de resistência à insulina) em compara-
ção com o placebo (p <0,05). Após 6 meses, 
18,2% dos pacientes InSea2® retornaram ao 
status glicêmico normal versus nenhum no 
grupo placebo (p <0,05).

 Alterações adicionais foram observa-
das no estado pré-diabético dos indivíduos, 
enquanto 69,7% foram classificados como 
glicemia de jejum comprometida (pré-dia-
betes leve) e 12,1% como tolerância à glico-
se diminuída (pré-diabetes grave) no grupo 
InSea2® contra 17,2% e 82,8% no grupo pla-
cebo (p <0,01), respectivamente. Também foi 
registrada uma redução de Hs-CRP e TNF-α 
com o uso do InSea2®. Este estudo indica que 
o uso diário de InSea2® pode ter impactos 
profundos no metabolismo da insulina e da 
glicose, mesmo em indivíduos com metabo-
lismo comprometido(13).

 O atual aumento na prevalência de 
DHGNA depende de vários fatores, incluindo 
dieta rica em açúcar e carboidratos. Nesse 
contexto, o uso de um ingrediente nutracêu-
tico como o InSea2® pode ajudar a apoiar a 
função ideal da insulina e reduzir a inflama-
ção sistêmica, reduzindo a disponibilidade 
de glicose dos carboidratos da dieta. O uso 
do InSea2® pode, portanto, ser um comple-
mento seguro para outras intervenções, 
como no estilo de vida e na dieta, para evitar 
maior degradação da função hepática.
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     ÍNDROME DA 
FADIGA CRÔNICA

A Síndrome da Fadiga Crônica (SFC)  é 
uma patologia defi nida por um conjunto de 
sinais e sintomas que resultam numa sen-
sação de cansaço generalizado ou falta de 
energia que não está relacionada exclusiva-
mente à exaustão e que não é aliviada pelo 
repouso e sono. 

É importante distinguir a SFC com outras 
inúmeras patologias que cursam com fadi-
ga. O sintoma fadiga pode ser dividido por 
diferentes entidades, conforme a duração e 
apresentação de demais sintomas: (1) fadiga 
prolongada – fadiga incapacitante e prolon-
gada com duração de pelo menos um mês; 
(2) fadiga crônica – fadiga incapacitante e 
prolongada, com duração de pelo menos 
seis meses. Quando a fadiga crônica é inex-
plicada por outras condições médicas ou 
psicológicas, ela se subdivide em idiopática 
ou Síndrome da Fadiga Crônica (SFC).

TEORIAS
Em primeiro lugar, deve-se saber que 

cada doença reconhecida pelas sociedades 
médicas no mundo têm um código adminis-
trado pela Organização Mundial de Saúde, 
a Classifi cações Internacionais de Doenças 
(CID). Segundo a sua última versão - CID-
10, a SFC ganha o código de G93.3. Embora 

classifi cada como uma doença do sistema 
nervoso central, tendo sido abordada por 
neurologistas como sinônimo de Encefalo-
mielite Miálgica (EMM), sua etiologia é muito 
controversa.

A fi siopatologia da SFC envolve algumas 
teorias, dentre elas a (1)Neuro-imunológica, 
(2)Psicológica e uma mais recente (3) 
Hipoativade do eixo Hipotálamo-Pi-
tuitária-Adrenal (HPA). Em particular 
eu acredito muito na 
teoria da hipoati-
vidade do eixo 
HPA fundamen-
tada por diver-
sos artigos cien-
tífi cos e verdadeiros 
tratados escritos 
pelo Dr. James L. 
Wilson e Dr. Lam. 
O problema é que, 
embora a Doença 
de Addison (insu-
fi ciência adrenal 
grave) tenha re-
cebido há déca-
das o CID 27.1, na 
atualidade não há 
código para a 

SAÚDE INTEGRATIVA

Abordagens Integrativas
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Fadiga Adrenal e esse entrave tem causado 
divergências de opiniões entre a literatura 
médica, inclusive com o não reconhecimen-
to da Sociedade Brasileira de Endócrinolo-
gia e Metabologia.

Em particular, eu acredito que com o tem-
po este entrave termine em um bom des-
fecho. Tome o hipotireoidismo subclínico 
como exemplo. Alguns anos atrás, a maioria 
dos endocrinologistas se recusava a diag-
nosticar o hipotireoidismo subclínico. Atual-
mente, esses mesmos endocrinologistas es-
tão muito mais inclinados a diagnosticar tal 
patologia, porém infelizmente essa evolução 
levou cerca de 20 anos. Portanto, pode levar 
algum tempo para que a mesma lógica seja 
aplicada à Fadiga Adrenal.

A teoria da Hipoatividade do eixo HPA 
(Fadiga Adrenal) por não ter seu registro no 
CID e por cursar com manifestações clínicas 
que cabem a SFC é reconhecida por muitos 
como sinônima a patologia propriamente 
dita. Estima-se que só nos EUA somam-se 
mais de 9 milhões de doentes com diagnós-
tico de SFC.

SINAIS E SINTOMAS
As alterações na 
homeostasia in-
cluem disfunções 
do metabolismo 
de carboidratos, 

proteínas e gor-
duras, desequilíbrio 
de fl uidos e eletró-
litos, aumento de 
risco para doenças 
cardiovasculares e 
neurológicas, alte-
ração da fl ora intes-
tinal - favorecendo 
a disbiose intestinal, 
disfunções hormo-
nais, doenças psi-

quiátricas e de 

diversos outros sistemas podem culminar 
em sinais e sintomas extensos:

• Astenia pela manhã (mesmo dormindo 
bem) que persiste ao longo do dia e impacta 
negativamente o convívio social, vida profi s-
sional e prática regular de atividade física;

• Letargia com diminuição da concentra-
ção e memória recente;

• Difi culdade em vencer os gatilhos es-
tressores diários, com irritação demasiada;

• Compulsão por alimentos sabidamente 
calóricos pois tende-se a buscar energia de 
forma inconsciente: carboidratos refi nados, 
cafeína e bebidas estimulantes;

• Astenia extrema após o exercício físico 
que pode durar até 24 horas após;

• Níveis mais elevados de energia à noite;

• Cansaço extremo após uma situação 
estressante;

• Dor nas articulações e musculatura;

• Vertigem, cefaléia e hipotensão arterial;

• Baixo desejo sexual em função do can-
saço;

• Ganho de peso em função do cansaço 
e da compulsão alimentar por carboidratos 
refi nados. Entre outros...

DIAGNÓSTICO:
Existem alguns pontos imprescindíveis 

para o diagnóstico da SFC, o primeiro é en-
tender que há divergências de conceitos na 
literatura, que muitas patologias cursam com 
fadiga e que a SFC passa a ser uma patolo-
gia e não um sintoma.  Um dos conceitos de 
diagnóstico mais utilizados em pesquisa e na 
prática clínica são:

• Oxford, UK: Fadiga importante, inca-
pacitante a pelo menos seis meses de dura-
ção que afeta duplamente o funcionamento 
mental e físico; presença por mais de 50% 
do tempo; acompanhamento de outros sin-
tomas, particularmente mialgia, distúrbios 
do sono e do humor.
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• Centers for Disease Control and Preven-
tion – CDC: Fadiga por mais de seis meses, 
limitante com piora após esforço físico ou 
mental; exclusão de outras causas principais 
de fadiga; presença de distúrbio do sono e/
ou humor. 

• Pesquisas de Fukuda et al. (1994): Fadi-
ga persistente ou recorrente com início de-
finido por no mínimo seis meses, somada a 
no mínimo quatro de oito queixas subjetivas 
específicas: prejuízo substancial na memória 
de curto prazo e na concentração, amigdali-
te, sensibilidade nos linfonodos cervicais ou 
axilares, mialgia, artralgia sem evidência de 
artrite, cefaléia de tipo diferente - em relação 
ao padrão e à severidade - do que costumei-
ramente o paciente apresentava, sono não 
restaurador, mal-estar pós-exercício de dura-
ção maior que 24 horas.

 TRATAMENTO:
Os objetivos primários do tratamento 

consistem no alívio dos sintomas e em ma-
ximizar a capacidade funcional. Outros ele-
mentos adicionais no manejo consistem em 
desenvolver um entendimento claro e mú-
tuo da natureza do problema, e expectativas 
realísticas sobre as possibilidades de desfe-
chos em longo prazo. Aqui incluímos:

• Acompanhamento multidisciplinar: Mé-
dico, Nutricionista, Psicólogo, Educador Físico; 

• Manejo do estresse: muitos trabalhos 
têm fundamentado bons resultados com 
Mindfulness, Terapia Cognitivo Comporta-
mental e atividade física regular;

• Suplementação individualizada: KSM-
66, Relora, Biointestil, Pinetonina, Probióti-
cos, Omega-3, Magnésio, 5HTP, Vitamina C 
tamponada, Carbonato de cálcio, Zinco glici-
na, entre inúmeros outros...

• Terapias medicamentosas: inibidores 
da MAO, antidepressivos, ansiolíticos;

• Modulação hormonal: a sua introdução 
dependerá de cada fase de exaustão adre-
nal. Nos casos mais avançados costuma-se 
introduzir hidrocortisona base, DHEA, ocito-
cina, testosterona base, entre outros hormô-
nios bioidênticos. 
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Dose Indicada: De 250mg a 500mg, 
30 minutos, antes das principais refeições.

www.infinitypharma.com.br

/infinitypharma

@infinitypharma

/company/infinity-pharma-brasil

SAIA DA DIETA SEM CULPA COM:

O MELHOR INIBIDOR DE CARBOIDRATOS.

• Mantém a sensibilidade à insulina;
• Auxilia no gerenciamento de peso;

• Previne a diabetes tipo II;
• Previne a esteatose hepática.
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SAÚDE INTEGRATIVA

A medicina alternativa é uma prática muito aplicada nos dias de hoje como opção à medicina tradicional, 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.

QUEIMADOR DE GORDURA

INDICAÇÃO
Controle de peso pela potente 
ação lipolítica, promovendo a 
redução de medidas.

PRODUTO DOSAGEM

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

Sinetrol® 450mg
Lowat® 450mg
Excipiente qsp 1 cápsula

COMPOSTO PARA 
EQUILÍBRIO METABÓLICO

INDICAÇÃO
Controle da absorção de 
carboidratos e manutenção dos 
níveis saudáveis de colesterol.

PRODUTO DOSAGEM

Tomar 1 envelope batido com 250mL 
de água no café da manhã.

InSea2® 250mg
Fibersol® 2,5g
Base Shake Chocolate qsp 22,5g

COMBO PARA SECAR

INDICAÇÃO
Redução da gordura corporal e 
da fome, com potente bloqueio na 
absorção de carboidratos.

PRODUTO DOSAGEM

Lowat® 450mg
InSea2® 250mg
Excipiente qsp 1 cápsula

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

GOTAS SUBLINGUAIS PARA 
IMUNIDADE (5mg/gota)

INDICAÇÃO
Reforço imunológico e prevenção 
contra infecções.

PRODUTO DOSAGEM

Imuno TF 1g
Veículo 
hidroglicérico qsp 5 ml

Adultos: 2 gotas sob a língua três vezes 
ao dia após as principais refeições.
Crianças: 1 ou 2 gotas sob a língua duas 
vezes ao dia após as principais refeições.



1717

BEM-ESTAR FEMININO

INDICAÇÃO
Melhora dos sintomas do 
climatério, como agitação, insônia 
e irritabilidade, e ainda promove o 
bem-estar.

PRODUTO DOSAGEM

Borrifar 1 jato de Pinetonina® em cada nari-
na de uma a duas vezes ao dia.
Tomar 1 cápsula de Dong Quai, duas vezes 
ao dia.

Pinetonina® 50%

Soro fisiológico 50%

Dong Quai 200mg
Excipiente qsp 1 cápsula
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MOVIMENTO E LONGEVIDADE

CIÊNCIAS DA BELEZA
FOTOPROTEÇÃO E 
ANTIOXIDAÇÃO

INDICAÇÃO
Indicado para prevenção e redução 
de manchas causadas pela 
radiação UV, e manutenção da 
homogeneidade do tom da pele.

PRODUTO DOSAGEM

Tomar uma cápsula ao dia.

Opextan® 160mg
Betacaroteno 10% 150mg
Excipiente qsp 1 cápsula

PROTECT C PLUS

INDICAÇÃO
Indicado para homogeneizar a tonalidade 
da pele e combater a flacidez cutânea.

PRODUTO DOSAGEM

Nano  Lightening C® 5%
Opextan® 1,5%
Base sérum qsp 100%

Aplicar no rosto diariamente, uma ou duas 
vezes ao dia.

SOLUÇÃO TOTAL
PARA OSTEOPOROSE 

INDICAÇÃO
Tratamento e prevenção da 
osteoporose com fortalecimento ósseo 
e aumento da densidade mineral óssea.

PRODUTO DOSAGEM

Tomar uma cápsula de cada formulação 
uma vez ao dia.

Veg-D 10mg
Carbonato de Cálcio 1000mg
Excipiente qsp 1 cápsula

BioSil™ 520mg
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Aprendemos que o ser humano é com-
posto por CHONS: carbono, hidrogênio, 
oxigênio, nitrogênio e enxofre. Fazendo 
uma correção delicada a esta afi rmação, o 
ser humano é composto principalmente por 
CHONS... mas estes elementos estão asso-
ciados a diversos elementos-traço. O silício 
(Si) é um exemplo disso.

Sendo um dos minerais mais abundan-
tes na natureza, o silício tem sido estudado 
em diversas funções no cuidado com a saú-
de humana. De benefícios estéticos, como 
melhoria de rugas, qualidade de unhas e 
cabelos, à saúde dos ossos, passando pela 
preservação do endotélio vascular, o silício 
tem mostrado propriedades promissoras 
e precisamos nos debruçar sobre ele para 
compreender melhor como utilizá-lo.

Sua forma hidrossolúvel, e mais biodispo-
nível, é o ácido monossilícico, ou ortossilícico 
(Si(OH)4). Esta forma tende a polimerizar-se, 
levando a uma perda da capacidade de ab-
sorção e sua biodisponibilidade. A estabili-
zação deste monômero é de fundamental 
importância para a utilização do mineral 
como suplemento nutricional.

Vou me ater, neste texto curto, ao uso do 
silício na saúde dos ossos.

Sabemos que o osso é um tecido vivo e 
dinâmico, com um grau de renovação de-

pendente da ação de osteoblastos e osteo-
clastos, em sua constante função de sinteti-
zar e decompor a matriz óssea. Esta matriz, 
como sabemos, é de natureza cartilaginosa, 
rica em colágeno do tipo I, o que faz do osso, 
de certa forma, uma cartilagem mineralizada.

Estudos in vitro demonstraram que a pro-
lil-hidroxilase, enzima fundamental para a 
formação do colágeno, depende de Si para 
realizar suas funções. Considerando esta im-
portância do silício na formação do colágeno 
tipo I, que compõe a matriz óssea, na mine-
ralização desta mesma matriz e na formação 
da osteocalcina (Meng Dong e cols, 2016), 
a garantia de disponibilidade deste mineral 
para o metabolismo torna-se mais uma for-
ma de favorecer a saúde dos ossos.

Eisinger J e Clairet D, em 1993, já perce-
beram, em um estudo retrospectivo, o ganho 
de densidade mineral óssea em mulheres 
com osteoporose que recebiam silício.

Powell, Jonathan J e cols, em 2008, conse-
guiram demonstrar, em um estudo randomi-
zado e placebo-controlado, que uma forma 
específi ca de ácido ortossilícico estabilizado 
em colina (ch-OSA) promoveu melhora de 
marcadores bioquímicos de síntese de ma-
triz óssea bem como a redução de marcado-
res de sua degradação.

O efeito do ch-OSA em marcadores de 

Dr. Adolfo Duarte
Médico formado pela FAMED-UFBA; Pós-Graduado 
em Prática Ortomolecular pela UVA; em Nutrição 
Ortomolecular com Extensão em  Nutrigenômica pela 
FAPES  e em Bioquímica Neuroendocrinohormonal 
associado ao Envelhecimento FAPES; Certificado 
Internacional em Coaching pelo Coaching 
Intelligence Program; Autor do Livro As 6 Coisas Que 
Você Tem Que Fazer Para Ter Uma Saúde Fenomenal.

     ENSIDADE MINERAL 
ÓSSEA NA OSTEOPOROSE

MOVIMENTO E LONGEVIDADE

É possível aumentá-la?
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renovação óssea e densidade mineral óssea 
também foi investigado em um ensaio clí-
nico no St Thomas Hospital, em Londres, li-
derado pelo professor Tim Spector (Spector 
et al. 2008). Cento e oitenta e quatro (184) 
mulheres osteopênicas e com osteoporo-
se, mas saudáveis de forma geral, com um 
T-score da coluna lombar de < -1.5, foram 
randomizadas em grupo placebo e grupo 
ch-OSA. Todas elas receberam 1000mg de 
cálcio e 20mcg de colecalciferol diariamen-
te. Marcadores bioquímicos de formação 
óssea e reabsorção óssea foram medidos 
e a densidade mineral óssea foi verificada 
por Dual-Energy X-Ray Absorptiometry. De 
forma geral houve uma tendência, no grupo 
em uso de ch-OSA, em apresentar um efei-
to positivo nos marcadores de formação ós-
sea. Em particular, o marcador pro-colágeno 
PINP (procollagen type I N-terminal propepti-
de) aumentou, de forma significante, depois 
de 12 meses, em mulheres que receberam 
o ch-OSA, quando em comparação com o 
grupo placebo. PINP é reconhecido como o 
marcador mais sensível de formação de co-
lágeno ósseo sendo, portanto, um marcador 
precoce de formação óssea. 

Temos ch-OSA para prescrição, sob a for-
ma comercial de BioSil™. Em uma dose úni-
ca de 520mg por dia, os benefícios à saúde 
óssea, comentados neste texto, são alcança-
dos. Além disso, inúmeros benefícios à saú-
de articular, do endotélio vascular e de pele, 
unhas e cabelos são proporcionados pelo 
uso deste suplemento.

É mais uma valiosa ferramenta no comba-
te à osteoporose.
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RELATO DE CASO INFANTIL 

HISTÓRICO CLÍNICO 
Relato de caso da paciente JCM, 9 me-

ses, sexo feminino, inicia atendimento nutri-
cional com queixas de diarréias explosivas e 
frequentes, com uma assadura bem intensa, 
muitos gases e distensão abdominal, mãe re-
lata que a bebê apresenta mais desconforto e 
piora do quadro após ingestão da fórmula in-
fantil, mas está aceitando bem a alimentação.

ANTECEDENTE
Paciente nasceu de parto cesária, a termo, 

2,900g e 46,5cm, sem intercorrências. Teve 
muitas cólicas nos primeiros meses, mas 
dormia bem durante a noite e era bem tran-
quila. Foi amamentada exclusivamente até 
5 meses, devido ao baixo ganho de peso a 
pediatra solicitou introdução da alimentação 
e de fórmula infantil.

Mãe teve Diabetes Mellitus gestacional e 
fez acompanhamento nutricional.

AO EXAME
Paciente está com 6,6kg e 66,6cm, com 

distensão abdominal, corada, um pouco de-
sidratada, bem chorosa a cada troca de fralda.

CONDUTA
Foi feita adequação alimentar com retira-

da de alimentos com alto potencial alergêni-
co por 3 dias (farináceos, grãos, oleaginosas, 
laticínios), suspensão da fórmula atual e in-
trodução do leite de coco natural (feito com 
a polpa do coco fresco) batido com cará, ce-
noura/beterraba e pêra (a mãe podia alter-
nar as frutas); prescrição de Imuno TF 0,8mg 
pela manhã por 30 dias;
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A pediatra já havia solicitado a troca da 
fórmula infantil (com aminoácidos livres e 
restrição de lactose).

Após 24 horas a paciente já não apresen-
tava mais as diarréias explosivas e teve me-
lhora na assadura, aceitou muito bem o leite 
de coco natural e estava com ótima ingestão 
alimentar (almoço e jantar);

Após 72 horas a paciente apresentou 
uma piora da assadura (grosseirão com 
brotoejas), sem choro nas trocas de fralda 
e não teve mais a diarréia (possivelmente 
uma reação de depuração do organismo de 
toxinas proveniente da morte de bactérias 
gram-negativas); uma vez que o tempo mé-
dio de vida dessas bactérias são de 2 dias, e 
a falta de alimentos que as favoreciam jun-
tamente com Imuno TF que tem uma fun-
ção estimuladora do sistema imunológico, 
começaram a promover alterações substan-
ciais na microbiota intestinal. 

Após 3 dias a paciente apresentou muita 
melhora nas assaduras, está se alimentando 
muito bem e sem intercorrências. A reintro-
dução dos grãos foi feita de forma gradativa. 
Paciente ganhou 800g em 20 dias e cresceu 
1 cm; após 30 dias foi feita prescrição de 
Imuno TF 1mg 1x ao dia por 45 dias + pool 
de lisado bacteriano 35mg 1x ao dia antes 
de dormir por 45 dias + vitaminas e minerais. 
A mãe não tinha até o momento introduzido 
a fórmula infantil com aminoácidos livres.

INÍCIO

APÓS 24H

APÓS 72H

FINAL DO 3º DIA DE TRATAMENTO

IMAGENS
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Quando ouvimos falar em Aromaterapia, 
associamos o assunto imediatamente aos 
prazeres provenientes de uma terapia holís-
tica, ao efeito de um aroma gostoso no nos-
so cérebro e, ao mesmo tempo, um convite 
à experimentação e à vivência. Com a apli-
cação de óleos essenciais, as sensações de 
relaxamento e expansão suprem nossa de-
manda pelo tão almejado bem-estar e qua-
lidade de vida, gerando satisfação e saúde, 
através do equilíbrio natural do corpo. 

 Não existe Aromaterapia sem óleos 
essenciais, que são os verdadeiros heróis 
da terapia, e que hoje se tornaram parte in-
tegrante de diversas práticas de saúde e de 
beleza, capazes de aliviar diversos sintomas 
emocionais, físicos e mentais.  Isso tudo se 
resume num movimento novo dentro das 
práticas de saúde, inclusive o SUS enquadra 
a Aromaterapia nos PICS (Práticas Integrati-
vas Complementares de Saúde), e oferece 
como Atenção Básica à Saúde 29 práticas in-
tegrativas das quais a Aromaterapia faz parte 
(fonte: portal do Ministério da Saúde).

Essas conquistas em prol de uma saúde 

mais natural vêm crescendo desde os anos 
80 como um movimento holístico mundial, e 
a Aromaterapia junto com os óleos essenciais 
fazem parte deste movimento, construindo 
possibilidades sólidas para transformar os 
processos terapêuticos, tanto no restabeleci-
mento como na prevenção da saúde.

Mas o que são os óleos essenciais que 
podem ser aplicados na Aromaterapia?

Os óleos essenciais são o produto de 
plantas medicinais aromáticas que, obtidos 
por processos de concentração e purifi ca-
ção, tornam-se as substâncias naturais mais 
concentradas que existem para uso terapêu-
tico, por isso são tão atraentes e, ao mesmo 
tempo, complexos. Devido a sua podero-
sa concentração, apresentam os ativos das 
plantas de forma puríssima, agindo de forma 
efi ciente desde mínimas dosagens na aplica-
ção. Em qualquer aplicação de óleos essen-
ciais, estes são primeiramente absorvidos 
pelo sistema respiratório, uma vez que óleos 
essenciais são de natureza etérea e com isso 
volatizam pelo ambiente e são facilmente 
propagados pelo ar. Os óleos essenciais são 

Fernando Amaral
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Fragrances e da Fazenda das Lavandas; Especialista em 
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de Óleos essenciais; Diretor de desenvolvimento do 
Instituto de osmologia e óleos essenciais (iooe).

      AROMATERAPIA ALÉM 
DA AROMATERAPIA

EM DESTAQUE
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compostos químicos aromáticos que têm 
a habilidade de excitar o olfato, provocan-
do a sensação do cheiro, e é sabido que os 
cheiros podem produzir sensações positivas 
e negativas, gerando reações químicas no 
organismo, como excitação sexual, prazer, 
fome, medo, enjoo, relaxamento, entre ou-
tras. Essas sensações são produzidas através 
da infl uência do odor sobre os receptores do 
nervo olfativo e geram, em conexão com o 
sistema límbico cerebral, as informações ne-
cessárias para a produção das substâncias 
correspondentes às sensações de prazer e 
reações de defesa.  

A atividade dos óleos essenciais não é so-
mente atribuída à ação do aroma, sua compo-
sição química, entre tantos óleos essenciais 
existentes, revela um compêndio variado e 
riquíssimo em diversidade molecular chegan-
do a milhares de moléculas conhecidas, como 
por exemplo: o Eugenol (uso odontológico 
com cheiro de cravo – o cheiro de dentista), o 
D-Limoneno (cheiros cítricos que lembram os 
desinfetantes), Alfa Bisabolol (substância an-
ti-infl amatória conhecida pelo uso Farmacêu-
tico), Mentol (ação antisséptica dos cremes 
dentais e sensação de refrescância)  e assim 
se segue no universo dos óleos essenciais, 
composto por milhares de substâncias bem 
conhecidas e amplamente aplicadas. 

A possibilidade de aplicação em diversas 
áreas da saúde se estende por todo organis-
mo, inclusive na aplicação cutânea em veícu-
los como pomadas, cremes e óleos vegetais 
via massagens, tratamentos de pele e tam-
bém equipamentos eletrônicos de beleza. 
As possibilidades são bastante amplas e di-
versifi cadas na atividade profi ssional, desde 
a Tricologia até a Podologia.

Todo esse movimento gerou um interes-
se ainda maior da indústria farmacêutica e 
com isso muitos pesquisadores ofereceram 
suas contribuições em conhecimento para 
desenvolver novas tecnologias mais naturais 

e seguras para ajudar na saúde das pessoas, 
como é o caso da PINEtonina®, um produto 
natural feito à base de óleos essenciais pu-
ríssimos e selecionados e que foi objeto de 
um dos estudos mais revolucionários dentro 
do conhecimento dos óleos essenciais e da 
Aromaterapia (PINEtonina®, an Intranasally 
Administered Essential Oil Preparation, Is Ef-
fective in Decrease of Cortisol Levels and on 
the Glutamate Release Modulation: Neuros-
cience & Medicine, 2018, 9, 135-149). Neste 
estudo, pode-se constatar quão profunda é a 
relação entre o bem-estar e os componentes 
da PINEtonina®, já conhecidos pelas aplica-
ções na medicina tradicional, sendo dirigi-
dos de forma segura e efi ciente para o alívio 
do estresse e da insônia, causas de muitos 
males para a saúde. O uso da PINEtonina®

melhorou a qualidade sono, ao promover 
o equilíbrio emocional e o bem-estar, repri-
mindo os níveis de cortisol, reduzindo neu-
rotransmissores excitatórios, estimulando as-
sim a modulação da melatonina, mantendo 
o padrão fi siológico humano, sem efeitos co-
laterais, diferentemente de diversas drogas 
hipnóticas, como os benzodiazepínicos. Por 
isso, pode ser considerado promissor seu 
uso em tratamentos de distúrbios de insônia.

Podemos dizer que a PINEtonina® trans-
cende a própria aromaterapia na inovação 
em sua aplicação via spray nasal; nesta for-
ma, é aplicada em jato diretamente direcio-
nado ao bulbo olfativo situado na cavidade 
nasal, estabelecendo um contato direto com 
o nervo olfativo. Seus constituintes, deriva-
dos dos óleos essenciais de duas espécies 
de Lavanda e uma de Erva-doce, apresen-
tam-se em baixíssima concentração, isenta 
de toxicidade. Sua função ao entrar em con-
tato com o nervo olfativo é transmitir um si-
nal neurológico capaz de alterar o estado de 
estresse e de hiperatividade, os mecanismos 
de ação você pode conferir no estudo publi-
cado acima citado.
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PINEtonina® é Aroma-
terapia além da Aroma-
terapia! Seus benefícios 
já estão sendo objeto de 
atenção dos médicos, 
pelos resultados maravi-
lhosos obtidos, e pode 
ser encontrada nas far-
mácias de manipulação 
de todo o Brasil.
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      IMPORTÂNCIA 
DA ANTIOXIDAÇÃO 
NO PROCESSO DE 
ENVELHECIMENTO 

CIÊNCIAS DA BELEZA

O envelhecimento cutâneo é diretamen-
te infl uenciado pela ação dos radicais livres 
devido a sua capacidade deletéria sobre os 
componentes celulares, tecidos conjuntivos, 
lipídeos, proteínas e DNA. Esse processo é 
acelerado através da exposição à radiação 
ultravioleta, poluição e fatores microbiológi-
cos, que aumentam a produção dos radicais 
livres, ocasionando um desequilíbrio fi sioló-
gico e gerando o estresse oxidativo, poden-
do ser a causa do aparecimento de diversas 
doenças degenerativas.

O uso diário de antioxidantes deve ser 
iniciado entre os 20-30 anos de idade, sendo 
essencial para prevenir os sinais do envelhe-
cimento da pele e reduzir a sensibilidade à 
radiação UV. Da mesma forma, seu uso não 
deve ser descartado por pessoas com idade 
avançada, considerando seus benefícios em 
prol à saúde e auxílio para que não ocorra 
a piora do grau do envelhecimento da pele.

Dentre os efeitos benéfi cos dos antioxi-
dantes encontra-se a redução dos danos in-
duzidos pela ação dos radicais livres, sendo 
capaz de estimular a proliferação celular, a 

síntese de colágeno 1 e 3 pelos fi broblastos 
dérmicos, bem como promover a supressão 
da ação da enzima tirosinase, reduzindo a 
pigmentação e agindo como clareador cutâ-
neo, resultando na melhora da fotoproteção 
e aumentando as defesas antioxidantes.

Atualmente é realizada uma abordagem 
global para manter a saúde cutânea, haven-
do uma associação entre dermocosméticos 
e nutricosméticos, a fi m de promover um tra-
tamento tópico e oral para a pele, com ação 
antioxidante e anti-infl amatória, induzindo 
a neutralização do estresse oxidativo, com 
consequente redução da sensibilidade da 
pele à radiação UV e prevenção do fotoen-
velhecimento.

Durante o verão o cuidado com a expo-
sição solar deve ser redobrado, levando em 
consideração seus efeitos nocivos, como os 
danos imediatos à exposição (queimadura 
solar, descamação e ressecamento da pele), 
assim como os efeitos cumulativos de uma 
exposição inadequada que vão surgir ao lon-
go dos anos, ocasionando redução dos an-
tioxidantes que combatem os radicais livres, 
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envelhecimento precoce, manchas, rugas, 
flacidez e dano ao DNA celular com possível 
desencadeamento do câncer de pele.

O cuidado preventivo é de grande im-
portância em todas as faixas etárias, assim 
como os tratamentos para recuperação da 
pele. Além dos raios solares, a luz visível tam-
bém pode resultar os mesmos efeitos preju-
diciais, estando presente em lâmpadas, tela 
do computador, TV e celular.

O filtro solar específico para cada fototipo 
de pele deve oferecer proteção química e fí-
sica, ser aplicado diariamente na quantidade 
correta e estar associado a antioxidantes. A 
proteção oral para a pele também auxilia in-
divíduos portadores de doenças que exigem 
cuidado especial com o sol, minimizando 
dessa maneira, a ação dos radicais livres res-
ponsáveis pelos danos à barreira cutânea. Um 
ótimo exemplo de fotoproteção oral é o pro-
duto Opextan®, um extrato obtido dos frutos 
da oliva, composto por um perfil único de po-
lifenóis, uma classe de substâncias de alto po-
der antioxidante. Opextan® possui múltiplos 
efeitos benéficos para a pele, pois ele é capaz 
de neutralizar os radicais livres que provocam 
degeneração, formação de rugas e manchas 
da pele. Além disso, ele também possui im-
portante ação anti-inflamatória, reduzindo a 
sensibilidade da pele à radiação UV. Uma ou-
tra grande vantagem do Opextan®: seu uso 
pode ser feito tanto em suplementos orais 
quanto em dermocosméticos, atuando de 

forma complementar na manuten-
ção da saúde da pele.

Outra substância amplamente indicada no 
consultório é a vitamina C tópica, e particular-
mente a Nano Lightening® C tem um ótimo 
desempenho em diversos tipos de formu-
lações. A molécula da vitamina C é bastante 
instável ao meio ambiente, oxidando facil-
mente as formulações nas quais está inserida, 
porém, a Nano Lightening® C possui um re-
vestimento lipídico em suas moléculas, trans-
formando-a em um nanossoma de alta esta-
bilidade e biodisponibilidade, o que a torna 
ideal para a formulação de dermocosméticos. 
Como sua molécula é rapidamente absorvida 
pela pele, ela possui alto poder antioxidante 
e ainda estimula a produção de colágeno 1 e 
3 nas camadas da pele, contribuindo para o 
processo de regeneração cutânea.

O hábito diário da hidratação por der-
mocosméticos e ingesta adequada de água 
é fundamental para obter uma pele saudá-
vel e protegê-la de patologias que podem 
surgir ou se agravar devido à desidratação, 
além de prevenir o envelhecimento preco-
ce, preservando a elasticidade e o colágeno 
da pele. Portanto, os tratamentos devem ser 
mantidos independente da estação do ano, 
até mesmo no verão, onde ocorre maior ex-
posição solar, há a opção de realizar peelings 
apropriados, sem fotossensibilidade e me-
nos agressivos, com a finalidade de promo-
ver a esfoliação da pele e renovação celular, 
com consequente clareamento de manchas, 
luminosidade e rejuvenescimento.

A prescrição e realização dos procedi-
mentos devem ser realizados por um médi-
co capacitado, considerando que para cada 
tipo de pele há um tratamento específico, 
dessa forma, a rotina diária de cuidados 
está vinculada por completo à prevenção de 
doenças e manutenção da beleza, aliado ao 
sucesso do tratamento proposto.
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