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ESTRATÉGIAS PARA 
O EMAGRECIMENTO



MAPA DA OBESIDADE

Crianças sobrepeso e 
obesidade: 75 

milhões

OMS 
ATÉ 2015

Projeção para 2025
Adultos sobrepeso: 2,3 

Bilhões 
Adultos obesos: 

700 milhões BRASIL:
mais de 50% da 

população está acima 
do peso, Entre 

crianças, estaria em 
torno de 15%

www.abeso.org.br



A Obesidade é um problema de saúde pública global
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SENSAÇÃO DE 
FOME 

DESEJO PARA 
ALIMENTOS

EFEITOS FISIOLÓGICOS  
COMO CONTRAÇÕES 

RÍTMICAS DO ESTÔMAGO E 
INQUIETAÇÃO

APETITE 

DESEJO PARA 
ALIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

BUSCA BEM SUCEDIDA 
= 

SACIEDADE

influenciados pelo :
- Ambiente e fatores culturais

- Fatores fisiológicos
(controles que influenciam centros específicos 

do cérebro, especialmente o hipotálamo)







A regulação da quantidade de ingestão de alimentos pode ser dividido  em 2 partes 

- Regulação de curto prazo:   que está principalmente  relacionada com a prevenção      

de excessos em cada refeição

- Regulação de longo prazo:  que se preocupa primariamente com manutenção de           

quantidades normais de energia armazenada no corpo.



Regulação de curto prazo

• Quando uma pessoa é levada pela fome a comer vorazmente e 

rapidamente

• E o que desativa o comer, quando comeu o suficiente?

• Não houve tempo suficiente para  ocorrer mudanças nos estoques de energia 

do corpo para ocorrer e leva horas para fatores nutricionais  no sangue serem 

suficientes para causar a inibição necessária de comer.



Principais feedbacks rápidos para supressão da 
alimentação

• Aumento da distensão do estômago e duodeno --- liberam sinais por meio do nervo vago

• Colecistoquinina é liberado principalmente em resposta à entrada de gordura no duodeno

• O peptídeo YY (PYY) é secretado de todo o sistema gastrointestinal, mas especialmente a partir do íleo e cólon. 

As concentrações sanguineas sobem para níveis máximos de 1 a 2 horas depois de ingerir uma refeição.          

Estes níveis máximos de PYY são influenciada pelo número de calorias ingeridas e pelo composição dos    

alimentos, com maiores níveis de PYY observado após as refeições com alto teor de gordura.

• Presença de alimentos fonte de glicose nos intestinos os estimula a secretam peptídeo semelhante ao glucagon, que por sua 

vez aumenta produção de insulina



Principais feedbacks rápidos para supressão da 
alimentação

Receptores orais de ingestão de alimentos: 

• Mastigação, salivação, deglutição e degustação

• Após colocar certa quantidade de comida através da boca, o centro de alimentação 

hipotalâmico se torna inibido. 

A inibição causada por este  mecanismo é consideravelmente menos intenso e de 

duração mais curta (20 a 40 minutos), comparada com a inibição causada pelo 

preenchimento gastrointestinal



Regulação Intermediária e de Longo Prazo

• Um animal que passou fome por um longo tempo e é então apresentado com 

comida ilimitada come muito mais do que um animal que esteve em um dieta 

regular. 

• Por outro lado, um animal que foi forçado por várias semanas a comer pouco , 

quando permitido a comida ilimitada, come de acordo com seus próprios desejos. 

• Assim,  o mecanismo de controle de alimentação do corpo é voltado para o estado 

do mesmo

Guyton 11th edition



Regulação Intermediária e de Longo Prazo

• Diminuição na concentração de glicose no sangue (teoria glicostática).

• Diminuição na concentração de aminoácidos e produtos de degradação de 

lipídios, como os cetoácidos (teoria aminostática e lipostáticas). 

Ou seja, quando a disponibilidade de qualquer um dos três principais tipos de 

alimentos diminui, o desejo de alimentação é aumentado



Inibidores de absorção

• inibidor de α-lipases do trato gastrintestinal (GI). Como consequência, cerca de 30% 

dos triglicérides provenientes da dieta permanecem não digeridos e não são 

absorvidos pelo intestino delgado, atravessando o trato GI e sendo eliminados nas 

fezes



α- amilase

• 15 a 30 minutos após o quimo  sair do estômago para o duodeno ele mistura-se com suco 

pancreático e praticamente todos os carboidratos terá se digerido.

• Em geral, os carboidratos são quase totalmente convertidos em maltose e / ou outro 

polímero de glicose  muito pequeno antes de passar para o duodeno e jejuno superior.



PEPSINA

• É mais ativo a um pH de 2,0 a 3,0 e é inativo a um pH acima de 5,0.

• Consequentemente, para esta enzima causar ação sobre a proteína, o 

suco do estômago deve ser ácido.







JAMA Internal Medicine July 2017 Volume 177, Number 7





Antes De tudo – vamos aprender a mastigar



PROCESSO ENZIMÁTICO



Intestino no 
emagrecimento  

é o 1º passo

Obesidade  e  Esteatose hepática não 

alcoólica

integridade da barreira intestinal 

produção endotoxina ( LPS)



- Stress 

- Antibióticos

- Proteínas inflamatórias

- Doenças intestinais



Mudança da microbiota  aumenta a fermentação de polissacarídeos em Ac. graxos cadeia curta  

(estimula síntese denovo de TG)  e produção endógena de etanol  que aumenta Espécies reativas de 

oxigênio



A dieta é um dos principais fatores capazes de modular
a composição da microbiota intestinal

• A microbiota intestinal desempenha um papel importante na modulação 
de processos fisiológicos associados à digestão de nutrientes, sistema 
imunológico e controle da homeostase energética.

• Alterações na composição da microbiota intestinal foram associados 
principalmente à obesidade, diabetes e doenças. 

Costa et al. Int J Sports Exerc Med 2017, 3:069 . Volume 3 | Issue 4
DOI: 10.23937/2469-5718/1510069











NATURE COMMUNICATIONS | 6:6734 | DOI: 10.1038/ncomms7734 |www.nature.com/naturecommunications

Aproximadamente 14g 
fibra para cada 1000 kcal 
ingerida



• Aumento GLP-1

• Aumento da 

expressão de 

glutationa

• Aumenta SCFAs



Modo de Preparo:

1 – Adione água na panela de pressão até encher 2/3 da panela. Leve ao fogo alto e espere ferver.

2 – Enquanto isso, pegue as bananas e com ajuda de uma faca corte-as bem perto da base do cacho, de forma que a banana fique com uma 

ponta, evitando abrir durante o cozimento. Lave uma a uma com uma escova de cerda macia e sabão neutro.

3 – Assim que água ferver coloque as bananas (é preciso que a água esteja fervendo, pois este choque térmico ajuda na formação de amido 

resistente). Feche a panela e deixe no fogo alto até pegar pressão (em casa demora 5 minutos), após pegar pressão, abaixe o fogo e deixe 

cozinhando por 8 minutos.

4 – Desligue o fogo e aguarde 20 minutos para que a banana termine de cozinhar e a pressão saia naturalmente (não force a saída da

pressão colocando a panela embaixo da água fria, por exemplo).

5 – Retire três bananas da panela ainda com água e com a ajuda de um garfo e uma faca corte as cascas e adicione apenas a banana no 

copo do liquidificador ou mixer com um pouco de água morna (não tem uma quantidade ideal de água morna é o suficiente para que 

consiga processar e virar um creme, aqui em casa para cada 3 bananas eu utilizei 50ml de água). Você deve bater até virar um creme 

homogêneo, em torno de 2 a 3 minutos, retire este creme do liquidificador e repita o processo até acabar com todas as bananas.

BIOMASSA DE BANANA VERDE



Rogers GB, Keating DJ, Young RL, Wong M-L, Licinio J, Wesselingh S. From gut dysbiosis to altered brain function and mental illness: mechanisms and pathways. Molecular Psychiatry. 

2016;21(6):738-748. doi:10.1038/mp.2016.50.

 O triptofano também é fortemente influenciado pela 

microbiota intestinal, ao limitar a disponibilidade de 

triptofano para a produção de serotonina no SNC, a 

microbiota intestinal pode influenciar a 

neurotransmissão serotonérgica e tem links 

significativos para transtornos psiquiátricos 

 Nas populações vulneráveis, reduzindo as 

concentrações circulantes de triptofano demonstraram 

afetar o humor e reintegrar os sintomas depressivos 



A ingestão de PDX no café da manhã por mulheres reduziu os níveis de 

insulina pós prandial e aumentou o GLP-1 ( potente biomarcador de apetite) 

em comparação com o placebo.

A PDX não induziu mudanças em esvaziamento gástrico. Além disso, a 

administração da PDX no meio da manhã reduziu a fome durante esse 

período.



Aumento das 
doenças 

inflamatórias 
intestinais

Melhora da energia 
dos colonócitos

Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 158–179



Probióticos e obesidade











Ativos que auxiliam no emagrecimento –
enzimas 



Resveratrol

O extrato de casca de uva pode
agir como um ” fator antinutricional”, em termos 
de seu potencial para inibir
as atividades das enzimas hidrolisantes de 
carboidratos

Dose usual: 30mg/dia



CHÁ VERDE 

• Afinidade molecular pela amilase (Epigalocatequina galato)

• Dose usual: 250 -500mg/ dia 

Interaction mechanism between green tea extract and human α-amylase for reducing starch digestion

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.02.049



• Dose usual : 250mg 2x/dia 30 min 
antes refeições

Plant Foods Hum Nutr DOI 10.1007/s11130-013-0361-1

FASEOLAMINA



• Inibição amilase

• Diminuição absorção de lipídeos 

• Aumento secreção de insulina

• Dose usual : 500mg /dia



OLEOYLETHANOLAMIDE
(OEA)

• Dosagem usual: 200mg 2x/dia

30 min antes das principais refeições



Garcinia cambogia

Plant Foods Hum Nutr DOI 10.1007/s11130-013-0361-1

Dose usual: 250mg 2x/dia





Lipólise 



ESTÍMULOS TERMOGÊNICOS 

Trends in Endocrinology & Metabolism, Month Year, Vol xx. No. x



ALIMENTOS TERMOGÊNICOS

• são aqueles que apresentam um maior nível de dificuldade em ser 

digeridos pelo organismo

• têm a capacidade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o 

metabolismo, aumentando a desidratação do adipósito



Efeitos Colaterais

• dor de cabeça

• Tontura

• insônia 

• problemas gastrointestinais ( vômitos, enjoos)

• Hipertensos e indivíduos com problemas cardíacos devem ter 
cuidados aumentados



CAPSAICINAS 

• 10g de pimenta 

vermelha  

• aumento de 5-20%  

termogênese 

Capsinoids activate human brown adipose tissue Saito and Yoneshiro . Volume 24  Number 1  February 2013



Mostarda 

• Alil- isotiacianato

• Dosagem de 21g ( Mostarda Dijon)

Estímulo de receptores de potencial transitório

Aumentam ativ. Nervos simpáticos (NE)

Estimulam tec marrom --- prot. Desacopladoras (UCP1) ---- aumenta 
lipólise

British Journal of Nutrition (2013), 109, 556–563



TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA

Dosagem: 30 -42g

➢ excreção de noradrenalina urinária

➢ vai diretamente pelo sistema de via portal , sem necessidade de 
quilomicrons para transporte.

➢ não precisa de carnitina para passar a membrana mitocondrial ----
alta fonte de energia

➢ aumento da temogenese pós prandial

Eur J Nutr . November 2012     DOI 10.1007/s00394-012-0463-9



Prática

• 10g de pimenta dedo de moça

• 1 col sopa cheia de mostarda dijon

• 3 col sopa de MCT  

• ½ limão espremido

Misturar e colocar nas saladas de folhas verdes crua.



Cafeína 

• A cafeína é inibidora do receptor de adenosina

• Receptores de adenosina são localizados em diversos tecidos, como coração, vasos, tecido adiposo e cérebro. 

Quando estimulados, esses receptores diminuem a frequência cardíaca e a pressão arterial (efeitos no coração e 

vasos), reduzem as transmissões sinápticas (isto é, as conexões nervosas) e desaceleram a lipólise (isto é, a 

quebra das moléculas de gordura no tecido adiposo). 



CANELA

• 1 COL DE CAFÉ É O SUFICIENTE PARA BENEFICIOS

• Melhora a resistência a insulina , diminuindo a deposição de gordura



Chá verde 

• Epigalo catequina galato

Dosagem: 1,6g

• Estimula receptor adrenérgico ( estimulante) no tecido adiposo 
marrom

British Journal of Nutrition (2013), 110, 282–288



Prática 

Ingredientes 

• 1 Punhado de cravo-da-índia

• 3 canelas em pau 

• 1 Colher de sopa de gengibre ralado 

• 200ml de água filtrada 

Preparo

Ferva o cravo e canela por 5 min e desligue o fogo em seguida. Coloque 
o gengibre ralado e deixe descansar por 5 min. Coe. Pode consumir 
quente ou gelado 



Laminaria japônica

• Fucoxantina

• Existente na alga Kombu

• Estímulo de UCP1 --- estimula oxidação lipídica

• Dosagem: 100- 500mg dia 



PHOLIA MAGRA 
(Cordia Eucalyculata)

• cafeína, potássio, taninos, alantoína

• Pesquisas comprovam a ação da cafeína no sistema nervoso central como 

supressor do apetite e estimulante 

• Os taninos auxiliam no combate aos radicais livres.

• Pesquisadores japoneses mostraram as atividades da Cordia como auxiliar na 

eliminação de excesso de líquido, aumento da força de contração do músculo 

cardíaco, redução de depósitos de celulite, estimulante da circulação.

Dosagem : 200 – 500mg/dia



LARANJA AMARGA (Citrus Aurantium)

• presença de sinefrina que é um agonista adrenérgico com estrutura 
muito semelhante à efedrina. 

• estimulação específica de receptores beta-3 adrenérgicos, 
encontrados principalmente em adipócitos e no fígado, os quais, 
quando estimulados, causam um aumento na taxa metabólica, 
levando à estimulação da lipólise

Dosagem : 100- 300mg



NITRATO INORGÂNICO

Diabetes 2015;64:471–484 | DOI: 10.2337/db14-0496



Fontes de nitrato inorgânico

• Espinafre

• Beterraba

• Couve

Suco:
¼ de beterraba
1 folha de couve
5 folhas de espinafre
½  banana 
Bata tudo no liquidificador 

LEMBRE-SE
DE NÃO 

MISTURAR
COM 

CÍTRICOS 





Esse hormônio é produzido pela glândula adrenal e tem 

funções anti-inflamatórias, metabólicas 

(gliconeogênese) e imunossupressoras . 

Em curto prazo, a resposta ao estresse pode ser 

benéfica, pois prepara o organismo para enfrentar 

situações adversas. 

No caso de estresse por longo período, a elevação 

do cortisol e a ativação do sistema nervoso 

simpático podem levar a consequências deletérias 

ao organismo, tais como alterações 

cardiovasculares (hipertensão arterial), alterações 

da resposta imunológica, distúrbios do sono, 

queixas de dores no corpo e alterações metabólicas, 

entre outras 

O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse –
Físico / pscicológico

www.interfacehs.sp.senac.br 
http://www.interfacehs.sp.senac.br/br/artigos.asp?ed=12&cod_artigo=216 



O Sistema (s) resposta ao 

estresse. Começando no cérebro, 

são comunicadas pela inervação 

direta a medula adrenal para 

causar uma liberação quase 

imediata de catecolaminas (a 

reação de lutar ou fugir) e por 

meio de sinais de neuro

hormônios  dentro do eixo HPA 

que influenciar a liberação de 

cortisol, DHEA (S) e aldosterona

Disfunção do Eixo Hipófise – Hipotálamo - Adrenal
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EFEITOS CRÔNICOS DO CORTISOL

• Acúmulo de gordura abdominal

• Perda de massa magra

• Compulsão alimentar

• Perda óssea

• Mal humor, diminuição de memória, ansiedade

• Hiperglicemia 

• Alteração de sono



Efeitos do cortisol sobre o
Metabolismo de Carboidratos

• ↑ gliconeogênese pelo fígado

• ↓ utilização da glicose pelas células

• ↑ glicemia - “Diabetes adrenal”



Efeitos do cortisol sobre o
Metabolismo de Proteínas

• ↓ síntese de proteínas e ↑ catabolismo de proteínas (tecidos 

periféricos) 

• ↑ síntese de proteínas pelo fígado (mobilização de aa) 

• ↑ [ ] plasmática de aminioácidos



Efeitos do cortisol sobre o
Metabolismo de Lipídeos

• Mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo 

• ↑ [ ] de AG livres no plasma

• ↑ utilização de AG para energia



GLICOCORTICOIDES NO COMPORTAMENTO 
ALIMENTAR
• Jejum: aumenta os níveis séricos e urinários de cortisol 

• Cafeína (acima de 300mg/dia) aumentam a secreção de ACTH

• Gordura visceral aumenta IL6 um potente ativador do HHA

Indivíduos estressados tem preferência por alimentos com maior conteúdo 

de açúcar e gordura



AVALIAÇÃO SINTOMAS CLÍNICOS

SINTOMAS PSICOLÓGICOS 

queda de produtividade

confusão mental

apatia

dificuldade de concentração

sensação de desgaste ao acordar

auto-estima baixa

dificuldade com a memória

depressão

irritabilidade acima do justificável

SINTOMAS FÍSICOS 

tensão muscular

dores de cabeça

dores de estômago ou gastrite

pressão alta

herpes

taquicardia

problemas dermatológicos

aftas, retração das gengivas

resfriados

infecções

tontura

OUTROS SINTOMAS

acidentes de carro

derrubar documentos ou objetos

sentir-se desnorteado em lugares 

conhecidos

esbarrar em paredes ou objetos

perder objetos

pequenos acidentes (cortes, etc.)



MODULADORES



ADAPTÓGENOS

• São substâncias que melhoram a capacidade de superar condições estressantes. 

• Ajudam a melhorar a memória, concentração, vontade e perseverança. 

• Aumento da resistência à infecção e tumores, auxiliam nas reações auto-imunes

• Aceleram a cicatrização e recuperação

• Retardam o envelhecimento e processos degenerativos. 



Tintura 30gotas 4x /dia diluído em água



CROCUS SATIVUS

• Molecules 2016, 21, 303; doi:10.3390/molecules21030303
• Akhondzadeh S. et al. Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: a doubleblind, randomized and placebo-controlled trial.Phytotherapy Research, v.19, n.2, p.148-151, 2005.

Dose usual: 88mg 2x/dia



Withania somnifera
(Ashwagandha ou Ginseng indiano) 

• Princípio Ativo : withanolides

• Adaptógeno

• Doses usuais variam de 200 a 800 mg/dia de extrato padronizado de 1 a 2% withanolides



Effect of standardized aqueous extract of Withania
somnifera on tests of cognitive and psychomotor performance 
in healthy human participants

Pingali, Usharani, Raveendranadh Pilli, and Nishat Fatima. “Effect of Standardized Aqueous Extract of Withania Somnifera on Tests of Cognitive and Psychomotor Performance in Healthy Human

Participants.” Pharmacognosy Research 6.1 (2014): 12–18. PMC. Web. 17 Mar. 2016.





Rhodiola rósea

SÍNDROME SEROTONINÉRGICA : INTERAÇÃO COM ANTIDEPRESSIVOS

Fallbericht neuropsychiatrie

March 2015, Volume 29, Issue 1, pp 36-38

First online: 21 November 2014

Das Zusammenwirken von Rhodiola rosea (Eisenwurz) und Antidepressiva

https://link.springer.com/journal/40211
https://link.springer.com/journal/40211/29/1/page/1




L-theanina

Em conclusão , nossos resultados sugerem que a L- teanina foi eficaz para 

reduzir o stress respostas induzidas pela tarefa aritmética mental , exerce 

efeitos anti-stress durante um desafio estresse agudo

200mg após 
café e 
almoço



GLUTAMILAMIDOETIL  INDOL

É uma molécula  bioassimilável e disponível com características 
químicas e cinéticas melhoradas que promovem efeito neuroprotetor
pois é capaz de potencializar a resposta ao fator de crescimento neural 
(NGF)



Tecido adiposo branco e inervação

➢ WAT is a highly plastic tissue (gain / loss of size) 

➢ Local production of survival and growth factors by WAT cells

(neurotrophic factors) enables adaptive innervation

Lipid droplets: Nile red - ß-tubulin: FITC green - Nuclei: DAPI

In vitro modeling of « neurotrophic support » : 

Co-culture: 
PC12 (sympathetic neurons) /

3T3-L1 (adipocytes – preadipocytes)

Local crosstalk
between

adipocytes and 
neurons

91



Emotional stress modifies energy storage strategy

Central effects
(behavioral)

Peripheral effects
(metabolic)

Appetite
stimulation

Appetite
suppression

adipogenesislipolysis

Autonomic nervous
system 

« HPA axis »
(neuro-endocrine)

NE

NPY

ACTH

CRH

GC
FEEDBACK 

MECHANISMS

Emotional stress

(cortisol)
92



Emotional stress modifies energy storage strategy

Accute stress

Central effects
(behavioral)

Peripheral effects
(metabolic)

Appetite
stimulation

Appetite
suppression

lipolysis adipogenesis

« fight or flight »  responses « defeat responses »

Chronic stress

Emotional stress
CATABOLIC 
OUTCOME

(fat mobilization)

ANABOLIC 
OUTCOME
(fat storage)

93



O CORTISOL COMO INIBIDOR DO EFEITO  DA INERVAÇÃO 

PARASSIMPÁTICA

PC12 cells with NGF

+ 

Cortisol (100 nM)

PC12 cells with NGF (10 

ng/ml)

(ß-tubulin stain)

PC12 cells with NGF

+ Cortisol (100 nM)

+ pGT (0.25mg/ml)

PC12 cells with NGF

+ Cortisol (100 nM)

+ pGT (0.5mg/ml)

➢ A neuroprotective agent (pGT), endowed with “neurotrophic properties” limits cortisol effect   

➢ Cortisol antagonizes Nerve Growth Factor (NGF) 

➢ Cortisol induces nervous network regression



Treatment with pGT improves cellulite 

Anthropometric 
improvements

Details published in C&T Brazil on line, 
July 2013 

Maximum reduction
Average reduction

Aspect
Improvement 

Arms

Waist

Abdomen Thighs
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h

D0 D14 D28

cm
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RESPIRE E INSPIRE

2017 World Obesity Federation



@karina_abbud_nutri
@clinica_abbud







• Dietas detox são populares estratégias de dieta que pretendem facilitar 

a eliminação de toxinas e a perda de peso, promovendo assim a saúde 

e o bem-estar.

Klein A.V. & Kiat H. (2015) Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. 28, 675–686 doi: 10.1111/jhn.12286

# SQN





E POR QUE SE PREOCUPAR COM A 
DETOXIFICAÇÃO ?



MECANISMO DE AUMENTO DOS ADIPÓCITOS

J.J. Heindel, et al., Metabolism disrupting chemicals and metabolic disorders, Reprod Toxicol (2016), 



RESISTÊNCIA INSULINA

J.J. Heindel, et al., Metabolism disrupting chemicals and metabolic disorders, Reprod Toxicol (2016), 



ESTEATOSE HEPÁTICA

J.J. Heindel, et al., Metabolism disrupting chemicals and metabolic disorders, Reprod Toxicol (2016), 



Kabir, Dr.E.R., Rahman, M.S., Rahman, I.,A Review on 
Endocrine Disruptors and their Possible Impacts on Human Health, Environmental
Toxicology and Pharmacology (2015)

Poluentes Orgânicos  

Persitentes

Tendência para se 

acumular, ou 

bioconcentrar, nos 

tecidos dos organismos 

vivos



ALTA EXPOSIÇÃO AOS TÓXICOS:

- Câncer

- Problemas neurológicos

- Fraqueza muscular

- Sobrepeso

- Dores articulares

- Nefropatias

- Deficiências vitaminas e minerais

- Problemas pulmonares

- Problemas cutâneos

- Problemas hormonais

- SOP

- Infertilidade





Rev Port Endocrinol Diabetes Metab. 2015;10(2):186–192 



Nutrient and herbal supplements to support detoxification. OTC, over the counter; Vit, vitamin.From the Institute for Functional Medicine: Textbook of Functional Medicine. Gig
Harbor, Wash: The Institute for Functional Medicine, 2005, p 278. © 2005 The Institute of Functional Medicine.



Em indivíduos normais as duas fases ocorrem de maneira equilibrada 



P-GLICOPROTEÍNA 
FASE III

• Proteínas transportadora pertencente a superfamília ABC envolvida no transporte de drogas

• Envolvida na excreção de xenobióticos lipofílicos e endobióticos

• Está localizada na superfície de células endoteliais ou epiteliais e promove a expulsão das 

drogas para o meio externo, modulando sua absorção, distribuição e eliminação.

✓ No intestino: bombeia alguns fármacos para o lúmen intestinal, limitando sua absorção

✓ Barreira hemato-encefálica: retira fármacos do sistema nervoso central, provocando sua eliminação

✓ Fígado e rins: retira fármacos e promove eliminação



Estimulam CPY1



Estimulam CYP1



INIBIDORES CYP1



INIBIDORES CYP1



ESTIMULANTES CYP2



INIBIDORES CYP2



INIBIDORES CYP2



ESTIMULANTES CYP3



INIBIDORES CYP3



ESTIMULANTES CYP4



Estimulam UDP



INIBEM UDP



ESTIMULAM SULFOTRANSFERASES
SULT’s



INIBEM SULT’s



ESTIMULAM GLUTATIONA-S-TRANSFERASES
GST’s



ESTIMULAM GST’s



INIBEM GST’s



AUXILIAN NA FORMAÇÃO DE 
GLUTATIONA



ACILAÇÃO 
AMINOACIDO-TRANSFERASES



COFATORES PARA METILAÇÃO



ALCAÇUZ / LICORICE
Glycyrrhiza glabra (AC. glicirrízico )

• Extrato seco padronizado (10-12% ac. Glicirrizico)  100- 300mg/ dia  



CARDO MARIANO
(Silybum marianum)
• Inibe a cascata do NF-kappaB , aumenta a expressão IL10

• Aumenta glutationa pexoxidade e SOD

• Inibe a transformação de hepatócitos estrelados em miofibroblastos ( deposição de colágeno que leva a cirrose)

• Promoveu níveis de AST e ALT, TNF-a e MDA em animais com esteatose hepática não alcoólica induzida e em espécies com 
hepatocarcinogênese induzida

• Dose: 200- 800mg de silimarina com refeição

* 100mg administrado com fosfatidilcolina (150-300mg/dia) 3x dia aumenta sua reaborção



Padronização: 20-50% polifenois (100-600mg/dia)
Infusão: 5-10g para 100ml de água 



MADRIGAL-SANTILLAN, E.; MADRIGAL-BUJAIDAR,E.;ALVAREZ-GONZALEZ,I. et aL. Review of natural products with hepatoprotective effects. World J Gastroenterol, 28;20(40):14787-804, 2014.

Matricaria recutita



CONDIMENTOS: mono, di e triterpenos, flavonóides e compostos 
fenólicos

• Pimenta preta (piperina): destoxificante e favorece a absorção de vários fitoquímicos

• Chilli (capsaicinóides): atividade antioxidante, antiinflamatória e analgésica. Capsaicina

destoxifica carcinógenos

• Gengibre (gingerol): inibidor de diversas neoplasias

• Cominho e canela (cumarina) Aumenta atividade da GST

• Páprica: estimula a destoxificação

• Mostarda e cúrcuma (curcumina): antioxidante, antiinflamatória e indutora das enzimas de fase 

2 (GST), inibe seletivamente enzimas da fase 1, se liga a receptor de vit. D ativando enzimas de 

detoxificação CYP



ALECRIM

Rosmarinus officinalis

(Carnosol, ácido carnosóico, ácido ursólico, rosmanol)

• Potente atividade Antioxidante / antiinflamatória contra o óxido nítrico e peroxinitrito: compostos fenólicos, 

monoterpenos, flavonas e seu efeito sinérgico

• Inibição ao acúmulo de pré- carcinógenos devido ao estímulo a fase 1 e 2: Inibem os danos ao DNA por xenobióticos

• Aumento das enzimas de fase 2 : GST e conjugação com o ácido glicurônico através da ativação do NRF-2

• ANTIMUTAGÊNICO E ANTICARCINOGÊNICO: Inibição do câncer de estômago, pulmão, cólon, mama, fígado, melanoma e 

leucemia causados por uma série de compostos carcinogênicos

Tintura: 3 – 8,5ml dia

Infusão:  2- 4g em 100ml de água 1x ao dia
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HSIEH,Y.W.; HUANG,C.Y.; YANG,S.Y. et al. Oral intake of curcuminmarkedly activated CYP 3A4: in vivo and ex-vivo studies. Sci Rep, 10;4:6587, 2014.
SOOD, PK; NAHAR U; NEHRU B. Curcuminattenuates aluminum-induced oxidative stress and mitochondrialdysfunctionin rat brain. Neurotox Res;20(4):351-61, 2011 .
RINGMAN, J.M., et al. A potential role of the curry spice curcuminin Alzheimer’s disease. Curr Alzheimer Res; 2 (2): 131-6, 2005.



CLOROFILA: clorofilina

• Atividade anti-mutagênica importante contra diversos carcinógenos

• Redução da neoplasia de fígado, pele, esôfago e estômago

• Inibe a ligação da aflatoxina (carcinógeno) no nosso DNA prevenindo mutações 

que levam ao câncer, além de aumentar a atividade da GST contra metabólitos 

hepáticos da aflatoxina

• Forma complexos moleculares com o carcinógeno, aumenta a fase 1 e 2 de 

destoxificação e estabiliza os RLs gerados pelo carcinógeno
HSU CY; CHEN YH; CHAO PY; et al. Naturally occurring chlorophyll derivatives inhibit aflatoxin B1-DNA adduct formation in hepatoma cells. Mutat Res;657(2):98-104, 2008.
Fahev JW, et al. Chlorophyll, chlorophyllin and related tetrapyrroles are significant inducers of mammalian phase 2 cytoprotective genes.
Carcinogenesis;26(7):1247-55. Epub 2005 Mar 17, 2005.
Egner PA, Munoz A, Kensler TW. Chemoprevention with chlorophyllin in individuals exposed to dietary aflatoxin. Mutat Res;523-524:209-16,2003.









Potencialmente (+) tóxicos e mais 
ácidos

Potencialmente (-)  tóxicos e mais 
alcalinos









• No mínimo 35ml de água por kg/peso por dia.





Expectativa de vida x expectativa de vida saudável

❖A expectativa de vida saudável, ou seja, o número médio de anos livre de deficiência, não segue 

tendências semelhantes.

❖Enquanto a esperança média global de vida em 2015 foi de 71,4 anos para ambos os sexos, a média 

global de expectativa de vida saudável foi de 63,1 anos.

❖A nutrição é um dos principais determinantes da qualidade de vida durante o envelhecimento.



@karina_abbud_nutri

CONOCE TODAS LAS TEORÍAS, DOMINE TODAS LAS 

TÉCNICAS, PERO AL TOCAR EN UN ALMA HUMANA, 

SEA SÓLO OTRA ALMA HUMANA.

(CARL JUNG)



@karina_abbud_nutri
@clinica_abbud


