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Confira agentes fitoterápicos eficazes e 

vantajosos que aliviam os sintomas do estresse, 

auxiliando na manutenção do peso2,10,11. 

OObbeessiiddaaddee    

&&  EEssttrreessssee  
 

Tratamento com Cissus quadrangularis proporciona 

considerável redução no peso e melhora os perfis 

lipídicos, glicêmicos e os níveis de serotonina10. 

Griffonia simplicifolia auxilia no controle da compulsão 

alimentar e nos quadros de ansiedade gerados pelo 

estresse 11,12. 
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EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 

Estudo de revisão apresenta os efeitos benéficos da Rhodiola rosea em quadros depressivos2. 

 

A obesidade, por sua caracterização e etiologia multifatorial, é uma condição que tem merecido 

atenção e estudos de diversas áreas de especialidades, particularmente a psiquiatria e a 

psicologia. Os problemas emocionais são geralmente percebidos como consequências da 

obesidade, embora conflitos e problemas psicológicos possam preceder o desenvolvimento 

dessa condição
1
.  

A depressão e a ansiedade são sintomas comuns e a depressão maior pode ser mais frequente nos gravemente obesos. No tratamento 

psicoterápico, a terapia cognitiva vem mostrando eficácia por objetivar a organização das contingências para mudanças de peso e 

comportamentos, em princípio, relacionados ao autocontrole de comportamentos alimentares. Embora o tratamento farmacológico da 

obesidade não deva ser a primeira opção terapêutica, seu uso está plenamente aprovado
1
. 

AA  RRhhooddiioollaa  rroosseeaa  aapprreesseennttaa--ssee  ccoommoo  aaggeennttee  ffiittootteerrááppiiccoo  eeffiiccaazz  ee  vvaannttaajjoossoo  ppaarraa  oo  aallíívviioo  ddooss  ssiinnttoommaass  eemm  

ppaacciieenntteess  ccoomm  ddiivveerrssaass  ccoonnddiiççõõeess  mmééddiiccaass,,  iinncclluuiinnddoo  eessttrreessssee  ee  aannssiieeddaaddee..  EEssttuuddooss  ssuuggeerreemm  ssuuaa  aattiivviiddaaddee  

aaddaappttóóggeennaa  ee  pprroommiissssoorraa  nnaa  aapplliiccaaççããoo  eemm  qquuaaddrrooss  ddeepprreessssiivvooss,,  mmeellhhoorraannddoo  aa  mmeemmóórriiaa,,  ddiissffuunnççããoo  sseexxuuaall  ee  

eevviittaannddoo  oo  ggaannhhoo  ddee  ppeessoo22.. 

PPRROOPPRRIIEEDDAADDEESS  AADDAAPPTTÓÓGGEENNAASS  EE  

PPRROOTTEETTOORRAASS  DDOO  SSNNCC  

A R.rosea tem capacidade de influenciar os níveis e a atividade de monoaminas biogênicas, como a 

serotonina, dopamina e norepinefrina no SNC. Acredita-se que estas mudanças sejam relacionadas à 

capacidade de ativar enzimas responsáveis pela degradação de monoaminas e facilitar o transporte de 

neurotransmissores ao cérebro
3
.  

A R.rosea apresenta potente atividade inibitória sobre a MAO-A e MAO-B, maior que 80% na concentração 

de 100µg/ml, sugerindo sua atividade na depressão e em outras desordens do SNC, como Mal de Parkinson 

e Mal de Alzheimer
4
. 

Estudos recentes têm demonstrado que a R.rosea pode aumentar o nível de 5-hidroxitriptamina em células 

tronco neuronais no hipocampo de ratos com depressão induzida por estresse crônico e pode proteger os 

neurônios hipocampais injuriados
5
. 

BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS  NNOO  EESSTTRREESSSSEE  
A R.rosea pode reduzir a secreção do fator de liberação de corticotrofinas (CRF), o maior mediador 

fisiológico do estresse, além de poder reverter a atividade ansiogênica  do CRF
6
. 

AATTIIVVIIDDAADDEE  AANNTTIIFFAADDIIGGAA  

Estudos demonstram que a dose de 100mg/dia por 20 dias PE capaz de melhorar a execução de atividades 

físicas, fadiga mental e desempenho psicomotor. Também são observadas melhoras no sono, reduzida 

necessidade de sono, grande melhora do humor e maior motivação para estudar
7
. 

EEFFEEIITTOO  AANNTTIIDDEEPPRREESSSSIIVVOO  

Em estudo piloto, pesquisadores investigaram doses de 340-680mg/dia em pacientes com depressão leve a 

moderada. Os pacientes que receberam R.rosea apresentaram significativa redução dos sintomas 

depressivos de acordo com a escala Hamilton, em ambas as doses, justificando seu uso em pacientes com 

quadros depressivos
8
. Em outro estudo, 340mg de R.rosea mostrou reduzir, pelo menos, 50% dos sintomas 

da ansiedade em pacientes com desordem de ansiedade generalizada de acordo com a escala Hamilton
9
. 

 

A R.rosea, também conhecida como Raiz de Ouro, tem sido utilizada há séculos pela medicina tradicional chinesa, Escandinávia e Leste Europeu como 

suplemento para melhorar a saúde do sistema nervoso, melhorar o desempenho físico e mental, aliviar a fadiga, estresse psicológico, depressão, 

impotência e prevenção de atitudes altamente doentias. 

Tem sido classificada por pesquisadores russos como agente adaptógeno, uma substância que aumenta não especificamente a resistência do organismo a 

vários agentes estressores químicos, biológicos e físicos. 



 
  

EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 
Estudo avalia a eficácia do extrato de Cissus quadrangularis na perda de peso e na síndrome metabólica10. 

 
 

OO  ttrraattaammeennttoo  ccoomm  CCiissssuuss  qquuaaddrraanngguullaarriiss  pprrooppoorrcciioonnaa  rreedduuççããoo  ddoo  ppeessoo  ccoorrppoorraall  eemm  iinnddiivvíídduuooss  ccoomm  ssoobbrreeppeessoo  ee  

oobbeessooss,,  mmeellhhoorraannddoo  ttaammbbéémm  ooss  nníívveeiiss  sséérriiccooss  ddee  ccoolleesstteerrooll,,  ttrriigglliicceerrííddeeooss,,  gglliicceemmiiaa  eemm  jjeejjuumm  ee  rreedduuzziinnddoo  ooss  

ssiinnttoommaass  aassssoocciiaaddooss  àà  ssíínnddrroommee  mmeettaabbóólliiccaa1100.. 

EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 

Neste estudo, randomizado, duplo-cego controlado por placebo, 123 indivíduos com sobrepeso e obesos, com idade entre 19 e 50 anos, foram 

submetidos aos seguintes protocolos de tratamento durante oito semanas: 

Grupo 1 

(IMC=25-29) 

Cissus quadrangularis 514*mg  

Uma cápsula duas 

 vezes ao dia. 

 

Grupo 4 

(IMC>30) 

Placebo 514mg 

Uma cápsula duas 

vezes ao dia. 

A formulação apresenta Cissus quadrangularis 7,5mg (5% cetoesteroides) em sua composição também é composta por cromo GTF 0,15mg, chá verde 100mg, 

selênio 0,06mg, albumina 50mg, vitamina B6 50mg, vitamina B12 0,05mg e ácido fólico 0,4mg. 

Resultados:  

 O grupo com sobrepeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, apresentou perda média de peso 

de 3,7kg e 4,7% de perda de gordura; 

 O grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, obteve perda média de peso de 6,6kg e 6% 

de perda de gordura; 

 O grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e com restrições na dieta, apresentou perda média de peso de 8,1kg e 

8% de perda de gordura; 

 No grupo com sobrepeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, houve redução de 18,8% nos 

níveis de colesterol total, 26,4% nos níveis de LDL, 15% nos níveis de triglicerídeos, 16,3% nos níveis de proteína C-reativa, 

11,4% nos níveis de glicemia em jejum e aumento de 19,6% nos níveis de HDL; 

 No grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e sem restrições na dieta, houve redução de 27% nos níveis de 

colesterol total, 18,4% nos níveis de LDL, 36,8% nos níveis de triglicerídeos, 20,8% nos níveis de proteína C-reativa, 13,4% 

nos níveis de glicemia em jejum e aumento dos níveis de HDL em 50,5%; 

 O grupo obeso, tratado com Cissus quadrangularis e com restrições na dieta, apresentou redução nos níveis de colesterol 

total em 26%, 32,4% nos níveis de LDL, 28% nos níveis de triglicerídeos, 20,8% nos níveis de proteína C-reativa, 16,1% nos 

níveis de glicemia em jejum e aumento nos níveis de HDL em 50,5%. 
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Grupo 2  

(IMC>30) 

Cissus quadrangularis 514*mg  

Uma cápsula duas  

vezes ao dia.  

 

Grupo 3 

 (IMC>30) 

Cissus quadrangularis 514*mg  

Uma cápsula duas 

 vezes ao dia.  

 



 
 

 

  

A 

Estudo avalia o perfil aminoácido e promotor da saciedade em pacientes com sobrepeso após o tratamento com 

spray sublingual de extrato natural contendo 5-HTP natural11,12. 

 
 

AA  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ddee  55--HHTTPP  ccoommoo  aauuxxiilliiaarr  eemm  pprrooggrraammaass  ddee  eemmaaggrreecciimmeennttoo  éé  sseegguurraa  ee  eeffiiccaazz  nnoo  ccoonnttrroollee  ddaa  

eexxcceessssiivvaa  iinnggeessttããoo  aalliimmeennttaarr,,  aallgguummaass  vveezzeess  ggeerraaddaa  ppoorr  eessttrreessssee  oouu  qquuaaddrrooss  ddee  aannssiieeddaaddee1111,,1122..  

Neste estudo duplo cego randomizado, controlado por placebo, 27 mulheres com sobrepeso foram avaliadas por oito semanas: 

 

Grupo 1 (n=14) 

Spray sublingual 5-HTP natural 

Grupo 2 (n=13) 

Placebo 

Resultados:  

 O grupo suplementado com 5-HTP natural 

apresentou aumento significativo na sensação de 

saciedade em comparação do grupo que recebeu 

placebo; 

 Foram observadas diferenças significativas no IMC, 

circunferência abdominal e do quadril e das pregas 

cutâneas no grupo tratado com 5-HTP natural; 

 No grupo tratado com 5-HTP natural foi observada 

diminuição dos sintomas depressivos e um aumento 

na qualidade de vida. 

EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 

Foram utilizados como parâmetros de avaliação, escalas de análise visual para avaliar as sensações de apetite durante o dia.  

Realizada comparação da composição corporal, sintomas depressivos, severidade do ato de petiscar e a qualidade de vida. 

A Griffonia simplicifolia é uma planta que cresce no Oeste da África, como Gana e Togo. Em sua 

tradicional aplicação nestes países, suas folhas e suco podem ser usados para o tratamento de 

feridas e nefropatia, também utilizada como enema e afrodisíaco, além de outras patologias13. 

O 5-hidroxitriptofano, o principal componente ativo da semente da Griffonia simplicifolia. O extrato 

padronizado de Griffonia simplicifolia disponível no Brasil contém 99% de 5-HTP, sendo 

considerada fonte natural deste aminoácido13. 

O 5-HTP é um metabólito intermediário do aminoácido essencial L-Triptofano na biossíntese de 

serotonina. A absorção intestinal deste metabólito não requer a presença de outros aminoácidos, 

entretanto, administrá-lo juntamente às refeições pode reduzir sua efetividade. Geralmente o 5-

HTP é bem absorvido através da administração oral, com cerca de 70% da dose administrada 

alcançando a corrente sanguínea, atravessando facilmente a barreira hematoencefálica para atuar 

efetivamente na síntese de serotonina no sistema nervoso central13. 

 

*classificação do nível de apetite 

Perfil temporal dos escores médios de Haber no grupo de tratamento e 

controle11. 
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PPrrooppoossttaass  TTeerraappêêuuttiiccaass  BBaasseeaaddaass  eemm  EEvviiddêênncciiaass  CCiieennttííffiiccaass  

 

CÁPSULAS DE RHODIOLA ROSEA PARA OBESIDADE ASSOCIADA AO ESTRESSE
2-9 

Rhodiola rosea 340mg 

Green tea 300mg14 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma cápsula, duas vezes ao dia. 

O consumo de Green tea reduz significativamente o peso corporal e o IMC dos 
pacientes. Confere redução considerável nos marcadores de peroxidação lipídica. 

 

TABLETES DE CHOCOLATE DE CISSUS QUADRANGULARIS
10 

Cissus quadrangularis 7,5mg 

Tablete de chocolate  Uma unidade 

Administrar uma unidade duas vezes ao dia. 

PASTILHAS SUBLINGUAL DE 5-HTP NATURAL
11,12 

G. simplicifolia 50mg 

Orotab  qsp Uma unidade 

Administrar uma pastilha sublingual  duas vezes ao dia. 

CÁPSULAS DE 5-HTP NATURAL
11,12 

G. simplicifolia 50mg 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma cápsula duas vezes ao dia. 

PPrroopprriieeddaaddeess  

 
Rhodiola rosea2-9: 

 Reduz os sintomas depressivos; 

 Melhora a ansiedade e distúrbios 
relacionados; 

 Inibe a atividade da lipase 
intestinal, atuando sobre 
hiperlipidemias; 

 Atua beneficamente na 
obesidade, reduzindo absorção 
de gorduras. 

Cirrus quadrangularis10: 

 Atua sobre a síndrome 

metabólica melhorando os perfis 

lipídicos; 

 Contribui para perda de peso de 

forma gradual e saudável; 

 Potencial antioxidante; 

 Atua sobre o estresse oxidativo 

induzido pela obesidade. 

Griffonia simplicifolia11,12,13: 

 Aumenta a atividade da 

serotonina; 

 Melhora no humor, sono e 

apetite; 

 Reduz distúrbios alimentares que 

causam a obesidade, ou o 

inverso, a bulimia. 


