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Plantas adaptógenas
O termo adaptógeno ou resistógeno, como também costuma ser chamado,
surgiu na ex-União Soviética para classificar plantas ou outras substâncias
utilizadas cronicamente visando a manutenção do bom funcionamento do
organismo. Este tipo de emprego é comum em países do leste asiático como
China, Índia, Coréia e Japão, como parte de suas medicinas tradicionais onde
muitas plantas são usadas visando manter um estado de bem-estar físico e
psíquico (Fulder, 1980a; Wahlström, 1987; Davydov & Krikorian, 2000; Chan,
2005). Embora tal prática seja milenar, os princípios da medicina tradicional
asiática continuam desconhecidos por grande parte da população ocidental,
incluindo as comunidades médica e científica (Dahanukar & Thatte, 1997;
Chan, 2005).
Em 1947 o cientista russo Nikolai Lazarev definiu os adaptógenos como “uma
classe de substâncias que aumenta um estado de resistência inespecífica do
organismo, após contato com fatores estressores diversos, promovendo um
estado de adaptação à situação excepcional” (Brekhman & Dardymov, 1969).
Israel Brekhman, seu sucessor, estabeleceu que uma planta deveria obedecer
a três requisitos para ser considerada um adaptógeno (Brekhman &
Dardymov, 1969):
1.Ser inócua e não influenciar no funcionamento normal do organismo mais
que o necessário. Isto significa que, em um indivíduo saudável e não
submetido a estresse, um adaptógeno não deveria produzir efeitos.
2.Mostrar uma atividade não específica, isto é, aumentar o poder de
resistência do organismo em relação a agentes nocivos de natureza física
(calor, frio, variações de pressão, etc.), química (venenos e substâncias
tóxicas) e biológica (vírus e bactérias).
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3.Ter uma influência normalizadora ou estabilizadora sobre o organismo,
independente da direção da mudança do estado patológico prévio (por
exemplo, pode aumentar a resistência tanto ao calor como ao frio).
Embora estes critérios continuem sendo citados, atualmente eles são
questionados, dados os avanços sobre o tema que evidenciam, entre outros
pontos, que adaptógenos podem sim promover alterações bioquímicas em
indivíduos saudáveis. Além disso, da forma como são colocados, tais
conceitos são considerados vagos e imprecisos (Davydov & Krikorian, 2000).

“ A Síndrome de
Adaptação Geral (SAG)
é a própria resposta
ao estresse e pode ser
dividida em três fases:
alarme, resistência

”

e exaustão.

Recentemente, um grupo liderado por Hildebert Wagner e Alexander
Panossian, da Alemanha e Armênia, respectivamente, propôs como definição
que “os adaptógenos são biorreguladores naturais que aumentam a
habilidade do organismo em adaptar-se a fatores ambientais e evitar danos
decorrentes destes fatores” (Panossian et al., 1999a).
Os adaptógenos são melhor compreendidos com base na “Síndrome de
Adaptação Geral” (SAG) proposta pelo famoso endocrinologista húngaro
Hans Selye (Selye, 1937; 1938) que definiu o estresse como um estado de
perturbação da homeostase, que evoca no organismo um conjunto de
reações bem características, independente da natureza do estímulo estressor.
Tais alterações foram denominadas de SAG, que é a própria resposta ao
estresse e pode ser dividida em três fases (Selye, 1937):
1) Alarme - resposta imediata do organismo ao estresse que se
caracteriza pela estimulação do sistema simpático e do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal;
2) Resistência – estado em que o indivíduo consegue responder
adequadamente ao estressor, sem grandes prejuízos para o
funcionamento de seu organismo;
3) Exaustão - quando a duração e ou a intensidade do estresse
é muito grande, não é mais possível responder de modo
adequado ao estressor, e o organismo fica sujeito a danos que
incluem descontrole hormonal e redução acentuada do
funcionamento do sistema imunológico, entre outros.
O grande mérito dos adaptógenos é otimizar a resposta do organismo ao
estresse, diminuindo as reações negativas da fase de alarme e eliminando, ou
pelo menos, amenizando, o estabelecimento da fase de exaustão (Wagner et
al., 1994; Wagner, 1995; Rege et al., 1999).
Mas não é só no combate ao estresse e seus danos que os adaptógenos são
indicados. Conforme foi dito, eles são normalmente empregados de forma
crônica visando a manutenção de um estado saudável, ou utilizados para
melhorar ou atenuar alguns distúrbios e moléstias decorrentes do
envelhecimento, como déficits de memória e atenção, cansaço e fraqueza
geral, impotência sexual, etc (Wahlström, 1987; Russo, 2001). Podem ainda
ser usados por pessoas sadias não apenas visando a um efeito profilático,
mas, para melhorar o desempenho físico e cognitivo (Wagner et al., 1994;
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Rege et al., 1999), embora a capacidade dos adaptógenos de melhorar o
desempenho de indivíduos normais seja questionada (Russo, 2001).
Dentro desse raciocínio, pode-se classificar uma planta como potencialmente
adaptógena quando ela é usada popularmente com finalidades profiláticas e
não curativas, como tônica, fortificante, etc. A Tabela 1 traz uma relação das
principais plantas adaptógenas, indicando a família e a parte utilizada.
Nome
científico

Nomes
populares

Família

Parte
empregada

Bryonia alba

-

Cucurbitaceae

raiz

Eleutherococcus
senticosus

ginseng siberiano,
taiga, eleuthero

Araliaceae

raiz

Ginkgo biloba

ginco

Ginkgoaceae

folhas

Panax ginseng

ginseng coreano

Araliaceae

raiz

Panax
quinquefolium

ginseng americano

Araliaceae

raiz

Rhodiola rosea

raiz do Ártico,
raiz de ouro

Crassulaceae

raiz

-

Schisandraceae

frutos

ginseng indiano,
"ashwagandha",
"winter cherry"

Solanaceae

raiz

Schizandra chinensis
Withania
somnifera

Tabela 1: algumas das plantas adaptógenas mais conhecidas no mundo.

O Brasil possui em sua flora inúmeras plantas que, ao invés de serem
indicadas para uma moléstia específica, são empregadas para os mesmos
propósitos descritos aos adaptógenos, genericamente chamadas de tônicas
ou fortificantes (Carlini, 1991). Alguns dos exemplos mais conhecidos são o
guaraná (Paullinia cupana), a muirapuama (Ptychopetalum olacoides) e a
pfáfia (Pfaffia sp).

Mecanismos de ação
Uma característica que distingue os adaptógenos da maioria dos agentes
farmacológicos, é a ausência de um mecanismo de ação bem conhecido e
delineado. Enquanto a grande maioria das “classes de drogas” possui sítios
de ação específicos ou vias de atuação bem estabelecidas, os adaptógenos
parecem atuar por meio de diferentes sistemas, sendo o conjunto destas
ações responsável pelos seus efeitos benéficos e protetores (Wagner et al.,
1994; Carlini, 1991; 2003).
Sabe-se, por exemplo, que os adaptógenos podem agir aumentando a
capacidade do organismo em responder a estímulos estressores ativando e /
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ou desativando mediadores da resposta ao estresse, como corticosteróides,
catecolaminas e o óxido nítrico (Panossian et al., 1999a; Rege et al., 1999).
Ainda, podem apresentar, de maneira inespecífica, atividade antioxidante,
imunomodulatória, hipoglicêmica, hipocolesterolêmica, entre outras (Baranov,
1982; Panossian et al., 1999a; Rege et al., 1999; Davydov & Krikorian, 2000).

“ Em situações de
estresse crônico, os
adaptógenos agiriam por
reestabelecer o
funcionamento do eixo,
fazendo com que a
liberação de mais
hormônios de estresse
fosse freada pelo
mecanismo de "feed back"
negativo .”

Entre as diferentes atividades citadas, a modulação do eixo hipotálamohipófise-adrenal (HPA), provavelmente seja a mais estudada, e parece ser um
dos principais mecanismos de ação dos adaptógenos. Ao que parece, estes
não apenas modulam o funcionamento do eixo sob condições de estresse,
como também agem por si só, estimulando agudamente a produção de
corticosterona e modificando levemente os níveis basais desse hormônio que
se estabilizam após certo tempo de administração (Breckman & Dardymov,
1969; Wagner, 1995; Panossian et al., 1997, 1999a, 1999b). Neste caso, o
adaptógeno é descrito como um suave “pró-estressor” que agiria
beneficamente, aumentando a mobilização de fontes energéticas e prevenindo
a necessidade de uma reação mais brusca em resposta ao estresse (Wagner
et al., 1994; Panossian et al., 1999a, 1999b; Kimura & Sumiyoshi, 2004). Em
situações de estresse crônico, os adaptógenos agiriam por reestabelecer o
funcionamento do eixo, fazendo com que a liberação de mais hormônios de
estresse fosse freada pelo mecanismo de “feed back” negativo (Figura 1).
Um segundo sistema que parece desempenhar importante papel no conjunto
das ações positivas dos adaptógenos é o sistema imunológico. Ação
imunoestimulante foi descrita para uma série de plantas consideradas
adaptógenas, tais como: Eleutherococcus senticosus, Bryonia alba, Withaniia
somnifera, Ocimum sanctum e o próprio Panax ginseng (Wagner, 1995;
Panossian et al., 1997; Attele et al., 1999; Davydov & Krikorian, 2000; Kimura
& Sumiyoshi, 2004; Mediratta et al., 2002; Amaryan et al., 2003; Anônimo,
2004).

sistema imunológico
(-)
ADAPTÓGENO

HIPOTÁLAMO

ESTRESSE (+)

(-)

CRH

ADENO HIPÓFISE

ACTH

(-)

ADRENAL

glicocorticóides

Figura 1: modulação do eixo HPA pelos adaptógenos durante a resposta ao
estresse. O estresse crônico provoca aumento da liberação de CRH e ACTH
mesmo sob níveis já elevados de glicocorticóides (quebra do mecanismo de
feed back negativo). Os adaptógenos amenizam o efeito do estresse, fazendo
com que o mecanismo de feed back seja restaurado.
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Evidências indicam que os sistemas imunológico, simpatoadrenal,
neuroendócrino e o eixo HPA (sistema de estresse) possuem diversos
mecanismos em comum, com efeitos sobre órgãos-alvo comuns. De fato,
existem várias conexões entre esses sistemas, bem como mediadores em
comum (Brown et al., 1990; Kvetnansky et al., 1995; Sternberg, 2001;
Carrasco & Van de Kar, 2003; McEwen & Lasley, 2003).

“Somado a isto, evidências
apontam que a
administração de
adaptógenos favorece o
processo de transcrição
protéica, especialmente em
momentos quando uma
maior quantidade de

”

energia é requerida.

Estudos demonstram que, semelhante ao que ocorre com os corticosteróides,
tanto o exercício físico como os adaptógenos promovem um aumento dos
níveis basais de NO (Panossian et al., 1999c). Este estudo mostrou que a
prática de exercícios intensos promoveu aumento imediato do NO salivar em
atletas tomando placebo, mas não em atletas tomando Schizandra chinensis
ou Bryonia alba, duas plantas adaptógenas. A interpretação dos autores é que
a normalização de níveis mais elevados de NO induzidos pelas plantas
adaptógenas ajudaria a adaptar o organismo à carga mais intensa de
exercícios.
Somado a isto, evidências apontam que a administração de adaptógenos
favorece o processo de transcrição protéica, especialmente em momentos
quando uma maior quantidade de energia é requerida, ou na recuperação dos
processos anabólicos, após a glicogênese e lipogênese, portanto, nas fases
de alarme e exaustão da resposta ao estresse. Contudo, a propriedade dos
adaptógenos de estimular a síntese de RNA não é suficiente para aumentar
por si só a capacidade de trabalho. A ativação da enzima hexoquinase e a
regulação de outras etapas da glicólise pelos adaptógenos durante o estresse
parecem somar-se ao aumento da síntese protéica, como medidas que
contribuiriam para o aumento do desempenho (Panossian et al., 1999a).
Outro efeito que certamente contribui para o conjunto de ações dos
adaptógenos é sua atividade antioxidante. Embora nem todas as plantas tidas
como adaptógenas tenham uma atividade antioxidante bem demonstrada, é
inegável que este efeito pode colaborar para a manifestação dos efeitos
positivos de muitas delas (Panossian et al., 1999a).
Sabe-se do papel dos antioxidantes na prevenção de doenças
neurodegenerativas e relacionadas à idade (Coyle & Puttfarcken, 1993;
Harman, 1994; Hiramatsu & Komatsu, 1999; Montine et al., 2002; Moosmann
& Behl, 2002; Di Matteo & Esposito, 2003), o que reforça a importância dessa
atividade nas plantas adaptógenas, comumente utilizadas para atenuar os
déficits decorrentes do envelhecimento. Como exemplo, pode-se citar a
Ginkgo biloba (Droy-Lefaix & Packer, 1999; Bridi et al., 2001), a Schizandra
chinensis (Ko et al., 1995) e o Eleutherococcus senticosus (Lin & Huang,
2000), três plantas com considerável ação antioxidante.
Diferenças entre adaptógenos e outros agentes farmacológicos
Conforme dito anteriormente, os adaptógenos constituem uma classe à parte
de agentes farmacológicos, dadas suas ações inespecíficas, o que dificulta
sua classificação dentro de um único grupo. Contudo, por sua semelhança
com algumas classes farmacológicas conhecidas é importante apontar certas
diferenças que as distinguem.

5
Rua Pamplona, 788 • 3º and. • Sala 32 • CEP: 01405-001 • São Paulo • SP • Fone/Fax: 11 3253-2848 • www.sbmf.org.br

agosto • 2006

Estimulantes: podem ser usados
para aumentar o desempenho físico
e cognitivo, neste último caso mais
relacionado com a vigília e atenção.
Contudo, seu efeito é temporário, ou
seja, a administração contínua de um
estimulante não consegue oferecer
ao organismo um aumento constante
da capacidade de trabalho, e após
um período inicial de melhora seguese uma fase de marcante queda de
desempenho em relação ao nível
inicial (Panossian et al., 1999a).
Nootrópicos: são drogas que agem
melhorando as funções cognitivas
por mecanismos variados que não
são bem conhecidos. Apesar disso,
seus efeitos sobre a memória,
atenção e concentração são bem
demonstrados (Benešová, 1994;
Giovannini et al., 1997). Ao contrário
dos adaptógenos, as drogas
nootrópicas não promovem um
aumento do desempenho físico ou
da resistência ao estresse (Wagner
et al., 1994).
Imunoestimulantes: são compostos
que aliciam um aumento da
resistência do organismo frente a
bactérias,
infecções
virais
e
inflamações, de uma maneira não
específica (Wagner et al., 1994). Em
relação ao modo de ação, os
imunoestimulantes atuam por meio
da influência primária sobre o
sistema imunológico celular e
humoral, enquanto os adaptógenos
agem interferindo simultaneamente
nos
sistemas
imunológico
e
endócrino, aumentando o poder de
resistência do organismo contra
agentes de natureza física, química
ou biológica (Wagner, 1995). Há
ainda que considerar que os
imunoestimulantes são efetivos tanto
profilatica como terapeuticamente,
enquanto os adaptógenos teriam sua
recomendação limitada ao uso

preventivo, em situações de estresse
(Wagner, 1995).

Figura 2: vista geral de uma plantação de
Panax ginseng (abaixo) e detalhe da raiz
(acima).

http://www.ordinace.cz/clanek/zensen/

Compostos anabólicos: assemelhamse aos adaptógenos por ativarem o
metabolismo, promovendo a síntese
de ácidos nucléicos e proteínas, mas
costumam induzir um aumento da
massa muscular, o que não ocorre
com o uso de adaptógenos. Não
possuem efeitos benéficos sobre a
cognição.
Como se vê, os adaptógenos
possuem características múltiplas
que lembram o perfil de outras
substâncias, porém cada uma delas
tem efeitos mais específicos, com
pouca ou nenhuma interferência em
outros sistemas. Os adaptógenos
agem de maneira inespecífica, por
meio de uma série de ações não
conhecidas para outra classe de
agentes farmacológicos.

Exemplos de plantas adaptógenas
Panax ginseng C. A. Mey.

http://www.bryansk.ru/ginseng/

Dentre as plantas adaptógenas
conhecidas, sem dúvida, o melhor
exemplo é o ginseng coreano
(Figura 2) ou, simplesmente,
ginseng (Panax ginseng), erva da
família Araliaceae, cujas raízes são
empregadas na medicina tradicional
chinesa há milênios (Court, 1985). O
próprio nome do ginseng dá uma
idéia de sua reputação como planta
superior, capaz de curar todos os
males: panax (“pan” = todos, “axos” =
cura) ginseng (“jen” = erva, “sheng” =
homem; por causa da forma humana
da raiz). Assim, Panax ginseng quer
dizer “erva em forma de homem que
tudo cura”. Talvez em razão dessa
generalização de panacéia, o
ginseng tenha sido relegado pela

6
Rua Pamplona, 788 • 3º and. • Sala 32 • CEP: 01405-001 • São Paulo • SP • Fone/Fax: 11 3253-2848 • www.sbmf.org.br

agosto • 2006
comunidade científica durante muitos anos. O próprio conceito de panacéia é
distorcido, pois, segundo a mitologia grega, Panacea, filha de Aesculapius,
não encontrou a cura contra todas as doenças, mas, um remédio para manter
a saúde das pessoas (Owen, 1981).
Apesar do descrédito inicial pela comunidade médico-científica do ocidente, nas
últimas décadas, o ginseng foi alvo de intensa pesquisa que lhe trouxe
credibilidade. Seu mercado ultrapassou os 300 milhões de dólares por ano e seu
uso continua crescendo, dado seus efeitos sobre os sistemas cardiovascular,
endócrino, imune, sobre o sistema nervoso central (SNC) e sobre o metabolismo
(Gillis, 1997; Bahrke & Morgan, 2000; Kiefer & Pantuso, 2003).
Os efeitos do ginseng sobre a memória e, especialmente, sobre a resistência
física e o estresse foram bastante estudados. Entretanto, boa parte desses
trabalhos foi publicada em língua russa e não existe tradução para o inglês. Em
uma bela revisão sobre o perfil farmacológico do ginseng, Owen (1981) relata
alguns dos estudos pioneiros com extratos da planta realizados na antiga
União Soviética. Cita, por exemplo, um estudo de 1948 com 100 soldados, em
que metade do grupo recebeu ginseng e os demais placebo, e verificou-se
melhor tempo de corrida para aqueles do grupo tratado. Estudos posteriores
mostraram que o ginseng induzia, entre outros efeitos, diminuição do número
de erros em operadores de telégrafo, melhora de desempenho em testes de
memória e concentração em pacientes geriátricos e aumento do fluxo
sangüíneo em pacientes idosos com déficit cerebrovascular (Owen, 1981).

“É importante apontar
certas diferenças que
as distinguem:
estimulantes,
nootrópicos,
imunoestimulantes
e compostos
anabólicos.

”

Vários estudos em animais dão suporte ao uso do ginseng como planta
antiestresse, que melhora a cognição e a resistência física. (Petkov &
Mosharrof, 1987; Nitta et al., 1995; Della Loggia et al., 1991; Saito et al., 1974;
Wang & Lee, 2000).
Pelo que indicam os estudos, as ações benéficas sobre a cognição e o estresse
parecem ocorrer por mecanismos distintos, no primeiro caso principalmente por
aumento da neurotransmissão colinérgica (embora outros sistemas também
participem) e no segundo principalmente por modulação do eixo HPA.
Chen & Lee (1995) observaram que ginsenosídeos induziram relaxamento do
corpo cavernoso de pênis de coelhos, sendo este efeito mediado pelo NO. Tal
ação poderia contribuir para a alegada ação afrodisíaca do ginseng (Gillis,
1997; Murph & Lee, 2002). Um recente estudo duplo cego foi realizado com
pacientes com disfunção erétil e apontou melhora do distúrbio com o uso do
ginseng, bem como relato de aumento do desejo e satisfação sexual (Hong et
al., 2003). Resultado semelhante foi observado em um estudo recentemente
concluído no Brasil onde pacientes com disfunção erétil tomaram ginseng por
12 semanas e relataram melhora do controle erétil (Andrade et al., 2004/2005).
Apesar de extensa pesquisa em animais e mesmo no homem, a literatura a
respeito das investigações clínicas do ginseng resvala em dúvidas quanto a
seus reais benefícios (Vogler et al., 1999; Kitts & Hu, 2000; Coleman et al.,
2003). Da mesma maneira que existem trabalhos clínicos mostrando os efeitos
benéficos do ginseng (D’Angelo et al., 1986; Hong et al., 2003; Kennedy &
Scholey, 2003; Kennedy et al., 2003; 2004; Kiefer & Pantuso, 2003), outros
estudos não confirmam esses efeitos (Engels & Wirth, 1997; Allen et al., 1998;
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Figura 3:: ilustração de um ramo de
Eleutherococcus senticosus contendo flores e
frutos (fig. superior) e foto do detalhe dos frutos
(inferior).

Kitts & Hu, 2000). Por outro lado, cabe ressaltar que os efeitos benéficos do
ginseng são melhor observados nos casos em que existe um déficit inicial, por
exemplo, em idosos ou convalescentes (Vogler et al., 1999).
Em vista da ampla gama de aplicações e uso, geralmente, por tempo
prolongado, é de se esperar que o ginseng possua baixa toxicidade, como de
fato ocorre. Em geral, seu uso é bem tolerado e a toxicidade é bem baixa, não
produzindo alterações relevantes (Kaku et al., 1975; Kitts & Hu, 2000; Russo,
2001). A ocorrência de efeitos adversos em pacientes e voluntários que
tomaram ginseng, é comparável à do grupo placebo (Coon & Ernst, 2002),
sendo relatados poucos casos de nervosismo, insônia e distúrbios
gastrointestinais por pessoas que consumiram doses maiores que as
recomendadas por um longo período de tempo (Siegel, 1979), ou ainda
interação com alguns fármacos (Kiefer & Pantuso, 2003).

www.undersky.ru/trava/eleuter.html

Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.
Conhecido como ginseng siberiano, o Eleutherococcus senticosus (Figura 3)
é uma planta da mesma família do ginseng (Araliaceae), cujas partes
empregadas são normalmente as raízes, mas também o caule. Inicialmente
chamada de Acanthopanax senticosus (sinonímia botânica), esta planta foi
utilizada na preparação dos astronautas soviéticos como forma de aumentar
o desempenho físico (Fulder, 1980b). Durante a época da guerra fria, foi
receitada também aos soldados e atletas da União Soviética.

http://www.bryansk.ru/ginseng/

Embora seu uso popular para as mais diversas moléstias seja milenar, os
efeitos adaptógenos do ginseng siberiano foram descobertos por
quimiotaxonomia, ou seja, a partir de um programa que investigou os efeitos
medicinais de outras plantas da família Araliaceae, com enfoque naquelas
capazes de induzir um aumento da resistência física (Davydv & Krikorian,
2000). Sua investigação fitoquímica demonstrou que, embora seja da mesma
família do ginseng coreano, o gingeng siberiano tem constituição química
bastante distinta. Enquanto o Panax ginseng possui principalmente
glicosídeos triterpênicos (análogos aos esteróides), o Eleutherococcus
senticosus é rico em glicosídeos fenólicos ou cumarínicos (Lui & Staba, 1980;
Martinez & Staba, 1984; Attele et al., 1999; Davydv & Krikorian, 2000). Esta
diferença parece refletir-se em uma menor toxicidade aos glicosídeos do E.
senticosus, embora as duas espécies sejam reconhecidas como praticamente
atóxicas (Fulder, 1980b; Davydov & Krikorian, 2000).
Estudos com o E. senticosus mostram perfil de ação semelhante ao P.
ginseng. Resultados positivos foram obtidos em testes avaliando a
capacidade física e o efeito imunoestimulante (Asano et al., 1986; Szolomicki
et al., 2000; Amaryan et al., 2003), apesar de haver alguns estudos com
resultado negativo (Dowling et al., 1996; Gaffney et al., 2001).
Outros efeitos atribuídos ao E. senticosus foram também descritos, tais como:
ação antioxidante, hepatoprotetora, hipocolesterolêmica, entre outras (Lin &
Huang, 2000; Davydov & Krikorian, 2000).
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Ginkgo biloba L.
Outra planta bastante estudada e utilizada por suas ações, especialmente na
melhora dos aspectos cognitivos e da circulação é a Ginkgo biloba
(Ginkgoaceae). A “ginco” é uma árvore oriental (Figura 4) que pode chegar a
viver mais de 1000 anos, cujo gênero remonta de cerca de 200 a 300 milhões
de anos, sendo por isso considerada um fóssil vivo (Van Beek et al., 1998). A
parte da planta empregada medicinalmente é a folha, que lembra dois
hemisférios cerebrais, daí a denominação “biloba”. Apesar da literatura não
classificar a Ginkgo biloba como uma planta adaptógena, seus variados
efeitos e o conjunto de ações são característicos desse tipo de substância.

Figura 4:foto de um exemplar adulto de Ginkgo
biloba (foto inferior) e detalhe de um ramo e
folhas (superior).

A ginco atua no metabolismo cerebral, aumentando o fluxo sangüíneo em
diversas estruturas (Krieglstein et al., 1986), diminui a viscosidade sangüínea
(Santos et al., 2003), além de possuir propriedades anti-radicais livres (Sastre
et al., 1998; Droy-Lefaix & Packer, 1999).
Seus efeitos melhorando a aprendizagem e memória foram estudados em
animais de laboratório, apresentando resultados bastante favoráveis (Winter,
1991; Stoll et al., 1996). Estes benefícios sobre os processos cognitivos foram
observados também em humanos, cujo desempenho psicomotor e memória
foram melhorados com o uso da planta (Warot et al., 1991; Kennedy et al.,
2000; Mix & Crews, 2002), inclusive em idosos e pacientes com Alzheimer
(Rai et al., 1991; Maurer et al., 1998).

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/metodicke/
borovicovite/index.php

Apesar dos vários trabalhos, bem controlados, indicando efeitos positivos de
extratos da ginco sobre a memória e outros processos cognitivos, existem
também alguns dados negativos na literatura (Solomon et al., 2002; Persson
et al., 2004).

Outros adaptógenos
Outras plantas vêm sendo estudadas por suas propriedades adaptógenas, em
especial nos países asiáticos, mas também na Europa e ocasionalmente nos
Estados Unidos. Entre aquelas com resultados mais promissores, estão:
Bacopa monniera (Sairam et al., 2001; Chowdhuri et al, 2002; Rai et al.,
2003), Bryonia alba (Panossian et al, 1997), Ocimum sanctum (Bhargava &
Singh, 1981; Maity et al, 2000; Prakash & Gupta, 2000), Panax quinquefolium
(Russo, 2001; Blumenthal, 2003), Schizandra chinensis (Hancke et al., 1999;
Hsieh et al, 1999; Zhu et al, 1999), Rhodiola rosea (Darbinyan et al., 2000;
Spasov et al., 2000), Withania somnifera (Singh et al, 2001; Chaudhary et al.,
2003; Anônimo, 2004), entre outras. Algumas destas plantas encontram-se no
quadro localizado no final desta matéria.

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flo
ra_id=1001&taxon_id=10370

No Brasil, várias são as plantas empregadas pela população para melhorar a
memória, o desempenho físico e sexual ou para manter um estado saudável,
genericamente chamadas de tônicas ou fortificantes. São exemplos bem
conhecidos o guaraná (Paullinia cupana), a catuaba (Trichilia catigua e outras
espécies), o nó-de-cachorro (Heteropterys aphrodisiaca), a muirapuama
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Figura 5:: exsicata do nó-de-cachorro
(Heteropterys aphrodisiaca), evidenciando suas
raízes. Foto: Suzana Galvão.

(Ptychopetalum olacoides) e a fáfia ou ginseng brasileiro (Pfaffia sp.). Dentre
estas, o guaraná possui maior fama, sendo indicado como tônico e
estimulante.
Estudos coordenados por Carlini com algumas destas plantas têm mostrado
que, muitas vezes, o conhecimento popular pode ser comprovado em
laboratório. O tratamento crônico de ratos idosos com nó-de-cachorro (Figura
5) reverteu o prejuízo de memória observado na esquiva passiva e no labirinto
em T (Galvão et al., 2002). Estudos posteriores indicaram que o tempo de
tratamento e a dose podem ser reduzidos, bem como sugerem envolvimento
do sistema dopaminérgico entre os mecanismos de ação da H. aphrodisiaca
(Galvão, 2003; Galvão et al., 2004/2005). A planta apresentou ainda evidente
atividade antioxidante em testes in vitro, e induziu aumento da atividade da
SOD de ratos jovens e idosos, o que lhe confere um dos mecanismos pelos
quais os adaptógenos costumam atuar (Mattei et al., 2001).
A Pfaffia glomerata, uma das espécies conhecidas como ginseng brasileiro,
também teve seus efeitos adaptógenos avaliados. Efeito protetor contra o
estresse repetido foi observado em camundongos jovens administrados 21
dias com a planta (Nicolodi et al., 2002), e melhora de aprendizagem e
memória em camundongos idosos tratados cronicamente (Marques et al.,
2004). Extrato da planta foi fornecido a voluntários idosos que se submeteram
a testes ergoespirométricos e testes cognitivos e apresentaram melhora no
desempenho em alguns dos testes cognitivos sem a ocorrência de efeitos
tóxicos (Marques, 1998; Marques et al., 2002), porém nenhuma melhora foi
percebida nos parâmetros analisados no teste de esforço.
Já o guaraná induziu uma melhora cognitiva em vários parâmetros como
atenção, memória de trabalho, acurácia, entre outros, após tratamento com
guaraná, ginseng ou com a combinação das duas plantas para voluntários
jovens (Kennedy et al., 2004). A avaliação do efeito antioxidante in vitro de
sementes do guaraná mostrou que a planta possui atividade ainda mais
potente que o nó-de-cachorro, possivelmente em razão da grande
concentração de taninos (Mattei et al., 1998).
O guaraná faz parte de um medicamento comercializado no Brasil com o
nome de Catuama®, cuja indicação e perfil de ação são típicos de um
adaptógeno (Antunes et al., 2001; Campos et al., 2004). Além do guaraná, o
medicamento contém catuaba (Trichilia catigua), muirapuama (Ptychopetalum
olacoides) e gengibre (Zingiber officinale).
O quadro a seguir (Tabela 2) aponta as indicações, doses e contra-indicações
para as principais plantas adaptógenas, de acordo com as principais
farmacopéias e tratados de fitoterapia (WHO, 1999; Weiss & Fintelmann,
2000; Blumenthal, 2003; ESCOP, 2003), ou por informações obtidas na
literatura:
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Tabela 2: relação das plantas adaptógenas mais conhecidas, com a indicação, estudos
clínicos, doses recomendadas, toxicologia, contra-indicações e relação dos fitoterápicos
registrados vendidos no Brasil, de acordo com o DEF (2004).

Panax ginseng
Indicações: como tônico geral, profilático contra esgotamento físico e mental, durante
convalescenças, para melhora do desempenho e resistência física, melhora das
funções cognitivas, como imunomodulador, antiestresse, afrodisíaco, útil na disfunção
erétil e como medicamento geriátrico (melhora da disposição física geral).
Estudos clínicos: mais de 60 estudos clínicos foram realizados com o ginseng, e
embora alguns não confirmem sua propriedade, outros estudos bem controlados dão
suporte ao seu uso antifadiga, como imunomodulador e benéfico para a memória.
Attele et al. (1999) advertem que parte dos estudos com resultados negativos deve-se
ao uso de extratos não padronizados.
Doses recomendadas: 0,5-2 g/dia (pó da raiz) ou 200-600 mg/dia (extrato seco)
durante até 3 meses, com interrupção de 2 meses.
Toxicologia: planta considerada de baixa toxicidade.
Contra-indicações: há relatos de possíveis problemas de nervosismo, insônia,
aumento da pressão sanguínea e aumento da libido.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: Bioplus Ginseng®, Geriaton®, Geriavite®,
Gerilon®, Ginsana®, Ginseng®, Fortilan®, Infabra Ginseng Reforçado®, Longevit
Plus®, Pharmaton® e Vitergan Master®. Atenção: é comum a venda de produtos
falsificados ou sem controle de qualidade não registrados no Ministério da Saúde.

Eleutherococcus senticosus
Indicações: seu uso é muito semelhante ao do ginseng coreano (Panax ginseng).
Empregado contra fadiga, debilidade, astenia, queda da capacidade de trabalho e
concentração, para distúrbios da memória, como terapia de suporte durante a
quimioterapia e como imunoestimulante em geral.
Estudos clínicos: foram observados efeitos positivos sobre a fadiga, resposta de
estresse, cognição e sistema imunológico.
Doses recomendadas: 2-3 g/dia (pó da raiz), 65-200 mg / 1-3X dia (extrato seco
padronizado) ou 2-4 mL/dia (extrato fluído).
Toxicologia: embora estudos demonstrem que o extrato é bastante seguro, a
Comissão E européia recomenda que seu uso seja limitado a três meses, com
interrupções de 2 meses.
Contra-indicações: não há descrição de efeitos colaterais graves, mas a planta deve
ser evitada em pacientes com hipertensão e durante a fase aguda de infecções.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: não há.
Ginkgo biloba
Indicações: déficit de memória, incluindo casos de demência, problemas de
insuficiência cerebral e auxiliar no tratamento da depressão. Estudos em animais
indicam que a planta possui atividade antiestresse (Ross, 2001).
Estudos clínicos: a Ginkgo biloba já foi bem estudada e a maioria dos estudos
clínicos confirmam sua eficácia como droga benéfica em casos de déficit de memória
e na doença de Alzheimer.
Doses recomendadas: 120-440 mg / dia (extrato seco padronizado)
Toxicologia: em geral é bem tolerada. Há raros casos de reação alérgica e
incômodo gastrointestinal.
Contra-indicações: pré-cirurgia, em pessoas com histórico de derrame ou tomando
anticoagulantes e indivíduos com histórico de hipersensibilidade à preparações da
planta.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: Clibium®, Dinaton®, Equitan®, Ginkgo Hexal®,
Gingiloba®, Ginkoba®, Ginkobil®, Ginkobilon®, Ginkocaps®, Ginkomed®,
Ginkoplus®, Kirsan®, Tanakan®, Tebonin®.

Rua Pamplona, 788 • 3º and. • Sala 32 • CEP: 01405-001 • São Paulo • SP • Fone/Fax: 11 3253-2848 • www.sbmf.org.br

11

agosto • 2006
Panax quinquefolium
Indicações: esta espécie nativa dos Estados Unidos é indicada para as mesmas
finalidades do ginseng coreano (Panax ginseng).
Estudos clínicos: alguns estudos respaldam seu uso para aumentar o desempenho
físico (Blumenthal, 2003).
Doses recomendadas: 3-6 g /dia (pó da raiz) ou 330 mg do extrato seco, 3 X / dia.
Toxicologia: aparentemente não apresenta toxicidade nas doses recomendadas, mas
faltam estudos.
Contra-indicações: diabéticos devem monitorar seus níveis de insulina, devido a ação
hipoglicemiante da planta.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: não há.

Plantas não incluídas nas principais farmacopéias
Withania somnifera
Indicações: como afrodisíaco e contra a demência senil.
Estudos clínicos: efeito positivo sobre alguns parâmetros bioquímicos em idosos, e
relato de melhora do desempenho sexual foram observados (Anônimo, 2004).
Doses recomendadas: 3-6 g / dia (pó da raiz), 300-500 mg/dia (extrato seco) ou 6-12
mL / dia (extrato fluido).
Toxicologia: doses acima das recomendadas costumam produzir incômodo
gastrointestinal, diarréia e vômito (Anônimo, 2004).
Contra-indicações: suspeita-se que possa potencializar o efeito de barbitúricos.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: não há.
Schizandra chinensis
Indicações: os frutos da planta são indicados na Farmacopéia Chinesa como tônicos e
sedativos. A planta tem sido utilizada empiricamente como estimulante e fortificante em
casos de fadiga e exaustão física.
Estudos clínicos: estudos russos relatam que a planta diminui a fadiga, aumenta a
resistência e melhora o desempenho físico de atletas (Fulder, 1980b; Hancke et al.,
1999).
Doses recomendadas: informação não encontrada
Toxicologia: apresentou baixa toxicologia em animais de laboratório. São carente
dados sobre a toxicologia e efeitos adversos no homem (Hancke et al., 1999).
Contra-indicações: não foram encontradas informações a respeito.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: não há.
Rhodiola rosea
Indicações: a "raiz de ouro", como é conhecida, costuma ser usada tradicionalmente
como estimulante, para aumentar o desempenho no trabalho, eliminar a fadiga e
prevenir o mal estar causado por altas altitudes.
Estudos clínicos: a planta já foi bastante estudada na extinta União Soviética, mas
estes dados não estão disponíveis (Kelly, 2001). Estudos mais recentes com
estudantes em período de exames e médicos plantonistas indicaram melhora da
disposição geral com o uso da planta (Darbinyan et al., 2000; Spasov et al., 2000).
Doses recomendadas: embora não exista uma recomendação oficial, doses entre 50
e 170 mg/dia do extrato seco costumam ser utilizadas, podendo ser aumentadas
quando o extrato possui menor concentração de rosavin.
Toxicologia: irritabilidade e insônia foram relatados por indivíduos utilizando doses
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maiores que as recomendadas (Kelly, 2001).
Contra-indicações: não foram encontradas informações a respeito.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: não há.
Bryonia alba
Indicações: a planta possui uma ampla gama de usos, e por isso era considerada
uma droga para todas as doenças. Sua indicação como adaptógeno vem de
observações sobre suas propriedades farmacológicas observadas nos últimos anos
(Panossian et al., 1997).
Estudos clínicos: embora pouco estudada, a planta parece modular o eixo HPA em
resposta ao estresse (Panossian et al., 1999c).
Doses recomendadas: informação não encontrada.
Toxicologia: a planta é considerada relativamente tóxica devido a presença de
cucurbitacinas, mas que encontram-se em pequena quantidade no extrato. Sua
administração foi bem tolerada em animais, mas faltam estudos com o ser humano
(Panossian et al., 1997).
Contra-indicações: não foram encontradas informações a respeito.
Fitoterápicos disponíveis no Brasil: não há.

Considerações finais
Conforme discutido anteriormente, os adaptógenos constituem uma classe a
parte de agentes farmacológicos, com múltiplas ações e algumas
particularidades. Uma das possíveis razões, pelas quais os adaptógenos não
eram aceitos pela comunidade científica, era a dificuldade para obter
resultados que comprovassem seus alegados efeitos, utilizando os métodos
clássicos da farmacologia (Ramachandran et al., 1990; Carlini, 1991; Rege et
al., 1999). Além disso, o modelo biomédico sempre pregou a idéia de que
cada droga seria útil para uma única doença, agindo sobre receptores ou
outros alvos específicos daquela patologia (Capra, 1993).
Outro problema é que as ações benéficas dos adaptógenos são melhores
observadas, após uso crônico. Não se pode esquecer que dentro deste tipo
de uso, um adaptógeno é tomado sobretudo para manter um estado de
saúde, ou seja, como preventivo. Por esta razão, os modelos mais
empregados para avaliação de um adaptógeno, são aqueles que animais são
submetidos a estresse e, portanto, mede-se a capacidade da planta em
proteger contra os danos causados pelo mesmo, ou seja, seu efeito profilático
(Wagner et al., 1994; Rege et al., 1999). Modelos animais de memória e
aprendizagem também são comumente empregados, uma vez que a
capacidade dos adaptógenos em melhorar os processos cognitivos é outro
ponto fundamental entre sua multiplicidade de ações. Entretanto, estes
diferentes aspectos (resistência física, cognição e efeito antiestresse) não são
facilmente avaliados no ser humano, razão pela qual muitos adaptógenos
esbarram na comprovação científica.
Entre as plantas citadas aqui, pelo menos duas possuem suficiente número
de estudos científicos que comprovam sua segurança e eficácia, permitindo
sua comercialização: Panax ginseng e Ginkgo biloba.
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