
       Originada da Europa e Oriente Médio, a 
uva (Vitis vinifera), pertence a família 
Vitaceae, é um fruto da videira que 
apresenta troncos retorcidos e flores 
esverdeadas.
       Vittinis é um extrato da semente de uva 
padronizado em 95% de proantocianidinas, 
possuindo assim grande potencial 
antioxidante além de evitar a oxidação do 
mau colesterol (LDL) e a formação de 
coágulos no sangue, protegendo o coração 
e o sistema imunológico.

Ação terapêutica:

- Antioxidante;
- Vasodilatador;
- Redução dos riscos de doenças 
degenerativas;
- Diminuição do LDL colesterol e 
aumento do HDL colesterol;
- Antiaterosclerótico;
- Renoprotetor;
- Melhora do sistema imunológico.

Propriedades:

      Vittinis é rico em compostos polifenólicos como 
as proantocianidinas que são oligômeros e 
pol ímeros de 3-  f lavanóis (catequina,  
epicatequina, taninos) e antocianinas.2 A maior 
parte das proantocianidinas das uvas existe 
fundamentalmente na forma polimerizada.
    A riqueza em proantocianidinas no cacho de 
uvas depende bastante da variedade da videira 
em questão, e também do grau de maturação das 
uvas.4 As proantocianidinas exercem efeitos 
benéficos ao organismo humano, atuando, 
principalmente como antioxidantes e inibidores da 
agregação plaquetária.2 
      Vittinis também é composto por resveratrol, um 
composto fenól ico que atua contra a 
arteriosclerose e inflamações, apresentando 
também ação antioxidante, exercendo efeitos 
protetores em certas formas de danos oxidativos.2    
  As vitaminas C, E e os flavonóides são 
consideradas excelentes antioxidantes, capazes 
de seqüestrar os radicais livres com grande 
eficácia.4



Mecanismo de ação:

     As propriedades antioxidantes de Vittinis proporcionadas pelas proantocianidinas, 
pode prevenir doenças cardiovasculares ligadas ao metabolismo de lipídios, 
particularmente na produção de HDL e inibição da oxidação das lipoproteínas de baixa 
densidade LDL.2

     O resveratrol inibe a atividade das enzimas COX1 e COX2 (cicloxigenase 1 e 2), os 
quais estão relacionados com o processo inflamatório. Apresenta também atividades 
quimiopreventivas e quimioterápicas, sendo, entre os polifenóis, a molécula mais 
estudada e menos tóxica.2

Figura 1. Estrutura Química Resveratrol. 
Fonte: http\\:www.portuguese.alibaba.com

Testes Clínicos:

   Estudos demonstraram que o extrato de 
sementes de uva (Vitis vinefera) atravessa a 
barreira hematoencefálica com razoável 
f a c i l i d a d e .  É  u m  a n t i o x i d a n t e  
excepcionalmente poderoso. A experiência 
mostra que este nutriente é um agente de 
primeira importância nos resultados 
o b s e r v a d o s  e n t r e  d o e n ç a s  
neurodegenerativas. Em numerosos estudos, 
o  ext ra to  most rou potenc ia l  como 
antioxidante, ainda melhor do que a Vitamina 
E. 5

Efeito sobre o colesterol:

       Dois estudos conduzidos em ratos 
sugerem que o extrato de semente de uva 
reduz os níveis de colesterol LDL, e aumenta 
os níveis do bom colesterol (HDL), através do 
aumento de transporte reverso de colesterol, 
reduzindo sua absorção intestinal e 
aumentando sua excreção através dos sais da 
bile. Estudos in vitro sugerem que o extrato de 
semente de uva reduz a  pressão sanguínea, 
inibindo a enzima de conversão da 
angiotensina.5

Renoprotetor:

     Estudos recentes também demonstraram 
que o uso de proantocianidina em modelo de 
lesão renal por glicerol, também extraído das 
s e m e n t e s  d a s  u v a s ,  m e l h o r o u  
significativamentea histologia renal com 
redução do volume tubular e dos restos 
celulares tubulares. Foi identificada também 
recuperação da função renal e sugerido que a 
melhora histofuncional poderia ser atribuída 
ao relaxamento vascular determinado pela 
proantocianidina. 5
       Em modelo de isquemia também pôde ser 
observado o efeito renoprotetor das  
proantocianidinas. Demonstrou-se que o pré- 
t r a t a m e n t o  c o m  u m a  m i s t u r a  d e  
bioflavonóides
em ratos submetidos à isquemia renal bilateral 
protegeu a função com elevação da 
depuração
de creatinina plasmática. Observou-se ainda 
melhora histológica caracterizada por redução 
de necrose tubular na faixa externa na medula 
externa. No estudo o efeito renoprotetor se 
confirmou. O pré – tratamento com o extrato 
mostrou melhora significativa da depuração 
de
creatinina. Os dados referente à peroxidação 
lipídica ressaltaram o efeito antioxidante do 
extrato de semente de uva. 5

Antioxidante:

   Neste estudo, o ensaio sobre o papel 
antioxidante da Vitis vinifera mostrou, com 
relação à dosagem de peróxidos e MDA 
urinários, a redução dos níveis da peroxidação 
lipídica, fortalecendo a hipótese relativa ao 
efeito antioxidante da Vitis vinifera. 5
   



    Em síntese, a Vitis vinifera confirmou de 
forma inquestionável o efeito renoprotetor 
provavelmente relacionado ao seu efeito 
antioxidante. Os resultados deste estudo 
demonstraram melhora da função renal 
associada à redução dos níveis de 
peroxidação lipídica, fortalecendo a hipótese 
relativa ao efeito antioxidante da Vitis vinifera. 
5

     Os extratos de diferentes variedades de 
uvas empregadas possuem ação antioxidante 
superior à vitamina C, devido à presença de 
compostos tânicos e flavonóicos nesses 
extratos. 5   A ação antioxidante do resveratrol, 
já foi comprovada cientificamente. A 
substância é capaz de inibir a oxidação do 
LDL, o colesterol ruim. Quando oxidado essa 
molécula nociva tem ainda mais facilidade 
para se depositar nas artérias até obstruí-las, 
provocando infarto ou derrame.6

Redução do Colesterol:

     Uma mistura de casca e semente de uvas 
demonstrou poder de prevenção da glicação 
de proteína in vitro. 5

    O extrato de semente de uva teve efeito 
in ib i tó r io  con t ra  a te rosc le rose  em 
camundongos, e o mecanismo possível pode 
estar relacionado com o decréscimo nos 
níveis de triglicérides séricos, colesterol, e 
lipoproteína oxidada de baixa densidade 
(LDL) e com anti – peroxidação. 5
   

     Vittinis diminui os índices oxidativos em 
indivíduos fumantes. No mecanismo de 
inibição de dano oxidativo cerebral, as 
catequinas isoladas são mais efetivas que 
seus polímeros, e os polímeros de baixo peso 
molecular são mais efetivos que aqueles de 
a l t o  peso  mo lecu la r.  Em es tudos  
farmacológicos, a excreção urinária dos 
metaból i tos de DSP derivados dos 
respectivos monômeros não mostrou variação 
com a administração de diferentes 
substâncias (ácido gálico, catequina ou 
epicatequina), sugerindo que apenas os 
monômeros de GSP são absorvidos e 
metabolizados. 5

Prevenção do câncer hepático:

     Kweon e col. (2003) investigaram os 
efeitos, em ratos, de uma dieta contendo 
extrato de uvas sobre a formação de focos 
preneoplásicos no fígado, induzidos por 
dietilnitrosamina (DEN), bem como de 
enzimas hepáticas relacionadas. Os ratos 
foram divididos em 2 grupos, um dos quais 
recebeu uma dieta contendo 15% de extrato 
de uva concentrado. Os ratos alimentados 
com o extrato, por sua vez, foram divididos em 
outros 2 grupos, um recebendo extrato 
durante todo o experimento, e outro 
recebendo o extrato somente após a indução 
dos focos de câncer. Houve decréscimo 
significativo da atividade do ácido graxo 
sintetase (que se encontra aumentada nos 
tecidos neoplásicos), sugerindo um dos 
mecanismos de prevenção do câncer 
hepático.7

Indicações:

- Efeitos cumulativos do envelhecimento, combate os radicais 
livres;
- Má distribuição do fluxo sanguíneo;
- Combate ao colesterol diminui o LDL colesterol (“mau colesterol”) 
e aumento do HDL
colesterol (“bom colesterol”);
- Auxílio na prevenção e tratamento da aterosclerose;
- Auxílio na prevenção e tratamento de doenças renais;
- Auxílio na melhora do sistema imunológico.



Reações adversas:

Não há relatos até o momento, nas literaturas pesquisadas.

Contra-indicações:

Este produto é contra-indicado para gestantes, nutrizes e pessoas recebendo medicações
anticoagulantes.

Posologia:

Sugere-se a dosagem de 100 a 300 mg ao dia.
*Esta dosagem pode ser alterada e deve ser avaliada pelo profissional habilitado para
prescrição.

Compatibilidades e farmacotécnica:

Não há relatos até o momento, nas literaturas pesquisadas.

Incompatibilidades:

Não há relatos até o momento, nas literaturas pesquisadas.

Toxicidade e mutagenicidade:

Não há relatos até o momento, nas literaturas pesquisadas.

Ficha técnica

Nome Botânico: Vittis Vinifera 

Composição: Proantocianidinas, antocianinas 
e resveratrol.

Conservação: Armazenar em temperatura 
compreendida na faixa de 15°C a 30°C e 
umidade relativa  compreendida entre 40 e 75%.



Sugestões de Formulações:

Cápsula antioxidante / anti – aging:

Vittinis 300 mg
Vaccyn 400 mg
Maxvegg Aging 300 mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Tomar 1 cápsula ao dia.

Cápsula para saúde e proteção da pele:

Vittinis 300 mg
Sunrox ® 200 mg
Pomegranate extrato seco 400 mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Tomar 1 cápsula ao dia .

Vittinis 150 mg
Vaccyn 400 mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia.

*Fórmulas totalmente orientativas. É necessário avaliação de profissional 
habilitado.
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Restou alguma dúvida? Deseja mais informações? Então entre em contato com o CPDT 
(Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico) .  Nosso e-mai l  é  
cpdt@idealfarma.com.br.
Visite o nosso site: www.idealfarma.com.br

Ligue para o CPDT!
Tel.: 0800 642 1288

A literatura apresentada foi elaborada dentro do critério da boa fé e fundamentada em 
bibliografia conceituada.
Estas informações têm como objetivo orientar o profissional de saúde e é sempre recomendável 
a pesquisa em outras bibliografias.
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Distribuição:

Qualidade de vida é o nosso negócio
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Para mais informações, ligue:

0800 701 4424
0800 777 4224

0800 642 1288

e-mail:idealfarma@idealfarma.com.br

Sul e Sudeste
Atendimento em São Paulo - SP

Norte, Nordeste e Centro Oeste
Atendimento em Anápolis - GO

A literatura apresentada foi elaborada dentro do critério da boa fé e 
fundamentada em bibliografia conceituada.
Estas informações têm como objetivo orientar o profissional de saúde e é 
sempre recomendável a pesquisa em outras bibliografias.
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