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GLOSSÁRIO 
DOS FUNCIONAIS: 
DÉCIMO FASCÍCULO

O décimo fascículo do Glossário dos Funcionais traz 

o significado dos mais variados ingredientes funcionais, 
abrangendo a continuação da letra Q até a letra S. 

O Glossário dos Funcionais não tem a pretensão de 
ser uma enciclopédia, nem de ser um handbook sobre 
alimentos e/ou ingredientes funcionais, mas sim, de 
oferecer uma compilação de palavras relativas aos 
mesmos, explicadas para os leitores que não sejam 
engenheiros de alimentos ou especialistas em nutrologia.

São referências claras e concisas, válidas apenas 
como informação. Assim, o Glossário dos Funcionais 
apresenta, de forma breve e objetiva, o significado dos 
mais variados ingredientes funcionais que podem ser 
usados na composição de alimentos ou bebidas com 
alegações funcionais.

A coleção completa do Glossário dos Funcionais será 
composta por 11 fascículos, os quais irão acompanhar as 
edições especiais Funcionais & Nutracêuticos publicadas 
na revista Aditivos & Ingredientes. No decorrer 
da publicação da obra será oferecido aos leitores a 
possibilidade de adquirir, por um valor simbólico, 
uma capa especialmente desenhada para encadernar o 
conjunto de todos os fascículos.

Boa consulta!

A revista Funcionais & Nutracêuticos é uma publica-
ção bimestral da Editora Insumos Ltda. 
É dirigido a nutrólogos, nutricionistas com cargos 
eletivos em centros de pesquisas e universidades, 
processadores de alimentos e bebidas.
Publicações da Editora: revista Aditivos & Ingredientes, 
Guia do Comprador Aditivos & Ingredientes, revista 
Funcionais & Nutracêuticos, Guia do Comprador 
Funcionais & Nutracêuticos,  revista Sorvetes & Cas-
quinhas, Guia do Comprador Sorvetes & Casquinhas 
- Edição Verão e Inverno.

www.insumos.com.br
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APRESENTAÇÃO: PORTUGUÊS [INGLÊS, LATIM]

QUINOA

Quebra-pedra [Phyllantus , Phyllanthus niruri L.] – É uma 
planta da família das Euphorbiaceae, encontrada na maioria 
dos países tropicais e subtropicais. Tem sido amplamente 
utilizada na medicina popular para o tratamento dos rins 
e distúrbios da bexiga urinária, em infecções intestinais, 
diabetes e hepatite B. Estudos sobre extratos e compostos 
purificados desta planta confirmaram sua eficácia como um 
antiviral, bem como no tratamento de desordens urogenitais 
e como agentes noniceptivos. Também se demonstrou seus 
benefícios terapêuticos potenciais no gerenciamento da 
hepatite B, nefrolitíase e distúrbios dolorosos. Pesquisas 
antigas confirmaram suas propriedades antiinflamatórias e 
antipiréticas para uso na medicina tradicional. Estudos mais 
recentes demonstraram que a quebra-pedra exerceu proprie-
dades anticâncer em células de leucemia mielóide humana e 
antiviral, sugerindo seu potencial na prevenção e tratamento 
de doenças relacionadas a retrovírus.

Quercetina [Quercetin] – É um dos bioflavonóides de maior 
abundância em frutos comestíveis e vegetais, com um con-
sumo diário estimado entre 25 a 50 gramas. É associada com 
leve toxicidade quando administrada oralmente ou por via 
intravenosa. Estudos in vitro demonstraram que a quercetina 
inibiu o crescimento de tumores e a proliferação de células 
tumorais através da redução do número de foscos de criptas 
aberrantes (ACF), confirmando seu potencial como agente 
anticâncer. Um estudo recente reportou uma interação sinérgica 
entre quercetina e ácido elágico com resveratrol na indução 
de apoptose e cinéticas ciclo-celular em linhagens de células 
leucêmicas humanas. Estudos epidemiológicos apontam 
para um papel crucial da quercetina na prevenção de doença 
cardiovascular. Há uma relação inversa entre flavonóides 
dietéticos, particularmente a quercetina, e o risco de doença 
cardiovascular. Este efeito protetor é atribuído à capacidade 
antioxidante da quercetina e sua inibição da oxidação LDL in 

vitro. As atividades antiproliferativas e antimutagênicas in vitro 

têm colocado a quercetina como candidata para testes clínicos 
em terapias com câncer. Outro estudo sugere que a quercetina 
exerce um possível papel na redução da incidência de cataratas 
em córneas de ratos pela inibição do dano oxidativo.

Quilaia [Quillaja, Quillaja saponaria Molina] – É uma planta 
arbustiva pertencente à família das Rosaceae, originária do 
Chile. Seus princípios ativos são encontrados principalmente 
na casca do caule e nas flores e compreendem ácido ascórbico, 
ácido quiláico, amido, oxalato de cálcio, quilaína, sacarose 
e tanino. Seu uso na medicina popular envolve uma ampla 
gama de tratamentos preventivos e terapêuticos (afecções 
da pele, asma, bronquite, estimulante da mucosa gástrica, 
expectorante, feridas, infecção vaginal, leucorréia, psoríase, 
reumatismo crônico) devido às suas propriedades: adstringen-
te, anti-seborréica, antiinflamatória, antimicrobiana, cicatri-
zante, emulsificante, expectorante, tensoativa e tônica capilar.

Quinoa [Quinoa, Chenopodium quinoa Willd.] – Também 
conhecida como quinua, é um pseudo-cereal latino-americano 
de excelente conteúdo nutricional. As sementes contêm 15,6% 
de proteína bruta, 7,7% de gordura, 69,5% de carboidratos 
e 2,5% de fibra bruta. Tem também uma alta proporção de 
D-xilose (120mg/100g amostra) e de maltose (101mg/100g 
amostra) e um baixo conteúdo de glicose (19mg/100g amos-
tra) e de frutose (19,6mg/100g amostra). Geralmente seu 
conteúdo de aminoácidos essenciais é mais elevado do que 
os de cereais comuns. Experimentos em animais mostraram 
valores NPU (utilização protéica líquida) na ordem de 75,7 e 
um valor biológico de 82,6 para as proteínas em quinoa crua. 
Métodos enzimáticos in vitro mostraram que a digestibilidade 
de proteína na quinoa foi comparável a de outras proteínas 
alimentares de alta qualidade. Pelo menos 16 saponinas fo-
ram detectadas nas sementes de quinoa exibindo atividade 
antifúngica contra Cândida albicans e atividade hemolítica 
em eritrócitos. Pesquisadores já relataram que as saponinas 
extraídas da quinoa aumentaram significativamente a eficiência 
de respostas do sistema imunológico em ratos, através de um 
aumento de permeabilidade das membranas, o que permitiu 
uma absorção maior de antígeno. Estudos sobre as necessidades 
de indivíduos portadores de doença celíaca com cereais meno-
res e pseudo-cereais, demonstraram que o índice glicêmico da 
quinoa é levemente menor que os de massas e pães sem glúten 
(GF). Além disso, a quinoa induziu níveis menores de ácidos 
graxos livres que os de massas sem glúten e concentrações 
significativamente menores de triglicerídeos em relação a pães 
sem glúten. Portanto, a quinoa é uma alternativa potencial a 
alimentos tradicionais demonstrando efeitos hipoglicêmicos.

Tabela 42 – COmPaRaçãO da COmPOSiçãO 
nUTRiCiOnal enTRe QUinOa, TRiGO e 

aveia (PORçãO de 100G)
nutrientes Quinoa Trigo aveia
Calorias [Kcal] 336 330 405
Carboidrato [g] 68,3 71,6 68,5
Proteína [g] 12,1 9,20 10,6
Lipídio [g] 6,10 1,50 10,2
Água [g] 10,8 16,5 9,30
Fósforo [mg] 302 224 321
Cálcio [mg] 107 36,0 100
Fibras [g] 6,80 3,00 2,70
Cinzas [g] 2,70 1,10 1,50
Ferro [mg] 5,20 4,60 2,50
Vitamina B1 [mg] 1,50 0,20 0
Vitamina B3 [mg] 1,20 2,80 0
Vitamina B2 [mg] 0,30 0,80 0
Vitamina C [mg] 1,10 0 0

Fonte: PROCISUR - ICCA, 1997 (Programa Cooperativo para 
el Desarrollo Tecnológico Agropecuário del Cono Sur - Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura)
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QUITININA E QUITOSANA

Quitina e quitosana [Chitin and chitosan] – A quitina é o 
polissacarídeo mais próximo em abundância na natureza 
depois da celulose. È um polímero natural composto do 
amino açúcar N-acetilglicosamina. A principal forma desa-
cilada da quitina é a quitosana, encontrada em crustáceos 
como caranguejos, lagostas e camarão. Desde que a quitina 
e a quitosana são ativas na complexação em metais de tran-
sição, pesquisadores as tem estudado como potenciais an-
tioxidantes. Usando quitosanas de viscosidades diferentes, 
estes pesquisadores descobriram que quitosanas de baixa 
viscosidade exibiram forte atividade antioxidante, sugerindo 
seu uso como uma potencial fonte de antioxidante natural 
para estabilização de alimentos com conteúdo lipídico. A 

quitosana também apresentou benefícios na permeabilidade 
intestinal, permitindo a absorção de drogas hidrofílicas. Um 
estudo recente, todavia, sugeriu que a ingestão de quitosana 
alterou a função de barreira intestinal, permitindo a entrada 
de substâncias potencialmente tóxicas ou alergênicas. Tam-
bém foi descoberto que a quitosana melhorou a eliminação 
de gorduras em ratos, assim como redução de colesterol na 
forma dietética, sugerindo-a como um possível suplemento 
dietético. Um estudo clínico com voluntárias portadoras de 
hipercolesterolemia, entre suave e moderada, relatou que 
a quitosana reduziu significativamente o colesterol total e 
o colesterol LDL, principalmente no subgrupo com idades 
superiores a 60 anos.
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REHMANNIA

Rabanete [Radish, Raphanus sativus L.] – É um vegetal 
crucífero pertencente à família das Brassicaceae, originário 
da região mediterrânea, cultivado praticamente no mundo 
todo por suas folhas e raízes comestíveis, que podem ser 
avermelhadas, brancas ou pretas. Suas raízes e folhas têm sido 
usadas em várias partes do mundo para o tratamento de câncer 
ou como agentes antiviral, antimicrobiano e antifúngico. Os 
isotiocianatos presentes no rabanete como tioglicosídeos con-
jugados têm mostrado inibir o desenvolvimento de tumores 
em diversos modelos experimentais investigados. É, ainda, 
um vegetal reconhecido como um recurso alimentar para 
pedras, cálculos e condições escorbúticas. O suco tem sido 
usado para o tratamento de cristais vesiculares (colelitíase) 
e para a prevenção de cálculos biliares. A glucorafanina, a 
precursora natural do sulforafano encontrado principalmente 
em vegetais crucíferos, é conhecida por sua ação na manu-
tenção de uma boa saúde.

Raiz-forte [Wasabi, Wasabia japonica (Miq.) Matsum] – 
Pertencente à família das Brassicaceae, é um vegetal usual-
mente consumido como condimento na cozinha japonesa, 
que contém compostos relacionados à saúde. Pesquisadores 
demonstraram que a sinigrina, principal composto que contém 
enxofre na raiz-forte, forma, através de reações químicas, 
isotiocianatos que suprimiram a fase inicial de tumorigêneses 

r
induzidas em ratos. À mesma época, outros pesquisadores 
também apontaram estes isotiocianatos da raiz-forte como 
possuidores de propriedades anticâncer e antiplaquetárias. 
Um estudo mais recente identificou um componente ativo 
no extrato etanólico da raiz-forte, com capacidade de induzir 
apoptose devido à sua habilidade de inibir o crescimento 
celular de leucemia monoblástica humana.

Rehmannia [Rehmannia, Rehmannia glutinosa] – Também 
conhecida como dedaleira chinesa, a rehmannia pertence 
à família das Scrophulariaceae, cujo adjetivo (glutinosa) 
refere-se à natureza pegajosa de sua raiz, devido à presença 
de açúcares simples (glicose, galactose, frutose, sucrose e ma-
nitol), seus principais componentes, que conferem seu sabor 
adocicado. É uma erva chinesa frequentemente combinada 
com outras ervas para tratar anemia, câncer, constipação, 
diabetes e, principalmente, fraturas ósseas e nervos cortados 
a partir de quedas. Pesquisadores relataram recentemente que 
os extratos Libosh de rehmannia estimularam a proliferação 
e as atividades de osteoblastos, enquanto inibiram a geração 
e as atividades resorptivas de osteosclastos. Também de-
monstraram efeitos preventivos em perda óssea osteoporótica 
induzida por uma ovariectomia. Outros usos da rehmannia 
incluem tratamentos para fadiga, pressão sanguínea alta, 
eczema, psoríase, reações alérgicas, cortes e feridas na pele. 
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REPOLHO

Nos tempos modernos é especialmente utilizada para tratar 
desordens hormonais, desequilíbrio da tireóide e insuficiên-
cia adrenal. Os principais constituintes ativos da rehmannia 
são glicosídeos iridóides. Um estudo com diversas amostras 
de rehmannia relatou que o conteúdo úmido de suas raízes 
contém entre 3 a 11% de catalpol, um destes glicosídeos, cuja 
ação farmacológica envolve a produção de hormônios corti-
cóides adrenais. Estes hormônios têm ação antiinflamatória 
(o que explicam a alegação de benefícios para asma, doenças 
na pele e artrite) e também estão envolvidos na produção de 
hormônios sexuais (o que explica a alegação de benefícios no 
tratamento da menopausa e em outros sinais de deficiências 
hormonais).

Repolho [Cabbage, Brassica oleracea var. capitata L., v. 
vegetais crucíferos, vegetais do gênero Brássica] – É uma 
planta herbácea pertencente à família das Brassicaceae, 
com múltiplas aplicações culinárias em praticamente todo o 
mundo. Um estudo recente sobre as atividades antioxidantes 
e antiproliferativas de diversos vegetais comuns (brócoli, es-
pinafre, cebola amarela, pimenta vermelha, cenoura, repolho, 
batata, alface e salsão) foi realizado por pesquisadores, onde 
se relatou que o conteúdo fenólico e a atividade antioxidante 
do repolho ficaram em posição intermediária, enquanto que a 
atividade antiproliferativa ficou logo abaixo do espinafre, a de 
posição mais elevada. Este excelente índice de bioatividade 
(BI) credencia o repolho como um biomarcador alternativo 
para estudos sobre dietas preventivas ao câncer.

Resveratrol [Resveratrol] – Encontrado nas peles de uvas 
e no vinho, é um potente fito-estrogênio com uma ampla 
gama de benefícios saudáveis farmacológicos e terapêuticos. 
Os benefícios do vinho na saúde cardiovascular incluem a 
prevenção de danos oxidativos, vasodilatação e prevenção à 
agregação plaquetária. Pesquisadores afirmam que a prote-
ção pelo resveratrol está relacionada à inibição da síntese do 
colesterol. Outros mecanismos para a proteção do sistema 
cardiovascular pelo resveratrol incluem a defesa contra danos 
por reperfusão isquêmica, a promoção de vaso-relaxamento, 
a proteção e a manutenção do endotélio intacto, propriedades 
antiateroscleróticas, a inibição à oxidação de lipoproteínas de 
baixa densidade, a supressão de agregação plaquetária e ações 
tipo estrogênicas. A literatura produzida sobre o resveratrol 
confirma sua capacidade de inibir a ativação de compostos 
carcinogênicos, de estimular a desintoxicação, de prevenir 
interação com o DNA e, finalmente, de suprimir a progres-
são de tumores. O resveratrol também é apontado como um 
agente terapêutico ou quimiopreventivo contra melanoma, 
tendo em vista a comprovação de sua atuação como inibidor 
ao crescimento e indutor de apoptose em duas linhas de 
células de melanomas humanas. Estudos farmacocinéticos 
revelaram que os órgãos alvo do resveratrol são o fígado e 
os rins, onde é concentrado após a absorção e é convertido 

Tabela 43 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
RabaneTe CRU (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 95,27
Energia kcal 16,00
Proteína g 0,680
Lípides totais (gordura) g 0,100
Cinzas g 0,550
Carboidratos, por diferença g 3,400
Fibra dietética total g 1,600
Açúcares totais g 1,860
Cálcio mg 25,00
Ferro mg 0,340
Magnésio mg 10,00
Fósforo mg 20,00
Potássio mg 233,0
Sódio mg 39,00
Zinco mg 0,280
Cobre mg 0,050
Manganês mg 0,069
Selênio mcg 0,600
Vitamina C  
(ácido ascórbico total) mg 14,80

Vitamina B1 mg 0,012
Vitamina B2 mg 0,039
Vitamina B3 mg 0,254
Vitamina B5 mg 0,165
Vitamina B6 mg 0,071
Vitamina B9 (folato total) mcg 25,00
Colina, total mg 6,500
Betaína mg 0,100
Beta-caroteno mcg 4,000
Vitamina A, IU IU 7,000
Luteína + zeaxantina mcg 10,00
Vitamina K (filoquinona) mcg 1,300
Ácidos graxos, total saturados g 0,032
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados

g 0,017

Ácidos graxos,  
total poliinsaturados g 0,048

Fitosteróis mg 7,000
Aminoácidos, totais g 0,589

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)
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ROSA MOSQUETA

principalmente em uma forma sulfatada e num conjugado 
glucuronídeo. Recentemente, pesquisadores relataram que 
o ácido elágico e a quercetina interagiram em sinergia com 
o resveratrol, induzindo apoptose e causando a captura de 
ciclos celulares transitórios em células leucêmicas humanas. 
Tanto o resveratrol como seu análogo, a isorhapontigenina, 
apresentaram inibição à oxidação de LDL e à geração de 
espécies reativas ao oxigênio. A capacidade de o resveratrol 
proteger contra a degeneração macular relacionada à idade 
(AMD) foi demonstrada por pesquisadores, visto que o res-
veratrol reduziu significativamente a proliferação celular de 
uma linha de células epiteliais da retina humana. 

Retinol [Retinol, v. ácido retinóico, vitamina A] – É um álcool 
formado da vitamina A, armazenado como ésteres de retinil e 
enviado dos depósitos do fígado à corrente sanguínea como 
retinol ligado a uma proteína. Em situações de alta demanda 
de vitamina A (por ex.: inflamação, doenças, período pré-
natal), este fornecimento pode ser insuficiente devido ao 
atraso na produção de proteínas ligadas ao retinol, levando 
a deficiências locais e comprometimento da estrutura e fun-
ção nos respectivos tecidos. Este atraso pode ser superado 
pelos depósitos ésteres de retinil celulares que podem ser 
enriquecidos através de aplicação tópica de ésteres de retinil. 
O metabolismo da vitamina A (retinol) para ésteres de retinil 
por acil-transferase lecitina:retinol tem sido relatado como 
substancial redutor de linhas celulares de carcinoma humano. 
O resultado de um determinado estudo aponta que a perda da 
expressão acil-transferase lecitina:retinol está associada com 
câncer de bexiga invasivo. Estudos alertam, todavia, que o 
consumo excessivo de forma regular da vitamina A podem 
reduzir a densidade mineral óssea, aumentando o risco de 
fraturas e de osteoporose.

Riboflavina [Riboflavin] – Veja vitamina b2

Ribose [Ribose] – Ou D-ribose, é um monossacarídeo que 
compreende a espinha dorsal do RNA, um biopolímero base 
da transcrição genética. Ela está relacionada à desoxirribose, 
como encontrada no DNA. Uma vez fosforilada, a ribose 
pode se tornar uma subunidade da adenosina trifosfato (ATP), 
nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH), e vários outros 
compostos que são essenciais para o metabolismo. D-ribose 
é muitas vezes comercializada como um suplemento para 
fisiculturistas, justificando seu consumo pelo aumento da 
resistência e recuperação muscular em indivíduos saudáveis, 
embora alguns estudos não tenham encontrado evidências de 
benefícios significativos. D-ribose também tem sido usada 
para reduzir a fadiga na fibromialgia (FM) e a síndrome da 
fadiga crônica (CFS). Um estudo piloto em 2006 sugeriu que 
a suplementação com D-ribose (5g três vezes ao dia) pode ser 
eficaz no tratamento da FM e CFS. Os autores relataram que 
66% dos 41 participantes notaram a utilidade do suplemento 

melhorando a eficiência energética, o sono, a clareza mental, 
a intensidade da dor, e o bem-estar. Entretanto, devido à 
falta de um grupo de controle, um estudo mais aprofundado 
é necessário para excluir um efeito placebo. Ribose tem 
sido utilizada, ainda, como um ingrediente para o alívio de 
ansiedade e stress.

Rodiola [Golden root, Rhodiola rosea L.] – É uma planta da 
família Crassulaceae, que cresce em regiões frias do mundo. 
Além de seu uso na medicina tradicional chinesa, tem sido 
utilizada na Rússia e em países escandinavos para lidar com 
o frio e com a vida estressante. Estudos piloto em humanos 
demonstraram melhora no desempenho físico e mental, 
podendo reduzir a fadiga. Os potenciais efeitos da rodiola 
estão relacionados com a otimização dos níveis de serotonina 
e dopamina, devido à inibição da monoamina oxidase e sua 
influência sobre peptídeos opióides, como beta-endorfinas, 
embora esses mecanismos neuroquímicos específicos não 
tenham sido claramente documentados com estudos científi-
cos. Ela está incluída entre uma classe de derivados vegetais 
chamados de adaptogênios, que diferem de estimulantes 
químicos, como a nicotina, e não têm os mesmos efeitos 
fisiológicos. A rodiola contém uma variedade de compostos 
fitoquímicos que podem contribuir aos seus efeitos benéficos 
na depressão e demência senil, como a classe das rosavinas. 
Além destes, outros constituintes fenólicos antioxidantes são 
encontrados no extrato de rodiola como proantocianidinas, 
quercetina, ácido gálico, ácido clorogênico e kaempferol.

Romã [Pomegranate, Punica granatum L.] – Fruto da ro-
manzeira, pertencente à família das Punicaceae, a romã é um 
fruto associada à fecundidade e às paixões desde a Antigui-
dade. Sua pele contém grandes quantidades de polifenóis e 
é utilizada em tinturas, cosméticos, formulações terapêuticas 
e em receitas culinárias. Seu suco também é uma fonte rica 
de antioxidantes de efeitos antiaterogênicos em humanos e 
animais. Entre seus extratos, o metanólico exibiu a maior 
atividade antioxidante num estudo com modelos in vitro. Por 
outro lado, o extrato aquoso foi o que exibiu a maior atividade 
antimutagênica. Pesquisadores isolaram e caracterizaram 
recentemente a punilagina, um composto fenólico do extrato 
metanólico da romã, que exibiu uma potencial atividade de 
eliminação de radicais através da doação de elétrons aos 
radicais livres.

Rosa mosqueta [Rosa mosqueta, Rosa affinis rubiginosa] – 
Pertence à família das Rosaceae, e possui aproximadamente 
70 espécies diferentes em todo o mundo. Originária da área 
do Mediterrâneo e da Europa Central, foi trazida para a 
América do Sul pelos colonizadores espanhóis, e cresce na 
região sul e central do Chile como uma planta selvagem, em 
solos secos de baixo valor agrícola. Na medicina popular é 
amplamente utilizada em terapias para problemas da pele. As 
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Tabela 44 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal da 
ROmã (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 77,93
Energia kcal 83,00
Proteína g 1,670
Lípides totais (gordura) g 1,170
Cinzas g 0,530
Carboidratos, por diferença g 18,70
Fibra dietética total g 4,000
Açúcares totais g 13,67
Cálcio mg 10,00
Ferro mg 0,30
Magnésio mg 12,00
Fósforo mg 36,00
Potássio mg 236,0
Sódio mg 3,000
Zinco mg 0,350
Cobre mg 0,158
Manganês mg 0,119
Selênio mcg 0,500
Vitamina C  
(ácido ascórbico total) mg 10,20

Vitamina B1 mg 0,067
Vitamina B2 mg 0,053
Vitamina B3 mg 0,293
Vitamina B5 mg 0,377
Vitamina B6 mg 0,075
Vitamina B9 (folato total) mcg 38,00
Colina, total mg 7,600
Vitamina A, RAE mcg_RAE 0
Vitamina A, IU IU 0
Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 0,600
Vitamina K (filoquinona) mcg 16,400
Ácidos graxos, total 
saturados

g 0,120

Ácidos graxos, total 
monoinsaturados

g 0,093

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,079

Ácidos graxos, total trans g 0,009
Campesterol mg 1,000
Beta-sitosterol mg 4,000

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)

Tabela 45 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
RUibaRbO CRU (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 93,61
Energia kcal 21,00
Proteína g 0,900
Lípides totais (gordura) g 0,200
Cinzas g 0,760
Carboidratos, por diferença g 4,540
Fibra dietética total g 1,800
Açúcares totais g 1,100
Cálcio mg 86,00
Ferro mg 0,220
Magnésio mg 12,00
Fósforo mg 14,00
Potássio mg 288,0
Sódio mg 4,000
Zinco mg 0,100
Cobre mg 0,021
Manganês mg 0,196
Selênio mcg 1,100
Vitamina C (ácido ascórbico 
total) mg

8,000

Vitamina B1 mg 0,020
Vitamina B2 mg 0,030
Vitamina B3 mg 0,300
Vitamina B5 mg 0,085
Vitamina B6 mg 0,024
Vitamina B9 (folato total) mcg 7,000
Colina, total mg 6,100
Vitamina A, RAE mcg_RAE 5,000
Beta-caroteno mcg 61,00
Vitamina A, IU IU 102,0
Luteína + zeaxantina mcg 170,0
Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 0,270
Vitamina K (filoquinona) mcg 29,30
Ácidos graxos, total 
saturados

g
0,053

Ácidos graxos, total 
monoinsaturados

g
0,039

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g

0,099

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)
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altas concentrações de betacarotenos e licopenos contidos na 
polpa do fruto explicam o crescente interesse da indústria ali-
mentícia por essa planta, além da sua utilização pela indústria 
de cosméticos. O alto valor nutritivo encontrado nos frutos 
da rosa mosqueta torna seu consumo favorável para uma 
dieta saudável. Estudos comprovam que seus frutos possuem 
elevadas concentrações de vitamina C e carotenóides (licope-
no, beta-caroteno e rubixantina), as quais têm relação direta 
com a espécie, o genótipo e o local onde é cultivada, o que 
a torna um produto muito utilizado na indústria alimentícia 
para processamento de marmeladas, geléias e sucos. O óleo 
extraído da rosa mosqueta apresenta concentrações de ácidos 
graxos da seguinte ordem: ácidos graxos não-saturados: ácido 
linoléico, ácido linolênico, ácido oléico; ácidos graxos satu-
rados: ácido palmítico, ácido palmitoléico, ácido esteárico, 
outros ácidos graxos como láurico, mirístico, araquidônico, 
gadoléico e behênico; ácidos ativos: ácido transretinóico ou 
tretinoína natural. Os ácidos graxos essenciais são necessários 
para muitos processos fisiológicos, como a manutenção da 
integridade da pele e da estrutura das membranas celulares 
e a síntese de compostos biologicamente ativos (p. ex., 
prostaglandinas e leucotrienos). Entre os benefícios à saúde 
atribuídos aos ácidos graxos, destacam-se: anticarcinogênese, 
antiaterosclerose, inibição de radicais livres, alteração na 

composição e no metabolismo do tecido adiposo, imunomo-
dulação, atividade antibacteriana e antidiabética.

Ruibarbo [Rhubarb, Rheum tanguticum var. tanguticum] 

– É uma planta originária da Ásia, da família das Polygo-
naceae, utilizada medicinalmente desde o Séculos 16 e 17 
na Europa e na Ásia como laxativa, antiflogística e home-
ostática no tratamento de constipação, diarréia, icterícia, 
hemorragia gastrintestinal, distúrbios menstruais, conjunti-
vite, ferimentos traumáticos, feridas suporativas superficiais 
e úlceras. O talo comestível, com cerca de 2,5cm de largura 
por 30cm de comprimento, é composto por mais de 90% de 
água e é uma razoável fonte de potássio, contribuindo com 
menores quantidades de vitaminas e com baixo teor de sódio. 
Os talos crespos de ruibarbo são ricos em vitamina C, fibra 
dietética e cálcio, embora este esteja combinado com ácido 
oxálico. O ácido oxálico pode conduzir a um aumento na 
excreção de oxalato urinário, que é um fator de risco para a 
formação de cálculos renais. Os componentes bioativos do 
ruibarbo também demonstraram atividades antioxidantes em 
LDL e exerceram efeitos protetores em pancreatite aguda, 
provavelmente pela inibição da inflamação do pâncreas, 
melhorando a microcirculação pancreática e alterando a 
excreção exócrina.
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S-adenosilmetionina (SAM) [S-adenosyl methionine 
(SAME)] – Descoberta na metade do Século XX, é um co-
fator envolvido na transferência de grupos metila, formada 
pela adenosina trifosfato e metionina através da enzima 
metionina adenosiltransferase. Apesar das vias metabólicas 
que utilizam a SAM ocorrerem em todo o corpo humano, 
ela é produzida e consumida no fígado. Tendo em vista a 
sua importância na formação e manutenção de diversos 
substratos, tem sido comercializada como um suplemento 
nutricional. Diversos experimentos e pesquisas apontam 
benefícios para tratamentos da depressão, doenças hepáticas 
e sintomas da osteoartrite, mas os resultados ainda carecem 
maiores investigações para comprovação efetiva dos efeitos 
alegados. Estudos preliminares sugerem que a SAM pode 
ter potencial terapêutico no tratamento de pacientes com 
doença de Alzheimer (AD) e um estudo recente utilizan-
do um modelo com ratos portadores de AD resultou que 
a suplementação com SAM  impediu danos oxidativos e 
disfunção cognitiva.

S-alil-l-cisteína (SAC) [S-allyl-L-cisteine (SAC)] – A SAC 
é um composto organo-sulfúrico que, junto com a alixina e 
seu análogo, age como ativo antienvelhecimento, na melho-
ra do aprendizado e da memória, tem efeitos neurotróficos 
e atividade antioxidante quando associada com o extrato 

s
envelhecido de alho. Pesquisadores obtiveram resultados 
positivos no tratamento da doença de Alzheimer em razão 
de sua proteção seletiva aos neurônios. Tal seletividade na 
regulação de óxido nítrico, quando em conjunto ao extrato 
de alho, podem contribuir ao seu efeito antiinflamatório e 
capacidade em prevenir a aterosclerose. Como antioxidante, 
a SAC reduziu o estresse oxidativo através da preservação 
de manganês superóxido dismutase (Mn-SOD), glutationa 
peroxidase e atividades da glutationa redutase.

Sabugueiro [Elderberry, Sambucus nigra L.] – Nativo de 
regiões temperadas a sub-tropicais, o sabugueiro é um gênero 
entre 5 a 30 espécies de arbustos ou pequenas árvores perten-
centes à família das Caprifoliaceae. Suas flores encontram 
uso como extratos para bebidas não alcoólicas e xaropes, 
enquanto que suas bagas são usadas para a produção de  
vinhos, geléias e marmeladas. A medicina popular tem utiliza-
do o extrato de sabugueiro no tratamento dos sintomas gripais, 
tendo demonstrado eficiência contra a Influenza B. Pesquisas 
afirmaram que os flavonóides do sabugueiro estimulam o 
sistema imunológico, enquanto que outros componentes, 
como as antocianinas, têm um efeito antiinflamatório, o que 
poderia explicar o seu efeito em dores e febres. A casca, 
folhas, sementes e frutos verdes contêm a sambunigrina, um 
glicosídeo cianogênico, que é potencialmente tóxico.
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Salgueiro-branco [White willow, Salix alba L.] – É uma 
espécie de salgueiro, pertencente à família das Salicaceae, 
nativa da Europa e da Ásia Central e Oriental. Escritos 
da Antiguidade mencionam o uso do extrato da casca do 
salgueiro-branco para tratamento de dores e sofrimentos e 
no controle de estados febris. O extrato de salgueiro-branco 
contém uma substância bioativa importante, a salicina, da 
qual deriva o ácido salicílico, elemento ativo de amplo uso 
na indústria farmacêutica.

Salsinha [Parsley, Petroselinum crispum (Mill.) Nyman Ex 

A.W. Hill] – Uma erva da família das Apiaceae, a salsinha, 
além da sua aplicação culinária como tempero, tem uma vasta 
tradição na medicina popular como estomática, carminativa, 
emenagoga e abortiva. Como uma erva, ela é amplamente 
reconhecida como um diurético, contando provavelmente 
com suas propriedades hipotensivas. O mecanismo do seu 
efeito diurético aparenta ser a mediação através da inibição 
da bomba de sódio e potássio que comanda a uma redução na 
absorção destes elementos, resultando num fluxo osmótico da 
água pelo lúmen e diurese. O papel laxativo foi confirmado 
pela inibição do sódio e subseqüente absorção da água através 
da inibição da bomba de sódio e potássio e pela estimulação 
do transportador NaKCl e aumento da secreção de água 
e eletrólito. Pesquisadores isolaram e caracterizaram um 
novo monoterpeno da região aérea da salsinha, que possui 
uma atividade estrogênica consideravelmente potente. Outra 
pesquisa demonstrou as propriedades antibacterianas das 
folhas da salsinha. As furocumarinas fotoativas extraídas das 
folhas inibiram patógenos humanos como E. coli, Listeria mo-

nocytogenes e organismos deteriorados, Erwinia carotovora 

e Listeria innocua. Na Turquia é considerada como uma erva 
medicinal para uso em indivíduos diabéticos, com alegação 
de atuar na redução da pressão sanguínea.

Sálvia [Sage, Salvia officinalis] – A sálvia é uma planta 
aromática e medicinal comum, pertencente à família das 
Lamiaceae, nativa dos países mediterrâneos, mas é cultivada 
atualmente em diversos países do mundo, além da Europa e 
América do Norte. Tanto o odor quanto o seu sabor aromático 
devem-se ao seu óleo volátil. O valor medicinal da sálvia 
reside nas suas folhas esmagadas e secas e no óleo extraído 
de suas flores, folhas e talos. Ela exibe qualidades antibacte-
rianas, inibe o crescimento viral e fúngico, reduz perspiração 
e outras secreções e age como adstringente, contraindo e 
secando os tecidos. A sálvia tem sido usada como erva me-
dicinal por muitos séculos. Tem sido sugerido, com base na 
medicina popular, nas suas propriedades colinérgico-ligadas 
in vitro e na modulação do humor e no rendimento cognitivo 
de humanos, que a sálvia pode prover potencialmente uma 
novo tratamento natural para a doença de Alzheimer. Ácido 
caféico, ácido rosmarínico e oligômeros do ácido caféico, com 
múltiplos grupos catecóis, são todos constituintes da sálvia, 

Tabela 46 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal da 
SalSinha CRUa  (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 87,71
Energia kcal 36,00
Proteína g 2,970
Lípides totais (gordura) g 0,790
Cinzas g 2,200
Carboidratos, por diferença g 6,330
Fibra dietética total g 3,300
Açúcares totais g 0,850
Cálcio mg 138,0
Ferro mg 6,200
Magnésio mg 50,00
Fósforo mg 58,00
Potássio mg 554,0
Sódio mg 56,00
Zinco mg 1,070
Cobre mg 0,149
Manganês mg 0,160
Selênio mcg 0,100
Vitamina C  
(ácido ascórbico total) mg 133,0

Vitamina B1 mg 0,086
Vitamina B2 mg 0,098
Vitamina B3 mg 1,313
Vitamina B5 mg 0,400
Vitamina B6 mg 0,090
Vitamina B9 (folato total) mcg 152,0
Colina, total mg 12,80
Vitamina A, RAE mcg_RAE 421,0
Beta-caroteno mcg 5054
Vitamina A, IU IU 8424
Luteína + zeaxantina mcg 5561
Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 0,750
Gama-tocoferol mg 0,530
Vitamina K (filoquinona) mcg 1640
Ácidos graxos, total 
saturados

g 0,132

Ácidos graxos,  
total monoinsaturados

g 0,295

Ácidos graxos,  
total poliinsaturados g 0,124

Fitosteróis mg 5,000
Aminoácidos, totais g 2,540

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)
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com potencial antioxidante com vistas à sua atividade elimi-
nadora de radicais e na estrutura e estabilidade de radicais 
intermediários. O ácido ursólico é o principal componente 
nas folhas da sálvia, que está envolvido na atividade antiinfla-
matória tópica. Pesquisadores demonstraram as propriedades 
antimutagênicas de suas frações terpenóidicas em sistemas 
mamários in vivo. As frações de polissacarídeos ácidos das 
partes aéreas da sálvia exibiram atividades mitogênicas, in-
dicando que elas podem ter propriedades adjuvantes. Uma 
pesquisa em ratos relatou que a ingestão de uma infusão em 
água (chá) de sálvia melhorou a condição antioxidante do 
fígado, apontando a sálvia como uma importante contribuição 
no combate ao estresse oxidativo.

Saponinas [Saponins] – As saponinas são um grupo de gli-
cosídeos ativos superficiais produzidos por plantas, alguns 
animais marinhos inferiores e bactérias. Elas consistem de 
um meio açúcar, como glicose, galactose, ácido glucurônico, 
xilose, rhamnose, ou metilpentose, ligado a uma aglicona 
hidrofóbica (sapogenina), a qual pode ser um triterpenóide 
ou esteróide. As saponinas triterpenóides são predominantes 
em culturas cultivadas, enquanto que as saponinas esteróides 
são encontradas em plantas usadas como ervas, particu-
larmente por duas propriedades salutares. De acordo com 
estudos, algumas saponinas aumentam a permeabilidade 
celular e facilitam a entrada de substâncias não absorvidas 
previamente. Um teste com as saponinas da quinoa mostrou 
que houve aumento na permeabilidade celular, o que poderia 
ser usado para melhorar a absorção de drogas por pacientes. 
Saponinas de diversas fontes têm mostrado reduzir os níveis 
de soro colesterômico numa variedade de animais e em seres 
humanos, além de terem propriedades antiinflamatórias e an-
tioxidantes. Adjuvantes baseados em saponinas estimularam 
o sistema imunológico, assim como reforçaram a produção de 
anticorpos em níveis de baixa dose. Testes in vitro demons-
traram que saponinas de diversas fontes inibiram células de 
câncer, havendo o relato de que a saponina triterpenóide da 
acácia australiana (Acacia vitoriae) inibiu seletivamente o 
crescimento de tumor em linhas celulares de câncer de mama 
humano prendendo o ciclo celular, ou por apoptose em linhas 
de células leucêmicas. Recentemente, as saponinas triterpe-
nóides isoladas das folhas de uma planta vietnamita (Maesa 

balansae), tanto in vitro quanto in vivo, mostraram atividade 
contra o parasita protozoário tropical Leishmania infantum.

Saponinas triterpênicas [Triterpene saponins] – São glicosí-
deos com várias moléculas de açúcar ligadas à unidade triter-
pênica. Elas possuem uma qualidade acídica, um sabor ácido-
amargo e a sua função nas plantas permanece desconhecida. 
Encontradas em plantas e em alguns animais marinhos,elas 
exercem importantes efeitos farmacológicos, incluindo cito-
toxicidade, atividade antitumoral, efeitos antiinflamatórios, 
ação antialérgica e imunomodulatória, atividade antiviral, 

Tabela 47 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal da 
Sálvia CRUa  (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 7,960
Energia kcal 315,0
Proteína g 10,63
Lípides totais (gordura) g 12,75
Cinzas g 7,950
Carboidratos, por diferença g 60,73
Fibra dietética total g 40,30
Açúcares totais g 1,710
Cálcio mg 1652
Ferro mg 28,12
Magnésio mg 428,0
Fósforo mg 91,00
Potássio mg 1070
Sódio mg 11,00
Zinco mg 4,700
Cobre mg 0,757
Manganês mg 3,133
Selênio mcg 3,700
Vitamina C  
(ácido ascórbico total) mg 32,40

Vitamina B1 mg 0,754
Vitamina B2 mg 0,336
Vitamina B3 mg 5,720
Vitamina B6 mg 2,690
Vitamina B9 (folato total) mcg 274,0
Colina, total mg 43,60
Vitamina A, RAE mcg_RAE 295
Beta-caroteno mcg 3485
Beta-criptoxantina mcg 109,0
Vitamina A, IU IU 5900
Luteína + zeaxantina mcg 1895
Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 7,480
Vitamina K (filoquinona) mcg 1714
Ácidos graxos, total saturados g 7,030
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados

g 1,870

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 1,760

Fitosteróis mg 244,0
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)
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SEGURELHA-DE-VERÃO

efeitos hepatoprotetores, atividades cardíacas, atividade anti-
trombóticas, atividade hipolipêmica, atividade no sistema ner-
voso central e atividade endócrina. As saponinas triterpênicas 
obtidas da albízia africana (Albizia adianthifolia) mostraram 
um efeito citotóxico em células leucêmicas T humanas por 
indução de apoptose. Ações hipoglicêmicas foram relatadas 
para os triterpenos de platicodon (Platycodon grandiflorum 
(Jacq.) A. Dc.), bupleurum (Bupleurum falcatum L.), poligala 
(Polygala senega L.) e ginseng (Panax ginseng).

Sarcofitol A [Sarcophytol A] – É um diterpeno tipo cembrene 
isolado do coral Sarcophyton glaucum, que mostrou efeitos 
anticâncer e câncer-protetor em dois modelos animais: células 
de câncer pancreático humano transplantadas em camundongos 
nus e carcinogênese pancreática induzida em hamsters doura-
dos. O sarcofitol A (SaA) também promoveu uma significativa 
proteção contra a indução de danos genéticos em células de 
pulmão humano expostas a nitrosaminas específicas do tabaco.

Secoisolaricirresinol diglicosídeo [Secoisolariciresinol di-
glycoside, v. lignanas] – O Secoisolariciresinol diglicosídeo 
(SDG) é uma lignana vegetal mais notadamente encontrada 
na semente da linhaça, classificada como um fitoestrogênio 
com uma fraca atividade estrogênica. Após a ingestão, o 
SDG é convertido em aglicona secoisolariciresinol, a qual 
é então metabolizada para enterolactona mamária e entero-
diol. A maior parte dos efeitos do SDG oral é mediada pela 
enterolactona e pelo enterodiol. O SDG, a enterolactona e 
o enterodiol exibem um número considerável de atividades 
antioxidantes, incluindo a inibição de peroxidação lipídica 
e eliminação de radicais hidróxidos. Em pesquisas, o SDG 
inibiu o desenvolvimento de tumores mamários, bem como 
retardou a progressão de tumorigênese mamária induzida. A 
suplementação com SDG reduziu a metástase pulmonária 
em células melanômicas de ratos e inibiu o crescimento de 
tumores metastáticos formados nos pulmões.

Segurelha [Savory, Satureja hortensis L.] – É uma erva anual 
da família das Lamiaceae, usada como condimento, bem 
como na medicina popular para o tratamento de doenças in-
fecciosas. Testes antimicrobianos e antioxidantes mostraram 
que o seu óleo essencial exibiu atividades antimicrobianas 
contra 23 bactérias e 15 espécies de fungos e leveduras tes-
tados, enquanto que a oxidação do ácido linoléico foi inibida 
em 95%. Recentemente demonstrou-se as propriedades antio-
xidantes de um extrato cru da segurelha e de sua fração puri-
ficada a partir de materiais extraídos da parte aérea. Pesqui- 
sadores relataram que os óleos essenciais extraídos das es-
pécies de segurelha representaram um fonte inexpressiva de 
compostos antibacterianos naturais com uso potencial em 
sistemas alimentícios, a ponto de prevenir o crescimento de 
bactérias alimentares e de estender o tempo de prateleira de 
alimentos processados. A atividade antimicrobiana de diver-

Tabela 48 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal da 
SeGURelha CRUa (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 9,000
Energia kcal 272,0
Proteína g 6,730
Lípides totais (gordura) g 5,910
Cinzas g 9,630
Carboidratos, por diferença g 68,73
Fibra dietética total g 45,70
Cálcio mg 2132
Ferro mg 37,88
Magnésio mg 377,0
Fósforo mg 140,0
Potássio mg 1051
Sódio mg 24,00
Zinco mg 4,300
Cobre mg 0,847
Manganês mg 6,100

Selênio mcg 4,600
Vitamina C (ácido ascórbico total) mg 50,00
Vitamina B1 mg 0,366
Vitamina B3 mg 4,800
Vitamina B6 mg 1,810
Vitamina A, RAE mcg_RAE 257,0
Vitamina A, IU IU 5130
Ácidos graxos, total saturados g 3,260
Fitosteróis mg 31,00

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)

sos óleos essenciais, inclusive o de segurelha, mostraram 
efetividade contra microrganismos vaginais responsáveis por 
doenças ginecológicas infecciosas.

Segurelha-de-inverno [Winter savory, Satureja montana 

L.] – É uma erva aromática e medicinal usada como remédio 
popular para muitas doenças, que cresce ao longo da costa 
Adriática e em partes da Croácia. Contém uma série de 
compostos biologicamente ativos que incluem triterpenos, 
flavonóides e ácido rosmarínico, que a caracterizam como 
altamente antioxidante. A atividade antimicrobiana de am-
plo espectro do óleo essencial e dos extratos etanólicos da 
segurelha-de-inverno foi demonstrada em diversos estudos, 
incluindo sua capacidade de controlar patogênicos potenciais 
e leveduras deterioradas.

Segurelha-de-verão [Summer savory, Satureja hortensis 

L.] – É uma erva anual usada na região oriental da Turquia 
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como medicamento popular para tratamento de diferentes  
doenças infecciosas e distúrbios. Na medicina popular irania-
na é utilizada como atenuante em dores musculares e ósseas. 
Pesquisas sugerem que o extrato da segurelha-de-verão pode 
ter potencial como um agente antiinflamatório e no tratamen-
to de rinossinusite. Os resultados de testes antimicrobianos 
mostraram que seu óleo essencial tem grande potencial em ati-
vidades antimicrobianas contra diferentes espécies de bacté- 
rias, fungos e leveduras. Os principais componentes no óleo 
essencial da segurelha-de-verão são o timol (29%), carvacrol 
(26,5%), γ-terpineno (22,6%) e p-cimeno (9,3%). Ensaios in 
vitro sugerem que o óleo essencial pode ter benefícios clínicos 
para o tratamento de alguns distúrbios gastrintestinais, devido 
sua atividade antiespasmódica e relaxante. A porção polife-
nólica e o óleo essencial da segurelha-de-verão mostraram 
possuir efeitos antinociceptivo e antiinflamatório.

Selênio [Selenium] – É um oligoelemento por excelência, 
que, como um componente da glutationa peroxidase, atua 
no controle e combate aos peróxidos. A atividade catalítica 
do selênio é reforçada na presença da vitamina E, que é 
também indispensável na redução dos radicais livres. Sua 
associação aparece, pois, como fundamentalmente neces-
sária às células na prevenção de seu sofrimento e de sua 
degeneração. Por outro lado, o selênio possui um efeito 
de antídoto com relação aos metais pesados tóxicos, como 
o mercúrio, o chumbo, o arsênico e o cádmio. Pesquisas 
em curso colocam em evidência as propriedades anti-
inflamatórias e imunoestimulantes do selênio. No homem, a 
suplementação em selênio parece ser benéfica para melhorar 
a forma geral e lutar contra o envelhecimento. Um estudo 
em futebolistas mostrou um aumento de 20% das perfor-
mances (maior resistência e recuperação mais rápida) após 
um mês de tratamento com a associação selênio-vitamina 
E. Notou-se, também, uma melhora na vitalidade de pes-
soas idosas graças a esta suplementação. Experimentos em 
animais mostraram que o selênio em baixas doses inibiu o 
progresso dos tumores mamários nas ratazanas e diminuiu 
o desenvolvimento do câncer do cólon. No entanto, em altas 
doses, o selênio é tóxico e cancerígeno.

Sena [Senna, Cassia angustifolia Vahl.] – Da família das 
Fabaceae, a sena é um medicamento tradicional chinês com 
múltiplas atividades farmacológicas. Em particular, ela pode 
promover a motilidade e a secreção no trato gastrintestinal, 
porém o seu uso é firmemente restrito devido à sua toxicidade. 
Suas plantas são pequenos arbustos das Leguminosae cultiva-
dos na Somália, na península arábica e nas proximidades do 
Rio Nilo. As vagens são colhidas durante o mesmo período 
que a coleta das folhas, sendo então desidratadas e separadas 
em diversas qualidades. Os constituintes ativos nas folhas e 
nas vagens são similares, entretanto estão presentes em maio-
res quantidades nas vagens. Quinquangulina e rubrofusarina 
são dois produtos antimicobacterianos naturais conhecidos 
extraídos dos talos e frutos da sena.O alcalóide piperidina 
cassina é outro composto antimicrobiano isolado das folhas 
da variedade Senna racemosa. 

Sênega [Senega, Polygala senega L.] – Da família das Polyga-

laceae, a sênega é uma erva perene que cresce no centro e no 
oeste da América do Norte. O nome de seu gênero, Polygala, 
significa “muito leite”, aludindo às suas secreções profusas 
e aos seus efeitos. O nome “Senega” é derivado da tribo de 
índios norte-americanos Sêneca, entre os quais as raízes desta 
planta eram usadas como um remédio para as picadas de co-
bras. A raiz contém ácido poligálico, ácido virginéico, ácidos 
péctico e tânico, cor amarela, sabor amargo, resina, traços de 
óleo volátil (uma mistura de éter valérico e metil salicilato), 
açúcar, senegina, fibras, sais, alumínio, sílica, magnésio e ferro, 
entre outros componentes. A raiz fresca tem um aroma agra-
dável devido ao seu conteúdo de aproximadamente 0,1% de 
metil salicilato. O ingrediente ativo, entretanto, é uma mistura 
complexa de saponinas triterpenóides numa concentração que 
varia de 8 a 16%. No início do Século XIX a raiz de sênega era 
usada como um remédio expectorante para tosse. Atualmente é 
utilizada para tratar bronquite, traqueíte, enfisema e inflamação 
do trato respiratório. Recentemente, as saponinas da sênega 
foram relatadas como ostentando atividade de imunopoten-
ciação para antígenos protéicos e virais, sugerindo seu papel 
potencial como vacina, auxiliando no aumento de respostas 
imunológicas específicas.


