
 

 

        
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Introdução 

 Terminalia bellerica também conhecida como Beleric Myrobalan em inglês, localmente 

conhecida como Bahera na Índia, tem sido usada há séculos na Ayurveda, originária da Índia.   

 O fruto seco, utilizado para fins medicamentosos, é encontrado ao longo do Subcontinente 

indiano, Srilanka e sudeste asiático, numa altitude de até 1200 metros, em uma ampla variedade de 

ecossistemas.  

 Tradicionalmente, T. bellerica é usada para o tratamento de várias doenças, tais como 

conjuntivite, asma, enxaqueca, calvície, constipação e visão fraca. Ela contém vários fitoconstituintes, 

como glicosídeos, flavonóides, taninos, compostos fenólicos, aminoácidos e saponinas que são 

responsáveis por diversas atividades farmacológicas como anti-inflamatória, anti-diabética, 

antimicrobiana, anti-salmonela, anti-biofilme, anticancerígena, hepatoprotetora, antipirética e 

antidiarreica.  
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 Terminuric é derivado da planta Terminalia 

Bellerica, tendo como compostos bioativos os taninos. 

Possui atividade anti-inflamatória, possivelmente 

devido à inibição da enzima xantina oxidase, podendo 

ser usado como estratégia na prevenção da 

isquemia/reperfusão, tratamento da hiperuricemia 

dentre outros distúrbios metabólicos.  

 A isquemia é o processo pelo qual há uma 

diminuição do aporte sanguíneo e de nutrientes aos tecidos, e a lesão tecidual, caracterizada pela 

reperfusão, provoca danos que acometem os tecidos quando o fluxo sanguíneo é restaurado. 

 Dependendo do tempo de isquemia e do momento da reperfusão, pode haver desde simples 

alterações bioquímicas até necrose celular. Na isquemia, o organismo utiliza o ATP (adenosina 

trifosfato) estocado para geração de energia, que se desdobra em ADP (adenosina difosfato), em AMP 

(adenosina monofosfato), adenosina, inosina e hipoxantina.  

Durante a reperfusão, a hipoxantina, em presença de enzimas endógenas (xantina 

desidrogenase e xantina oxidase), converte-se em superóxidos, quando em condições fisiológicas 

deveria se converter em ácido úrico.  Após a produção de superóxido segue-se a cascata de formação 

dos radicais livres comprometendo os tecidos e aumentando as áreas lesadas (Figura 1).  
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Figura 1: Esquema das vias metabólicas de isquemia e reperfusão. ADP (adenosina difosfato); AMP 

(adenosina monofosfato); ATP (adenosina trifosfato); OHH- (radical hidroxila); RL (radical livre); SOD 

(superóxido dismutase). Fonte: Miziara, 2008.  

 

A hiperuricemia possui múltiplas causas tais como aumento da produção de ácido úrico pelo 

ciclo das pentoses-fosfato, diminuição da sua excreção, ou ambos. O ciclo das pentoses-fosfato 

culmina na produção de hipoxantina. A hipoxantina não utilizada é transformada em xantina, e sofre 

oxidação até o urato por ação da enzima xantina oxidase .  

Os fatores de risco relacionados à hiperuricemia incluem: excesso de peso ou obesidade, 

hipertensão, ingestão de álcool, uso de diuréticos, dieta rica em purina e frutos do mar além do 

funcionamento inadequado dos rins.  

A gota é uma doença reumática caracterizada pelo acúmulo de cristais de urato monossódico, 

também conhecido como hiperuricemia, no plasma, tecidos e urina independente da manifestação 

de sintomas clínicos.  

 A gota é classificada em aguda e crônica. O surgimento do quadro agudo ocorre quando os 

cristais de urato presentes nas articulações provocam inflamação, caracterizada por dor, vermelhidão, 

inchaço e calor. Em relação ao quadro crônico, é caracterizado por artrite crônica, com dores nas 

juntas. Os tratamentos buscam aliviar as dores associadas ao ataque agudo e também, prevenir 

futuros ataques.  

 A terapia tradicional para a gota aguda inclui tratamentos com  Anti-inflamatórios não 

esteroides (AINEs), colchicina e agentes esteroidais para aliviar a dor e a inflamação. Esses 

medicamentos, apesar de eficazes, podem causar numerosos efeitos adversos além de apresentarem 

diversas interações medicamentosas. A terapia preventiva para portadores de gota crônica ou ataques 

recorrentes inclui medicamentos como o alopurinol ou febuxostate os quais contribuem para diminuir 

os níveis séricos de ácido úrico, porém ambos possuem efeitos adversos e uma série de interações 

medicamentosas.  

 

 

 

 



 

 

Fármacos Principais Efeitos Adversos 

AINEs (Anti-Inflamatórios 
Não-Esteroidais) 

Envolvem Trato Gastrointestinal (TGI) (gastrite, sangramento); rins 
(necrose papilar renal); coração (elevação da pressão arterial); SNC 
(cefaleia, tontura). 

Colchicina Envolvem TGI dependente da dose (náusea, vômitos, diarreia). 

Alopurinol 
Exantema, leucopenia, cefaleia, urticaria, crise de hipersensibilidade 
(febre, dermatite, disfunção renal e hepática).  

Febuxostate Náusea, artralgias, elevação mínima de transaminases hepáticas. 

 

Tabela 1: Principais efeitos adversos dos medicamentos convencionais disponíveis no mercado para 

tratamento da gota. 

 

 

Figura 2: Medicamentos e suas vias de ação para o tratamento da gota. 

 

 

 



 

 

A prevalência da hiperuricemia tem aumentado nos últimos anos e esse fato pode estar 

relacionado com a mudança do estilo de vida como alto consumo de alimentos ricos em purinas (como 

carnes jovens e frutos do mar) e consumo excessivo de álcool.  

O tratamento medicamentoso da gota e da hiperuricemia possui uma série de efeitos 

colaterais e interações medicamentosas que afetam a qualidade de vida dos pacientes e a adesão ao 

tratamento. Tendo em vista isso, alguns tratamentos naturais vem sendo estudados como alternativa 

ao tratamento medicamentoso. Estudos demonstraram que a Terminalia bellerica é uma opção capaz 

de reduzir 27% os níveis de ácido úrico no sangue sem ocasionar efeitos colaterais e interações 

medicamentosas.  

 Desta forma, pacientes têm buscado por tratamentos naturais alternativos que possuem 

menos efeitos colaterais bem como, menos interações medicamentosas. 

 

 

     Propriedades 

  Mecanismo de Ação 

  A Terminalia bellerica pode inibir a xantina oxidase, enzima envolvida na síntese de ácido 

úrico, substância derivada da xantina, de maneira dose-dependente. Terminalia bellerica possui um 

mecanismo de ação similar ao fármaco Alopurinol.  

 

 

 

 

  
 
 

 O excesso de atividade de xantina oxidase gera altos níveis de ácido úrico o que pode 

desencadear a formação de  cristais nas articulações e tecidos, levando ao desenvolvimento da gota. 

 Além de inibir a produção de ácido úrico e, portanto, o processo inflamatório da gota, 

acredita-se que os compostos bioativos presentes na Terminalia bellerica possuem efeitos anti-

inflamatórios, possivelmente devido à inibição da sintase indutora de óxido nítrico (iNOS).  

Xantina Oxidase 

Xantina Ácido Úrico 

Terminalia bellerica 



 

 

 
   Estudos 
 

Avaliação da eficácia do extrato aquoso da Terminalia chebula e Terminalia bellerica em 

indivíduos com hiperuricemia 

 Um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, foi realizado ao longo de 24 

semanas, para avaliar a eficácia dos extratos de Terminalia chebula e Terminalia bellerica no 

tratamento de  88 pacientes portadores de hiperuricemia.  Os indivíduos do Grupo A e B receberam 

uma cápsula de T. chebula e T. bellerica de 500 mg, respectivamente, duas vezes ao dia. O Grupo C 

recebeu uma cápsula de T. bellerica 250 mg. Os indivíduos do Grupo D receberam um comprimido de 

Febuxostate 40 mg pela manhã, após a refeição e, uma cápsula de placebo idêntica, à noite, após a 

refeição. O Grupo E recebeu uma cápsula de placebo duas vezes ao dia. 

 Ao final de 24 semanas de tratamento o grupo Terminalia Bellerica (500 mg) apresentou uma 

redução de 27% nos níveis de ácido úrico perdendo apenas para o grupo Febuxostate (40mg) que foi 

de 48% (Figura 1). Portanto o uso de Terminalia Bellerica é uma alternativa natural, sem causar efeitos 

colaterais para auxiliar no controle dos níveis de ácido úrico e tratamento da Gota (Figura 3).  

 

 



 

 

Figura 3: Alteração Percentual média nos níveis de ácido úrico após 24 semanas de estudo, entre os 

grupos A, B, C, D e E. 

 
 
 
 
 

 

 

Tabela 2: Alteração Percentual média nos níveis de ácido úrico após 24 semanas de estudo, entre os 
grupos A, B, C, D e E. 

 

 

     Indicações 

  • Isquemia e reperfusão; 

  • Insuficiência coronária; 

  • Insuficiência Vascular Periférica; 

  • Insuficiência Vascular Cerebral; 

  • Pré e pós cirúrgicos; 

  • Artrose; 

  • Hiperuricemia; 

  • Gota e tofos gotosos; 

  • Litíase renal; 

 

 

     Contraindicações 

 Contraindicado durante a gravidez e amamentação. 

  A Terminalia bellerica possui atividade de redução de açúcar no sangue, portanto, 

medicamentos para pacientes diabéticos precisam ter as doses ajustadas de acordo com critérios 

médicos. 

  

 



 

 

 

     Concentração Recomendada 

 500mg ao dia.  
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