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     Introdução 

 Pinus pinaster é um pinheiro originário da costa francesa, cujo extrato padronizado 

contém flavonoides bioativos hidrossolúveis com alta biodisponibilidade de 

proantocianidinas, catequinas, taxifolinas e ácidos fenólicos. Essas substâncias presentes na 

casca da planta possuem propriedades antioxidantes naturais, além de serem muito eficazes 

no tratamento das doenças circulatórias. 

  

 

    Flavonoides bioativos com propriedades antioxidantes 

 

 



 

 

 
     Descrição 

Padronizado em 95% de procianidinas. 

Possibilidade de administração de doses diferenciadas de acordo com a patologia a 

ser tratada e de associações de fármacos para promover melhores resultados. 

 

 

     Propriedades 

Ação na circulação sanguínea 

As doenças vasculares são as principais causadoras de diferentes tipos de infartos, 

devido à obstrução das artérias pelos coágulos sanguíneos, podendo levar o indivíduo à 

morte. Os mais susceptíveis são os fumantes, diabéticos e indivíduos estressados.  

Estudos clínicos demonstraram que o Pinus pinaster regulariza a função plaquetária e 

promove o “relaxamento” das artérias, auxiliando, desta forma, a normalização da circulação 

sanguínea, mesmo durante períodos de estresse. O estudo foi realizado com uma 

administração de 100 mg/dia do extrato. Além disso, foi comprovada a ação de Pinus pinaster 

na prevenção da constrição dos vasos sanguíneos. Desta forma, Pinus pinaster tem a 

propriedade de reforçar a parede dos capilares, por aumentar a resistência deles e ajuda a 

manter estável o fluxo sanguíneo, atuando na prevenção de problemas circulatórios graves.  

 

Ação antioxidante  

Estudos in vitro demonstraram que Pinus pinaster é 50 vezes mais potente que a 

vitamina E e 20 vezes mais poderoso que a vitamina C, pois, tem a capacidade de regenerar 

o radical ascórbico inativo. Uma pesquisa realizada na Universidade do Arizona, Estados 

Unidos, concluiu que o ativo estimula o sistema imunológico, é capaz de reduzir os danos 

causados pela radiação UVB, bem como neutralizar radicais peróxidos oriundos do sistema 



 

 

xantina-xantina-oxidase, proveniente de reações bioquímicas e imunológicas.  

 

Ação nas articulações 

Inibe a inflamação nos casos de artrite e 

diminui marcadores inflamatórios na osteoartrite.  

Consumo de Pinus pinaster foi mostrado para 

limitar a ativação do interruptor principal pró-

inflamatório NF-kB em 15,8%. Este interruptor 

principal comanda a mobilização de todas as 

moléculas pró-inflamatórias, que desempenham um 

papel destrutivo na artrite.  

Como conseqüência, consumidores de Pinus pinaster geram menos matriz 

metaloproteinases (MMP), enzimas que são responsáveis pela degeneração do colágeno da 

cartilagem na osteoartrite. Além disso, o consumo inibe naturalmente geração de enzimas 

COX-2 durante a inflamação em seres humanos, proporcionando, assim, uma contribuição 

significativa para a redução da dor nas articulações.  

 

Ação dermatológica (consumo oral) 

Extrato de Pinus pinaster é amplamente utilizado em aplicações tópicas e orais para 

várias indicações dermatológicas. Uma combinação única de funções farmacológicas oferece 

uma variedade incomparável de benefícios de saúde para a saúde da pele . 

Rugas: liga-se com proteínas da pele de colágeno e elastina, e protege a pele de várias 

enzimas prejudiciais, ajudando a reconstruir a elasticidade, essencial para uma aparência 

suave e mais jovem. 

Hiperpigmentação e manchas: ajuda a promover o brilho e reduzir o excesso de 

pigmentação (manchas marrons). 



 

 

Proteção solar: a queimadura solar é uma inflamação causada por dano tecidual 

induzido pelos radicais livres. Ao neutralizar estes radicais livres, ajuda a proteger a pele 

contra o stress e os danos das queimaduras solares e fotoenvelhecimento . 

Formação de cicatriz: diversos estudos clínicos têm demonstrado que Pinus pinaster 

protege a matriz de colágeno e aumenta a estabilidade da pele durante a cicatrização; liga e 

protege o colágeno e elastina; protege as proteínas do tecido elástico e estimula a gênese de 

um novo colágeno e ácido hialurônico na pele humana.  

Pinus pinaster tem uma elevada afinidade 

para o ácido aminohidroxiprolina, o qual está 

presente exclusivamente na matriz de colagéno e 

elastina. Em conseqüência, protege as proteínas dos 

danos dos radicais livres e à degradação enzimática. 

Uma pesquisa recente identificou a síntese 

de colágeno reforçada com Pinus pinaster na pele 

de voluntários humanos. O extrato aumentou ainda mais a síntese de ácido hialurônico na 

pele das mulheres, o que corresponde com melhor elasticidade da pele e retenção de água 

(hidratação). 

 

Proteção ocular 

O olho é caracterizado por uma barreira aquosa-lipídica única que requer 

antioxidantes solúveis em água para a protecção da retina poliinsaturados ricos em ácido 

gordo. Cinco estudos clínicos com mais de 1200 participantes demonstraram que Pinus 

pinaster melhora o sistema vascular dos olhos para preservar a visão saudável.  

Em condições de laboratório, Luteína e Pinus pinaster foram investigados por seu 

efeito protetor antioxidante da retina. Outras contribuições para os seus potentes 

antioxidantes individuais da combinação de Luteína e Pinus pinaster mostrou proteção 

sinérgica adicional de lípidos da retina a partir da oxidação em 60%. 



 

 

 

Além disso para a integridade e 

funcionamento das células de detecção de luz 

do estado do sistema vascular da retina de 

apoio desempenha um papel crucial para a 

visão saudável. Pinus pinaster fortalece os 

capilares da retina e ajuda no vazamento de 

fluídos e controle de sangue na retina. Em 

indivíduos com estágio de retinopatia precoce 

mostrou melhorar a perfusão da retina com 

correspondente restauração significativa da visão. 

 

           

 

Saúde do sistema cardiovascular  

Extrato de Pinus pinaster contribui significativamente para 

a melhoria de alguns fatores de risco, com a normalização da 

pressão arterial e da função plaquetária, a melhoria de lipídios no 

sangue, bem como os valores de açúcar no sangue. Um número 

importante de estudos clínicos demonstram sua eficácia em 

manter a saúde cardiovascular. Pinus pinaster foi estudado em 

pessoas saudáveis , em indivíduos com fatores de alto risco, mas também como um adjuvante 



 

 

em pessoas que tomam medicamentos de prescrição para as questões de saúde 

cardiovascular . 

Circulação: ajuda as pessoas a manter a circulação saudável, aumentando a dilatação 

dos vasos sanguíneos, melhorando assim o fluxo sanguíneo. Ajuda a tornar as plaquetas do 

sangue menos pegajosas, ajudando a reduzir a formação de coágulos sanguíneos. 

Pressão arterial: aumenta a resposta do próprio corpo para neutralizar a constrição 

dos vasos sanguíneos. Normaliza o diâmetro dos vasos sanguíneos naturalmente e ajuda a 

manter a pressão arterial que já está na faixa normal. 

Colesterol: é uma opção natural para manter níveis saudáveis de colesterol. Em 

ensaios clínicos, a suplementação diminui  o LDL e aumenta o HDL. 

 

Exercício físico 

O exercício físico é importante para a saúde global e ao mesmo tempo aumenta a 

necessidade do nosso corpo por oxigênio. A pesquisa indica que Pinus pinaster pode 

desempenhar um papel importante com a atividade física, porque foi demonstrado que ajuda 

o organismo na produção de óxido nítrico (NO), aumentando assim a microcirculação no 

sangue e melhorando o fluxo sanguíneo para os músculos. Isso ajuda o corpo a atingir o 

desempenho muscular de pico e acelera a recuperação após o exercício, o que pode resultar 

na redução de dores musculares em atletas e indivíduos saudáveis. 

Um aumento na atividade física pode trazer dores musculares e fadiga, que pode levar 

vários dias para desaparecer. Pinus pinaster reduz significativamente a dor muscular e cãibras 

em atletas e indivíduos normais, saudáveis. A má circulação no músculo é conhecida por 

causar dores. Pinus pinaster melhorou  essas dores em pacientes devido a uma estimulação 

do fluxo sanguíneo para o tecido muscular.  



 

 

Os resultados indicam que Pinus 

pinaster pode desempenhar um papel 

importante no esporte, melhorando o fluxo 

sanguíneo para os músculos e acelerar a 

recuperação pós-exercício. Esta é uma grande 

notícia para os milhões de atletas em todo o 

mundo e extremamente importante para todas 

as pessoas interessadas em cãibra muscular e 

alívio da dor com uma abordagem natural. 

 

TPM e dores no período menstrual 

Pinus pinaster ajuda no período pré-mesntrual e menstrual devido às suas virtudes 

anti-inflamatórios naturais, sem efeitos colaterais. Vários estudos clínicos têm documentado 

que Pinus pinaster pode naturalmente aliviar o desconforto associado com sintomas 

menstruais, aliviando as cólicas e sensação de dor abdominal.  

 

Diabetes e controle da glicemia 

Diabetes representa uma epidemia em muitas partes do mundo, com cada vez mais 

pessoas que sofrem de síndrome metabólica. Obesidade e fatores de risco cardiovasculares 

representam uma séria ameaça à saúde para vir a desenvolver complicações diabéticas. Pinus 

pinaster pode ajudar a aliviar estes sintomas de várias maneiras.  

Pinus pinaster diminui a dor muscular na 
prática de esportes 



 

 

Na diabetes, as quantidades excessivas de 

glicose restantes não utilizados na corrente 

sanguínea pode afetar o sistema vascular. Pinus 

pinaster ajuda a normalizar os níveis de açúcar no 

sangue, diminuindo a absorção de hidratos de 

carbono, o que resulta é uma carga de glicose 

reduzida do fluxo de sangue. 

 

 

Insuficiência venosa 

Pinus pinaster foi mostrado em estudos pré-clínicos e clínicos para reforçar as paredes 

dos capilares e evitar o edema. A pesquisa mostrou que Pinus pinaster veda os capilares 

frágeis e interrompe o fluxo de sangue para o tecido, que faz com que o inchaço e edema 

diminuam . Juntamente com as suas propriedades anti-inflamatórias e de patentes para 

reduzir a agregação plaquetária, estes são os mecanismos fundamentais da ação por trás do 

produto para a saúde venosa. 

Em alguns casos , o inchaço geral das pernas pode evoluir para a insuficiência venosa 

crônica mais grave (CVI ), o que pode levar a complicações e ulcerações se deixada sem 

tratamento . 

Até o momento, 15 estudos clínicos com um total de 784 

pacientes foram publicados sobre a insuficiência venosa. Na 

verdade , a elevada eficácia de Pinus pinaster como um tratamento 

de insuficiência venosa era tão evidente através de numerosos 

estudos que é regularmente estudada em conjunto com outros 

medicamentos conhecidos. Isto é evidente em um estudo 

comparativo duplo-cego alemão com 40 CVI pacientes. Pinus 

pinaster mostrou-se mais eficaz em uma dose mais baixa na 

    Pinus pinaster diminui a glicose sanguínea              



 

 

redução do edema dos membros inferiores e aliviar os sintomas da CVI que extrato de 

sementes de castanha. 

 

Saúde do sistema respiratório 

A asma é o resultado de processos inflamatórios dos brônquios, o que faz com que 

eles se contraiam e incham, o que agrava o fluxo de ar, provocando a obstrução das vias 

aéreas. Pinus pinaster ajuda asmáticos na melhora da sua capacidade de respiração. 

Uma em cada três pessoas sofre de alergias, o que é uma reação exagerada do sistema 

imunológico do corpo para substâncias que considere prejudicial.  

Alérgenos, como na febre do feno, e que causam reações negativas do corpo, são 

comumente pólen, poeira, ácaros e pêlos de animais. Quando uma pessoa que é alérgico 

entra em contato com um desses alergênicos, os mastócitos liberam histamina no tecido. A 

histamina, por sua vez desencadeia espirros, congestão nasal, tosse, chiado, coceira e inchaço 

dos brônquios.  

De acordo com estudos, Pinus pinaster inibi liberação de histamina dos mastócitos, 

que foram agravadas por um irritante. E, uma vez que este antioxidante potente é um anti-

inflamatório inibe a produção de mediadores pró-inflamatórios que ajudam a aliviar o inchaço 

e tornando a respiração mais fácil. 

 

Funções cognitivas 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde ) "demência é a maior causa 

de anos perdidos devido à incapacidade em adultos com mais de 60 nos países de alta renda 

". A demência é uma síndrome causada por uma variedade de doenças cerebrais que afetam 

a memória , comportamento, pensamento e capacidade de realizar atividades cotidianas. 

Como consequência, as pessoas estão olhando para soluções de produtos naturais, 

seguros e eficazes. A pesquisa mostrou que Pinus pinaster melhora a função cognitiva. 

Estudos revelam que melhorara memória de trabalho numérico e espacial usando um sistema 

de teste computadorizado. 



 

 

Todo mundo pode enfrentar dificuldades em lidar com o estilo de vida hoje em dia e 

aumentar o estresse. Como consequências, podemos ter fadiga, ansiedade, dificuldade de 

concentração e problemas de memória , entre outros. 

Pinus pinaster melhora a memória em teste de pontuação em estudantes 

universitários. Este novo estudo clínico mostrou a 

melhora do desempenho mental e diminui a 

ansiedade do teste em 17%. 

Além disso, vários estudos recentes sobre 

Pinus pinaster mostram os efeitos do extrato sobre 

“Transtornos de Déficit de Atenção” , incluindo 

TDAH , e reduzem os sintomas em crianças. 

 
  

   Estudos 
Um estudo realizado com 50 pacientes com enxaqueca crônica avaliou o potencial 

benéfico do extrato de casca de Pinus pinaster e vitamina C. Foi avaliada uma fórmula 

antioxidante de 1.200 mg do extrato de casca de Pinus e 150 mg de vitamina C por dia durante 

3 meses. Os resultados foram : Vinte e nove pacientes (58%) tiveram uma diminuição no 

número de dias de dor de cabeça ao longo dos 3 meses de tratamento. Os participantes que 

continuaram tomando extrato de casca de Pinus em combinação com vitamina C por 12 

meses tiveram um alívio da enxaqueca com redução de mais de 50% de frequência e 

severidade das dores de cabeça. 

Um estudo avaliou os efeitos da suplementação de Pinus pinaster na formação do 

eritema UV induzido, 21 voluntários receberam Pinus pinaster 1,10 mg/kg de massa corpórea 

ao dia, durante quatro semanas, e 1,66 mg/kg de massa corpórea ao dia por mais quatro 

semanas. Os resultados do estudo mostraram que após as oito semanas de suplementação, 

a dose de UV necessária para atingir 1 DEM foi 2 vezes superior e estatisticamente 

significativa. 



 

 

Um estudo avaliou os efeitos da suplementação de Pinus pinaster no melasma com 

30 pacientes com pigmentação cutânea, e que receberam, durante 30 dias, cápsulas de Pinus 

pinaster com 25 mg, três vezes ao dia. Os parâmetros avaliados foram a área do melasma e a 

intensidade do melasma, medida colorimetricamente (utilizando uma cartela de cores 

padrão). Após os 30 dias, a intensidade pigmentária reduziu significativamente. O mesmo 

ocorreu com a área do melasma. 

Além disso, a suplementação de Pinus pinaster proporcionou alívio de fadiga, dor, 

constipação e sentimentos de impaciência naquelas pacientes que apresentavam esses 

sintomas. 

 
 

     Indicações 

 • É indicado no tratamento de veias varicosas, telangiectasias, distúrbios do fluxo 

microcirculatório cerebral e cardíaco e na alteração da fragilidade capilar. Também exerce 

efeito benéfico no linfoedema, alteração da função visual, alteração das células endoteliais e 

da matriz proteoglicana, aumenta a resistência do colágeno e da elastina contra a degradação 

pela colagenase e elastase. 

 • Combate radicais livres devido ao seu forte poder antioxidante. É indicado em 

afecções respiratórias como sinusite, rinite, faringite, gripe, resfriado, bronquite e asma. 

Efeito anti-aging e tratamento de melasma. 

 
  

     Contraindicações 

Não é indicado para gestantes, lactantes e crianças menores de 6 anos de idade, 

hipersensibilidade ao óleo essencial, insuficiência renal, indivíduos com doença de Crohn, 

hepatopatias, epilepsia, Parkinson ou outras enfermidades neurológicas. 

 

 

 



 

 

     Concentração Recomendada 

Dose diária: 25 a 200 mg. 

 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: 1,0 mg/kg de peso 

corpóreo por dia. 

 Colesterol/ Dislipidemia: 120 a 150 mg/ dia. 

 Insuficiência Venosa Crônica: 150 a 360 mg/ dia. 

 Diabetes: 50 a 200 mg/dia. 

 Disminorréia: 30 a 60 mg/dia. 

 Endometriose: 60 mg/dia. 

 Disfunção erétil: 120 mg/dia. 

 Hipertensão: 100 a 200 mg/dia. 

 Melasma:75 mg/dia. 

 Cãibras musculares: 200 mg/dia. 

 Osteoartrite: 100 a 150mg/dia. 

 Perimenopausa: 200 mg/dia. 

 Função plaquetária: 25 a 200 mg/ dia. 

 Retinopatia: 20 a 160 mg/dia. 
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