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     Introdução 

 Planta trepadeira com gavinhas, lenhosa e de porte arbustivo podendo alcançar 35 

metros de altura, de 1 – 3 metros da largura, a uva é uma das espécies mais utilizadas desde 

as remotas civilizações que povoaram a Terra. Suas folhas são alternas, pecioladas, 

cordiformes, com cinco lóbulos sinuados dentados, glabro na parte superior e tomentosa, na 

parte inferior. As flores são pequenas e de cor branco-esverdeada, dispostas em racimos. Os 

frutos são bagas reunidas em cachos, contendo cada uma, duas ou três sementes.  

Reproduz-se por estacas de galos e adapta-se a quase todos os tipos de solo. Resiste 

bem ao calor e à baixa temperatura. A colheita deve ser feita quanto os frutos estão maduros. 

 
 



 

 

Das diferentes espécies cultivadas, os frutos quando maduros adquirem a coloração amarelo-

dourada, avermelhada ou preta. As sementes têm formato de pêra, possui casca dura e duas 

longas depressões dos lados, variando de cor de acordo com o tipo de uva.  

É oriunda da Ásia Menor (principalmente na região do Mar Cáspio), sendo introduzida 

na Europa em primeiro lugar e depois para todos os outros continentes.  

Apesar de existir mais de 8.000 tipos diferentes de uvas, as mesmas podem ser 

classificadas em duas subclasses: silvestre, que correspondem àquelas que crescem de forma 

espontânea e vinífera, que representam àquelas 

que se cultivam. 

A cultura da Uva e a produção do seu mais 

saboroso produto, o vinho, são mencionados em 

hieróglifos egípcios que datam de 2.400 anos a.C. 

e em numerosas passagens da Bíblia Sagrada. Os 

primeiros a descreverem as propriedades 

medicinais do vinho vermelho, como tônico e 

adstringente, foram os gregos a 700 anos a.C.. 

  

 
     Descrição 

 Princípios Ativos: 

 Catequina, epicatequina, galocatequina, quercetina e seus glicosídeos quercitrina e 

isoquercitrina; Rutina e luteolina; Taninos Condensados, Procianidinas, Antocianidinas e 

Leucocianidinas: derivados dos oligômeros ou polímeros da catequina e epicatequina; Ácidos 

Orgânicos: tartárico e málico, cítrico; Vitaminas: traços de vitamina C, riboflavina, 

carotenóides, riboflavina, tiamina, piridoxina, ácido pantotênico, ácido fólico e niacina; 

Enzimas: invertase, pectina esterase, peroxidase, polifenol oxidase e ácido ascórbico oxidase; 

Carboidratos: glicose e frutose; Compostos Nitrogenados; Ácidos Voláteis: ácido 
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hidroxioleanóico, alfa e beta-amirina, taraxerol, taraxasterol, ácido ursólico; Ácidos Graxos 

Insaturados. 

 

Obs.: O Extrato pó deverá conter entre 16% à 20% de Proantocianidina. 

 

 

     Propriedades 

A semente de uva é rica em bioflavonóides, onde destacam-se as proantocianidinas 

oligoméricas (OPCs), que são antioxidantes de altíssima potência (capacidade antioxidante, 

in vitro, 50 vezes maior que a Vit. E e 20 vezes maior que a Vit. C.), vasoativos e antielastase.  

Elas inibem a enzima que promove a síntese de histamina. Age como restaurador da 

Vitamina C oxidada, pela sua ação sobre a glutationa. Proporciona proteção ao cérebro e aos 

nervos espinais, dos danos impostos pelos radicais livres mais potentes. Remove e previne a 

formação de lipofuccinas no cérebro e coração, conferindo-nos benefícios de combate ao 

envelhecimento. 

Foi demonstrada uma inibição da oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), 

em um modelo experimental de hipercolesterolemia em coelhos, os quais receberam 50 

mg/kg diários de antocianidinas por via oral, durante dez semanas, obtendo-se uma redução 

do colesterol aderido à capa de elastina da artéria aorta. Por outro lado, também promoveria 

a elevação da lipoproteína de alta densidade (HDL), o chamado colesterol bom, diminuindo a 

agregação plaquetária e tenderiam a efeitos anti-mutagênicos, em parte derivados de sua 

ação antioxidante. 

As antocianidinas inibem a enzima conversora de angiotensina I in vitro. A 

administração de antocianidinas em coelhos, por via intravenosa de 5 mg/kg, promove efeitos 

redutores da pressão arterial, através da conversão de angiotensina I em II. Doses de 200 

mg/mL em coelhos permitiram melhorar a contratilidade cardíaca em condições de isquemia, 

uma vez que impede o aparecimento de arritmias nestas condições. 



 

 

 A ação vasoprotetora das antocianidinas se baseia na atuação nos 

glicosaminoglicanos, estabilizando-se assim as fibras de colágeno, criando pontes entre as 

cadeias polipeptídicas, reduzindo desta maneira a permeabilidade capilar e aumentando-lhes 

a elasticidade e flexibilidade. Também confere as mesmas qualidades citadas, aos músculos, 

tendões e ligamentos. 

Esta atividade vasoprotetora foi ensaiada e comprovada por vários modelos 

experimentais, através de injeções intradérmicas de histamina e bradicinina. 

As antocianidinas são particularmente indicadas para todo o tipo de transtorno de 

insuficiência circulatória. 

Certamente, a alta potência antioxidante do extrato seco de semente de uva, 

constituir-se-á num inestimável suporte para a construção de uma vida longeva, 

acompanhada, também, de qualidade de vida, garantindo-nos, também, a longevidade de 

nossos cérebros. 

 
 

     Indicações 

 • As proantocianidinas são bastante eficazes no tratamento das doenças circulatórias, 

combatendo a deterioração da circulação, que prejudica a visão e audição, causa artrite, falta 

de ar e problemas cardiovasculares (varizes, endurecimento das artérias e fluxo deficiente de 

sangue ao cérebro); aumentam a produção de tecidos colagenosos, pois a falta destes tecidos 

resultam em rugas, flacidez e perda dos dentes; e combatem a baixa resistência a infecções 

e doenças. 

 
 

     Concentração Recomendada 

200 a 300mg ao dia, conforme orientação médica. 

Uma maior seletividade para uma ação anti-radicais voltada para o cérebro, poderá 

ser obtida pela combinação do extrato seco de semente de uva, com Fosfatidilserina.  

 



 

 

 
     Toxicidade 

 As antocianidinas foram testadas em diferentes provas de toxicidade aguda e crônica.  

A DL 50 foi calculada em ratos e cobaias, sendo de 4.000 mg/kg.  

A administração oral de 60 mg/kg diários de antocianidinas durante seis meses em 

ratos e dois meses em cães, não produziram efeitos tóxicos, teratogênicos ou mutagênicos. 
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