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Atendimento prático em nutrição 
clínica e estética: Como montar 
uma anamnese e aplicação de 

condutas nutricionais

Dra. Karina Abbud

ANAMNESE 
CLÍNICA

COMO COLOCAR 
EM PRÁTICA

ANAMNESE  
ESTÉTICA 

CONFIANÇA 
E 

CONHECIMENTO

Rinite , sinusite, 
infecção urinária, 

gastrite, 

Vitamina, 
cápsulas que 

trouxe de 
viagens 

Anticoncepcional, 
DIU, remédio para 

dor
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CONSUMO ALIMENTAR:

• A validade e reprodutibilidade dependem muito da habilidade do
investigador e da cooperação do investigado.

• Não existe método ideal

• Retrospectivos: recordatório 24 hs, frequência alimentar e história
dietética.

• Prospectivos: registro alimentar estimado (diário alimentar) e
pesado.

Ajustes
Sem fracionamento ideal:

Lanche da manhã e
Lanche da tarde

Grupo das frutas: 0 porções
Grupo das hortaliças: 1 porção

Baixa ingestão de 
micronutrientes e antioxidantes

Baixo consumo de fibras –
Promove a constipação intestinal e disbiose.
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OLHOS LACRIMEJAM NAUSEAS E VOMITOS

ÓSTEOPOROSE / OSTEOPENIA MANCHAS ARROXEADAS NA PELE

ECZEMA HEMORROIDAS

DORES MUSCULARES / ARTICULARES PRESSÃO ALTA

FLATULENCIA (GASES EXCESSIVOS) PRESSÃO BAIXA

AMORTECIMENTO BRAÇOS E PERNAS AFTAS

ERUCTAÇAO (ARROTAR) SANGRAMENTO DAS GENGIVAS

DIFICULDADE DE CICATRIZAÇÃO INCHAÇO

DIGESTÃO LENTA ALTERAÇÕES NA LÍNGUA (BRANCA)

CÃIMBRAS TRANSPIRAÇÃO EXCESSIVA (MÃOS E PÉS)

AZIA (QUEIMAÇÃO) (REFLUXO) TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL

ALT. NO RITMO CARDIO-RESPIRATÓRIO ALTERAÇÕES DE FLUXO MENSTRUAL

CISTOS ALTERAÇÕES DE APETITE COMPULSIVIDADE

RACHADURAS NOS LÁBIOS/ CANTOS DA BOCA PERDA DO PALADAR 

ALTERAÇÕES DE PESO IRRITABILIDADE

FLACIDEZ MUSCULAR NERVOSISMO

INFECÇÕES FREQUENTES HIPERATIVIDADE FÍSICA/ MENTAL

DORES DE CABEÇA MENOR CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO

SEBORREIA/ CASPA DIMINUIÇÃO DE MEMÓRIA

HIPOGLICEMIA FADIGA

PSORÍASE SONOLÊNCIA

SÍNDROME DO PÂNICO INSÔNIA

TONTURAS/ FALTA DE EQUILÍBRIO ALTERAÇÕES NA AUDIÇÃO / OUVIDO

FRAQUEZA / DESMAIO ALTERAÇÕES NA VISÃO / OLHOS

ESPINHAS DEPRESSÃO/DESÂNIMO

ALTERAÇÕES NAS UNHAS ( ESTRIAS/ MANCHAS/DESFOLHA/QUEBRA ) ARDÊNCIA / PRURIDO (VAGINAL E/OU ANAL)

MICOSE/ CORRIMENTO VAGINAL

ANEMIA MICROVASOS

QUEDA DE CABELOS CELULITE

MAU HÁLITO / BOCA AMARGA / BOCA SECA BRUXISMO / TENSIONAMENTO

PELE RESSECADA ANSIEDADE / APREENSÃO

SINAIS E SINTOMAS

Dobras Cutâneas
• Não recomenda-se para pacientes obesos , devido a 

possibilidade do diâmetro poder ultrapassar a capacidade de 
abertura do compasso.

Pollock (7 dobras)
7 Dobras cutâneas (DC): Subescapular, axilar média, tríceps; 
coxa; supra-ilíaca; abdome e peitoral (ST= soma de todas)

DC Homens Adultos = 1,11200000 - [0,00043499 (ST) + 
0,00000055 (ST)²] - [0,0002882 (idade)]

DC Mulheres Adultas = 1,0970 - [0,00046971 (ST) + 0,00000056 
(ST)²] - [0,00012828 (idade)]

• G%= [(4,95/Densidade Corporal) - 4,50] x100 – (fórmula de Siri)

Dobra Cutânea Triciptal
É medida na face posterior do braço, 
paralelamente ao eixo longitudinal, no ponto 
que compreende a metade da distância entre a 
borda súpero-lateral do acrômio e o olécrano.

Dobra Cutânea Subescapular
A medida é executada obliquamente em relação ao eixo 
longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, sendo 
localizada a dois centímetros abaixo do ângulo inferior da 
escápula.

Dobra Cutânea Biciptal
É medida no sentido do eixo longitudinal do braço, na sua 
face anterior, no ponto de maior circunferência aparente 
do ventre muscular do bíceps.

Dobra Cutânea Axilar Média: É localizada no ponto de 
intersecção entre a linha axilar média e uma linha 
imaginária transversal na altura do apêndice xifóide do 
esterno. A medida é realizada obliquamente ao eixo 
longitudinal, com o braço do avaliado deslocado para trás, 
a fim de facilitar a obtenção da medida.

Dobra Cutânea Supra-Ilíaca: É obtida obliquamente em 
relação ao eixo longitudinal, na metade da distância entre 
o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar 
medial. É necessário que o avaliado afaste o braço para 
trás para permitir a execução da medida.

Dobra Cutânea Abdominal: É media 
aproximadamente a dois centímetros à direita 
da cicatriz umbilical, paralelamente ao eixo 
longitudinal.

Dobra Cutânea da Coxa: É medida paralelamente ao eixo 
longitudinal, sobre o músculo reto femural a um terço da 
distância do ligamento inguinal e a borda superior da 
patela, segundo proposta por Guedes (1985) e na metade 
desta distância segundo Pollock & Wilmore (1993). Para 
facilitar o pinçamento desta dobra o avaliado deverá 
deslocar o membro inferior direito à frente, com uma semi-
flexão do joelho, e manter o peso do corpo no membro 
inferior esquerdo.
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BIOIMPEDÂNCIOMETTRIA
É indolor, não invasivo, 
que não emite 
radiação, analisa a 
composição corporal 
de uma pessoa através 
da emissão de 
correntes elétricas de 
baixa amplitude e alta 
frequência que 
permitem mensurar os 
componentes 
resistência (R), 
reatância (Xc), 
impedância (Z) e 
ângulo de fase com 
grande precisão e sem 
transmitir choques.

RECOMENDAÇOES PARA BIO

• Evite atividade física extenuante na véspera do exame pois a perda de água pela atividade 

interfere no resultado do exame.

• Mulheres em período menstrual ou até dois dias antes da menstruação devem adiar a execução 

do exame, uma vez que nesse período existe uma retenção hídrica hormonal que fará com que 

haja um resultado não 100% correto.

• Procure esvaziar a bexiga pelo menos 30 minutos antes do exame.

• Evite beber líquidos em excesso no dia do exame.

• Realize o exame com roupas leves ( BIQUINI OU SUNGA)

• Mantenha jejum de 4 horas antes do exame.

• Suspenda diuréticos 24 hrs antes do teste – exceto hipertensos.

• Evite uso de álcool e cafeína (chá, café, chocolate e coca-cola) 24 hrs antes do teste.

• Não realize o exame com qualquer equipamento metálico. (Retire: anéis, aliança, relógio, 

correntinhas e brincos)

ULTRASSOM

• Ultrassom Portátil, com 

software que gera imagens 

através do escaneamento 

corpo.

• Possibilita que você visualize 

na tela do computador a 

Gordura Subcutânea e a 

Massa Muscular.

• Não são afetadas por 

hidratação, nível de exercício 

e influxo de cafeína

FOTO

PRINCIPAL

SISTEMA ATMS  

( ANTECEDENTES, TRIGGERS, 

MEDIADORES E SINTOMAS)

ANTECEDENTES

• História de vida

• Tipo de alimentação na infância

• Histórico genético / doenças familiares

• Utilização de medicamentos na infância

• Hipersensibilidade alimentar
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GATILHOS

• ESTRESSE 

• RADIAÇÃO

• ESTRESSE OXIDATIVO

• TRAUMAS

• LPS

• VIRUS E BACTÉRIAS

MEDIADORES

• Qualquer substância , enzima ou fator ambiental 
que desencadeie os sintomas, destruição dos 
tecidos e o comportamento em relação a doença

• BioquÍmicos: hormônios , neurotransmissores, 
radicais livres, citocinas

• Cognitivos e emocionais: medo, dor, baixa 
autoestima

• Sociais e culturais: crenças, falta de apoio social, 
relação profissional, condição comportamental.

VAMOS JUNTAR TUDO
ALGUNS SINAIS E SINTOMAS

Queda de cabelo:  

Deficiência: ac. Pantotênico, biotina , vit D, cobre, zinco, 

cálcio  

Excesso: selenio , cádmio

Cabelo seco e quebradiço

Deficiência: iodo, vit A, colágeno, ac. linoleico, cobre, 

zinco, vit C,  

ALGUNS SINAIS E SINTOMAS

Dermatite:  
Deficiência: manganes, niacina, ac,. Graxos essenciais , zinco  
Excesso: vit A, cromo.

Dermatite seborreica:
Deficiência: piridoxina, cobre  

Dermatite urticaria:
Deficiência: ac. Linolênico, , cromo, manganês, niacina, zinco
Excesso: selênio

ALGUNS SINAIS E SINTOMAS

descamação:  

Deficiência: omega 6, zinco , vit A, riboflavina 
niacina

Excesso: vit A

Dermatite descamativa nos genitais:

Deficiência: riboflavina

Fácil aparecimento de mancha ao bater:

Deficiência: Vit K , Vit C
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ANTES DE QUALQUER COISA

HOMEOSTASE INTESTINAL

- Nosso maior interface com o meio externo

- Órgão imunológico

- Campo absortivo

• Aumento GLP-1

• Aumento da 

expressão de 

glutationa

• Aumenta SCFAs
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Aproximadament

e 14g fibra para 

cada 1000 kcal 

ingerida Aumento das 
doenças 

inflamatórias 
intestinais

Melhora da 
energia dos 
colonócitos

Um bom programa de prevenção deve 
obrigatoriamente passar pelo reequilíbrio de 

diferentes áreas:

• Capacidade de digestão e absorção

• Estado nutricional

• Hormônios e neurotransmissores

• Inflamação/imunidade

• Ação de radicais livres

• Atividade física

• Bem-estar espiritual/emocional

GORDURA LOCALIZADA IMPORTÂNCIA 
MITOCONDRIAL

http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.mad.2016.12.005

• geração de ATP
• desintoxicação de ROS 
• Reparação dos danos causados pelas ROS
• Regulação dos níveis de cálcio citosólico
• Síntese e oxidação de lipídios
• Entre outros
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A homeostase mitocondrial é básica para manter um equilíbrio

atividade metabólica nos tecidos acumuladores de gordura, incluindo tecido adiposo,

e fígado. 

O envelhecimento e a decadência dos estrogênios produzem um desequilíbrio homeostase mitocondrial 

causando o acúmulo de mitocôndrias danificadas como mitocôndrias gigantes ou pequenas e danificadas. 

Decaimento de mito e autofagia processos também é afetado. Estes eventos produzem a redução da 

respiração, potencial de membrana e aumento de espécies reativas de oxigênio. 

• restrição calórica
• Exercício
• Nutracêuticos
• polifenóis

Podem reduzir a disfunção mitocondrial, 
mantendo a mitocôndria
biogênese, equilíbrio fusão e fissão , mito e 
autofagia durante o envelhecimento
impedindo então o acúmulo de gordura.

TERMOGÊNICOS 

Trends in Endocrinology & Metabolism, Month Year, Vol xx. No. x

 10g de 

pimenta 

vermelha  

 aumento de 5-

20%  

termogênese 

Capsinoids activate human brown adipose tissue Saito and Yoneshiro . Volume 24  Number 1  February 2013
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Mostarda 

• Alil- isotiacianato

• Dosagem de 21g ( Mostarda Dijon)

Estímulo de receptores de potencial transitório

Aumentam ativ. Nervos simpáticos (NE)

Estimulam tec marrom --- prot. Desacopladoras
(UCP1) ---- aumenta lipólise

British Journal of Nutrition (2013), 109, 556–563

TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA

Dosagem: 30 -42g

 excreção de noradrenalina urinária

 vai diretamente pelo sistema de via portal , sem 

necessidade de quilomicrons para transporte.

 não precisa de carnitina para passar a membrana 

mitocondrial ---- alta fonte de energia

 aumento da temogenese pós prandial

Eur J Nutr . November 2012     DOI 10.1007/s00394-012-0463-9

Prática

• 10g de pimenta dedo de moça

• 1 col sopa cheia de mostarda dijon

• 3 col sopa de MCT  

• ½ limão espremido

Misturar e colocar nas saladas de folhas verdes 
crua.

CANELA

• 1 COL DE CAFÉ É O SUFICIENTE PARA 
BENEFICIOS

• Melhora a resistência a insulina , diminuindo a 
deposição de gordura

Chá verde 

• Epigalo catequina galato

Dosagem: 1,6g

• Estimula receptor adrenérgico ( estimulante) 
no tecido adiposo marrom

British Journal of Nutrition (2013), 110, 282–288

Laminaria japônica

• Fucoxantina

• Existente na alga Kombu

• Estímulo de UCP1 --- estimula oxidação lipídica

Dose usual: 100- 500mg dia 
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PHOLIA MAGRA  (Cordia Eucalyculata)

• cafeína, potássio, taninos, alantoína

• Ação da cafeína no sistema nervoso central como supressor do 

apetite e estimulante 

• Os taninos auxiliam no combate aos radicais livres

• Pesquisadores japoneses mostraram as atividades da Cordia como 

auxiliar na eliminação de excesso de líquido, aumento da força de 

contração do músculo cardíaco, redução de depósitos de celulite, 

estimulante da circulação.

Dose usual: 200 – 500mg/dia

LARANJA AMARGA (Citrus Aurantum)

• presença de sinefrina que é um agonista adrenérgico com estrutura 

muito semelhante à efedrina. 

• estimulação específica de receptores beta-3 adrenérgicos, 

encontrados principalmente em adipócitos e no fígado, os quais, 

quando estimulados, causam um aumento na taxa metabólica, 

levando à estimulação da lipólise

Dosagem : 100- 300mg

CISSUS QUADRANGULARIS

• Planta nativa da Índia, cujo extrato contém esteroides vegetais naturais, as 

ketosteronas. Contém ácido ascórbico, caroteno e compostos esteroidais

anabólicos. É utilizada na Medicina Ayurveda há muito tempo.

• O aumento dos níveis de creatina e de 5-HTP, induzido pela administração do 

suplemento, indica que o Cissus quadrangularis parece agir por um mecanismo 

de controle do apetite e propiciar o crescimento da massa muscular.

• Dose usual: 150mg, duas vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições.

Opuntia ficus-indica

• É um nutracêutico do cacto O fruto têm vitaminas, antioxidantes (betanina e 

indicaxantina), aminoácidos e minerais.

• Fonte rica em betalaínas biodisponíveis, com um conteúdo de indicaxantina na faixa 

de 65% a 85% de betalaínas totais

• atestaram a proteção antioxidante e a capacidade de controle de peso, 

proporcionados pelos ativos do cacto.

A dose diária usual é de 2g. É recomendado tomar no café da manhã devido aos efeitos 

diuréticos.

GREENSELECT PHYTOSSOME® 
• Alto teor de catequinas com dupla padronização: 60% de 

catequinas e 40% de galato de epigalocatequina (GEGC)

• Ausência de cafeína

Dose usual:  120 mg duas vezes ao dia

Garcinia cambogia (50% ac. hidroxicitrico)

• Auxilia na função pancreática e na regulação de glicose, na redução dos níveis 

séricos de triglicerídeos e colesterol.

• Apresenta ação laxativa devido a presença das pectinas (Ação emoliente). 

• inibidor da síntese de ácidos graxos, por diminuir o fornecimento de 

acetilcoenzima A no metabolismo celular 

• inibição competitiva da enzima citratoliase pelo ácido hidroxicítrico, uma vez que 

este se liga mais fortemente à enzima que o ácido cítrico. 

Dose usual: Extrato Seco (50%): 300 a 450mg, 1 ou 2 cápsulas meia hora antes do 

almoço e do jantar; - cuidado no uso concomitante de hipoglicemiantes
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Paniculopatia fibrosclerótica
edematosa = CELULITE

Cerca de 95% das mulheres apresentarão algum grau de celulite em algum 
momento da vida

A LDG é afecção quase que exclusiva do sexo feminino 
pelas características anatômicas da hipoderme, pois na 
mulher os lóbulos são maiores e com septos paralelos, 
enquanto no homem os septos fibrosos são menores e 
arranjados em planos oblíquos com pequenos lóbulos 
de gordura

Surg Cosmet Dermatol 2015;7(2):98-103

CAUSAS 
MULTIFATORIAIS DETERIORAÇÃO DA VASCULARIZAÇÃO CUTÂNEA

GLICAÇÃO 

Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 461; doi:10.3390/ijms19020461

AUMENTO DA PERMEABILIDADE DOS CAPILARES VENULARES E À 
RETENÇÃO DE EXCESSO DO LÍQUIDO NA DERME - HIPÓXIA TECIDUAL

RESISTÊNCIA LIPOLÍTICA RESULTANTE DA HIPÓXIA E O AUMENTO DA 
LIPOGÊNESE, CAUSADA PELA AÇÃO DO ESTRÓGENO, PROLACTINA E 

DIETAS RICAS EM CARBOIDRATOS

• HIPERTROFIA E HIPERPLASIA DAS FIBRAS RETICULARES 
PERIADIPOCITÁRIAS, FORMARIAM MICRONÓDULOS 
CERCADOS POR FRAGMENTOS DE PROTEÍNAS QUE, 
POSTERIORMENTE, CAUSARIAM ESCLEROSE DOS SEPTOS 
FIBROSOS

- Metabolicamente relacionada a carnosina , porém com a vantagem de não sofrer hidrólise enzimática , 

permitindo sua ação antiglicante (compete com os açúcares protegendo as proteínas da glicação) .

- Declicação: tranfere uma molécula aceptora , descarboxicarnosina, à molécula intermediária  

glicosilamina, revertendo a reação de Millard.

Dosagem usual: 100mg – 500mg

CARCININA ou DECARBOXICARNOSINA  (BETA- ALANIL- HISTAMINA)

Reduz condições 
inflamatórias

Dose usual: 40 –
80mg/dia

*Cobre e zinco 
*Manganes e Ferro

SOD (superoxidesmutase)
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Glutationa

• Ac. Glutâmico , cisteina , glicina

Alimentos fonte : abacate, 
cebola, morango, melancia

Rev Bras Nutr Clin 2016; 31 (1): 75-9

Estresse emocional modifica a estratégia de 
armazenamento de energia

Accute stress

Central effects
(behavioral)

Peripheral effects
(metabolic)

Appetite
stimulation

Appetite
suppression

lipolysis adipogenesis
« fight or flight »  

responses

« defeat responses »

Chronic stress

Emotional stress
CATABOLIC 
OUTCOME

(fat mobilization)

ANABOLIC 
OUTCOME
(fat storage)

GLUTAMILAMIDOETIL INDOL – pGT ( MODULIP) 

É uma molécula  bioassimilável e disponível com características 

químicas e cinéticas melhoradas que promovem efeito 

neuroprotetor pois é capaz de potencializar a resposta ao fator de 

crescimento neural (NGF)

Dose usual: 50 – 300mg / dia  ( dividir em 2x ao dia) 

O CORTISOL COMO INIBIDOR DO EFEITO  DA 

INERVAÇÃO PARASSIMPÁTICA

PC12 cells with NGF

+ 

Cortisol (100 nM)

PC12 cells with

NGF (10 ng/ml)

(ß-tubulin stain)

PC12 cells with NGF

+ Cortisol (100 nM)

+ pGT (0.25mg/ml)

PC12 cells with NGF

+ Cortisol (100 nM)

+ pGT (0.5mg/ml)

 Um agente neuroprotetor (pGT), dotado de "propriedades neurotróficas" limita o efeito do cortisol

O cortisol antagoniza o fator de crescimento do nervo (NGF)

 Cortisol induz regressão da rede nervosa



11/04/2018

13

Treatment with pGT improves cellulite 

Anthropometric 
improvements

Details published in C&T Brazil
on line, July 2013 

Maximum reduction
Average reduction

Aspect
Improvement 

Arms

Waist

Abdomen Thighs

A
rm

Th
ig

h

D0 D14 D28

cm

73

RESUMINDO 

• Melhora da nossa capacidade antiox

• Hidratação

• Diminuição resistência insulina e inflamação

• Atividade física 

FLACIDEZ

Pode  ser  conseqüência:

• Do envelhecimento  fisiológico, onde há perda  gradativa  de massa 
muscular esquelética,  substituída  por  tecido adiposo;

• E  atrofia do tecido  adiposo subcutâneo (emagrecimento em demasia);

• Sedentarismo.

AVALIAR A INGESTÃO DE 
PROTEÍNAS DE ALTO 
VALOR BIOLÓGICO

UTILIZAR O 
RECORDATÓRIO DE 24 

HORAS E A FREQUÊNCIA 
DE CONSUMO

HIPOESTROGENISMO

REDUÇÃO NA SÍNTESE DE 
COLÁGENO

FLACIDEZ/ENVELHECIMENTO

Hipoestrogenismo e pele

• Hidratação – ac hialuronico

• Síntese de colágeno pelos fibroblastos

• Atividade mitótica da camada basal

• Tônus e elasticidade

• Atividade dos melanócitos

VITAMINA C
Ac. ascórbico

 Aumento da produção de colágeno tipo VII (ancoragem) e reorganização das 

fibras

 Diminui os dendritos dos melanócitos e a síntese de melanina

 Doa elétrons para os radicais OH

 Pró oxidante de ferro livre

 Regenera a forma antiox da Vit E

Dose usual: até 2g em tomadas de 200mg

Hindawi Publishing Corporation ISRN Dermatology Volume 2013, Article ID 930164, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/930164
2011 Wiley Periodicals, Inc. • Journal of Cosmetic Dermatology, 10, 266–272 Acta Derm Venereol 2002; 82: 21–24

http://dx.doi.org/10.1155/2013/930164
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NICOTINAMIDA – VIT B3

Dosagem:  20- 35mg

 NAD --- ATP

 inibe enzima que degrada PARP-1 ( poly-adp- ribose polimerase) ---- reparação de 

DNA --- fatores transcricionais relacionados a inflamação

 inibe adenosina monofosfato e fosfodiesterases ( aumentam histaminas e IgE)

 Inibe a liberação dos melanossomos --- melanocitos--- keratinocitos

Utilização : dermatites , melasmas, acne

Australasian Journal of Dermatology (2014) 55, 169–175

VITAMINA A- RETINOL / ZEAXANTINA / 
LUTEÍNA

Dose usual: 1000- 3000 UI

 Diminui a peroxidação lipídica , 

melhorando a hidratação

 Diminui hiperproliferação

celular pós radiação

 Diminui intensidade das 

queimaduras

found at:
DOI: 10.1177/1559827613477827
AMERICAN JOURNAL OF LIFESTYLE MEDICINE 2013 7: 182 originally published online 22 February 2013 . Richard L. Roberts

VITAMINA E - ALFA- TOCOFEROL

Ação anti-inflamatória

Diminuiu peroxidação lipídica

Indução da formação de colágeno

Dose usual: 100– 400 UI

J AM ACAD DERMATOL VOLUME 63, NUMBER 3 Zussman, Ahdout, and Kim
Molecular Aspects of Medicine 28 (2007) 646–667  doi:10.1016/j.mam.2007.06.001

RESUMO VITAMINAS

ZINCO
• As metaloproteinases de matriz 

(hidrolisa quase todas as proteínas 

estruturais da matriz extracelular –

COLÁGENO ELASTINA)

• superóxido dismutase (SOD) AÇÃO 

ANTIOXIDANTE

• fosfatase alcalina (está envolvida no 

metabolismo do monofosfato de 

adenosina (AMP), que desempenha 

um papel na supressão Do processo  

inflamatório

• Replicação do DNA

Dose usual:  15- 25mg

Silício - silanol

• Formação do tecido conjuntivo

• Glicosaminoglicanas (viscosidade e hidratação) 

• Mantem a água ligada ao ac hialurônico

• Diminui radicais OH 

• Previne a glicação

• Deve ser estabilizado , colágeno de alga (pele) fosfato 

(ossos e articulações)
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COENZIMA Q10

 inibi a produção de IL-6, 

 Estimula em fibroblastos da derme de forma parácrina para regular 

positivamente a produção de MMPs (metaloproteinases)

 inibe fortemente o stress oxidativo na pele induzido por UVB 

através do aumento e da GPx (glutationa peroxidase) SOD2 

(superoxidesmutase)

levando ao rejuvenescimento da pele enrugada 

N- ACETIL CISTEÍNA

 PRECURSOR DA GLUTATIONA

Redução peróxidos lipídicos e conversão de peróxido de 

hidrogênio para água. 

O tratamento dos fibroblastos com NAC eficazmente 

reduzidos níveis de ROS em 87%

 Aa enxofrados : detoxificação de xenobióticos, 

antiinflamatório

Quan et al. Journal of Biomedical Science (2015) 22:62

Polypodium leucotomos

Arch Dermatol Res (2015) 307:199–209  DOI 10.1007/s00403-014-1535-x
International Journal of Dermatology 2015, 54, 362–366. Sun protection in a pill: the photoprotective properties of Polypodium leucotomos extract
J.L. Alonso-Lebrero et al. / Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 70 (2003) 31–37

UTILIZA-SE A FOLHA
Dose usual: 240- 480mg /dia  
(dividida em 2- 3 tomadas)

Compostos fenólicos : ac. Felúrico, ac. cumárico, ac. 

cafeico, ac. clorogênico

 Anti inflamatórios , anti mutagênicos e anti tumorais

 Inibem glutationa peroxidase, estimulam citocinas anti

inflamatórias como IL 10 e 12

 Absorção dos raios UV – dim. eritema

 Ac. Felurico : anti glicante

 Utilizados em psoriase, melasma, vitiligo, dermatites 

atópicas

FLAVONÓIDES DO CACAU

Dosagem:  30g ( 3x10g/ dia)

Compostos: Teobromina ( polifenol) 

e Epicatequinas

 Melhorou dose média 

eritematosa

 Aumentou a elasticidade por 

melhorar a microcirculação da 

pele

Mogollon et al. Nutrition Journal 2014, 13:66 Page 8 of 12 http://www.nutritionj.com/content/13/1/66
Eur J Nutr (2007) 46:53–56 DOI 10.1007/s00394-006-0627-6

CHÁ VERDE
Compostos: epigalocatequina-3-galato

Dosagem:  1-3g de catequinas (EGCG)

Ação em aproximadamente 2 horas

 ANTIINFLAMATÓRIO

 ANTICARCINOGENICO

 FOTOPROTETOR

 atividade da colagenase e elastase ( 

desidratação e rugas)

 tirosinase (quela cobre) e limpeza de ROS

 suprimi polimerização oxidativa de fenilalanina

Utilizados como foto protetor e despigmentante

integr med res 3 ( 2 0 1 4 ) 25–33   http://dx.doi.org/10.1016/j.imr.2013.12.003
DOI: 10.1002/ptr.3507  GINKGO BILOBA AND GREEN TEA IN PHOTOPROTECTIVE FORMULATIONS  Phytother. Res. (2011)
doi:10.3945/jn.110.136465. Green Tea Polyphenols Provide Photoprotection, IncreaseMicrocirculation, and Modulate Skin Properties of Women

British Journal of Nutrition (2013), 110, 282–288

3- indol carbinol

Dosagem: 50- 400mg

presente nas brassicas

Pode sensibilizar células de melanoma humano a 

apoptose UVB-induzida, um estudo in vitro mostrou que 

o I3C sensibiliza células de melanócito humano através 

da diminuição da expressão da proteína anti-apoptótica

Bcl-2.

Cell Mol Life Sci. 2006 Nov;63(22):2661-8.

http://www.nutritionj.com/content/13/1/66
http://dx.doi.org/10.1016/j.imr.2013.12.003
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Antocianinas

• Anti glicante

• Anti inflamatório

• Ativam Sirtuínas ( biogênese 

mitocondrial)

• Proteção dos telomeros

Current Medicinal Chemistry, Volume 13, Number 9, April 2006, pp.989-996(8)
Journal of the Science of Food and Agriculture Volume 95, Issue 5, pages 936–944, 30 March 2015

Resveratrol

• Aumenta resistência de fibras colágenas

• Inibe formação de radicais livres e 

oxidação lipídica

• Diminui danos ao DNA 

• Diminui estresse oxidativo UV (NF-kB) nos 

queratinócitos

• Diminui edema e hiperplasia pós sol

• Infiltração de leucócitos derme e 

epiderme 

COLÁGENO HIDROLIZADO

Compostos : prolina e hidroxiprolina e glicina

Dosagem: 10g (kDa)

 densidade de fibroblastos 

 diâmetro e densidade de colágeno

 estimulado por estradiol

 Estimula processo anabólico da pele

 NECESSITA DE COFATORES

http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2014.12.006.
Arch Dermatol Res (2008) 300:479–483   DOI 10.1007/s00403-008-0888-4
ARCH DERMATOL/VOL 144 (NO. 9), SEP 2008
J Med Food 14 (6) 2011, 618–624  DOI: 10.1089=jmf.2010.0085

Punica granatum ( ROMÃ)

Composto: ac. Elágico (composto fenólico) 

• Potente Antioxidante ( Inibe peroxido hidrogênio) e Fotoprotetor

• Inibição  metaloproteinases da matriz (MMP) 

• Anti-inflamatório 

• Inibe a atividade da tirosinase e proliferação dos melanócitos

• Inibe a pigmentação da pele induzida pela UV 

Semin Cutan Med Surg 2012
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2015:8 389–396 . In vitro antioxidant, collagenase inhibition, and in vivo anti-wrinkle effects of combined formulation containing
Punica granatum, Ginkgo biloba, Ficus carica, and Morus alba fruits extract

Dose usual: 100 a 400mg

Pinus pinaster (Pinho francês marítimo )

Compostos: Ac.ferúlico e ac. p-hydroxybenzoic

• Antioxidante, antinflamatório

• Reduz a inflamação gerada pelo UV 

• Inibe NF-KB 

• Inibe atividade MMP 1, 2 e 9 

• Reduz a área do melasma e a intensidade da pigmentação na pele 

Dose usual: 50 a 300mg/dia 

Plano alimentar
e

suplementação

http://www.ingentaconnect.com/content/ben/cmc;jsessionid=6hofktj96mtpq.alice
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.2015.95.issue-5/issuetoc
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2014.12.006
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HOTCHOCO PROTEIN

Ingredientes:
- 40g de chocolate cacau 70%

- 200ml de leite de castanha de caju
- 2 col sobremesa de açúcar de coco ( 10g)

- 1 scoop de whey isolado sem sabor
- 20g de biomassa de banana verde

- pitada de canela em pó para enfeitar

Modo de preparo:
Derreta em banho maria o chocolate. Em 

um recipiente com pouquinha água  
coloque a biomassa e aqueça uns 30 

segundos no microondas para que ela 
volte a consistência cremosa. Em uma 
leiteira misture o leite de castanhas , o 

chocolate derretido, a biomassa  e o 
açúcar de coco, mexa em fogo baixo até 

formar uma mistura homogênea , 
desligue o fogo e acrescente o whey

isolado, mexa mais um pouco. Se quiser 
um chocolate mais espumado bata uns 
minutinhos com o fue (aquele que bate 

clara em neve). Coloque em uma caneca e 
salpique canela em pó. Pronto está ai uma 
ótima bebida energética e sacietogênica.

Beneficios : O leite de castanha-de-caju 
é uma boa opção para quem tem 
intolerância à lactose. Fonte de 
substâncias importantes para o 
organismo como bate-caroteno, ácido 
fólico, além de diversos aminoácidos, 
suas propriedades antioxidantes e a 
presença de  minerais como cálcio e 
magnésio, é muito benéfico para 
fortalecer os vasos e melhorar o fluxo 
sanguíneo. Já o cacau com o seu grande 
número de polifenois pode reduzir a 
pressão arterial, aumentar o oxigenação 
sanguínea, Estes grãos contêm também 
dopamina, feniletilamina (PEA) e 
serotonina, os quais são usados para 
promover a saúde mental e um bom 
humor. 

Creme de aspargos

• 6 unidades de aspargos frescos
• ½ xícara de cebola picada
• 1 dente de alho
• 1 col sopa de manteiga
• ½ xícara de biomassa de banana verde
• Azeite e sal a gosto
• Agua 

• Moldo de preparo: pique em rodelas os aspargos e em uma panela 
junte para estrugir por uns 7 min em fogo médio, depois acrescente 
a água e deixe cozinhar por 10 min, verta tudo no liquidificador , 
juntando a biomassa e aqueça por mais 2 min.

APLICAÇÃO PRÁTICA

• MOLHO DE TOMATE
• Ingredientes:
• - 1 goiaba vermelha média sem casca ( 150g)
• - 700g de tomate maduro sem semente
• - 2 cebolas médias descascadas (240g)
• - 4 dentes de alho grandes
• - 150g de cenoura  descascada
• - 100g de pimentão vermelho
• - 80g de pimentão amarelo 
• - 50g de pimentão verde
• - 200g de folha de repolho roxo
• - 150g de biomassa de banana verde
• - 2 col sopa de coloral (urucum, colorífico)
• - 1 col sopa de açafrão da terra em pó
• - 1 col sopa de gergelim torrado ( misturado branco e preto)
• - 15 col sopa de PEPTDERM sem sabor 
• - 1,5 L de água mineral
• - 2 col sopa rasa de sal rosa/ marinho

• Modo de preparo:

• Em um liquidificador vá acrescentando um pouco de água e os 
ingredientes (EXCETO O COLÁGENO) até formar um suco , despeje tudo 
em um caldeirão e deixe em fogo alto até começar a fervura, então baixe o 
fogo e deixe apurando por 30 minutos, mexa de tempos em tempos para 
não grudar. Depois de ter apurado, em um recipiente a parte, misture um 
pouco do molho com as 15 colheres de sopa de PEPTDERM sem sabor 
(colágeno chá mais)  e bata com um mixer ou liquidificador , torne essa 
mistura ao molho no caldeirão e deixe ferver em fogo baixo por mais 10 
min. Essa receita rende 2,4L de molho que você pode fracionar e utilizar 
em receitas futuras, nessa edição optei por colocar em um macarrão de 
milho com um pouco de queijo mussarela sem lactose ralado e alho poró. 

Smothie de antocianinas

200ml de chá verde

1 folha de repolho roxo

10 mirtilos

2  Col sopa de açaí

Bater tudo no liquidificador

Exemplo de suplementação para acne

• Vit C   200mg

• Mix de tocoferol  100mg

• CoQ10   50mg

• Zinco quelado 15mg

• Exynutriment 100mg

• Magnésio citrato 150mg

Tomar 01 dose no intervalo da manhã 

e no intervalo da tarde. 30 dias. 

Mande 60capsulas vegetais ou de 

clorofila.  

Óleo de prímola 500mg

Tomar após café da manhã , 

almoço e jantar

Omega 3  1g

Tomar após almoço e jantar
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Exemplo de suplementação para 
envelhecimento

• Glycoxil 100mg

• Exynutriment 100mg

• Mix de tocoferol 150mg

• Vit C 200mg

• Ac. Alfa lipóico 80mg

• Pinus pinaster 100mg

• Tomar 01 dose antes de dormir. 30 dias. 
Mande 30capsulas vegetais ou de clorofila.  

Aumentar resistência das unhas

• Biotina 5mg
• NAC 200mg
• Nicotinamida  20mg
• Piridoxina 20mg
• Zinco quelado 5mg
• Exynutriment 100mg
• Magnésio citrato 150mg
• CoQ10    100mg
Tomar 01 dose ao dia. 30 dias. Mande 30capsulas 
vegetais ou de clorofila.  

Segunda quarta e 
sexta

Terça e quinta Sábado e domingo

LANCHE DA MANHÃ

07:30

2 OVOS COZIDOS COM AZEITE +  

ORÉGANO

+

1 RODELAS DE  ABACAXI (com o 

miolinho) + raspas de limão + canela 

em pó

- Camomila + Erva doce ( 1 col de 

sobremesa de cada ) em 150ml de 

água fervente + deixe em infusão por 

7 min  e depois de coado acrescente 

1 col sobremesa de gengibre ralado

+

2 torradas multigrãos

Colocar por cima da torrada: azeite + 

PIMENTAA DEDO DE MOÇA + 

orégano + AÇAFRÃO + alho

SEMPRE EM JEJUM 5g DE L-

GLUTAMINA (

Suco: 1 caqui (mole)  +  1 col

sopa salsinha + gengibre +  1 

colher de sopa  de biomassa de 

banana verde + 1 col sopa de 

semente de linhaça dourada + 

1 col sopa de melado  + 1 col

sopa de óleo de coco+ 150 ml 

de água de coco ou água de 

coco

- 1 ovo inteiro + cebola roxa + 

açafrão + pedacinho de 

mussarela ou brie

LANCHE DA MANHÃ

10:30

15 castanhas de caju  ou amêndoas 8 nozes  ou  15 pistaches 

Segunda quarta e 
sexta

Terça e quinta Sábado e domingo

ALMOÇO

12:30

Acrescentar 1 col sopa de gergelim ( 

BRANCO E PRETO) 

SALADA VERDE CRUA (escolher  1-2 

opções)- 1 prato fundo : alface ( 

todas as cores), repolho ( todas as 

cores), rúcula, agrião , mostarda, 

acelga, radicchio,

COLOCAR CEBOLA CRUA

LEGUMES CRUS OU COZIDOS ( 1 col

de servir de cada)   nabo; rabanete; 

berinjela; NABO, quiabo; brócolis ou 

couve flor; palmito; ervilha torta 

beterraba, cenoura, BROTO DE 

FEIJÃO

CARBOIDRATO ( 2 col de servir  em 

purê)

MANDIOCA OU MANDIOQUINHA OU 

INHAME OU CARÁ 

PROTEÍNA 1  palma da mão:  

- FRANGO ( SEM PELE)

ou

- PEIXE ( CONGRIO OU SAN PETER OU 

PESCADA OU LINGUADO)

Acrescentar 1 col sopa de gergelim ( 

BRANCO E PRETO) 

SALADA VERDE CRUA (escolher  1-2 

opções)- 1 prato fundo : alface ( 

todas as cores), repolho ( todas as 

cores), rúcula, agrião , mostarda, 

acelga, radicchio,

COLOCAR CEBOLA CRUA

LEGUMES CRUS OU COZIDOS 

COZIDOS ( 1 col de servir de cada): 

nabo; rabanete; berinjela; NABO, 

quiabo; brócolis ou couve flor; 

palmito; ervilha torta beterraba, 

cenoura, BROTO DE FEIJÃO 

CARBOIDRATO ( 3 col sopa )

Arroz 7 grãos ou mix de quinua em 

grãos ou arroz integral

LEGUMINOSAS (1 col de servir) :

Grão de bico ou lentilha ou feijão 

preto 

PROTEÍNA 1 palma da mão:

- FRANGO ( SOBRE COXA DESOSSADA 

SEM PELE  OU PEITO)

ou

- BISTECA SEM GORDURA OU  PERNIL 

OU LOMBO OU FILÉ MIGNON SUÍNO     

(COZIDOS NO FORNO OU PANELA DE 

PRESSÃO COM PIMENTÃO + CEBOLA+ 

ALHO PORÓ + PIMENTA + AÇAFRÀO)

Acrescentar 1 col sopa de gergelim ( 

BRANCO E PRETO) 

SALADA VERDE CRUA (escolher  1-2 

opções)- 1 prato fundo : alface ( 

todas as cores), repolho ( todas as 

cores), rúcula, agrião , mostarda, 

acelga, radicchio,

LEGUMES CRUS OU COZIDOS  

COZIDOS ( 1 col de servir de cada):  

abóbora cozida + vagem cozida

PROTEÍNA ½ palma da mão::  

- CARNE VERMELHA MAGRA

ou

- PEIXE ( SALMÃO OU CONGRIO OU 

ATUM OU SAN PETER OU PESCADA 

OU LINGUADO)

LANCHE DA TARDE 

16:00

20g de chocolate 50-70% cacau

3 col servir de tremoços 

Chips de raízes 

Ou

Hommus +  5 biscoitos de arroz  

(pequenos) 

20g de chocolate 50-70% cacau

- 1/3 de manga ( média)+ 1 COL 

SOPA DE FLOCOS DE 

AMARANTO

Lanche da tarde

18:30

1 rap 10 integral + folha de agrião + 

2 col sopa de patê de atum ( 2 col 

sopa de cottage lacfree + 2 col sopa 

de atum – sólido em óleo- + 

salsinha + alho póró+  alho + cebola 

roxa +  4 azeitonas ) 

1 rap 10 integral + folha de rúcula + 

2 col sopa de patê de frango ( 2 col 

sopa de cottage lacfree + 2 col sopa 

de frango desfiado + salsinha + alho 

+ cebola roxa + 4 alcaparras ) 

5 COL SOPA DE AÇAI  + 10 mirtilos ( 

congelados) +  1 BANANA PASSA 

PEQUENA PICADA   ( bata tudo no 

liquidificador para fazer um 

smothie)

JANTAR

21:00

SALADA VERDE CRUA (escolher  1-2 

opções)- 1 prato fundo : alface ( 

todas as cores), rúcula, agrião

2 pegadores de macarrão de milho 

ou arroz 

½ bandejinha de shimeji ( cebola , 

manteiga sem sal, alho, cebolinha, 

salsinha, alho poró, 1 col sopa de 

shoyo light)  

ou carne moída ( 1 col servir) + 

molho de tomate  

SALADA VERDE CRUA (escolher  1-2 

opções)- 1 prato fundo : alface ( 

todas as cores), rúcula, agrião

1 col servir  mix quinua integral com 

brócolis ou 2 col de servir de purê 

de mandioca ou batata doce ou cará 

ou inhame  ( acrescenta 

mandioquinha)  

+

½ palma da mão de peixe  ou 1 

sobrecoxa de frango

Livre – porém não esqueça sempre 

de comer uma salada

karina_abbud_nutri

Email: dra.karina.abbud@gmail.com

OBRIGADA 
A TODOS!!!


