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Sempre que falamos em sistema 

imunológico (SI) pensamos nos mecanismos 

responsáveis pela manutenção das defesas 

do organismo, ou nas diferentes formas de 

respostas contra agentes causadores de 

doenças. Contudo, não podemos esquecer 

que esse sistema desempenha outras 

inúmeras funções de extrema importância e 

fundamentais para a manutenção fisiológica 

e prevenção de metabolismos favoráveis ao 

estabelecimento de doenças crônicas.¹

Através das reações imunológicas 

promovemos diretamente e/ou indiretamente 

os processos inflamatórios, infecciosos, 

diferentes vias de comunicações celulares, 

controle sobre possíveis células tumorais ou 

tumores já estabelecidos, reconhecimento 

e manutenção de nossa microbiota e 

consequentemente nosso microbioma, além 

de outras incontáveis influências bioquímicas 

distribuídas em todos os tecidos que 

compõem nosso corpo.¹

Importante ressaltar que nosso SI 

formalmente tende a auxiliar nosso organismo 

de forma benéfica, mas existem suas 

exceções. Doenças autoimunes, processos 

oncológicos, doenças alérgicas entre outros 

acometimentos clínicos podem ter origem 

em distúrbios no correto funcionamento 

do SI, sendo assim, o sistema que deveria 

nos proteger funciona de forma contrária e 

comumente causa prejuízos evidentes. 

Nosso SI é composto de diferentes 

componentes celulares e aparatos 

bioquímicos.¹

Os leucócitos (glóbulos brancos) 

empenham as funções celulares, seja na 

manutenção de nossa proteção natural (inata) 

ou através de respostas específicas como na 

produção de anticorpos (ACs).² (Figura1)

O mecanismo de comunicação entre os 

leucócitos, estimulo na proliferação celular 

e ativação das células é responsabilidade 

das diferentes formas de citocinas que 

representam um extenso grupo de moléculas 

envolvidas na emissão de sinais entre as 

células durante o desencadeamento das 

respostas imunológicas.²  (Tabela1)

Não podemos deixar de citar as substâncias 

do sistema complemento, que quando ativado 

promove uma cascata de reações químicas 

efetivando a fase final da resposta humoral 

(mediada por ACs)² (Figura 2) 

Vale ressaltar que o repertório científico 

sobre os mecanismos de funcionamento de 

nosso SI e seus componentes é extremamente 

extenso e, continua crescendo em progressão 

geométrica, devido a disponibilização 

constante de novas ferramentas laboratoriais 

nos campos da bioquímica, biologia 

molecular e genética, que permitiram um 

vasto conhecimento sobre as diferentes 

manifestações imunológicas, desde suas 

origens até suas consequências.

1. Sistema Imunológico: aspectos gerais
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Figura 1 – Hematopoiese

fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hematopoiesis_(human)_diagram_pt.svg

Monografia de Produto 

Paralelamente à expansão do conhecimento científico sobre os mecanismos de 

funcionamento do SI, cresce também a necessidade e demanda de novos produtos destinados 

ao diagnóstico e tratamento de doenças, e ainda mais crescente, a procura de técnicas 

preventivas, incluindo o diagnóstico clínico precoce, práticas comportamentais (hábitos de 

vida) e práticas dietéticas.

Manter nosso SI imunológico a favor de nosso organismo, assim como promover seu 

constante funcionamento é fundamental na prevenção do estabelecimento de doenças 

crônicas e degenerativas, sendo assunto de extrema importância dentro das estratégias 

diárias para a manutenção do bem-estar e envelhecimento tardio e saudável.
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Tabela1 - Citocinas e seus efeitos biológicos

Fonte: https://biomedicinapadrao.wordpress.com/2010/06/17/citocinas/
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Figura 2 - As diferentes vias de ativação do sistema complemento.

Fonte: Imunologia celular e molecular – 7ª edição Abbas & Lichtman & Pillai, ISBN: 
9788535247442, Elsevier editora
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2. Nutrição  e sistema imunológico : a importância de ingredientes dietéticos na defesa 
do organismo

No que tange as práticas dietéticas, o crescente avanço tecnológico no desenvolvimento 
de novos ingredientes dietéticos, sejam de origem natural ou sintética, é um reflexo direto da 
incessante busca por novas técnicas preventivas ou adjuvantes em saúde. Esses ingredientes 
dietéticos são aplicados em tratamentos baseados na menor necessidade de administração 
medicamentosa possível e, no Brasil são classificados como suplementos nutricionais, sendo 
regulados pelas normas específicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Um dos fatores mais críticos no processo de desenvolvimento de novos suplementos 
nutricionais está na seleção dos ingredientes, os quais devem respeitar alguns requisitos 
específicos como: eficácia documentada, segurança para o consumo e qualidade de procedência 
certificada. Aplicados como ferramentas dentro de prescrições dietéticas, essas composições 
devem apresentar risco mínimo de efeitos indesejados e resultados evidentes, promovendo 
praticidade à prática clínica e benefícios ao paciente.

Muitos ingredientes dietéticos disponíveis para suplementação apresentam 

comprovadamente efeito imunoestimulante ou de adjuvante imunológico, 

aprimorando, facilitando ou potencializando os mecanismos bioquímicos 

relacionados aos processos imunológicos.83

O betaglucano de levedura e a lactoferrina estão dentro do grupo das substâncias 

com efeito imunoestimulante ou de adjuvante imunológico com maior destaque em 

número de estudos e comprovações científicas disponíveis. 3, 6, 9, 19, 20, 37, 62, 64, 69, 78.
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Também faz parte desse grupo o cranberry ou mirtilo (Vaccinium macrocarpon) 

que  apresenta a capacidade de inibir a formação de biofilmes bacterianos e diminuir 

a secreção de citocinas inflamatórias em resposta a sinalização promovida por LPS 

bacteriano. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102
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O betaglucano de levedura (Beta 1,3/1,6 D-glucano) é um polissacarídeo complexo presente 
como componente estrutural da parede celular do levedo de cerveja (fungo unicelular Saccharomyces 
cerevisiae) que apresenta as unidades primarias β 1,3/1,6 D-glucano. (Figura 3) 

Como o organismo humano não é capaz de metabolizar os β glucanos, suspeita-se que 
a fermentação bacteriana associada ao metabolismo intestinal está diretamente relacionada 
aos efeitos benéficos promovidos por este ativo.61, 62, 63

Outros possíveis mecanismos de modulação do sistema imunológico realizado pelo 
betaglucano estão sendo esclarecidos. Em geral, nosso organismo não consegue sintetizar β 
glucanos. Desta forma, o sistema imunológico reconhece esses componentes como estranhos. 
O sistema imunológico inato responde a substâncias estranhas através dos receptores 
de reconhecimento de padrões (PPR – pattern recognition receptors), que são tipicamente 
expressos por celulas imunológicas, mas também são encontrados em outros tipos celulares. 

Os PRRs reconhecem estruturas microbianas preservadas denominadas como “padrões 
moleculares associados à micróbios” (MAMPs) ou também classificada como PAMPs. 64, 65, 66, 67, 68, 69 

Os β glucanos são considerados como um dos principais MAMPs para a sinalização de 

infecção fúngica mediada pelos PRRs. Os mais importantes PRRs para β glucanos são os 

receptores dectina-1, receptor do complemento 3 (CR3) e alguns toll like receptors (TLR) 

distribuídos em diferentes células como os macrófagos, monócitos, células dentríticas, 

neutrófilos, eosinófilos, e celulas natural killers, assim como em células epiteliais intestinais 

(enterócitos). 

A ligação do β glucano à dectina-1 induz a cascata da resposta imune adaptativa e inata, 

como a fagocitose, ativação de vias oxidativas e produção de citocinas nas células dentríticas e 

macrófagos, ambas células apresentadoras de antígeno. Foi demonstrado que particularmente 

o β glucano de levedo ativa a resposta celular mediada por interleucina -1β em macrófagos 

primários via dectina-1, sendo considerado desta forma um potente estimulante de macrófagos, 

além de induzir o estado miogênico em timócitos de ratos indicando efeito imunoestimulante. 71, 72, 73

As células M intestinais também empenham um papel fundamental na atividade do β 

glucano, fagocitando e transportando o ativo para células imunológicas localizadas nas placas 

de Peyer localizadas no intestino. 70

Os macrófagos fagocitam o β glucano, transportam internamente até o baço, linfonodos e 

medula óssea e posteriormente liberam a molécula metabolizada nesses tecidos.

O aumento da atividade fagocitária e do metabolismo dos neutrófilos também foi 

observado após a administração via oral do β glucano de levedo. 84

Monografia de Produto 

3. Mecanismo de Ação do Betaglucano de levedura – wellmune®
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Outro importante aspecto a ser considerado é referente a solubilidade dos β glucanos, sendo 

classificados como solúveis e particulados (insolúveis), estimulando o sistema imunológico 

através de diferentes vias.

Estudos in vivo e in vitro revelaram que as porções particuladas dos β glucanos são 

fagocitadas pelas células dentríticas e macrófagos via receptor tipo dectina-1. Os receptores 

tipo dectina-1 são fundamentais para ativação das células dentriticas que induz as respostas 

celulares mediadas por células T e consequente liberação de citocinas, além de promover a 

diferenciação de linfócitos Th em Th1 e aumentar a citoxicidade dos linfócitos T CD8 (citotóxico). 91, 113

Já as porções solúveis dos β glucanos são capazes de se ligar diretamente aos receptores 

CR3. A ativação do CR3 determina o estimulo dos processos imunológicos mediados pelo sistema 

complemento dependente de anticorpos específicos. 91, 113

Estudo realizado com 52 indivíduos em faixa etária entre 40 a 55 anos avaliou o resultado 

clínico positivo da administração oral de Wellmune referente à diferentes respostas alérgicas e 

seus respectivos sintomas (Gráfico 1).

Monografia de Produto 

Gráfico 1 - Variação dos sintomas e IgE total pré e pós administração de Wellmune 
comparados com placebo. VAS (Visual Analog Scale) 114

Um outro estudo,  conduzido por  Auinger, et al, em 2013 na Alemanha, com 162 indivíduos 

saudáveis, onde avaliou a suplementação de Betaglucano de levedura (b-glucan 1,3 – 1,6) na 

incidência de infecções recorrentes, como  resfriados. Para tanto, os pacientes foram divididos 

em 2 grupos. Grupo 1 (estudo) – 81 pacientes que receberam 900 mg de Betaglucano por 16 

semanas e o Grupo 2 (controle) – 81 pacientes que receberam 900 mg de placebo (maltodextrina) 

por 16 semanas.  Os resultados sugeriram  que a utilização de 900 mg de Betaglucano por 16 

semanas reduziu em 25% a incidência de resfriados. (P=0,041).
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Outro estudo randomizado duplo cego placebo controlado sugere que o Wellmune 

apresenta um excelente potencial na melhora da performance imunitária geral em adultos na 

terceira idade.115

O estudo foi conduzido na Universidade de Southampton na Inglaterra contando com 100 

indivíduos adultos com faixa etária entre 50 a 75 anos, divididos em grupo placebo e grupo teste 

durante período de 90 dias no pico sazonal de manifestações de gripes e resfriados. 115

Os resultados demonstraram que a suplementação diária com o Beta 1,3/1,6 D glucano 

pode auxiliar na proteção contra infecção do trato respiratório superior ou reduzir a duração 

dos sintomas nos casos da manifestação clínica já estabelecida. 115 (Gráfico 3)
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Gráfico 3 - Número de episódios de infecções respiratórias agudas. Em azul grupo teste e 
em vermelho grupo placebo. 115

116. Auinger, A; Riede, L;  Bothe, G; Busch, R; Gruenwald, J - Yeast (1,3)-(1,6)-beta-glucan helps to maintain the 
body’s defence against pathogens: a double-blind, randomized, placebocontrolled, multicentric study in healthy 
subjects, Eur J Nutr (2013) 52:1913–1918
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O fato é que a eficácia imunológica do betaglucano de levedura é bastante documentada em 

relação ao auxílio, de forma direta e indireta ao SI, promovendo estímulos celulares e liberação 

de citocinas. Estudos celulares recentes, demostraram eficácia na administração do betaglucano 

de levedura no estimulo de destruição de células tumorais. Também já foi relacionado efeito 

de adjuvante imunológico, potencializando respostas imunológicas e diminuindo o tempo 

entre exposição e reação. A administração de betaglucano de levedura também demonstrou 

resultados positivos no auxílio a recuperação de quadros diarreicos crônicos pós quimioterápicos 

ou relacionados a antibioticoterapia. Nenhum efeito colateral prejudicial ou adverso foi 

documentado até o momento após a administração desse ingrediente, assim como nenhuma 

interação medicamentosa danosa foi registrada. 62, 64, 69, 78, 83, 92

A utilização de suplementos com  beta glucano de levedura apresenta efeito 

imunomodulatório e imunoestimulantes evidentes. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69   

Monografia de Produto 

Figura 4 - Modelagem estrutural da lactoferrina

A lactoferrina também conhecida como lactotransferrina (LF ou LTF) consiste em uma 

glicoproteína multifuncional produzida naturalmente pelo organismo dos mamíferos. Está 

presente em vários fluidos secretórios como no leite, saliva, lágrimas e secreções nasais. É 

encontrada também nos grânulos de células polimorfonucleadas (PMNCs), glóbulos brancos 

formalmente responsáveis pela resposta imunológica inespecífica, assim como mediadores de 

processos inflamatórios. 3, 6, 9, 19, 20, 37 (Figura 4)

4. Mecanismo de ação da Lactoferrina -  Bioferrin®

 Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Lactoferrin.png
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A lactoferrina apresenta um extenso histórico de estudos clínicos estando relacionada aos 

mais diversos processos bioquímicos do organismo, com destaque para seus efeitos imunológicos 

e microbiológicos. A aplicação da LF como suplemento alimentar no Brasil é consideravelmente 

recente, mesmo assim já é assunto de alguns artigos publicados por universidades nacionais 

com resultados clínicos impressionantes. Estudo elaborado pela UERJ (Universidade Federal 

do Rio de Janeiro) observou a eficácia da LF referente ao seu efeito antiviral, demonstrando 

resultado positivo em até 90% de proteção contra os vírus da Dengue, Zika e Chikungunya.103

A LF é isolada através por um processo de purificação extremamente tecnológico e 

patenteado, representando o “estado da arte” na suplementação nutricional, não apresenta 

efeitos colaterais e nunca foi observado qualquer quadro de reação negativa a exposição deste 

ingrediente até o momento. Fonte: Glanbia Nutritional USA

A LF é uma proteína ligante de ferro pertencente à família de proteínas transferrinas, sendo 

responsável pelo transporte de ferro no leite materno e apresentando também evidentes 

características bacteriostáticas. 3, 4, 6,7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 37, 47 (Figura 5)

Figura 5 - Absorção de ferro e capacidade anti-inflamatória do Bioferrim 

Fonte: Glanbia Nutritionals
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FUNÇÕES BIOLÓGICAS DA LACTOFERRINA

O papel exato e o mecanismo de ação 

da lactoferrina no organismo, ainda não 

foram claramente descritos. A lactoferrina 

desempenha diferentes funções no 

mecanismo de defesa do hospedeiro assim 

como no metabolismo do ferro, atuando como 

agente bacteriostático, bactericida, fungicida e 

antiviral. 4, 7, 11, 14, 19, 36, 37, 47, 53, 55, 60 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA 

LACTOFERRINA

A atividade bacteriostática da LF foi a 

primeira a ser estudada e caracterizada. A 

excepcional forte atividade de ligação ao ferro 

permite à LF competir com as bactérias por 

esse nutriente e consequentemente causar a 

inibição da multiplicação bacteriana. 13,19, 28, 35, 37, 36

Também já foi demonstrado que através 

da atividade bactericida direta a LF é capaz 

de inibir efetivamente uma variedade de 

patógenos. Dois peptídeos catiônicos derivados 

da lactoferrina denominados como molécula 

de lactoferrina e lactoferricina demonstraram 

forte atividade antimicrobiana em modelos 

animais e celulares. 17

A LF apresenta também evidente 

atividade antiviral contra vários tipos virais, 

como citomegalovírus, hepatites c, herpes 

simplex, rotavírus, adenovírus, zika, dengue, 

chikungunya e HIV. Esses mecanismos 

inibitórios ainda não foram totalmente 

esclarecidos, mas a hipótese existente sugere 

que a LF se associe à membrana do patógeno 

ou da célula do hospedeiro impedindo o 

processo de invasão celular. 19, 37, 103

Os seguintes mecanismos antimicrobianos 

já foram esclarecidos referente a ação da 

lactoferrina:

I. É uma proteína ligante de ferro 

com a capacidade de sequestrar o ferro 

disponível impedindo o uso desse nutriente 

(microelemento) pelas bactérias inibindo o 

processo de divisão celular e estabelecimento 

do microrganismo. 13,19, 28, 35, 37, 36

II. Apresenta a propriedade de 

desestabilizar a membrana de bactérias gram 

negativas. 17, 35, 

III. Promove a liberação de peptídeos 

bactericidas.11, 20, 55

IV. Os glicanos da LF inibem a adesão 

de células gram negativas às células do 

hospedeiro. 8,17, 23, 104

Além dos efeitos antivirais e bactericidas 

ou bacteriostáticos, a lactoferrina também 

demonstrou excelente efeito inibitório no 

crescimento fúngico, interagindo diretamente 

com a membrana do microrganismo 

impedindo sua colonização. 9, 13, 19

Os efeitos referentes a interação da LF com 

protozoários e parasitas multicelulares ainda 

estão sendo estudados, mas já demonstraram 

resultados promissores e positivos.108

Monografia de Produto 
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IMUNIDADE E IMUNOMODULAÇÃO

Há mais de uma década a LF vem demonstrando vários efeitos sobre diferentes funções 

imunológicas, participando de mecanismos importantes na defesa do organismo contra infecções 

e inflamações excessivas, sendo considerado em elemento chave para o correto funcionamento 

do sistema imunológico. 10, 12, 15, 22, 24, 25, 27, 32, 34

Em nível celular, a lactoferrina auxilia na modulação da migração, maturação e funcionalidade 

das células imunológicas e sugere-se que a LF pode participar do processo de ativação dos 

linfócitos T através da modulação das funções das células dentríticas. 24, 25, 27, 32, 34

Referente a imunidade inata a LF favorece o rápido recrutamento e proliferação das células 

polimorfonucleadas durante o processo inflamatório inibindo a mielopoiese. Também foi 

demonstrado o aumento da citotoxicidade das células natural killers em estudos in vitro.15

LACTOFERRINA E PROLIFERAÇÃO CELULAR

A LF participa significantemente do processo de divisão celular. Crianças alimentadas com 

leite materno apresentam o desenvolvimento gastrintestinal mais efetivo quando comparado a 

crianças suplementadas com formulação, sugerindo efeito direto da lactoferrina na proliferação 

celular associada a esse desenvolvimento, através da incorporação de timidina celular e maior 

síntese de DNA. 105, 106 (Figura 6)

Figura 6 - Diferentes funções da lactoferrina: Ação microbiológica direta e ativação das 
células imunológicas.
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Fonte: Molecule, 2015, 20(6), 9703-9731; doi:10.3390/molecules20069703
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ATIVIDADE ANTICÂNCER DA LACTOFERRINA

O processo de carcinogênese inclui a ocorrência de alterações genéticas iniciais que podem 

determinar a inativação dos genes supressores de tumor e consequentemente a acumulação de 

alterações genéticas durante a progressão do tumor. O silenciamento total ou parcial do gene 

da lactoferrina normalmente é relatado nas ocorrências de algumas doenças, especialmente no 

carcinoma, sugerindo que a LF exerce papel fundamental dentro dos processos de regulação 

genética.4, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61 (Figura 7) (Tabela 2)

Figura 7 - Efeitos da lactoferrina nas citosinas e modelo sugerido de apoptose celular em 
carcinomas.

Fonte: Molecule, 2015, 20(6), 9703-9731; doi:10.3390/molecules20069703

A suplementação via oral de lactoferrina (200 a 400 mg/dia) durante os processos 

de quimioterapia e radioterapia, demonstrou ser extremamente eficaz na diminuição 

dos efeitos colaterais durante essas terapias, assim como na manutenção do estado 

imunológico do paciente.107
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Tabela 2 -Resumo das principais atividades anticâncer da LF sobre carcinomas específicos  
46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61

OUTROS BENEFÍCIOS DA LACTOFERRINA
A suplementação de lactoferrina também está sendo estudada para benefício na saúde 

óssea. Fêmeas de camundongos com os ovários removidos apresentaram manutenção da massa 
e na microarquitetura óssea, melhorando a densidade mineral e a resistência dos ossos após a 
administração via oral de lactoferrina. Em estudo clínico envolvendo 38 mulheres saudáveis e pós 
menopausa observou-se a indução de efeitos positivos nos marcadores para saúde óssea, sugerindo 
que a suplementação de lactoferrina pode ser uma excelente estratégia coadjuvante no tratamento 
da osteoporose inerente à menopausa.109, 110, 111

Efeitos positivos também foram observados na administração oral de lactoferrina durante a 
gestação. Pode auxiliar no tratamento da anemia ferropriva gestacional, assim como promover 
maior concentração de IgA secretória (sIgA) no leite materno.112

TIPO DE CÂNCER MECANISMO DE AÇÃO

Mama
Diminui a atividade mitótica, indução da apoptose celular e 

regulação da expressão de Bcl-2, Bax e ativação da Caspase 3.

Cérvico
Inibe o proliferação celular devido elevada expressão de Fas e 

diminuição da razão Bcl-2/Bax induzindo o ciclo pro apoptose.

Cólon Aumenta a expressão de TGF-β1 e estimulo na secreção de IL-18.

Gástrico
Induz a apoptose de linhagens celulares de câncer gástrico AGS e 

suprime a sinalização do AKT.

Cabeça , 
pescoço
e bucal

Efetivo na inibição do câncer bucal em modelos animais através 

da diminuição na oxidação do DNA, da ativação da carcinogênese, 

proliferação celular, invasão e angiogênese. Diminui a proliferação 

celular em linhagens de câncer de cabeça e pescoço através da 

regulação das quinases dependente de ciclinas e do aumento na 

expressão de proteína p27.

Leucemia Lactoferrina mata células leucêmicas T ativando as vias de apoptose.
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5. Cranberry e benefícios clínicos na imunidade 

O cranberry ou mirtilo (Vaccinium macrocarpon) é uma fruta proveniente da América do 

Norte com efeitos benéficos na saúde humana, principalmente no que diz respeito às doenças 

infecciosas. Os polifenóis provenientes do cranberry merecem atenção especial, por serem 

considerados potentes agentes terapêuticos na prevenção de diversas doenças, como câncer, 

doenças cardiovasculares e doenças infecciosas. Os principais polifenóis presentes no cranberry 

são as proantocianidinas do tipo A (AC-PACs). A literatura demonstrou que o AC-PACs são os 

responsáveis pela atividade biológica do cranberry, por apresentarem a capacidade de inibir a 

formação de biofilme bacterianos e diminuir a secreção de citocinas inflamatórias em resposta 

a sinalização promovida por LPS bacteriano. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102

O primeiro passo para a infecção geniturinária é a colonização do tecido periuretral, ou seja, 

é a passagem da bactéria pela uretra. Em seguida ocorre a aderência da bactéria na mucosa 

urogenital e a sua consequente proliferação. A Escherichia coli, microrganismo mais comum 

nesse tipo de infecção, apresenta uma importante propriedade de aderência ao hospedeiro. 

Essa adesão proteica ocorre através da pili ou fimbriae, que representam pequenos filamentos 

celulares que permitem a aderência da bactéria ao tecido. Na ausência dessa adesão a bactéria 

não consegue fixar-se a superfície da mucosa, sendo consequentemente eliminada do organismo. 

Para que essa adesão ocorra é necessário a interação entre estruturas bacterianas e receptores 

celulares de superfície presentes na mucosa urogenital. As proantocianidinas presentes no 

Cranberry atuam como um receptor análogo impedindo a interação entre as estruturas bactérias 

e os receptores específicos de membrana presente na mucosa, impedindo desta forma a fixação 

e colonização do patógeno. 97, 98, 99, 100, 102  (Figura 8) (Tabela 3)

O extrato de cranberry também é rico em vitaminas A, C e K e contém alta 

concentração de resveratrol; auxilia no estimulo à imunidade natural do organismo, 

apresenta efeito cardioprotetor, retarda o envelhecimento celular, dentre outros 

benefícios. 93, 94, 95,99
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Figura 8 - Mecanismo proposto para neutralização e eliminação da Escherichia coli 
realizado pelas proantocianidinas presentes no extrato de Cranberry

Tabela 3 - Ações e benefícios do uso do cranberry

Fonte: Consumption of Cranberry in the Treatment of Inflammatory Diseases aUniversidade Gama 
Filho, RJ, Brasil
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6. Humalin Defense:  especificações técnicas e modo de uso 

Aplicando todos os conceitos descritos anteriormente e associado aos mais qualificados 

fornecedores de ingredientes disponíveis no mundo, foi desenvolvido o Humalin Defense®, 

suplemento nutricional a base de: Beta 1,3/1,6 D-glucana, lactoferrina isolada, extrato de 

cranberry, vitaminas e minerais conceitualmente aplicados para o auxílio na manutenção e 

estímulo imunitário, assim como todas as vias metabólicas relacionadas a este mecanismo.

Humalin Defense® contém composição diferenciada, ao associar lactoferrina e beta 1,3/1,6 

D-glucana, que são dois dos mais estudados ingredientes para estimulo e modulação imunitária 

e, sem efeitos colaterais ou contraindicações já descritos ou relatados.

Humalin Defense® também é rico em antocianinias (flavonoides antioxidantes). O extrato 

de cranberry exerce função adjuvante na formulação junto a lactoferrina e ao betaglucano 

de levedo. Substâncias presentes no extrato de cranberry impedem a fixação de espécies 

bacterianas patogênicas na mucosa geniturinária, como a Escherichia coli, prevenindo desta 

forma infecções do trato urinário. Efeito similar acontece também no trato gastrintestinal, 

diminuindo a incidência de gastrites bacterianas e processos infecciosos intestinais. 

Humalin Defense® é composto por ingredientes 100% naturais, não apresenta 

contraindicações ou restrição de faixa etária e pode ser administrado durante as 

mais diversas manifestações clínicas ou como suplementação preventiva.
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Ingredientes: Polidextrose, polpa de limão, vitamina B12, aroma natural cranberry, 

betaglucana de levedura ( Saccharomyces cerevisiae) , cloreto de colina, aroma natural de 

limão, lactoferrina, acidulante ácido cítrico, antiumectante fosfato tricálcico, Vitamina C (ácido 

ascórbico), edulcorante glicosídeo de esteviol. 

Não contém glúten, não contém lactose, não é geneticamente modificado (no GMO) e é 

livre de somatotropina bovina recombinante (rbST free).

Apresentação: Sachês de 5g.

Suplementos em sachês possuem como benefício a garantia de qualidade diretamente do 

fornecedor, sendo passível de higienização externa, quando necessário. A apresentação em dose 

única impede a contaminação do conteúdo do sachê, pois bloqueia integralmente o contato do 

produto com o ambiente, protegendo de agentes microbiológicos e dos efeitos da umidade, 

temperatura e luz que podem alterar a natureza e a eficácia dos ingredientes. Essa contaminação 

é muito comum em suplementos armazenados em potes, sendo uma preocupação constante 

em ambientes hospitalares ou durante a suplementação de pacientes imunossuprimidos.

Informação Nutricional: 
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Modo de usar: diluir 5g (1 sachê) em até 150ml de água, sucos ou chás. Agitar até dissolução 

completa do produto.  Consumir preferencialmente a dose indicada. 

Posologias alternativas devem ser praticadas apenas sob orientação médica ou nutricional.

Recomendação de consumo baseado em condutas terapêuticas e estudos clínicos já 

realizados:

• Uso adulto para manutenção da imunidade: 1 a 2 sachês por dia durante 10 dias.

• Uso adulto para performance da imunidade: 2 sachês por dia durante 10 dias.

• Acompanhamento quimioterápico ou radioterápico adulto: 2 a 4 sachês por dia durante 

e 5 dias após o procedimento 

• Melhora na performance esportiva: 1 a 2 sachês por dia durante 30 dias.

• Manutenção imunitária na terceira idade: 1 a 2 saches por dia durante 10 a 20 dias.

• Melhora no humor e vitalidade em adultos e idosos: 1 a 2 sachês por dia durante 20 dias.

• Suporte a respostas alérgicas: 2 sachês por dia durante 15 dias.

Nota: Todas as sugestões de consumo supracitadas estão sujeitas a revisão individual do 

médico, nutricionista ou farmacêutico.

7. Considerações Finais

A manutenção do sistema imunológico 

assim como a melhora de sua performance, é 

assunto constante e extremamente abordado 

nas mais diferentes formas de divulgação 

científica existentes. Paralelamente ao 

desenvolvimento científico e diretamente 

proporcional, cresce também a busca 

para novos medicamentos e suplementos 

destinados a prevenção e tratamento de 

doenças, de forma direta ou adjuvante.

A suplementação alimentar diferentemente 

da prescrição medicamentosa, pode ser 

aplicada a longo prazo com efeitos colaterais 

mínimos ou inexistentes, não sobrecarregando 

o organismo durante o desgastante processo 

das reações imunológicas, auxiliando 

diretamente na performance dos processos 

biológicos e na minimização das consequências 

negativas de intervenções medicamentosas 

agressivas 

Dentre os ativos mais estudados e 

comprovadamente eficazes para benefícios 

imunológicos estão a lactoferrina, a betaglucana 

de levedura e mais recentemente o extrato 

padronizado de cranberry, sendo que cada um 

desses ativos apresenta diferentes benefícios 

comprovados nas mais diversas vias de 

mecanismos imunológicos e efeitos sinérgicos.
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