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Se tratando de fitoterápico: 
Nome científico: Irvingia gabonensis 
Família: Irvingiaceae 
Parte utilizada: Sementes 
Ativo: 85,5% de mangiferina 

 
Classificação científica: 
 
Reino: Plantae 
Divisão: Magnoliophyta 
Classe: Magnoliopsida 
Ordem: Malpighiales 
Familia: Irvingiaceae 
Gênero: Irvingia 
 
Finalidade terapêutica: 
 
  Vários estudos demonstram que a Irvingia favorece a perda de 
peso1. No mais importante ensaio clínico controlado com placebo, a 
toma de Irvingia durante dez semanas levou a uma perda de peso de 
mais de 12 kg em indivíduos voluntários, por oposição a uma perda de 
apenas 1,5 kg nos indivíduos que tomaram o placebo. 
 A Irvingia deve ser tomada juntamente com uma alimentação 
variada e equilibrada e associada à prática de exercício físico moderado. 
Referências: 1. Lipids Health Dis. 25 Maio 2005;4:12. - 2. Nutrition J. 
2008 (Submetido para apreciação) - 3. 5th International Conference on 
Functional Foods for Chronic Diseases: 
Obesity & Related Diseases. Apresentado a 17 Out. 2008. 
 



 
 
Mecanismo de ação: 
 
 Desde há dezenas de anos que a busca da melhor forma de perder 
peso é objeto de debates apaixonados. 
 Eis a razão pela qual estas dietas, mesmo as mais draconianas, 
não permitem obter uma perda de gordura significativa e duradoura. 
Cientistas identificaram mecanismos biológicos responsáveis 
especificamente pelo aumento de peso nos indivíduos de idade madura, 
independentemente dos seus hábitos alimentares. Até a data, 
desconhecia-se a forma de neutralizar os mecanismos responsáveis por 
este excesso de gordura corporal!  Atualmente, sabemos como controlar 
os sinais que permitem manter o peso e a composição corporal 
desejáveis. 
 

Acumulador de gordura n.° 1 
 

A resistência à leptina 
 
 A hormônio leptina indica ao nosso cérebro que já consumimos 
calorias suficientes e que podemos parar de comer. Ativa igualmente o 
processo pelo qual são degradadas as gorduras armazenadas nas 
células. À medida que envelhecemos, as nossas células (incluindo os 
centros cerebrais de controlo do apetite) tornam-se "resistentes à 



leptina". A leptina deixa então de conseguir regular eficazmente o peso 
corporal. 
 

 
 
 A leptina é um hormônio peptídico com um peso molecular de 16 
kDa, que apresenta uma estrutura terciária semelhante a alguns 
membros da família das citocinas. É produzida principalmente pelos 
adipócitos ou células gordurosas, sendo que sua concentração varia de 
acordo com a quantidade de tecido adiposo. Na obesidade, os níveis de 
leptina estão aumentados. Além de seu conhecido efeito sobre o 
controle do apetite, evidências atuais demonstram que a leptina está 
envolvida no controle da massa corporal, reprodução, angiogênese, 
imunidade, cicatrização e função cardiovascular. 
 

 
 
Figura 1: Os dois camundongos apresentam a mesma idade, sendo que 
o da esquerda apresenta deficiência na produção do hormônio leptina. 
 

Acumulador de gordura n.° 2 
 

Células adiposas "extra grandes" 
 



 O aumento de peso que tem início na idade adulta é caracterizado 
por uma hipertrofia dos adipócitos (as células adiposas), que 
armazenam demasiada gordura. O tamanho dos adipócitos é controlado 
por fatores de transcrição genética. Está estreitamente relacionado com 
a expressão da adiponectina (quando mais reduzida é a sua expressão, 
maiores são as células adiposas). Além disso, os fatores de transcrição 
genética ajudam a regular a adiponectina, Indispensável para manter a 
sensibilidade à insulina.  
 

Acumulador de gordura n.° 3 
 
A atividade excessiva de uma enzima de conversão das gorduras 

 
 A glicerol-3-fosfato desidrogenase é uma enzima indispensável à 
síntese (fabrico) dos ácidos gordos no nosso organismo. Controlar esta 
enzima ajuda a reduzir a quantidade de glicose (açúcar) que é 
convertida em ácidos gordos no sangue. 
 

As 4 formas de recuperar o peso ideal 
 
 As alterações na alimentação, a toma de suplementos nutricionais, 
de hormônios ou de medicamentos contribuem geralmente para a perda 
de peso por um único mecanismo. Mas os adipócitos (as células 
adiposas) dispõem de inúmeros meios para garantir a sua 
sobrevivência.  
 Ficou demonstrado que um extrato da planta da África ocidental 
Irvingia ajuda a recuperar o peso ideal atuando por quatro vias 
metabólicas complementares. 
 
1 - Restabelecer a sensibilidade à leptina 
 
 As células adiposas produzem proteína C-reactiva, um composto 
pró-inflamatório que conduz à "resistência à leptina". Quando se dá 
Irvingia a indivíduos com excesso de peso, os respectivos níveis de 
proteína C-reactiva baixam, o que faz com que haja uma menor 
quantidade de proteína C-reactiva disponível para bloquear a atividade 
da leptina. Esta desempenha um papel importante na gestão do peso, 
pois propicia a degradação das gorduras nos adipócitos e ordena ao 
cérebro a extinção dos sinais crônicos da fome.  
 



 
2 - Aumentar a adiponectina 
 As células adiposas segregam menos adiponectina, uma hormônio 
vital para a sensibilidade à insulina e para a saúde cardiovascular. 
Quando se dá Irvingia a indivíduos com excesso de peso, os respectivos 
níveis de adiponectina aumentam de forma significativa.  
 
3 - Inibir uma enzima de conversão das gorduras 
 A enzima glicerol-3-fosfato desidrogenase facilita a conversão da 
glicose em triglicéridos, aumentando assim o tamanho dos adipócitos. A 
Irvingia inibe a glicerol-3-desidrogenase, reduzindo assim as 
quantidades de glicose convertidas em gordura no organismo. 
 
 
 
4 – Reduzir a absorção dos hidratos de carbono 
 A absorção total dos hidratos de carbono implica a sua degradação 
pela amilase, uma enzima do sistema digestivo. A Irvingia inibe a 
amilase, reduzindo assim as quantidades de hidratos de carbono que 
serão absorvidos sob a forma de açúcar.  
 
Indicações: 
Redução de peso 
 
Dosagem: 
 Recomenda-se tomar uma cápsula de 150 mg até 500mg 
duas vezes por dia com ou sem alimentos, preferencialmente 
antes das principais refeições. 
 
 São necessárias algumas semanas para resensibilizar os 
receptores de leptina. Os estudos mostraram que a perda de peso é 
significativamente superior durante a segunda parte do tratamento com 
Irvingia (de 5 a 10 semanas) do que durante a primeira parte do 
tratamento (1 a 5 semanas). Por esta razão, recomendamos que 



continue a tomar Irvingia durante pelo menos  10 semanas, 
independentemente dos resultados obtidos no início do tratamento. Os 
estudos mostraram também resultados melhores quando a toma de 
Irvingia não é combinada com uma dieta hipoglucídica. 

Advertência 
 Pacientes com problemas de pressão ou fazendo uso de hiper ou 
hipotensores, bem como diabéticos e pessoas com problemas glicêmicos 
devem procurar um médico antes de utilizar esse produto. 

Outros Estudos científicos 
 
 Ngondi et al (2006) avaliaram os efeitos de três preparados 
diferentes das sementes da Irvingia - a saber, sementes 
brutas,sementes sem ácidos graxos e a fração protéica não purificada - 
sobre os níveis de glicose sanguíneos e o peso corporal de ratos 
normoglicêmicos alimentados com manteiga de karité.  
 As três formas das sementes reduziram simultaneamente os níveis 
de glicose e o peso corporal dos animais de modo significativo, o efeito 
máximo tendo sido observado com as sementes sem ácidos graxos.  
 Os autores acreditam que o maior conteúdo de fibras e de 
proteínas contidas nas sementes sem ácidos graxos podem ter 
provocado um atraso no esvaziamento estomacal dos animais, levando 
a uma absorção mais gradual de açúcar alimentar e diminuindo a 
elevação da glicemia. 
 Além disto, as fibras presentes nas sementes podem ter 
acrescentado volume à dieta, o que tendeu a reduzir a ingestão de 
alimento, o consumo de calorias e o peso corporal em longo prazo1. 
 Os níveis de glicose e o peso corporal dos ratos também foram 
reduzidos com a administração da fração protéica das sementes da 
Irvingia, supostamente devido à presença de anti-amilases protéicas, na 
opinião da equipe de Ngondi.  
 Por outro lado, o efeito estimulador da secreção de insulina 
pode ser outra explicação possível para os resultados 
observados com as proteínas das sementes da I.gabonensis 
neste estudo.  
 Os autores notaram que a fração protéica produziu as menores 
variações na carga pós-prandial dos animais. Outro estudo do mesmo 
autor corroborou com esses achados em humanos (Ngondi et al, 2005).  
 A administração oral da I. gabonensis foi capaz de reduzir 
significativamente o peso corporal de indivíduos obesos numa média de 
2,91±1,48% em duas semanas e  ,26±2,37% em um mês, em 
contraste com a média de redução do grupo placebo de 1,32±0,41% e 
2,23±1,05%,respectivamente.  



 Este estudo duplo-cego, cruzado e placebo controlado envolveu 
um total de 40 sujeitos obesos com idade entre 19 e 55 anos, que 
consumiram um extrato bruto das sementes de I. gabonensis ou farelo 
de aveia (placebo) com um copo de água morna meia hora antes das 
refeições. Os voluntários permaneceram sob dieta normocalórica ao 
longo do estudo. 
 De acordo com os autores, embora a percentagem de gordura 
corporal não tivesse reduzido nem no grupo da Irvingia nem no grupo 
placebo, as circunferências da cintura e do quadril tiveram redução 
significativa no grupo da Irvingia.  
 Os indivíduos tomando I. gabonensis também apresentaram os 
componentes lipídicos do sangue significativamente reduzidos. A 
concentração do colesterol total plasmático foi reduzida em 39,21%, do 
triglicerídeo foi reduzida em 44,90% e do LDL em 45,58% no grupo que 
recebeu a planta. 
 Isto foi acompanhado de um aumento significativo de 46,85% no 
colesterol HDL. As taxas de colesterol total/HDL e de glicose sanguínea 
também foram reduzidas.  Nenhuma alteração significativa foi 
observada no grupo placebo. Ainda é importante ressaltar que a Irvingia 
produziu uma redução significativa na pressão sanguínea 
sistólica dos participantes deste estudo. Os autores explicaram que 
as fibras solúveis da I. gabonensis são capazes de aumentar de volume 
no intestino e provocar efeito laxativo, o que pode ter contribuído com 
os resultados.  
 Eles também reafirmaram a capacidade das ditas fibras em 
retardar o esvaziamento gástrico, uma propriedade que pode ter sido 
responsável pela absorção gradual de açúcar e a subseqüente 
diminuição dos níveis glicêmicos. 
 As fibras solúveis da Irvingia também são capazes de se ligar aos 
ácidos biliares no intestino e eliminá-los junto com o bolo fecal, o que 
exige do organismo a conversão de colesterol em novos ácidos biliares. 
Ngondi e colaboradores (2005) acreditam que isto tenha auxiliado na 
redução do colesterol e de outros lipídeos sanguíneos dos participantes. 
 Considerando a extensa utilização da Irvingia gabonensis na 
alimentação dos africanos, os autores encorajaram o seu uso com o 
propósito de controlar a absorção de lipídeos da dieta e o peso corporal. 
 Oben et al (2008) foram mais além e descobriram que um extrato 
patenteado da I. gabonensis (IGOB131) é capaz de inibir os adipócitos 
3T3-L1 de camundongos, amplamente utilizados como modelo de 
diferenciação de adipócitos e da biologia da gordura. 
 Segundo os autores, o efeito inibitório resultou da repressão da 
expressão de proteínas específicas dessa linhagem celular, tendo 
diminuído a atividade da enzima citosólica G3PDH (glicerol-3-fosfato 
desidrogenase) e o conteúdo de triglicerídeo intracelular.  



 Parece que G3PDH catalisa a conversão de glicerol em 
triglicerídeo, podendo a sua expressão ser aumentada em várias vezes 
para a conversão de pré-adipócitos em adipócitos no estado de jejum. 
 Assim sendo, a enzima G3PDH é o substrato para a síntese de 
triglicerídeos no tecido adiposo, o que deixa claro a importância da ação 
inibitória do IGOB131 sobre a sua atividade. 
 A equipe de Oben acredita que esses resultados foram mediados 
especificamente pela inibição do fator transcricional PPARg (receptor-
gama ativado por proliferadores de peroxisomas) da família de 
receptores nucleares envolvidos na expressão seqüencial de proteínas 
específicas de adipócitos.  
 PPARg é predominantemente produzido e secretado pelo tecido 
adiposo para atuar nos estágios iniciais da diferenciação dos adipócitos, 
visto que são fatores de transcrição de numerosos genes. 
 Uma hipótese adicional a respeito dos agonistas envolvidos na 
ação direta em adipócitos é que o PPARg possua efeitos secundários em 
tecidos insulinoresponsivos, tais como o muscular esquelético e o 
hepático. 
 De acordo com Tavares et al (2007), a perda da eficiência do 
rosiglitazone em reduzir os valores de glicose em camundongos com 
severa resistência à insulina, nos quais o tecido adiposo está 
praticamente ausente, está de acordo com essa afirmação. 
 Desta forma, PPARg pode ser um importante regulador do 
metabolismo de carboidratos, lipídeos e sensibilidade à insulina, por 
meio do qual a Irvingia atuaria, de modo amplo e vantajoso, 
como adjuvante no tratamento da obesidade, diabetes e doenças 
relacionadas. 
 Oben e colegas (2008) de fato registraram uma redução na 
síntese de leptina pelos adipócitos 3T3-L1 cultivados com o extrato da I. 
gabonensis. 
 No contexto da resistência orgânica à leptina (como ocorre na 
obesidade), o acesso dessa proteína ao cérebro é impedido devido à sua 
ligação com proteína C-reativa. 
 Isto aumenta a sinalização hipotalâmica para a síntese de mais 
leptina pelo tecido adiposo, elevando conseqüentemente os seus níveis 
no soro. A capacidade de a Irvingia diminuir leptina sugere o seu 
potencial em inibir a adipogênese por meio da regulação do curso dessa 
proteína que, ganhando acesso ao cérebro, atuaria normalmente na 
redução da ingestão de alimento e no aumento do gasto calórico. 
 O mesmo estudo ainda mostrou que o extrato da I.  gabonensis é 
capaz de estimular a expressão da adiponectina, uma adipocitocina que 
tem demonstrado propriedade antiaterogênica, antiinflamatória e 
antidiabética, além de ser um importante modulador da sensibilidade à 



insulina. Parece que a adiponectina emergiu há alguns anos como um 
novo tratamento para a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. 
 Também foi sugerido que altos níveis séricos de adiponectina são 
benéficos à saúde por causa do seu potencial adicional de proteger o 
organismo contra o desenvolvimento de doenças da artéria coronária. 
 Visto que os níveis de adiponectina são inversamente 
correlacionados com a percentagem de gordura no corpo, o estudo 
ainda sugere que o IGOB131 pode auxiliar na perda de peso pelo 
mecanismo de estimulação do catabolismo de gordura via adiponectina. 
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