


BLEND DE COGUMELOS MEDICINAIS

1. Cordyceps militaris

2. Ganoderma lucidum (Reishi)

3. Coriolus versicolor (Turkey Tail) 
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Cordyceps militaris

Ganoderma lucidum

Coriolus versicolor



Cogumelos Medicinais
O que são cogumelos medicinais?



“Cogumelos medicinais são organismos fúngicos que 
são considerados alimentos saudáveis, suplementos 

nutricionais e nutracêuticos. Eles fazem parte de uma 
extensa categoria de produtos de saúde natural na Ásia, 

onde a Medicina Tradicional Chinesa utiliza 
preparações há milhares de anos. ”
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Ciclo de Vida dos Cogumelos
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Micélio vs. Corpo de frutificação (Cogumelo)

Corpo de frutificação (Cogumelo)
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Micélio

• Mais complexo;

• Maior quantidade de compostos ativos;

• Menor quantidade de amido.



Micélio vs. Corpo de frutificação (Cogumelo)

Estudo realizado com 3 cogumelos e 8 
micélios de cogumelos

7Fonte: Nammex Organic Mushroom Extracts.

Gráfico 1: Três cogumelos reishi diferentes e 8 produtos diferentes de micélio reishi cultivados em 
cereais. Todos os dados expressos como porcentagem do peso seco.

Maior quantidade de compostos 
ativos nos cogumelos em comparação 

aos micélios



Método de Extração Diferenciado
Extração com água quente



Extração com Água Quente
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Por quê extração com água 
quente?
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A parece celular dos cogumelos é composta 
por uma fibra não digerível, a quitina. 
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Por quê extração com Água Quente?

12

O calor utilizado no preparo de cogumelos como 
alimento rompe a parede celular não digerível, 
permitindo a digestão dos nutrientes internos 

(Proteínas, minerais, lipídios).

Apesar da parede celular se romper, ela permanece em 
grande parte intacta.

Ácidos estomacais 
acessam os nutrientes 

dentro da célula, 
através das rupturas

Parede celular 
permanece 

basicamente 
intacta, apesar 

de rompida 
Beta-glucanos dentro da 

parede celular continuam 
completamente cercados 
de quitina não digerível

A água quente utilizada na extração 
dissolve a parece celular não digerível, 

liberando os beta-glucanos na solução.

Dissolução da quitina –
exposição dos beta-glucanos



❖ Processos de extração de cogumelos com
água quente extraem 50-80 vezes mais beta
glucanos que extração de micélios ou
processos de extração alcóolicos.

❖ 100% dos estudos científicos publicados
sobre os benefícios para saúde imune de
cogumelos utilizaram extratos de
cogumelos extraídos com água quente.
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Por quê extração com Água Quente?



Compostos Bioativos
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Polissacarídeos Beta-glucanas



Estrutura Química
As beta-glucanas fúngicas
consistem principalmente de
uma cadeia principal (1-3)-
beta-ligados com resíduos de
D-glicosil ligados (1-6)-beta a
resíduo de D-glicosil na
cadeia principal.

O que são os Polissacarídeos Beta-Glucanas?
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Onde estão localizadas nos cogumelos? 
As beta-glucanas fazem parte da composição interna das paredes celulares 
dos cogumelos.

O que são os Polissacarídeos Beta-Glucanas?
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Fonte: Nammex Organic Mushroom Extracts.



O QUE FAZEM AS BETA-GLUCANAS?
Atuam diretamente no sistema imunológico



Os componentes da parede celular 
dos cogumelos do MR-Complex

são desencadeadores físicos da 
reposta imune inespecífica.
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Atividade Imunológica
As beta-glucanss possuem padrões específicos de carboidratos que assemelham-se aos
padrões de carboidratos encontrados nas paredes celulares de bactérias e outros fungos, e
são percebidos como “estranhos” pelos receptores do sistema imunológico. Essa detecção
de “não-próprio” por sua vez estimula a resposta imune inespecífica.

O que são os Polissacarídeos Beta-Glucanos?
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Beta glucanas interagem 
com as células do 

sistema imunológico

O número de macrófagos, 
células NK e subconjunto 

de células T aumentam

Consequentemente suas 
funções também 

aumentam

Potencialização 
do sistema 

imunológico



Atividade Imunomoduladora
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Polissacarídeos β-(1,3)-glucanas também são encontrados em aveia, 
cevada e levedura

Porém, apenas os beta-glucanas de levedura e cogumelos fornecem 
propriedades de modulação imunológica

Possuem ligações β-(1,6)

Por quê escolher Beta-Glucanos de cogumelos? 
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E qual o melhor? Beta-glucanas
de leveduras ou de cogumelos?
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Tripla hélice de beta-glucanas (Cogumelos) vs. Hélice simples (leveduras)

Beta-Glucanos de leveduras vs. cogumelos
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Beta glucanos encontrados nos cogumelos 
possuem três vezes mais cadeias laterais que os 

beta-glucanos de levedura. 

Níveis mais elevados de 
atividade imunológica



Interação com o Sistema Imunológico
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Fonte: Mushroom Science.



❖ Ingredientes: Cordyceps militaris, Trametes versicolor (L.) Lioyd., Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. and silicium dioxide.
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Informações Técnicas

Ganoderma 
lucidum

Coriolus
versicolor

Cordyceps
militaris
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Sugestões de fórmulas



Obrigado!
Deixe seu comentário abaixo!
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