
 

 

        
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

     Introdução 

A má alimentação associada ao sedentarismo tem como resultado um dos maiores 

problemas da sociedade moderna: a obesidade. E junto com a obesidade, podemos ter outras 

doenças, como aumento da pressão arterial, hiperglicemia, obesidade abdominal  e 

dislipidemias. A união desses problemas pode desencadear a chamada síndrome metabólica. 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de 

fatores de risco cardiovascular usualmente relacionados à deposição central de gordura e à 

resistência à insulina. É importante destacar a associação da SM com a doença cardiovascular, 

aumentando a mortalidade geral em cerca de 1,5 vezes e a cardiovascular em cerca de 2,5 

vezes.  

 
 



 

 

O Diabetes Mellitus destaca-se, atualmente, como uma importante causa de 

morbidade e mortalidade.  Estimativas globais indicam que 382 milhões de pessoas vivem 

com DM (8,3%), e esse número poderá chegar a 592 milhões em 2035. Segundo dados da 

Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil ocupa o 4º lugar entre os 10 países com maior 

número de indivíduos com diabetes. 

Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue 

(hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, 

que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta . A função principal da insulina é 

promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser 

aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua 

ação resulta portanto em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. 

A insulina é um dos hormônios responsáveis pelo controle dos níveis de glicose no 

sangue e a captação pelos tecidos insulino-dependentes. Fatores como má alimentação, 

inatividade física, fatores genéticos, composição corporal e envelhecimento podem reduzir a 

resposta do organismo a esse hormônio,  levando à resistência a insulina e hiperinsulinemia. 

A resistência a insulina pode causar  Diabetes, hiperglicemia, hipertensão, dislipidemia, 

inflamação, obesidade e disfunção endotelial. A resistência à insulina também está 

relacionada com algumas doenças como a Síndrome Metabólica, Síndrome do Ovário 

Policístico (SOP), e Esteatose hepática não alcoólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1: Resistência à insulina 

 A insulina induz a captação de glicose pelos adipócitos e células musculares via 

sinalização do receptor de insulina: ativação e auto-fosforilação do receptor leva ao 

recrutamento de vários parceiros de ligação intracelular, incluindo substratos receptores de 

insulina, ativação da proteína quinase B (Akt) via PIP3 e, finalmente, a translocação do 

transportador de glicose 4 (GLUT-4) dos compartimentos de armazenamento intracelular 

para a membrana plasmática. A translocação GLUT-4 dependente de insulina é insuficiente 

quando ocorre resistência à insulina, levando à redução da captação de glicose e elevação 

dos níveis glicêmicos. 

  Os fármacos utilizados para o tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2 e para a 

síndrome metabólica produzem efeitos colaterais incluindo acúmulo de gordura ou 

regeneração hepática deficiente. Portanto, a procura por produtos que  mimetizam a insulina 

com estímulo da translocação de GLUT-4 e subsequente captação de glucose sem efeitos 

colaterais está crescendo. Os compostos naturais têm sido discutidos como uma alternativa 

valiosa para drogas terapêuticas sintéticas. Dentre esses produtos que foram considerados 

com grande potencial incluem especialmente plantas com alta concentração de compostos 

polifenólicos e outras substâncias características como alcalóides ou ácido alfa-lipóico.  

 



 

 

  
     Descrição 

Portusana® é um produto natural composto por flavonóides, 

cumarinas e glicosídeo monoterpênico, em particular, 

contém dopamina, N-trans-feruloyltyramine, alta concentração de noradrenalina, adenosina 

e ácido ferúlico. Dentre os efeitos podemos observar uma redução na glicemia, triglicérides 

plasmáticos e redução do colesterol LDL plasmático, redução na inflamação, bem como 

aumento da secreção de insulina. 

Ele contém muitos compostos biologicamente ativos e é uma fonte de muitos 

nutrientes, incluindo ácido oxálico, alcalóides, ácidos graxos ω-3, cumarinas, flavonóides, 

glicosídeos cardíacos, antraquinonas, ácido linolênico, glicosídeos mono-terpenos, N-

transferuloil tiramina, vitaminas C e A, oleorresinas I e II, saponinas, taninos, sacarídeos, 

triterpenóides e glutationa. Os efeitos do extrato de P. oleracea foram avaliados em vários 

sistemas modelo e, portanto, estão listados como uma das plantas medicinais mais úteis e 

denominadas “Panaceia Global” pela Organização Mundial de Saúde. Isso é também 

rica em vitaminas antioxidantes e ácidos graxos ômega-3 

e pode ser usado para vários fins curativos em saúde, 

cuidados especialmente na prevenção de algumas doenças cardiovasculares, inflamatórias e 

manutenção de um sistema imunológico saudável. No entanto, seu uso para o controle do 

diabetes não foi rigorosamente avaliado, portanto, precisa de maior elucidação. Os estudos 

relatados na literatura foram basicamente estudos observacionais experimentais, que não 

forneceram esclarecimentos mecanísticos suficientes para o efeito hipoglicemiante para P. 

oleracea. 

 

 

     Propriedades 

 Portusana® possui um mecanismo de ação triplo para o controle dos níveis 

glicêmicos: 



 

 

 - Redução da absorção intestinal de glicose  

 - Aumento da captação de glicose para  as células 

 - Modulação da sensibilidade à insulina  

A captação de glicose pelos miócitos e adipócitos é mediada pelo transportador de 

glicose 4 (GLUT-4). Durante o repouso e entre as refeições, alguns GLUT-4 estão presentes na 

membrana plasmática, mas a grande maioria (podendo chegar a 95% em adipócitos) 

encontra-se retida nas membranas de pequenas vesículas intracelulares. Rodnick et al (1992) 

reportaram que o GLUT-4 está presente em estruturas tubulovesiculares agrupadas no 

reticulo transgolgi, e que através da insulina ou do exercício físico, são translocados até a 

membrana sarcoplasmática, onde ocorre a captação de glicose. 

Portusana® induz a translocação do transportador de glicose 4 (GLUT4) dos 

compartimentos de armazenamento intracelular para a membrana plasmática de maneira 

semelhante à insulina e ao exercício físico. Como a resistência à insulina é caracterizada por 

uma translocação GLUT4 insuficiente dependente de insulina, esse modo de ação é de 

particular interesse para indivíduos resistentes à insulina.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Translocação de GLUT4 e captação de glicose. 

 

 Outro possível mecanismo associado à melhora da resposta glicêmica é a ativação 

dos receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARγ). Embora a função do 

PPARγ no desenvolvimento do tecido adiposo esteja bem estabelecida, seu nível reduzido nos 

tecidos metabolicamente importantes na homeostase da glicose, por exemplo, músculo 



 

 

esquelético, fígado e células β pancreáticas, aumenta a questão de sua possível importância 

fisiológica e farmacológica. Análises da expressão de RNA mensageiro em tecidos revelaram 

que genes contendo PPREs, induzidos no tecido adiposo, eram suprimidos no tecido 

esquelético. Entretanto, agonistas do PPARγ, com ação metabólica benéfica em tecidos 

distantes (músculo e fígado), provavelmente estão envolvidos com efeitos combinados, pois 

acentuam a captação, mediada pela insulina, no tecido adiposo, estoque e catabolismo de 

ácidos graxos livres, induz a produção de fatores derivados dos adipócitos com potencial ação 

sensibilizadora para a insulina e suprimem os níveis circulantes e/ou ações de fatores 

derivados do tecido adiposo que causam insulino-resistência, como o fator de necrose 

tumoral alfa (TNFα) ou resistina. Portanto, a ativação do PPARγ poderia induzir um aumento 

do clearance de ácidos graxos pelo tecido adiposo, com consequente diminuição na 

concentração plasmática e transporte para o músculo. Essa diminuição de ácidos graxos no 

músculo aumenta a sensibilidade à insulina; a atividade adipogênica do PPARγ contribui de 

forma importante neste efeito. 

 

 

 

 

 A ativação do PPAR resulta em aumento da sensibilidade à insulina no músculo 

esquelético, fígado e tecido adiposo; reduziu a absorção de glicose do intestino; aumento da 

captação de glicose pelo sangue pelas células periféricas; aumento da gliconeogênese 
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hepática; e aumento da atividade de adiponectina. Juntas, essas ações reduzem os níveis de 

glicose no sangue. 

 
 
  

   Estudos 
 

Efeito de Portusana® sobre a translocação de GLUT-4 
 
 
 
 

 
Eficácia e segurança de Portusana® em pacientes diabéticos tipo 2: Um estudo clínico, 

duplo-cego e controlado por placebo 

O estudo, um grupo paralelo, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, foi 

conduzido para analisar a eficácia, segurança e a tolerabilidade do uso de Portusana® em 

pacientes com Diabetes Tipo 2 .  O estudo foi realizado com 63 participantes, homens e 

mulheres, Diabéticos Tipo 2 com idade entre 35-75, com hemoglobina glicada HbA1c 6,2 - 

11% e IMC 25-35 kg/m2.  Foram excluídos pacientes que estavam em terapia com insulina ou 

tratados com mais de um medicamento hipoglicemiante.  A suplementação foi de 3 doses  60 

mg / dia de Portusana® (total 180 mg/dia), ou placebo  fornecido em cápsulas por 12 semanas. 

 Após 6 semanas a hemoglobina glicada melhorou em 80% dos pacientes do grupo 

Portusana®. Os níveis de hemoglobina glicada  apresentaram uma redução significativa, (-

0,81+ 0,4 – 10%), superando o placebo em 44%. A insulina de jejum apresentou uma redução 

de 21%  e o índice HOMA-IR uma redução de 20%. Além disso uma redução significativa na 

pressão arterial sistólica foi observada no grupo Portusana®.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mudança Basal na HbA1c em 6 semanas e após 12 semanas de tratamento nos 

grupos Portusana® e Placebo. 

 

 

Eficácia da Portusana® no controle do índice glicêmico em ratos machos 

 Quarenta ratos albinos Wistar machos foram divididos aleatoriamente em 5 grupos 

(n = 8 por grupo): Grupo 1, controle (C); Grupo 2, diabético (D); grupo 3, diabéticos e 

tratados com Portulaca oleracea (100 mg / kg / d) (D+PO1); grupo 4, diabéticos e tratados 

com Portulaca oleracea (200 mg / kg / d) (D+PO2); e grupo 5, diabéticos tratados com 

Portulaca oleracea (400 mg / kg / d) (D+PO3). No primeiro dia do estudo, os grupos 
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diabéticos receberam Estreptozotocina (STZ) em uma única injeção intraperitoneal numa 

dose de 60 mg / kg para indução de diabetes. Amostras de sangue foram extraídas  

para análise de glicose 72 horas após a injeção de STZ. Ratos com níveis de glicose superiores 

a 250 mg / dL foram considerados diabéticos. 

 Nos grupos controle (C), foi injetada uma solução salina fisiológica (intraperitoneal)  

como veículo. Portulaca oleracea foi injetada (intraperitonealmente) nos grupos de 

tratamento 3 dias após a administração de STZ por 4 semanas. O nível de glicose no sangue 

foi registrado em intervalos semanais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Efeito da Portusana® nos níveis de glicose no sangue (mg / dL). Grupo 1, controle 

(C); Grupo 2, diabético (D); grupo 3, diabéticos e tratados com Portulaca oleracea (100 mg / 

kg / d) (D+PO1); grupo 4, diabéticos e tratados com Portulaca oleracea (200 mg / kg / d) 

(D+PO2); e grupo 5, diabéticos tratados com Portulaca oleracea (400 mg / kg / d) (D+PO3) 

durante 4 semanas de estudo.  

Diferenças significativas do controle (grupo C) de ratos (*** P<0,001). Diferenças significativas 

do tratamento com Estreptozotocina (STZ) (grupo D) ratos (+P <0,05, ++P <0,01). 
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 Após 4 semanas de estudo, os ratos diabéticos que receberam STZ exibiram 

hiperglicemia significativa (p <0,001) em comparação com os ratos do grupo controle (Figura 

3).  A Portusana® diminuiu os níveis de glicose no sangue nos ratos diabéticos em comparação 

com os ratos diabéticos não tratados de forma dose-dependente (P <0,001) (Figura 3). As 

dosagens menores de Portusana® (100 e 200 mg / kg / d) contribuíram para a diminuição 

significativa da glicose em ratos diabéticos que receberam STZ apenas na quarta semana do 

estudo (P <0,05 e P <0,01, respectivamente), enquanto que a dosagem maior  da Portusana® 

(400 mg / kg / d) reduziu  significativamente a glicose no sangue em ratos diabéticos no início 

da primeira semana de tratamento (P <0,05 e P <0,01, respectivamente) (Figura 3). 

 

 

     Indicações 

 • Controle dos níveis glicêmicos; 

 • Melhora da sensibilidade à insulina; 

 • Gerenciamento de peso e apetite; 

 • Auxiliar no tratamento da obesidade e síndrome metabólica; 

 • Auxiliar no tratamento da diabetes; 

 

  

     Contraindicações 

 Mulheres grávidas não devem fazer o uso de Portusana® pois ela pode ter um efeito 

contrátil no útero. 

 Como o extrato contém ácido oxálico, Portusana® não deve ser consumida em 

pessoas propensas a pedras nos rins. 

 

 

 



 

 

     Reações Adversas 

 A Portusana® é considerada segura como suplemento nutracêutico não devendo 

ultrapassar a dosagem diária recomendada.  

 
 

     Concentração Recomendada 

 60 mg de Portusana® antes do café da manhã, almoço e jantar. ( Total 180 mg/dia).  
 
 
 

   Informações Importantes 

 Todas as informações são direitos autorais da Frutarom sendo o conteúdo intelectual 

do mesmo.  
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A insulina é um dos hormônios responsáveis pelo controle dos níveis de glicose no sangue e a captação pelos tecidos 
insulino-dependentes. Fatores como má alimentação, inatividade física, fatores genéticos, composição corporal 
e envelhecimento podem reduzir a resposta do organismo a esse hormônio,  levando à resistência a insulina e 
hiperinsulinemia. A resistência a insulina pode causar  Diabetes, hiperglicemia, hipertensão, dislipidemia, inflamação, 
obesidade e disfunção endotelial. A resistência à insulina também está relacionada com algumas doenças como a 
Síndrome Metabólica, Síndrome do Ovário Policístico (SOP), e Esteatose hepática não alcoólica. 
Os fármacos usados para o tratamento podem ter efeitos colaterais como náuseas, gosto metálico na boca, flatulência, 
distensão abdominal e diarreia geralmente temporária. Os compostos naturais tem sido uma alternativa valiosa para 
as drogas sintéticas. O Portusana® é um extrato patenteado de Portulaca oleracea capaz de agir de forma tripla na 
hiperinsulinemia e controle glicêmico. 
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Figura 1: Mudança Basal na HbA1c em 6 semanas 
e após 12 semanas de tratamento nos grupos Portusana® e Placebo.
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  Estudo

Um estudo duplo cego, randomizado, controlado por 

placebo, foi conduzido para analisar a eficácia de 

Portusana® em pacientes com Diabetes Tipo 2. A 

suplementação foi de 3 doses  60 mg / dia de Portusana® 

(total 180 mg/dia), ou placebo  fornecido em cápsulas 

por 12 semanas. Após 6 semanas a hemoglobina glicada 

melhorou em 80% dos pacientes do grupo Portusana®. 

Os níveis de hemoglobina glicada  apresentaram uma 

redução significativa superando o placebo em 44%. A 

insulina de jejum apresentou uma redução de 21%  e o 

índice HOMA-IR uma redução de 20%. Além disso uma 

redução significativa na pressão arterial sistólica foi 

observada no grupo Portusana®.

Concentração Recomendada
60mg de Portusana® antes do café da manhã, 
almoço e jantar. (Total 180mg/dia).

Sugestão de formulação

Resistência à insulina
Portusana® ________________________________60mg 

Cinnamomum zeylanicum  __________________150mg

Momordica charantia  _______________________50mg

Posologia: Tomar 1 dose antes do café da manhã, almoço e jantar.

Referências Bibliográficas
Julio Wainstein, Zohar Landau, Yosefa Bar Dayan, Daniela Jakubowicz, Torsten Grothe, Tania Perrin-
jaquet-Moccetti, Mona Boaz. Purslane Extract and Glucose Homeostasis in Adults with Type 2 Diabetes: 
A Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Efficacy and Safety. J Med Food 19 (2) 2016, 133–140. 

Mecanismo de Ação

Portusana® demonstrou melhorar os níveis de glicose no sangue através 
da ativação do receptor de proliferação de peroxissomas gama (PPARγ), um 
receptor nuclear regulador do metabolismo da glicose. A ativação da PPARγ 
resulta em aumento da sensibilidade à insulina no músculo esquelético, fígado 
e tecido adiposo; aumenta a secreção de insulina pancreática; reduz a absorção 
de glicose no intestino; aumenta a captação de glicose pelo sangue pelas células 
periféricas; aumenta a gliconeogênese hepática; além de aumentar a atividade 
da adiponectina. Portusana® induz a translocação do transportador de glicose 4 
(GLUT4) dos compartimentos de armazenamento intracelular para a membrana 
plasmática de maneira semelhante à insulina e ao exercício físico. Juntas essas 
ações reduzem os níveis de glicose no sangue. 
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 A escolha natural no controle da 
glicemia e da resistência à insulina.

Guia de formulações



Ativo inovador no controle da glicemia e na resistência à insulina

Portusana 60mg

FourSlim 150mg

Excipiente qsp 1 cp

Posologia: Tomar 1 cp 3 vezes ao dia, antes do café, almoço e 
jantar.

Portusana 60mg

Garcinia Cambogia Ext. Seco 500mg

Excipiente qsp 1 cp

Posologia: Tomar 1 cp 3 vezes ao dia, antes do café, almoço e 
jantar.

Portusana 60mg

Ascophyllum 100mg

Fucus vesiculosus 250mg

Excipiente qsp 1 cp

Posologia: Tomar 1 cp 3 vezes ao dia, antes do café, almoço e 
jantar.

Portusana 60mg

Vitamina E 200UI

Cromo 50mcg

Zinco 10mg

Vitamina B3 15mg

Biotina 100mcg

Posologia: Tomar 1 cp 3 vezes ao dia, antes do café, almoço e 
jantar.

Portusana 60mg

Citrus aurantium 250mg

Camelia sinesis 250mg

Alcaçuz extrato seco 200mg

Posologia: Tomar 1 cp 3 vezes ao dia, antes do café, almoço e 
jantar.

Portusana 60mg

Spirulina platensis 500mg

Garcinia Cambogia Ext. Seco 500mg

Posologia: Tomar 1 cp 3 vezes ao dia, antes do café, almoço e 
jantar.

Peso e Apetite Controle dos níveis glicêmicos
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