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O URUCUM E 
SEU PAPEL NA 
FITOTERAPIA

Em 2016, pesquisadores realizaram uma revisão 

sobre as atividades biológicas e a composição 

fitoquímica do urucum (SHAHID-UL-ISLAM  et al., 

2016). Nessa revisão, os autores buscaram correlacio-

nar as atividades farmacológicas com a presença de 

algumas substâncias que possam explicar esses 

efeitos. Segundo os autores, a maioria dos artigos 

avaliados confirmou que o urucum apresenta uma 

ampla gama de atividades biológicas que merecem 

ser exploradas para introduzir essa planta em produ-

tos farmacêuticos.

Entre essas substâncias com atividades biológicas, 

algumas merecem destaque por apresentar grande 

importância para a saúde humana. Entre essas 

substâncias estão os . tocotrienóis

A presença dos tocotrienóis nos 
grãos do urucum explica  
grande parte das propriedades 
farmacológicas tradicionalmente 
atribuídas a essas sementes.  

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).

O urucum (Bixa orellana L.) é uma planta nativa brasilei-

ra reconhecida por conter em suas sementes os pigmen-

tos naturais mais utilizados pelas indústrias alimentícias 

em todo o mundo. Sua domesticação é atribuída à 

população da Amazônia Brasileira e o Brasil é o maior 

produtor mundial de sementes de urucum com uma safra 

estimada em 14.000 toneladas em 2018 (MOREIRA et 

al, 2015; CARVALHO, 2018). 

Apesar de ser reconhecido principalmente como a 

matéria-prima do corante natural extensivamente 

utilizado pelas indústrias de alimentos e um dos principa-

is condimentos da culinária brasileira, o urucum (Bixa 

orellana L.) tem sido usado há muito tempo na medicina 

popular no tratamento de um grande número de enfermi-

dades.

Essas atividades farmacológicas de diferentes partes 

dessa planta são fartamente documentadas na literatura 

científica. O urucum é citado como: analgésico, 

antiácido, anti-inflamatório, antifebril, antiparasitário 

(malária, leishmaniose), cicatrizante, antibacterial, 

antialérgico, no combate a infecções estomatológicas, 

no tratamento de doenças cardíacas, diabetes, afrodi-

síaco, antimicrobiano, anticoagulante, no tratamento de 

câncer, antioxidante, entre outras  (SHILPI et al., 2006; 

YONG et al., 2013; NUNEZ et al., 2004; OTERO et al., 

2000; RAGA et al., 2011; MONZOTE et al., 2013; 

CAPELLA  et al., 2016; VIUDA-MARTOS et al., 2012; 

PÉREZ e SÁNCHEZ, 2010; LIMA et al., 2001; 

FLEISCHER et al., 2003; SILVA et al., 2006; CÁCERES 

et al., 1995; SELVI, 2011). 
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Os tocotrienóis são substâncias que pertencem à família da vitamina E a qual inclui oito moléculas 

distintas quimicamente: alfa- (α-), beta- (β-), gama- (γ-) e delta- (δ-) tocoferol, e alfa- (α-), beta- (β-), 

gama- (γ-) e delta- (δ-) tocotrienol. Estudos recentes demonstram que existem diferenças entre a ação 

biológica dos tocoferóis e dos tocotrienóis. 

Aos tocotrienóis têm sido associadas poderosas propriedades anticâncer, antioxidante, redutoras de 

colesterol e neuroprotetoras que geralmente não são exibidas pelos tocoferóis. 

O QUE SÃO TOCOTRIENÓIS?

ANTICÂNCER • ANTIOXIDANTE • REDUTOR DE COLESTEROL • NEUROPROTETOR

MINAT AIV
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Vitaminas são substâncias vitais que nosso corpo não 

consegue sintetizar e devem ser buscadas na alimenta-

ção. Esses  são divididos em dois grupos de nutrientes

acordo com sua solubilidade: as vitaminas solúveis em 

água, portanto hidrossolúveis e as vitaminas solúveis em 

óleo, denominadas lipossolúveis. Nesse último grupo um 

conjunto de substâncias forma o que é conhecido como 

Vitamina E.

As vitaminas lipossolúveis somente foram conhecidas no 

início do século XX e os tocoferóis só foram descobertos 

em 1922 por Herbert Evans e Katherine Bishop da 

Universidade da Califórnia, que os rotularam como 

Vitamina E. Inicialmente, os estudos foram focados nos 

tocoferóis e pouca atenção tinha sido dada aos outros 

componentes importantes desse grupo: os .tocotrienóis

Os tocotrienóis só foram reconhecidos como nutrientes 

essenciais para os seres humanos em 1968. Esse atraso 

no reconhecimento das propriedades dos tocotrienóis fez 

com que as pesquisas sobre esse grupo de vitaminas 

fossem direcionadas principalmente para os tocoferóis, 

principalmente para o alfa-tocoferol, retardando o conhe-

cimento das atividades dos tocotrienóis. 

Contudo, pesquisas recentes demonstram que as 

atividades biológicas dos tocotrienóis não são as 

mesmas dos tocoferóis. Novos estudos indicaram que 

os tocotrienóis são muito mais potentes em diversas 

atividades como, por exemplo, neuroprotetoras, anti-

câncer redutoras do colesterol e , que não são exibidas 

pelos seus “primos” mais conhecidos, os tocoferóis. 

Nos últimos anos houve um grande aumento em estudos 

sobre essas substâncias que, cada vez mais, comprovam 

seus efeitos benéficos para a saúde e consequentemente 

abrem novas áreas de atuação para serem estudadas. 

Segundo especialistas, na próxima década espera-se 

mais de 1000 novos estudos com resultados positivos e 

com novos benefícios apresentados pelos tocotrienóis. 

Essas comprovações de seus efeitos o tornam uma 

celebridade na área da saúde e que, em pouco tempo, 

deve se tornar altamente conhecida e comercializada 

em todos os principais setores da saúde.

VITAMINA E
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Os tocoferóis possuem uma cauda saturada mais longa 

(fitila), o que os tornam estacionários e consequente-

mente protegem apenas uma área superficial delimita-

da da membrana celular. Ao contrário dos tocoferóis, a 

molécula dos tocotrienóis possui uma cauda mais curta, 

com cadeias laterais insaturadas (farnesila). Essa 

estrutura química permite que os tocotrienóis movam-

se pelo corpo 50 vezes mais rápido do que os tocoferóis 

e penetrem dentro dos tecidos com maior eficácia, 

promovendo uma grande diferença em vários efeitos 

funcionais do corpo, como uma atividade antioxidante 

DIFERENÇA ENTRE 
TOCOTRIENÓIS E TOCOFERÓIS

muito superior. Além disso, estudos demonstraram 

que o tocoferol interfere nos benefícios do tocotrie-

nol. A ação redutora de colesterol dos tocotrienóis foi 

comprometida pela presença de alfa-tocoferol e 

concluiu-se que as preparações eficazes de tocotrie-

nol devem conter menos de 15-20% de alfa-

tocoferol e mais de 60% de gama e delta-tocotrienol 

(QURESHI et al., 1996). 

O delta-tocotrienol é considerado a forma com maior 

poder antioxidante entre todos os compostos com 

atividade vitamínica E (MULLER et al., 2010).
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Os tocotrienóis são encontrados naturalmente em diversas fontes vegetais, principalmente em grãos e 

óleos, como no gérmen de trigo, óleo de soja, cevada, aveia, azeite de oliva, entre outros. Entretanto, 

essas fontes apresentam concentrações de tocotrienóis muito mais baixas do que os tocoferóis. 

Podemos encontrar concentrações mais altas em três fontes específicas como farelo de arroz, palma 

e principalmente no , sendo este último, urucum a única fonte natural contendo 100% tocotrienóis 

e livre de tocoferóis.

FONTES DE TOCOTRIENÓIS

ÓLEO DE PALMA
940 mg/kg

CEVADA
910 mg/kg

ÓLEO DE 
TORANJA
380 mg/kg

FARELO DE ARROZ
465 mg/kg

AVEIA
24 mg/kg

AVELÃ
209 mg/kg

ÓLEO DE URUCUM
14000 mg/kg

MILHO
200 mg/kg

ÓLEO DE GÉRMEN 
DE TRIGO
189 mg/kg

ÓLEO DE SEMENTE
LINHAÇA
251 mg/kg

ÓLEO DE SEMENTE
DE PAPOULA
205 mg/kg

FRUTO DO 
ESPINHEIRO
130 mg/kg

ÓLEO DE OLIVA
180 mg/kg

ÓLEO DE GIRASSOL
118 mg/kg
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A New Max Industrial está disponibilizando ao merca-

do o , extraído NaturalMax Tocotrienol do Urucum™

da única fonte que proporciona 100% tocotrienóis, as 

sementes de urucum, nas formas com maior poder 

antioxidante (gama e delta-tocotrienol) e essencialmen-

te livre de tocoferóis.  

A New Max Industrial é a primeira empresa a disponibi-

lizar este produto no mercado brasileiro. O NaturalMax 

Tocotrienol do Urucum™ é extraído das sementes e 

fracionado sem a presença de solventes orgânicos. O 

NaturalMax Tocotrienol do Urucum™ é apresentado 

em uma concentração superior a 50%, contendo sua 

isoforma com maior atividade antioxidante (delta-

tocotrienol) na proporção aproximada de 90%.

Devido às baixas concentrações de tocotrienóis na 

maioria das fontes, que majoritariamente possuem 

grandes concentrações de tocoferóis, o consumo das 

doses eficazes de tocotrienol se torna impraticável. 

Segundo pesquisas clínicas, foi estabelecido o consu-

mo diário na faixa de 100-200 mg de tocotrienol (poden-

do aumentar a quantidade em caso de tratamentos 

prescritos por recomendação médica), o que tornaria 

necessário ingerir imensas porções de alimentos que, 

por possuírem tocoferóis prejudica a absorção e os 

benefícios dos tocotrienóis. Por isso, a utilização de 

suplementos de tocotrienol possibilita alcançar de 

forma mais rápida os diversos benefícios oferecidos por 

esses nutrientes. 

100% Delta / Gama - Tocotrienol

0% Alfa / Beta - Tocotrienol

0% Tocoferol

URUCUM

50% Delta / Gama - Tocotrienol

25% Alfa / Beta - Tocotrienol

25% Tocoferol

PALMA

35% Delta / Gama - Tocotrienol

15% Alfa / Beta - Tocotrienol

50% Tocoferol

ARROZ

NATURALMAX 
TOCOTRIENOL DO URUCUM™

URUCUM VS. OUTRAS PRINCIPAIS FONTES DE TOCOTRIENOL
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Os tocotrienóis apresentam um 

enorme potencial para diversas 

aplicações preventivas e terapêuticas 

que em muitos casos não podem ser 

atribuídas aos tocoferóis. Ensaios 

clínicos em seres humanos têm 

demonstrado seus diversos efeitos 

benéficos para a saúde e que 

consequentemente, expande para 

novas áreas buscando desvendar 

novas formas de atuação dessas 

substâncias. Entre essas atividades 

importantes, destacam-se:

ANTIOXIDANTE

ANTI-INFLAMATÓRIA

BENEFÍCIOS CARDIOVASCULARES

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÂNCER

NEUROPROTETORA

SAÚDE ÓSSEA

SAÚDE DA PELE 

BENEFÍCIOS FARMACOLÓGICOS 
DOS TOCOTRIENÓIS
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O delta-tocotrienol possui a maior propriedade antioxidante entre todas as formas da vitamina E. Essa 

propriedade é creditada à menor metilação do anel cromanol dessas substâncias, o que possibilita uma 

maior absorção dessas moléculas pelas membranas celulares (MULLER et al., 2010; ATKINSON et al., 

2008). Segundo Tan (ca. 2012) as formas gama- e delta-tocotrienol foram 4 vezes mais ativas na elimina-

ção de radicais peroxilas que as demais. A extraordinária capacidade antioxidante dos tocotrienóis tem 

sido utilizada também para combate aos efeitos nocivos da radiação. Estudos sugerem seu uso como 

radioprotetor em trabalhadores e pacientes de radioterapia (KULKARNI et al., 2010; LI et al., 2010).

A capacidade antioxidante dos tocotrienóis tem sido estudada na proteção da pele de voluntários fotossen-

síveis submetidos à radiação UV (PEDRELLI et al., 2011). Segundo os autores, uma única aplicação da 

formulação contendo tocotrienóis foi suficiente para conferir proteção eficaz contra problemas na pele 

causados pela radiação UV.

AÇÃO ANTIOXIDANTE

Atividade antioxidante de 
tocoferóis (T), tocotrienóis (T3) e, 
acetato de alfa-Tocoferol (TA) 
medido pelo ensaio ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance 
Capacity) (Muller et al., 2010). 

As pesquisas têm demonstrado que o delta-tocotrienol foi eficaz na redução da inflamação em animais, 

aumentando a capacidade do sistema imunológico, induzindo a formação de um esteróide anti-

inflamatório (QURESHI et al., 2010). A ação anti-inflamatória dos tocotrienóis foi superior às outras formas 

da vitamina E (RAMANATHAN et al., 2018; YAM et al., 2009). A essas substâncias são atribuídas melhori-

as relacionadas à síndrome metabólica induzida por dieta em animais (WONG et al., 2015) e a proteção de 

várias doenças relacionadas à idade (MALAVOLTA et al., 2018). Segundo Malavolta (2018), os efeitos anti-

inflamatórios podem ser atribuídos à capacidade dos tocotrienóis de atingir células senescentes por 

múltiplas vias como a supressão de fenótipo secretor associado à senescência (SASP) ou mesmo remo-

ver a origem do SASP por meio da senólise (morte seletiva de células senescentes).

ANTI-INFLAMATÓRIO
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Estudos clínicos abertos indicaram que após 02 meses de suplementação com tocotrienol (extraídos do 

urucum) a uma dosagem de 75mg/dia, os níveis de colesterol total diminuíram em 13% e LDL em até 15%, 

enquanto o colesterol HDL aumentou em até 7%. Além disso, os tocotrienóis não possuem nenhum dos potenci-

ais efeitos colaterais apresentados pelos medicamentos normalmente prescritos (TAN e MUELLER, 2008).

A propriedade de inibir a HMG-CoA Redutase no fígado leva à regulação da produção de colesterol (PARKER et 

al., 1993; KHOR et al., 1995). Diferente dos tocoferóis, a cauda farnesila presente nas moléculas dos tocotrie-

nóis facilita sua intervenção no processo bioquímico da enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) 

Redutase, essencial para a síntese do colesterol, diminuindo os níveis do colesterol total e LDL. Esse bloqueio 

implica na redução de triglicerídeos de importância para as condições pré-diabéticas e diabéticas (PEARCE et 

al., 1992; SONG e DEBOSE-BOYD, 2006). Estudos indicam que a potência das diferentes formas de tocotrie-

nóis na inibição do colesterol ruim e no tratamento de câncer segue a seguinte ordem: delta > gama > alfa > beta. 

Coincidentemente as formas delta- e gama-tocotrienol estão presentes nas sementes de urucum na 

proporção de 90% e 10% respectivamente.

Tan e Mueller (2008) citam o mecanismo de ação do tocotrienol na síntese do colesterol, da seguinte forma:

 “Verificou-se que o tocotrienol bloqueia o processamento de proteínas de ligação a elementos 

reguladores de esterol (SREBPs), fatores de transcrição ligados à membrana que modulam a 

transcrição de genes que codificam enzimas biossintéticas ao colesterol e receptor de lipoproteína 

de baixa densidade (LDL). Com o aumento da detecção de esteróis, a configuração da HMGR 

muda, o que, por sua vez, promove a ligação do Insig (uma proteína induzida por insulina encon-

trada no retículo endoplasmático) ao domínio de detecção de esteróis da proteína de ativação da 

clivagem SREBP (SCAP). A ligação do Insig ao SCAP impede que o SCAP ligue o SREBP e 

acompanhe o complexo ao Golgi, onde o SREBP é processado proteoliticamente para gerar 

fatores de transcrição que ativam a síntese lipídica.” 

BENEFÍCIOS CARDIOVASCULARES

Estudos evidenciaram que os tocotrienóis atuam de forma positiva contra adesão de células monócitos-

endoteliais e à agregação plaquetária, prevenindo o estreitamento das paredes das artérias e a formação 

de coágulos (CHAO et al., 2002; THERIAULT et al., 2002). Os isômeros delta- e gama-tocotrienol 

demonstraram inibir a formação de coágulos e o estreitamento das paredes das artérias, 60 vezes e 

30 vezes, respectivamente, mais potentes que o alfa-tocoferol (NAITO et al., 2005). 

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).

Além disso, verificou-se que apenas os isômeros gama-tocotrienol e delta-tocotrienol 

promoveram ubiquitinação e a degradação do HMGR, enquanto que apenas o delta-tocotrienol 

bloqueou o processamento de SREBPs (SONG e DEBOSE-BOYD, 2006).
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Fonte: (TAN e MULLER, 2008)

Delta-tocotrienol exibiu efeito superior na redução 

da expressão VCAM-1, enquanto que gama-

tocotrienol e delta-tocotrienol exibiram maior efeito 

comparado ao alfa-tocotrienol na inibição da 

expressão E-selectina (THERIAULT et al., 2002).

Estudos apontam ainda a atividade dos tocotrie-

nóis na pressão sanguínea, melhorando a pressão 

arterial sistólica (NEWAZ e NAWAL, 1999; 

RASOOL et al., 2008; RASOOL et al., 2006). O 

gama-tocotrienol melhora a atividade da síntese 

do ácido nítrico, que tem papel importante na 

hipertensão (NEWAS et al., 2003).
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Fonte: (THERIAULT et al., 2002)
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Mecanismo do Tocotrienol na Via da Síntese do Colesterol

Efeito de análogos do tocotrienol na expressão de moléculas de adesão.
Células EA.hy926 foram pré-tratadas com 15 µmol/L de α, γ e δ-T3 por 20 h, lavadas e 
transferidas para meio de cultura suplementado com TNF-α por 4 horas. Após a estimulação, foi 
conduzido um ensaio ELISA modificado e baseado em células para medir a expressão da 
superfície da ICAM-1, VCAM-1 e E-selectina. Resultados são expressos em porcentagem do 
controle. Valores representam média±erro-padrão baseados em três experimentos independen-
tes realizados em triplicata. *p<0,05 versus controle, †p<0,05 versus δ-T3.  
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PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE CÂNCER

colapso. Estudos recentes indicaram que os 

tocotrienóis, principalmente o delta-tocotrienol, 

inibem a angiogênese anormal, regulando 

negativamente o receptor do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), bloqueando a sinaliza-

ção in t race lu la r  in ib indo  a  ang iogênese 

(NAKAGAWA et al., 2004). A inibição da angiogêne-

se tem sido associada aos benefícios dos tocotrie-

nóis no combate à degeneração macular e na 

retinopatia diabética (MIYAZAWA et al., 2009; 

SHIBATA et al., 2009).

Os tocotrienóis apresentam diversos benefícios na 

área de prevenção e tratamento de câncer e se 

apresentam como um ótimo aliado no tratamento. 

Diversos estudos embasados em experimentos 

clínicos determinaram que a quimioterapia para 

câncer administrada a agentes quimioterapêuticos, 

como os tocotrienóis, torna o tratamento mais eficaz 

e sinérgico, aumentando a efetividade da morte de 

células tumorais e amenizando o risco de resistên-

cia a medicamentos e seus efeitos colaterais 

(SYLVESTER et al., 2013).

Dentro de todas as áreas estudadas sobre os efeitos 

dos tocotrienóis, nenhuma outra área se tornou um 

alvo tão importante como no campo de prevenção e 

redução de tumores. 

Ao contrário dos tocoferóis, diversas pesquisas tem 

demonstrado que os tocotrienóis possuem a 

habilidade de bloquear a proliferação e conduzir à 

morte de células cancerígenas. Além disso, células 

com alto grau de malignidade demonstraram ser 

mais sensíveis à apoptose estimulada pelo tocotrie-

nol. Segundo estudos, os isômeros delta- e gama-

tocotrienol apresentaram maior potência 

independentemente do mecanismo de ação 

(TAN ca. 2002). 

A angiogênese é a formação de novos vasos 

sanguíneos que estão presentes nos processos de 

crescimento e cura, mas também estão associados 

ao desenvolvimento de diversas doenças como o 

câncer. Quando há formação do tumor, há necessi-

dade do crescimento de vasos sanguíneos para sua 

manutenção. Novos tratamentos de câncer visam 

interromper a angiogênese e levar o tumor ao 

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).
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Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).

Fonte: (SYLVESTER et al., 2013) 

Fonte: (SYLVESTER et al., 2013) 
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EFEITOS ANTIPROLIFERATIVOS DOS TOCOTRIENÓIS

Os efeitos antiproliferativos dos tocotrienóis estão associados com a supressão das vias intracelulares envolvidas na sinalização mitogênica, síntese da prostaglandina 
e atividade da HMG-CoA Redutase.

Os mecanismos mediadores da apoptose induzida pelo tocotrienol incluem a ativação da via de estresse mitocondrial, resultando na liberação do citocromo-c e 
subsequente ativação da caspase-9, via de sinalização do receptor de morte através da ativação da caspase-8 e/ou via de estresse do retículo endoplasmático (ER), 
resultando na ativação da JNK e liberação da CHOP e caspase-12 ER-residente. Em última análise, a ativação de qualquer uma destas três vias apoptóticas 
subsequentemente resulta na ativação de caspases efetoras e finalmente a morte programada da célula.  
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CÂNCER DE MAMA

combate através da estimulação da apoptose dessas 

células cancerígenas (NESARETNAM et al., 1998; 

SHUN et al., 2004). Além disso, a segurança do uso 

dessas substâncias no combate ao câncer de mama 

foi confirmada por Shun (2004).

Um estudo de controle de caso realizado com mulhe-

res com nódulos mamários revelou que mulheres que 

apresentavam nódulos mamários malignos possuíam 

níveis de tocotrienóis muito inferiores quando compa-

rados aos das mulheres com nódulos mamários 

benignos. Os pesquisadores concluíram que a maior 

concentração de tocotrienóis no tecido adiposo em 

pacientes benignos, sustenta a ideia que os tocotrie-

nóis proporcionam proteção contra o câncer de mama 

(NESARETMAN et al., 2007).

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).

O câncer de mama é o tipo de câncer mais prevalente 

em mulheres no mundo depois do câncer de pele não 

melanoma. O desenvolvimento de novos tratamentos 

se torna um grande benefício para a redução do risco e 

da mortalidade por esse tipo de câncer. Os fitoquími-

cos naturais se tornam promissores para tratamentos 

alternativos do câncer, entre eles os tocotrienóis têm 

apresentado grande relevância. Através de sua 

atividade antiproliferativa e apoptótica, muito superior 

comparada aos tocoferóis, a suplementação dietética 

de tocotrienóis é relacionada fortemente com a 

redução do risco de câncer de mama (SYLVESTER et 

al., 2013).

Estudos demonstraram a eficiência dos tocotrienóis 

(gama- e delta-tocotrienol) no controle do crescimen-

to de células cancerígenas mamárias, o qual foi inibido 

independente dos receptores de estrogênio, e no 
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Fonte: (NESARETMAN et al. 1998).

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).

Fonte: (NESARETMAN et al. 1998).
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Efeito de tocoferóis individuais na regulação do crescimento de células humanas de câncer de mama ER+MCFMcGrath responsivas a estrogênio em cultivo de camada única. As 
células foram cultivadas por (A) 7 ou (B) 14 dias em placas de 24 poços em meio RPMI1640 sem vermelho de fenol e contendo 5% de DCFCS e aumentando as concentrações de 
α-tocotrienol (αT₃) (●,○), γ-tocotrienol (γT₃) (■,□), ou δ-tocotrienol (δT₃) (▲, ∆) na ausência de estradiol (-E) (símbolos abertos, linhas pontilhadas), ou em presença de 10⁻⁸ M de 

estradiol (+E) (símbolos preenchidos, linhas sólidas). As células foram plaqueadas em uma densidade de 1,06 ± 0,08 x 10⁴ células por placa para o experimento -E + αT₃, de 1,30 ± 

0,08 x 10⁴ células por placa para o experimento -E + γT₃, de 0,78 ± 0,05 x 10⁴ células por placa para o experimento -E + δT₃, e de 2,44 ± 0,21 x 10⁴ células por placa para todo o 

experimento +E com αT₃, γT₃ e δT₃. Barras de erros representam o erro-padrão das placas em triplicata.  Barras de erros foram omitidas onde o erro era pequeno demais para a 
demonstração visual.

VES-, α-TEA- e células humanas de câncer de mama MDA-MB-435 induzidas pelo δ-tocotrienol para sofrer apoptose. Células MDA-MB-435 na concentração de 1,5 x 10⁵ células/ml 

em placas de 12 poços foram cultivadas em (A) 2,5, 5, 10 e 20 µg/ml VES, α-TEA, ou δ-tocotrienol por 2 dias ou (B) 20 µg/ml VES, 20 µg/ml α-TEA ou 5 µg/ml δ-tocotrienol por 1, 2 e 3 
dias antes da avaliação da apoptose. As células foram monitoradas para apoptose (%) através da caracterização morfológica do núcleo de células coloridas com DAPI, como descrito 
em Materiais e Métodos. Lisados celulares de células cultivadas em MDA-MB-435 com 20 µg/ml de (C) α-TEA ou (D) δ-tocotrienol por 3, 6, 12, ou 24 horas foram analisados pelo 
método “Western Immunoblotting” para clivagem do substrato PARP da caspase-3. O fragmento clivado da PARP tem um Mᵣ de aproximadamente 84.000 Daltons (84 kDa.). (A e B) 
Dados apoptóticos são mostrados como a média ± Desvio Padrão de três experimentos separados. (C e D) São apresentados dados de três experimentos independentes utilizando o 
método “Western Immunoblotting”.
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O câncer de próstata é o tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos e é responsável por 10% 

de todas as mortes provocadas por câncer em pacientes do sexo masculino. Estatísticas americanas 

apontam que um a cada seis homens desenvolverá esse tipo de câncer no decorrer da vida, ficando atrás 

apenas do câncer de pulmão e intestino. 

O gama- e o delta-tocotrienol presentes nas sementes de urucum inibiram vários tipos de 

linhagem de câncer de próstata através da indução da apoptose em células cancerígenas (CAMPBELL 

et al., 2011; CONSTANTINOU et al., 2009).

CÂNCER DE PRÓSTATA

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).

Fonte: (CONSTANTINOU et al., 2009).

Valores IC₅₀ (µM) de derivados homólogos e sintéticos de vitamina E 
em células DU145, PC₃ e LNCaP

Tocoferóis

Succinatos de Tocoferol

Succinatos de Tocotrienol

Tocotrienol

Células DU145, PC  e LNCaP foram incubadas em placas de 96 poços com derivados homólogos e sintéticos da vitamina E (faixa de concentração 0-100 µM) por 3

um período de 24-72 horas. No final do período de incubação as células foram coloridas com cristal violeta e os valores IC  foram determinados conforme descrito 50

na seção Materiais e Métodos. Os valores são a média de três determinações a partir de três experimentos independentes. Erro < 10%.
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OUTROS TIPOS DE CÂNCER

Estudos correlacionam a ingestão de tocotrienóis à 

proteção de doenças neurodegenerativas como o 

Alzheimer (WEIMING e HUANBIAO, 2015). Os resultados 

dessas pesquisas indicaram que os tocotrienóis bloquei-

am o processamento e localização da proteína de ligação 

ao fator transcricional HMG-CoA Redutase e o farnesil 

pirofosfato sintase (FPPs). Desse modo enfraquecem a 

patogênese do Alzheimer e com sua atividade anti-

inflamatória contribuem para a sua prevenção. 

Além disso, um estudo realizado com 121 voluntários 

com 35 anos ou mais, que apresentavam fatores de risco 

cardiovascular e lesões da substância branca cerebral – 

Leucoaraiose (confirmada por ressonância magnética), 

receberam aleatoriamente 200 mg de tocotrienóis ou 

placebo, duas vezes ao dia durante 2 anos.  Os resulta-

dos desse estudo demonstraram que o volume de lesões 

da substância branca cerebral no grupo de tratamento 

com placebo, aumentaram ao longo dos 2 anos, enquan-

to que o grupo suplementado com tocotrienóis permane-

ceu essencialmente inalterado. Foi concluído que os 

tocotrienóis atenuam a progressão de lesões da substân-

cia branca cerebral (GOPALAN et al., 2014).

NEUROPROTETOR

Os tocotrienóis, principalmente as formas gama- e 

delta-tocotrienol, apresentam-se extremamente 

eficazes para a utilização em tratamentos e prevenção 

de diversos tipos de câncer.

O câncer de pâncreas foi inibido pelo delta-tocotrienol 

induzindo a apoptose em vitro (MALAFA e SEBTI, 

2014; HUSAIN, et al., 2017). Além disso, outros 

estudos demonstram a supressão da carcinogênese 

hepática, pulmonar, gástrica e de cólon (WADA et al., 

2005; ZHANG et al., 2011; SUN et al., 2008; SUN et 

al., 2009; XU et al., 2009).

Os tocotrienóis, especialmente o gama- e o delta-

tocotrienol são potentes inibidores da oxidação 

lipídica ocasionada pela radiação UV (TRABER  et 

al., 1997). Essas substâncias inibiram a proliferação 

celular do melanoma in vitro e retardaram o 

melanoma altamente metastático em animais (HE 

et al., 1997). 

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).
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A. - Média da alteração do volume da lesão da substância branca (WML) a partir da linha de base dos 
grupos de tocotrienol e placebo usando a análise conforme o protocolo.

B. - Média da alteração do volume da lesão da substância branca (WML) a partir da linha de base dos 
grupos de tocotrienol e placebo usando a análise por intenção de tratar.

Fonte: (Gopalan et al., 2014)
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A osteoporose trata-se de uma condição metabólica 

caracterizada pela redução progressiva da densidade 

óssea, ocasionando o aumento do risco de fraturas. Essa 

condição manifesta-se em ambos os sexos e é relaciona-

da ao envelhecimento. Embora ocorra entre mulheres e 

homens, essa doença manifesta-se principalmente em 

mulheres após o evento fisiológico da menopausa 

devido à queda de produção do estrógeno.

Os ossos são formados de uma matriz onde são deposita-

dos complexos minerais com cálcio. As células denomi-

nadas osteoclastos são responsáveis pela reabsorção 

das áreas envelhecidas, enquanto que, as células 

osteoblastos promovem ossos novos, proporcionando a 

renovação constante da estrutura óssea. Quando há o 

desequilíbrio decorrente do aumento da absorção das 

células velhas e diminuição da formação de novas células 

ósseas resulta no desenvolvimento inicial da osteopenia 

SAÚDE ÓSSEA

(perda leve de massa óssea) e consequentemente da 

osteoporose (perda grande da massa óssea). 

Estudos pré-clínicos e clínicos demonstraram que o 

tocotrienol apresenta benefícios para a saúde óssea. 

Seus efeitos benéficos são atribuídos a sua atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, supressor da via do 

mevalonato e modulador de genes favoráveis para a 

formação óssea (CHIN e IMA-NIRWANA, 2015). 

Segundo pesquisa in vivo, comprovou-se que o tocotrie-

nol apresenta efeitos de proteção óssea, proporcionando 

aumento do número de osteoblastos, da deposição 

mineral e da atividade de formação óssea, além de 

diminuir o número de osteoclastos, da erosão óssea e da 

atividade de reabsorção óssea, evitando a degeneração 

da densidade mineral óssea e da microarquitetura (CHIN 

e IMA-NIRWANA, 2015).

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).
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Fonte: (CHIN e IMA-NIRWANA, 2015).

Fonte: (CHIN e IMA-NIRWANA, 2015).
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Outra pesquisa realizada com tocotrienóis extraídos do 

urucum utilizou 89 mulheres osteopênicas na pós-

menopausa, divididas aleatoriamente em 3 grupos: 

suplementados com placebo; com comprimidos com baixa 

concentração de tocotrienóis e com comprimidos com alta 

concentração de tocotrienóis, durante 12 semanas. 

Esse estudo concluiu que a suplementação com 

tocotrienóis (principalmente o delta-tocotrienol) diminuiu 

as concentrações de biomarcadores de reabsorção óssea 

e de reguladores de remodelação óssea. Os resultados 

apresentaram a supressão da reabsorção óssea e do 

RANKL e o aumento da relação BALP/NTX. Esses efeitos 

osteoprotetores dos tocotrienóis foram em parte atribuídos 

à  sup ressão  do  es t resse  ox ida t i vo  e  da  v ia 

OPG/RANK/RANKL (SHEN et al., 2018).

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).

Fonte: (SHEN et al., 2018)
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Efeito da suplementação com tocotrienol em marcadores ósseos, BALP do soro (a), NTX da urina (b), relação BALP/ NTX (c), sRANKL do soro (d), OPG do 
soro (e) e relação sRANKL/ OPG (f), em mulheres na pós-menopausa com osteopenia. Os dados são apresentados como médias dos grupos. Fosfatase 
alcalina óssea específica BALP, telopeptídeo N-terminal NTX.
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O delta-tocotrienol apresentou um fator de proteção 

solar (FPS) de 5.5 e demonstrou capacidade de 

suprimir o melanoma (YAP et al., 2010; FERNANDES 

et al., 2010). 

Estudo recente demonstrou que os tocotrienóis 

extraídos do urucum (gama- e delta-tocotrienol) 

são eficazes adjuvantes no tratamento com antibióti-

cos contra a bactéria Staphylococcus aureus resisten-

te à meticilina (MRSA), espécie responsável por 

diversas infecções, tornando-se a mais importante no 

quadro de infecções hospitalares e comunitárias. O 

efeito antimicrobiano dos tocotrienóis aplicado à 

daptomicina potencializou a citotoxidade de células 

exterminadoras naturais e aumentou os marcadores 

de restauração de feridas.  Além disso, a carga 

bacteriana foi reduzida em 1.000 vezes quando 

comparado ao grupo contro le não t ratado 

(PIERPAOLI et al., 2017).

A pele é o maior órgão do corpo humano e, assim 

como os outros, passa por mudanças conforme 

envelhecemos. A vitamina E tem apresentado 

diversos benefícios para a saúde da pele. Entre os 

compostos do complexo E, os tocotrienóis têm 

apresentado destaque para a proteção e restaura-

ção da pele através da aplicação oral ou tópica.

Estudos têm demonstrado que os tocotrienóis 

reduzem a hiperpigmentação, reparam os danos 

cutâneos da pele em ferimentos, protegem da 

exposição à luz, suprimem o câncer de pele e 

promovem a cicatrização de feridas ocasionadas 

pela bactéria Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina (MRSA).

As formas delta- e gama-tocotrienol apresentam 

maior potência na redução da pigmentação da pele 

e manchas, inibindo a síntese de melanina. 

Tocotrienol extraído da semente do Urucum - (Tocotrienol do Urucum).
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