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Editorial

Para encerrar mais um ano de publicações científicas para a prática do 
nutricionista, trazemos artigos para iniciar 2018 com importantes atualizações. 

Na área de nutrição clínica, duas revisões esclarecedoras acerca do papel 
antioxidante do tucum-do-cerrado, um alimento da biodiversidade de nosso 
Centro-oeste, e sobre a importância da promoção e modulação de uma microbiota 
intestinal saudável para reduzir os riscos e complicações da doença gordurosa 
hepática, uma das doenças crônicas não transmissíveis que têm sua incidência 
aumentada nos últimos anos. 

Na área esportiva, um importante artigo sobre o papel do exercício e da alimentação 
nos centros motivacionais da sensação de prazer no sistema nervoso central, e como a sua influência 
no comportamento compulsivo pode implicar no tratamento da obesidade. 

Em fitoterapia, trazemos um estudo de caso sobre o tratamento com Rhodiola 
rosea em associação a outros fitoterápicos sobre agentes estressores.

Para dar continuidade à série de Agroecologia, sua terceira parte tratará 
das Sementes Crioulas, que caracterizam o DNA da Agricultura Sustentável. 

Uma deliciosa receita de drink de abacaxi com ervas deixará o seu verão 
repleto de nutrientes para proteção antioxidante e contra os raios UV com um 
toque de refrescância e muito sabor!

Ótima leitura e um 2018 com muita vitalidade positiva!   

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional

Dra. Paula Gandin
Presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional
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Ana Cristina de Macena Freitas e Gabriela Pimentel

O uso da Rhodiola rosea na modulação do 
estresse e compulsão alimentar: 

um estudo de caso

The use of Rhodiola rosea in the modulation of stress and binge eating: a case study

Resumo

O ciclo circadiano é um processo biológico endógeno que ocorre de forma cíclica num período de 24 horas com liberação hormonal 
característica, incluindo o cortisol. Em situações de estresse, vê-se o aumento da produção desse hormônio e a dessincronização de 
ritmicidade desse ciclo, que vem sendo estudada nos transtornos alimentares. O objetivo do presente estudo de caso foi diminuir o sintoma 
compulsivo alimentar por meio da redução dos fatores estressantes e depressivos, com adequação do ciclo circadiano em função do 
controle da liberação de cortisol com o uso da Rhodiola rosea em acompanhamento no tratamento nutricional. Foram realizadas quatro 
consultas em que foram aferidos peso, altura, circunferências de cintura abdominal, bicipital, panturrilha e bioimpedância elétrica. Foram 
aplicados recordatório de 24 horas, questionário de rastreamento metabólico e teia das interconexões metabólicas. Após tais avaliações, 
foi elaborada a prescrição de plano alimentar e de fitoterápicos, incluindo a Rhodiola rosea. Segundo o questionário de rastreamento 
metabólico de sinais e sintomas, houve melhora da insônia da primeira para a segunda consulta, quando o uso dos fitoterápicos foi 
realizado de forma mais contínua; ainda assim, mesmo com o retorno do período de insônia na terceira consulta, o resultado foi abaixo 
do relatado na primeira. A Rhodiola rosea apresenta propriedades adaptógenas com efeito no sistema nervoso central, auxiliando no 
transporte de neurotransmissores por inibição da monoamina oxidase A (MAO A), mantendo por mais tempo a serotonina na fenda 
sináptica; modula HSP70 (proteína de choque térmico) controlando fator estressante; e apresenta efeito na redução do nível de cortisol, 
contribuindo para modular o ciclo circadiano. A Rhodiola rosea, nos estudos científicos, demonstrou efeito positivo como um regulador 
dos níveis de cortisol com ação adaptógena. No entanto, para vermos resultados mais expressivos de seu uso, seria necessária uma 
melhor adesão ao tratamento completo e um acompanhamento longitudinal do caso.

Palavras-chave: Rhodiola rosea, cortisol, adaptógeno, ciclo circadiano.

Abstract

The circadian cycle is an endogenous biological process that occurs cyclically in a 24 hour period with a particular hormonal release, 
one of them being cortisol. In stressful situations, the increase in the production of this hormone can be noticed, and the desynchroni-
zation of the rhythm of that cycle has been studied in eating disorders. The objective of this study was to reduce the compulsive food 
symptom by lowering stressful and depressive factors, with the adequacy of the circadian rhythm due to the control of cortisol release 
through the use of Rhodiola rosea in monitoring the nutritional treatment. Four sessions were conducted, when weight, height, abdom-
inal waist circumference, biceps, calf and bioelectrical impedance were measured. 24-hour recall, metabolic screening questionnaire 
and functional medicine matrix were applied. After such evaluations, the prescription of a diet plan and phytotherapics was made, 
including Rhodiola rosea. According to the metabolic screening questionnaire, there was improvement in the insomnia from the first 
to the second visit, when the use of herbal medicines was carried out more continuously; even with the return of the insomnia period 
at the third visit, the result was below the one reported in the first occasion. Rhodiola rosea has adaptogenic properties with effect on 
the central nervous system, aiding the transport of the neurotransmitters by the inhibition of monoamine oxidase (MAO), extending the 
serotonin in the synaptic cleft; it modulates HSP70 (heat shock protein) controlling stressor; and it has effect on the reduction of the 
cortisol level, contributing to modulate the circadian rhythm. In scientific studies, Rhodiola rosea showed positive effect as a regulatory 
cortisol with adaptogenic action. However, to see more expressive results from their use, a better adherence to complete treatment and 
a longitudinal follow-up would be necessary.

Keywords: Rhodiola rosea, cortisol, adaptogen, circadian rhythm
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Ana Cristina de Macena Freitas e Gabriela Pimentel

O
Introdução

O ciclo circadiano é um processo biológico 
endógeno que ocorre de forma cíclica num 
período de 24 horas pela atividade fisiológica 
do sono/vigília, que é regulado pelo núcleo 
supraquiasmático do hipotálamo, sendo 
influenciado por variações luz/escuridão. Regula, 
também, variações circadianas hormonais, sendo 
o cortisol um desses hormônios. Seu pico de 
secreção é pela manhã, e o seu ponto mais baixo, 
no início da noite. O cortisol é um hormônio 
glicocorticoide essencial à vida, sintetizado pelas 
glândulas suprarrenais a partir do colesterol, 
envolvendo reações a nível mitocondrial e do 
retículo endoplasmático. Em situações de estresse, 
vê-se o aumento da produção desse hormônio1.

É importante notar que a dessincronização de 
ritmicidade vem sendo estudada nos transtornos 
alimentares, graças ao papel dos relógios biológicos 
na sincronização entre comportamentos, sistemas 
fisiológicos e moleculares, controlando expressões 
de adipocinas, atividades enzimáticas e hormônios 
responsáveis pelo controle do processo alimentar2.

O humor pode variar em todo o ciclo de 
24 horas, mostrando uma alteração à noite 
se comparado com o horário da manhã3. Nas 
perturbações de humor, verificam-se alterações 
na melatonina que variam em função do tipo 
de perturbação. O eixo hipotálamo-hipófise-
adrenal, responsável pela secreção de cortisol, 
parece também estar alterado nas perturbações do 
humor. Esse eixo conduz à secreção de cortisol, 
sob o controle do hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH) secretado pela hipófise anterior. Em 
circunstâncias normais, a secreção do cortisol 
segue um ritmo circadiano, com fases dia-noite 
invertidas em relação à secreção da melatonina4.

Vale ressaltar que a melatonina é sintetizada a 
partir da serotonina nas reações de conversão do 
triptofano em serotonina, seguida de conversão 
da serotonina em N-acetilserotonina e, então, 
conversão da N-acetilserotonina em melatonina5. 
Alterações nas concentrações de serotonina 
no cérebro estão relacionadas a alterações de 
comportamento e humor, ansiedade, agressividade, 
depressão, sono, fadiga e, ainda, a supressão 
de apetite. O sistema serotonérgico apresenta 

controle sobre a fome e a saciedade por meio de 
diversos receptores, com diferentes funções6.

Dessa forma, pode-se mencionar que fatores 
estressantes contribuem para o aumento do 
hormônio cortisol, e rupturas no ritmo circadiano 
podem contribuir para alterações na liberação 
de melatonina, influenciando a ocorrência de 
episódios depressivos e de compulsão alimentar.

O presente trabalho tem como objetivo elaborar 
e aplicar uma conduta nutricional para diminuir 
o sintoma de compulsão alimentar por meio da 
redução dos fatores estressantes e depressivos, 
auxiliando no controle da liberação de cortisol com 
o uso da Rhodiola rosea em acompanhamento no 
tratamento nutricional.

Metodologia

O presente trabalho corresponde a um estudo 
de caso. Foram realizadas quatro consultas, 
nas quais foram aferidas as medidas de peso e 
altura, circunferências de cintura, abdominal, 
bicipital e da panturrilha, como também foi 
feita avaliação por bioimpedância elétrica em 
balança elétrica digital bipolar (Lumina), com 
precisão de 100 gramas, estando o paciente com 
roupas leves e sem sapatos. Nas consultas foram 
aplicadas algumas ferramentas para avaliação 
do paciente, dentre as quais: o questionário de 
24 horas para avaliação do padrão alimentar; o 
questionário de rastreamento metabólico, para 
avaliar a presença de cada sintoma baseado em 
seu perfil de saúde; e a teia de interconexões, uma 
ferramenta de auxílio para ampliar os aspectos 
integrativos do pacientes, já que representa as 
interrelações que ocorrem no metabolismo, 
como os mecanismos bioquímicos, hormonais, 
neurológicos, imunológicos e químicos7.

No primeiro momento, foram prescritas 
orientações gerais em relação ao número de 
refeições por dia, redução do consumo de 
doces e aumento da ingestão de fibras e não foi 
prescrita nenhuma terapia fitoterápica. Na segunda 
consulta, foram feitas as mesmas medições 
antropométricas, aplicado o questionário de 
rastreamento metabólico, recordatório de 24 
horas e a teia de interconexões para avaliação 
dos aspectos integrativos do paciente, bem como 
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foram prescritos um plano alimentar completo e 
terapia fitoterápica. A conduta fitoterápica incluiu 
o tratamento com extratos secos de Rhodiola 
rosea (raiz; padronizado em 4% de rosavina – 200 
mg, 1 dose/dia após o desjejum por 30 dias) e de 
Griffonia simplicifolia (sementes; padronizado em 
98% de 5-HTP – 25 mg, 1 dose/dia às 15h por 30 
dias); infusão de Melissa officinalis (partes aéreas; 
2 g) juntamente com a decocção de Zingiber 
officinale (rizoma; 2 g), 1 xícara (150 ml) 2 vezes 
ao dia (18-20h e às 23h), por 30 dias; e infusão 
de Erythrina mulungu (cascas e folhas; 2 g) 
juntamente com decocção de Zingiber officinale 
(rizoma; 2 g), 1 xícara (150 ml) 2 vezes ao dia 
(18-20h e às 23h), por 30 dias. 

Na terceira e quarta consultas, foram aplicados 
e aferidos os mesmos métodos e parâmetros 
das consultas anteriores e realizadas adaptações 
e modificações nas dosagens dos extratos 
fitoterápicos antes prescritos (aumento para 400 
mg de Rhodiola rosea e para 75 mg de Griffonia 
simplicifolia, ambos com a mesma posologia da 
consulta anterior). Dentre as plantas usadas na 
prescrição fitoterápica, a escolhida para realização 
do levantamento bibliográfico foi a Rhodiola 
rosea.

Para pesquisa bibliográfica, utilizaram-se os 
bancos de dados da OMS/WHO, Lilacs, Medline 
e PubMed. A pesquisa foi realizada no período 
de agosto a novembro de 2016. As palavras-
chave para a pesquisa foram: Rhodiola rosea, 
adaptógeno, cortisol, serotonina, melatonina, 
compulsão alimentar, ciclo circadiano, ritmo 
circadiano e suas respectivas versões em inglês. 
Foram incluídos os artigos nas línguas portuguesa, 
inglesa e espanhola, com estudos de qualquer 
nacionalidade, sem especificação de método 
de estudo utilizado, incluindo as revisões e em 
qualquer temporalidade. Foram adicionados os 
artigos citados pelos autores das pesquisas que 
tivessem relevância ao tema. Foram excluídos 
aqueles artigos nos quais não houvesse ligação 
entre os sintomas e a Rhodiola rosea ou com o 
ritmo circadiano e compulsão alimentar.

Resultados

Através da avaliação antropométrica, eviden-

ciou-se que o paciente apresentou estado nutricio-
nal classificado como sobrepeso, de acordo com o 
Índice de Massa Corporal8 (IMC = 27,7 Kg/m2), e 
circunferência abdominal aumentada (109 cm), fa-
vorecendo o risco de doenças cardiometabólicas9. 
Durante o tratamento, observou-se leve emagreci-
mento. Tinha função intestinal normal, com uma 
evacuação ao dia de classificação 2-3 na escala de 
Bristol10, porém, relatou histórico de constipação 
com uso de medicações, principalmente quando 
fora da residência. 

Relatou insatisfação com a vida atual, 
autodenominando-se depressivo e associando 
esse sintoma com desempenho ruim na faculdade, 
falta de perspectiva com o futuro profissional, 
ausência da família, insatisfação com o local onde 
mora, dificuldade financeira, solidão, insegurança 
em tomar atitudes e baixa autoestima em relação 
ao corpo. Referiu incômodo com a circunferência 
abdominal aumentada, suor excessivo e dificuldade 
de concentração nos estudos. Apresentava acne 
em todo rosto no momento da consulta, mas 
não relatou incômodo com esse fato. Praticava 
atividade física recreativa uma vez na semana 
(futebol), sem orientação profissional, no período 
noturno (das 18h às 21h).

Segundo o recordatório de 24 horas, o paciente 
referiu o consumo de uma dieta com padrão pró-
inflamatório. Foram observadas preferências por 
alimentos gordurosos, mas principalmente doces, 
com o hábito de sair na madrugada para comprá-
los. Notou-se que a primeira refeição do dia era 
o almoço, uma alimentação monótona, rica em 
carboidratos simples, alimentos industrializados, 
baixa ingestão de folhosos (principalmente verdes 
escuros) e fontes de ômega-3. 

Foi possível observar interrelações entre os 
hábitos alimentares e marcadores e gatilhos. Os 
excessos de substâncias tóxicas (agrotóxicos, 
metais pesados etc.) ingeridas podem causar 
problemas funcionais, ao passo que é prevalente 
a carência de nutrientes essenciais para o 
funcionamento de nossas defesas11.

As alterações do ritmo circadiano apresentado 
pelo paciente foram notórias, visto que o 
mesmo permaneceu acordado em atividades de 
madrugada, relatando dificuldade de concentração 
e vigília pela manhã e despertando em torno das 
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12h, podendo apresentar, consequentemente, 
uma alteração no padrão de secreção hormonal 
regulado por esse ciclo, sugerida pelos sinais e 
sintomas apresentados1.

Paciente seguiu as recomendações por 
aproximadamente 14 dias, fazendo o uso da 
linhaça e reduzindo o consumo de açúcar. Porém 
abandonou as orientações, alegando difícil 
acesso a produtos de boa qualidade no local onde 
reside, desestímulo para fazer a própria comida 
e muita vontade de comer doce após as grandes 
refeições. No entanto, continuou fazendo uso dos 
fitoterápicos até o fim das cápsulas.

Segundo o questionário de rastreamento 
metabólico de sinais e sintomas (Gráficos 1, 2 e 3), 
houve melhora da insônia (evidenciada no sistema 
Cabeça) da primeira para a segunda consulta, 
em que o uso dos fitoterápicos foi realizado de 
forma mais contínua. Ainda assim, mesmo com o 

retorno do período de insônia na terceira consulta, 
o resultado foi abaixo do relatado na primeira.

Ocorreu melhora, também, nos sintomas 
de lacrimejamento dos olhos, nariz entupido e 
corrimento nasal, tosse e necessidade de limpar 
a garganta (sistemas de Olhos, Nariz, Boca/
Garganta, respectivamente), porém não foi 
possível avaliar se algum fitoterápico ministrado 
possa ter influenciado nesse resultado. Notou-se 
melhora nos scores de azia e na produção de gases 
intestinais (sistema de Trato Digestivo), melhora 
da hiperatividade, da dificuldade de descansar 
e relaxar (sistema de Atividade/Energia). Foi 
possível observar uma redução da dificuldade 
de tomar decisões, melhora em memória, 
concentração (sistema de Mente). Não foram 
observadas modificações expressivas nos sinais 
e sintomas de dor de cabeça, acne, constipação, 
fadiga, moleza, ansiedade, medo e depressão.

Gráfico 1. Resultado do questionário de rastreamento metabólico da 1ª consulta (por sistemas) 

Gráfico 2.  Resultado do questionário de rastreamento metabólico da 2ª consulta (por sistemas)
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O paciente apresentou dificuldade de adesão ao 
horário prescrito inicialmente para administração 
do fitoterápico Rhodiola rosea, pois acordava após 
às 10h. Sendo assim, foi sugerido administrar no 
horário em que acordasse, porém mesmo com a 
mudança do horário o paciente não fez uso regular 
do fitoterápico mencionado. 

Discussão

A prescrição fitoterápica envolveu um conjunto 
de fitoterápicos que possuem princípios ativos que 
atuam nos diferentes gatilhos dos sinais e sintomas 
acima mencionados. 

A Rhodiola rosea (família Crassulaceae) foi o 
adaptógeno escolhido para ser aprofundado neste 
estudo de caso, porém vale lembrar que o resultado 
clínico está envolvido na soma da prescrição 
nutricional e fitoterápica. 

Essa planta é amplamente estudada pelos 
pesquisadores nos países situados na Europa 
Oriental e na Ásia, podendo receber o nome 
popular de novo-ginseng e raízes-de-ouro12. Em 
sua composição química, seus rizomas e raízes 
apresentam como principais constituintes ativos 
as rosavinas, uma série complexa de álcoois 
monoterpênicos e glicosídeos fenilpropanoides, 
como rosina, rosarina e rosavina, rosirisina e 
tirosol13.

Estudos científicos realizados com a Rhodiola 
rosea observaram diferentes resultados, dentre os 
quais efeito adaptógeno, de proteção contra o fator 

estressante, ações cardioprotetora, antioxidante 
e estimulante sobre o sistema nervoso central, 
incluindo efeitos nas funções cognitivas, tais 
como atenção, memória e aprendizagem, efeito 
antifadiga, efeitos antidepressivos e ansiolíticos, 
normalizando atividade endócrina14.

Vale ressaltar que o paciente estudado 
apresentou, como queixa principal, alterações no 
ritmo circadiano, mantendo-se acordado ao longo 
da madrugada e ao longo do dia, comprometendo a 
produção e liberação de melatonina, apresentando 
momentos de cansaço ao longo do dia. É 
importante mencionar que uma ruptura no ritmo 
circadiano pode modificar os padrões endógenos 
de liberação de cortisol, como evidenciado em 
estudo com trabalhadores noturnos, nos quais se 
verificou que os níveis de cortisol no seu período 
de sono (dia) foram superiores aos níveis de 
cortisol no período de sono dos trabalhadores 
diurnos (noite)1, ou seja, mesmo com o período 
de sono/descanso, os níveis desse hormônios se 
mantiveram elevados nos trabalhadores de turno 
invertido, mostrando a importância de se manter 
os padrões de ritmicidade humana (como seres de 
hábitos diurnos e repouso noturno).

Um fator importante a ser mencionado é 
o complexo cortisol-glicocorticoides (GR) 
(cortisol-GR). O principal receptor do cortisol 
são os receptores dos GRs, nos quais o cortisol 
se liga, formando um complexo no citoplasma, 
e através de uma alteração conformacional é 
permitida a translocação do complexo para o 

Gráfico 3.  Resultado do questionário de rastreamento metabólico da 3ª consulta (por sistemas)
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núcleo celular. Uma das hipóteses é que, devido 
ao estado sugestivo de comportamento depressivo 
do paciente, a função do complexo cortisol-GR 
esteja afetada. Isso pode ser devido a alterações 
de substâncias que regulam a função dos GRs, 
citocinas e as substâncias que estão envolvidas 
na via do AMP cíclico. A interleucina-1a inibe 
a translocação do complexo cortisol-GR do 
citoplasma para dentro do núcleo celular. A PKA 
(proteína quinase A), aumenta a transcrição 
genética mediada pelo AMP cíclico. Sendo assim, 
pode-se concluir que essas moléculas podem 
induzir uma resistência ao complexo cortisol-
GR por ocasionarem alterações na quantidade 
de GRs disponíveis para a ligação ao cortisol 
e, assim, comprometer sua função no feedback 
negativo do cortisol durante a depressão. Outro 
ponto importante é que há, ainda, contribuição na 
desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
(HPA)1, gerando alterações de níveis de cortisol ao 
longo do dia. Essas alterações estão diretamente 
ligadas ao ciclo circadiano, pois o cortisol é um 
importante hormônio da regulação desse ciclo. 

O provável mecanismo de ação da Rhodiola 
rosea no sistema de estresse está envolvido 
no eixo HPA. O estresse induz a liberação do 
hormônio liberador de corticotrofina (CRH) a 
partir do hipotálamo, seguido pela liberação 
de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) da 
pituitária, simulando liberação de hormônios 
suprarrenais e neuropeptídeo Y (NPY), a fim de 
fazer uma resposta frente ao estresse. A reação de 
regulação por feedback é iniciada pela liberação 
de cortisol a partir do córtex suprarrenal, seguida 
por ligação a receptores de glicocorticoides 
(GR) no cérebro. Este sinal para a liberação 
de hormônios do cérebro e o estresse induzido 
pelo aumento do cortisol diminuem para o nível 
normal no sangue. Estresse pequeno a moderado 
é essencial para a vida, porém o estresse grave 
pode causar depressão, o que está associado 
com a geração de moléculas ativas de oxigênio, 
incluindo o óxido nítrico, que é conhecido por 
inibir a formação de adenosina trifosfato (ATP). 
O estresse induzido sinaliza proteínas quinases 
c-Jun N-terminal (JNK) para inibir a sinalização 
GR; por conseguinte, esse feedback é bloqueado, 
e o teor de cortisol no sangue de pacientes 

depressivos é permanentemente alto. Isso está 
associado a perturbações da memória, capacidade 
de concentração, fadiga e outros sintomas. A 
Rhodiola rosea suprime a elevação de JNK e do 
cortisol no estresse, estimulando a formação de 
HSP70 (proteínas de choque térmico 70), que são 
conhecidas por inibir a JNK. Por conseguinte, o 
óxido nítrico não aumenta, e a geração de ATP 
não é suprimida15.

No período noturno, o paciente relatou uma 
elevação da vontade de consumir alimentos 
ricos em carboidratos simples, o que dificulta o 
processo de equilíbrio do peso adequado. Outras 
questões relacionadas ao estresse e à elevação do 
cortisol estão presentes, como: insatisfação com a 
carreira profissional, permanecer em outra cidade 
longe dos familiares e sentimento de solidão. 
Nesse aspecto, o cortisol também demonstra 
ter um papel importante no comportamento 
alimentar, além de ser associado com aumento 
da ingestão energética em indivíduos saudáveis. 
A produção de cortisol tem um ritmo circadiano 
que depende da estimulação do ACTH. Seu 
nível encontra-se elevado próximo ao início das 
atividades diárias, decaindo ao longo das 24h6. 
A Rhodiola com sua ação adaptógena, faria uma 
adaptação do nível de cortisol, regulando os 
fatores estressores e, assim, teria uma possível 
ação no comportamento alimentar.

Os fatores estressantes têm sido associados com 
irregularidades na ingestão alimentar em humanos. 
Sabe-se que peptídeos como a leptina e a grelina 
podem estar envolvidos na ingestão alimentar e na 
regulação da resposta ao estresse. A interação entre 
grelina e cortisol tem sido estudada em humanos, 
indicando que o estresse pode induzir um aumento 
nos níveis de grelina plasmática, associado a níveis 
séricos de cortisol2.

A Rhodiola rosea mostrou ser uma raiz 
potente com atividade antidepressiva, por sua 
ação na inibição da enzima monoamina oxidase 
A (MAO A), apresentando uma influência sobre 
os níveis de serotonina e noradrenalina nas 
terminações nervosas através dessa inibição. A 
MAO é uma enzima que contém o cofator flavina-
adenosina-dinucleotídeo (FAD), localizado na 
membrana mitocondrial externa, que catalisa a 
desaminação oxidativa de monoaminas endógenas 
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ou exógenas16. A MAO A age preferencialmente 
sobre a serotonina e a noradrenalina17.

 A Rhodiola rosea tem a ação de aumentar a 
concentração sináptica de serotonina, facilitando 
o transporte do neurotransmissor e condicionando 
maior excitação dos neurônios que possuem 
receptores para esses mediadores. Por sua 
vez, a ação da serotonina, que tem uma menor 
degradação e se mantém em maior quantidade 
por mais tempo na fenda sináptica, será mais 
prolongada e de maior intensidade17. 

A serotonina também está envolvida no 
controle da ingestão alimentar: quando apresenta 
altos níveis, ocorre a diminuição da ingestão 
energética total, ou seletivamente diminui a 
seleção de carboidrato em relação à proteína6. 
Dessa forma, podemos relacionar a Rhodiola 
rosea com ação benéfica na redução do consumo 
alimentar, principalmente no de carboidratos.

Tendo em vista os dados mencionados e os 
estudos relacionados, pode-se notar que o paciente 
obteve efeitos benéficos mesmo não atendendo a 
prescrição da Rhodiola rosea de forma regular. 

Fatores relacionados aos sistemas Mente, Cabeça 
e Atividade/Energia apresentaram melhora nos 
sinais e sintomas, os quais podem ser atribuídos, 
em parte, aos mecanismos acima mencionados. 
No entanto, faz-se necessário um tempo maior 
de tratamento e acompanhamento para avaliar a 
real efetividade dessa planta no caso do paciente. 

Conclusão

A Rhodiola rosea apresentou, em diversos 
estudos científicos, efeito positivo no controle do 
ciclo circadiano, com ação adaptógena, regulando 
a liberação de cortisol, diminuindo a resistência 
ao complexo cortisol-GR, controlando o consumo 
alimentar e diminuindo a sintomatologia depressiva 
via inibição da receptação da serotonina pela 
MAO A. No entanto, para vermos resultados mais 
expressivos nos agentes estressores e a melhora 
dos sintomas já apresentados anteriormente pelo 
paciente seria necessária uma melhor adesão 
ao tratamento completo e um acompanhamento 
longitudinal do caso.
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