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INFINITAS POSSIBILIDADES PARA
O TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO
Vencer barreiras, transpor limites e levar o que há de mais moderno para o
mercado magistral, este é o objetivo da Infinity Pharma®. Uma marca que tem
em seu DNA o espírito inovador e a evolução como peças fundamentais, capazes
de transformar a marca líder do segmento, referência em prevenção e inovação
do tratamento individualizado, em um modelo de negócios com uma identidade
que representa uma nova visão para o futuro, com infinitas possibilidades.
Inspirada no infinito, a empresa inicia um novo ciclo e pretende superar as
expectativas de consumidores, médicos e farmacêuticos magistrais, combinando
qualidade, pesquisa, tecnologia, em novas propostas para a individualização, com
ativos exclusivos.
Com uma experiência que antecede a marca, a Infinity Pharma® se consolidou
como uma empresa especializada no tratamento individualizado, referência na
prevenção e inovação em produtos, serviços e conceitos para profissionais da
saúde e para o mercado magistral.
E agora, com o olhar voltado para além do horizonte, a empresa evolui em mais
uma importante etapa e quer expandir os benefícios e a qualidade do setor, com
base na credibilidade dos produtos, ética e modelo de trabalho.
Infinity Pharma®, a nossa proposta é o novo, ir além das fronteiras existentes,
sempre em busca de infinitas possibilidades.
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Introdução
Observamos um aumento do número de
casos de dor articular e artrose em indivíduos
cada vez mais jovens[1]. Problemas articulares
aparecem mais frequentemente nos joelhos,
quadris, mãos e coluna. Essas articulações,
por diversos fatores, acabam perdendo sua
capacidade de movimentação indolor, transmissão de forças e sustentação de peso, causando dor e sofrimento.
São diversos os fatores envolvidos no
desenvolvimento da dor articular. A idade certamente é um grande fator, mas hoje também
é clara a influência de fatores metabólicos,
inflamatórios e mecânicos[2]. Estruturalmente
falando, a cartilagem articular tem papel fundamental na gênese do problema, já que uma
cartilagem de qualidade irá permitir uma movimentação livre, indolor e com baixo coeficiente
de atrito, além de uma absorção e distribuição
de forças adequada. O osso subcondral também tem papel relevante, pois é a base de sustentação da cartilagem.

O colágeno é peça chave nas articulações, pois está envolvido na formação não
apenas da cartilagem, mas também nos ossos,
tendões, músculos, ligamentos e outras estruturas importantes para o correto funcionamento articular. Buscando aumentar e melhorar a
produção de colágeno, várias alternativas tem
sido estudadas. O silício (Si), um mineral altamente presente em nosso organismo, através
de sua forma biodisponível (ácido ortosilícico),
tem sido usado com sucesso na Dermatologia,
em casos de osteoporose e, mais recentemente, em casos de osteoartrose[3-6].
Apresentamos o relato de caso em que
dores articulares foram tratadas com sucesso,
com o uso de um composto de ácido ortosilícico estabilizado com colina.
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Relato de Caso
RFSG, 56 anos, sexo feminino, com queixa de dor nos joelhos, quadris e ombro direito,
relacionada ao trabalho (depiladora). Também
relatou dor nos joelhos, após atividade física
(caminhada).
Como antecedentes pessoais, a paciente é menopausada em uso de reposição
hormonal, tiroidectomizada em uso de levotiroxina e refere depressão controlada com medicação. Nega diabetes, hipertensão ou cirurgia
articular prévia. IMC = 20,36. Sedentária.
Ao exame físico apresentava joelhos
com alinhamento neutro, sem derrame ou edema, com arco de movimento completo e queixa

de dor na interlinha medial. Testes meniscais
e ligamentares negativos. Quadris também tinham arco de movimento completo, com dor
leve à rotação interna bilateralmente. O ombro
direito estava assintomático no momento, com
testes para manguito ou instabilidade negativos.
As radiografias dos quadris e joelhos
apresentavam discretas alterações compatíveis com artrose leve (grau 2 de Kellgreen &
Lawrence) – Figuras 1 a 3.

Figura 1: Radiografia em AP da bacia.
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Figura 2: Radiografia em AP
com carga do joelho direito.

Figura 3: Radiografia em AP
com carga do joelho esquerdo.

Foi aplicada a escala visual analógica de
dor (EVA), com resultado de 58 (0-100) para
dor no momento e 67 para a pior dor nos últimos 3 dias. O questionário de WOMAC com
questões sobre dor, rigidez e função de joelhos e quadris teve 58 pontos (sendo zero o
melhor resultado possível e 96 o pior possível).
O tratamento proposto foi o uso de Boswellia serrata (MOVE™) e ácido ortosilícico estabilizado com colina (BIOSIL™), além de um
programa de exercícios resistidos e orientação
de atividade aeróbica em bicicleta ergométrica.
No primeiro retorno, após 1 mês, a paciente referiu pequena melhora. O exame físico
continuava o mesmo. A escala EVA teve resultado de 55, para dor no momento, e 72, para a
pior dor nos últimos 3 dias. O questionário de

WOMAC teve 41 pontos. A paciente havia acabado de iniciar atividades físicas com pilates.
O tratamento foi mantido.
Com 3 meses de seguimento houve
nova visita. Desta vez a paciente relatou grande melhora sintomática. A escala EVA foi de 23
no momento e 34 no pior momento dos últimos
3 dias. O questionário de WOMAC teve 17 pontos, com grande melhora nos 3 domínios (dor,
rigidez e função). A paciente estava extremamente satisfeita e realizando atividades físicas
com bicicleta ergométrica e pilates, de 3 a 4
vezes por semana.
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Discussão
Desde a década de 70 temos evidência
da importância do silício na formação óssea,
quando um estudo avaliou o efeito da restrição
do aporte de mineral em frangos, demonstrando que a deficiência dele causou deformidades ósseas e defeitos de cartilagem[7]. O silício já foi associado com mineralização óssea,
síntese de colágeno, alterações da pele, cabelo e unhas, doença de Alzheimer, melhora
do sistema imunológico e alguns outros efeitos
farmacológicos[8]. No entanto, o ácido ortosilícico (H4SiO4), forma principal de silício biodisponível para seres humanos e animais, não
tem recebido a atenção adequada até agora.
O silício (Si) é o segundo elemento
mais abundante presente na crosta terrestre,
atrás apenas do oxigênio. É também um mineral altamente presente no corpo humano (atrás
apenas do ferro (Fe) e fundamental no processo de produção da molécula de colágeno.
Um estudo anterior, demonstrou que o ácido
ortosilícico estabilizado em colina (ch-OSA™)
foi capaz de estimular a formação de colágeno ósseo em mulheres osteopênicas [5]. Outro
estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, avaliou o efeito
de ch-OSA™ nos sintomas de osteoartrite do
joelho, com melhora sintomática significativa,
após 12 semanas de tratamento, em homens
que tomaram ch-OSA™, em comparação com
homens no grupo placebo[6].
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Este mesmo estudo encontrou também
uma diminuição da degradação da cartilagem articular através dos marcadores bioquímicos de degradação da cartilagem COMP e
CTXII[7].
O extrato de Boswellia serrata (Move™)
tem ação anti-inflamatória direta através da inibição da 5-lipoxigenase, diminuindo a produção de leucotrienos, além da inibição do fator
de necrose tumoral alfa, citocina pró-inflamatória responsável, entre outras coisas, pela diminuição da produção de colágeno pelo condrócito, pelo aumento da inflamação articular
e pela produção de metaloproteinases, com
destaque para a MMP-3. A Boswellia serrata,
assim como a maioria dos fitoterápicos utilizados no tratamento da osteoartrite, ainda tem
ação anti-inflamatória e analgésica através de
caminhos ainda não esclarecidos.
A paciente do presente relato apresentava dor em múltiplas articulações, o que
inviabiliza opções de tratamentos localizados,
como infiltrações intra-articulares, por exemplo. Nestes casos, é preferível o uso de medicações com atuação sistêmica. Outra vantagem do uso de ch-OSA™ em mulheres é o
efeito positivo sobre a pele, , os cabelos e as
unhas, já muito bem demonstrado na literatura. A paciente em questão apresentou melhora lenta e gradativa, com excelente resultado,
após 3 meses de tratamento.
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