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Vegapure® FS (Cognis/Alemanha)
Fitoesteróis para a saúde do coração

Os esteróis vegetais ou fitoesteróis são componentes naturais dos óleos
vegetais comestíveis. Diversos estudos ao longo das últimas décadas têm
comprovado

a

ação

benéfica

dos

fitoesteróis

na

redução

de

problemas

cardiovasculares.
Os fitoesteróis desempenham nos vegetais as mesmas funções básicas que
o colesterol em animais, isto é, apresentam um papel importante na função da
membrana celular. Entretanto diversos estudos clínicos têm comprovado a ação dos
fitoesteróis na redução dos níveis de colesterol, além de outros diversos efeitos
benéficos para a saúde.
As estatinas são atualmente o tratamento de eleição para a redução do
colesterol-LDL e são obtidas a partir de síntese química. No entanto, existem alguns
efeitos colaterais como novos casos de diabetes, dores musculares e sobrecarga
hepática. Vegapure® FS é uma excelente opção ao tratamento de eleição para a
redução de colesterol LDL, pois além de sua origem natural, obtido de óleo de
girassol, praticamente não apresenta efeitos adversos, com exceção de uma
redução nos níveis de beta-caroteno no sangue, situação que pode ser resolvida
pela adição de uma pequena quantidade de beta-caroteno ou dieta controlada.
Vegapure® FS é composto dos seguintes fitoesteróis: sitosterol, campesterol
e stigmasterol. Devido à semelhança estrutural dos componentes de Vegapure® FS,
com a molécula de colesterol, conforme pode se verificar na figura 1, tem-se uma
redução na absorção de colesterol a partir no intestino delgado.

Figura 1: Semelhança entre as estruturas dos componentes de Vegapure® FS versus
Colesterol

Vegapure® FS é obtido de óleos de vegetais e de sementes de soja, de
couve silvestre, girassol e milho.
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Problemas cardíacos e morte no mundo
De acordo com dados da World Helth Report, de 2004, a enfermidade
cardiovascular é responsável pela morte de 16,7 milhões de pessoas por ano no
mundo todo. Entre os fatores de risco relacionados a doença cardiovascular, o
maior é o nível elevado de colesterol na corrente sanguínea.
O colesterol absorvido no intestino é transportado na circulação pelas
lipoproteínas que diferem-se por sua densidade. A lipoproteína de baixa densidade,
LDL- Low Density Lipoprotein, transporta o colesterol do fígado para os tecidos,
pode então se depositar nas paredes das artérias causando estreitamento, processo
chamado de aterosclerose. Enquanto a lipoproteína de alta densidade, HDL- High
Density Lipoprotein, transporta o colesterol dos tecidos de volta para o fígado, por
onde é excretado na bile. A remoção do excesso de colesterol tem papel vital na
diminuição o acúmulo de colesterol nas paredes das artérias. Portanto altos nívies
de LDL-colesterol são apontados como importante fator de risco para doenças
cardiovasculares.
Por estes motivos, torna-se de grande interesse um produto que seja capaz
de reduzir os níveis de LDL-colesterol sem, no entanto reduzir os níveis de HDLcolesterol. Pensando nisso a Cognis lançou o Vegapure® FS.

Propriedades de Vegapure® FS
O consumo regular de fitosteróis reduz os níveis de LDL-colesterol.
Vegapure® FS é capaz de reduzir os níveis de LDL-colesterol sem reduzir os
níveis de HDL-colesterol ou triglicerídeos em geral.
Os efeitos de Vegapure® FS são igualmente positivos, em termos da redução
percentual dos níveis do colesterol sanguíneo tanto em pacientes normais quanto
em pacientes com hipercolesterolemia.
O consumo de fitoesteróis leva a uma redução entre 8% a 15% nos níveis
de LDL-colesterol.
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Mecanismo de ação de Vegapure® FS
Devido à semelhança estrutural de seus componentes com a molécula de
colesterol, Vegapure® FS compete com o mesmo na formação das “micelas” bilecolesterol, no intestino. Desta forma impede a incorporação do colesterol à
lipoproteína LDL, que é responsável pelo transporte do colesterol para os tecidos e
consequente acúmulo nas artérias (figura 2).
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Digestão do Colesterol sem Vegapure® FS
O fígado produz colesterol que é transportado através
da bile, para o intestino. No intestino é adicionado o
colesterol ingerido na dieta, então este colesterol se
liga as lipoproteínas do tipo LDL e atinge a corrente
sanguínea, podendo levar a formação de placas
gordurosas nas artérias.

Digestão do Colesterol com Vegapure® FS
Vegapure® FS promove a remoção do colesterol do
corpo, pois diminui a quantidade de colesterol
transferida do intestino para a corrente sanguínea.
Portanto ajuda a diminuir os níveis de LDLcolesterol, reduzido as chances de doenças
cardiovasculares.

Figura 2: Mecanismo de Vegapure® FS na diminuição dos níveis de LDL-colesterol

Com o consumo de Vegapure® FS ocorre a redução da absorção de LDLcolesterol no intestino delgado, com consequente aumento na excreção fecal.
Portanto os níveis de LDL-colesterol na corrente sanguínea diminuem e,
consequentemente, as chances de problemas cardiovasculares também é reduzida.

Associação Vegapure® FS e Ômega-3
Estudos recentes em animais demonstraram que a administração de
fitosteróis e ômega-3, além de diminuir os níveis de colesterol e triglicérides,
também oferecem diversos benefícios cardiovasculares, como efeitos benéficos no
endotélio e na função das células do músculo liso vascular.
Evidências sugerem que a combinação é efetiva na redução dos níveis de
diversos fatores de risco cardiovascular, incluindo as concentrações de colesterol
total e de triglicérides no plasma, fatores pró-agregratórios, eicosanóides arrítmicos
e níveis de tromboxano A2.
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Os benefícios da associação fitosteróis e ômega-3 em humanos são bem
conhecidos e podem ser exemplificados pela dieta da população do Mediterrâneo,
rica em fitosteróis e ômega-3, e a baixa incidência de doenças cardiovasculares, em
particular o infarto do miocárdio, encontradas nesta população.
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Indicação e Concentração de uso
Vegapure®

FS

pode

ser

utilizado

como

um

suplemento

alimentar,

coadjuvante no tratamento de colesterol. Associado a ômega-3, auxilia na
prevenção de doenças cardiovasculares.
A concentração de uso é de 800mg duas vezes ao dia, pode ser administrado em
sachês, flaconetes e cápsulas.

Conclusão
Vegapure® FS reduz os níveis de LDL-colesterol, portanto reduz fortemente
as chances de doenças cardiovasculares.
A redução dos níveis de LDL-colesterol não é acompanhada por redução dos
níveis de HDL-colesterol (colesterol bom) ou triglicerídeos em geral. Vegapure® FS
oferece efeitos igualmente positivos na redução percentual dos níveis do colesterol
sanguíneo

tanto

em

pacientes

normais

quanto

em

pacientes

com

hipercolesterolemia.
A suplementação com fitoesteróis leva a uma redução entre 8% a 15% nos
níveis de LDL-colesterol.
A associação de Vegapure® FS e ômega-3 fornecem diversos benefícios para
o sistema cardíaco além de diminuir os níveis de colesterol também oferece
diversos benefícios cardiovasculares, como efeitos benéficos no endotélio e na
função das células do músculo liso vascular.
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