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1. RESUMO

A diminuição  do  tempo  e  da  qualidade  de  sono  pode  predispor  a  alterações

hormonais,  metabólicas,  emocionais,  modificar  o  comportamento  alimentar

consequentemente aumentando o risco de obesidade e de diabetes tipo II. Nesse

contexto, o uso de plantas medicinais que contribua com o restabelecimento do ciclo

sono vigília, complementar ao tratamento dietoterápico, pode auxiliar na manutenção

e na recuperação do estado nutricional e na promoção da qualidade de vida. 

2. INTRODUÇÃO

O sono é uma necessidade vital, descrita como um estado fisiológico normal,

reversível,  com  modificação  do  nível  da  consciência,  que  resulta  em

reestabelecimento da energia física, intelectual e psíquica1.  Segundo Santos  et al

apud Reimão (2002)2, a atividade encefálica pode ser dividida em vigília, sono não

REM e sono REM (do inglês Rapid Eyes Movement). A vigília corresponde ao estado

fisiológico de consciência, o sono não REM é caracterizado pela presença de ondas

lentas, projetado para o repouso e o sono REM é caracterizado por movimentos

oculares rápidos e profundo relaxamento muscular. 

A privação de sono na literatura tem sido objeto de estudo devido sua relação

com a obesidade. O ciclo sono vigília pode ser alterado pela diminuição de tempo de

sono e alterar o comportamento alimentar, uma vez que o indivíduo que permanece

maior  tempo  acordado  está  mais  propenso  a  comer.  Estas  alterações  estão

relacionadas à resposta metabólicas do organismo, dos hormônios grelina (atua no

aumento do apetite) e leptina (associada com a saciedade)3. 

Diante disso,  surgiu-se a hipótese de que compostos bioativos de plantas

medicinais como o  Panax Ginseng e a  Griffonia simplicifolia poderiam auxiliar no

tempo e na qualidade do sono e, consequentemente, como adjuvantes no controle

do peso.

3. OBJETIVO

 O objetivo desse trabalho foi verificar os efeitos e os mecanismos de ação de

compostos  bioativos  de plantas  medicinais  como o  Panax ginseng  e a  Griffonia

simplicifolia sobre a qualidade e o tempo de sono, assim como, sua relação com a

obesidade.

4. METODOLOGIA



Foi realizado um levantamento bibliográfico, sem restrição de data, nas bases

de  dados  SCIELO  e  PUBMED.  Os  descritores  utilizados  foram:  qualidade  do

sono/sleep quality;  tempo de sono/sleep time; distúrbios do sono/sleep disorders;

ginseng coreano/Panax ginseng; ginsenosídeos/ginsenoside; Griffonia simplicifolia.

5. DESENVOLVIMENTO

Panax  ginseng,  conhecido  popularmente  como  Ginseng  coreano  ou

vermelho, contém vários componentes ativos, como saponinas de ginsenosídeos.

Passos (2009)4 sugere que estas substâncias sejam responsáveis pela atividade

ansiolítica do Panax ginseng, em que o sistema gabaérgico está envolvido. 

Vários estudos foram realizados para verificar os efeitos do Panax ginseng no

sono e na ansiedade. Lee (2012)5 observou que a administração de extrato seco de

Ginseng (200mg/Kg de peso), durante 9 dias, promoveu um aumento de ondas em

sono NREM e REM, efeito não observado no 1º e 5º dia de tratamento. Verificou que

na administração repetida do Ginseng houve um aumento no tempo de sono. Estudo

posterior em células demonstrou que a ativação da subunidade Y2 do receptor de

GABA  pode  ser  uma  das  bases  moleculares  dos  efeitos  benéficos  dos

ginsenosídeos  sobre  o  sono  e  ansiedade.6  Resultados  semelhantes  foram

observados por Chanana (2016).7 

Em estudo caso-controle com homens (n=15), idade entre 15 a 37 anos, a

administração de 1,5g de extrato de Ginseng vermelho, três vezes por dia, durante 7

dias,  aumento  o  tempo  e  a  eficiência  do  sono.8 Outro  estudo  realizado  com

pacientes diagnosticados com fibromialgia (n=20, idade: 21-60 anos), verificou que o

extrato seco de  Pana ginseng (100mg/dia) durante 12 dias reduziu a ansiedade e

melhorou o sono.9

Estudos avaliando os efeitos do extrato de semente de Griffonia simplicifolia

são  escassos.  Sugerem  que  a  planta  por  ser  rica  em  triptofano,  substância

precursora de serotonina, exerce efeito ansiolítico10 e pode ser útil no tratamento da

obesidade por aumentar a saciedade.11

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O Panax Ginseng e a Griffonia simplicifolia parecem auxiliar no tratamento do sono,

devido  aos seus compostos  ativos  indutores  do sono,  no  entanto  para  se  obter



eficácia  sugere-se  frequência  na  utilização  e  quantidades  específicas,  sendo

recomendável maiores estudos sobre o tema. 
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