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Tema 

Yoga e Celastrus paniculatus, o emprego de terapias alternativas para melhora de            

pacientes portadores de Alzheimer  

Resumo 

Neste trabalho de revisão de literatura, discute-se a relação entre a doença             

de Alzheimer, Celastrus paniculatus e Hatha-Yoga com enfoque principal na perda           

das capacidades cognitivas e a ação de ambos na melhora da qualidade de vida dos               

portadores da Doença de Alzheimer. Discute-se ainda aspectos genéticos         

associados ao Alzheimer e a importância de métodos terapêuticos alternativos na           

prevenção e diminuição dos impactos progressivos, bem como a importância da           

terapia preventiva com Hatha-Yoga. 

Palavras-chave: Alzheimer, Yoga, Celastrus paniculatus, Jyotishmati, terapia       

alternativa, Hatha-Yoga 

Introdução 

Descrita inicialmente pelo psiquiatra Alois Alzheimer, a Doença de Alzheimer          

(DA), constitui hoje uma das maiores ameaças ao crescente fenômeno do           

envelhecimento populacional, pois atinge mais de 25 milhões de pessoas no mundo            

movimentando recursos em torno de 100 bilhões de dólares ao ano, relacionados ao             

mercado e pesquisa na área (Caixeta, 2012).  

Segundo dados do IBGE (2012), no Brasil há cerca de 1,2 milhões de casos,              

grande parte destes ainda sem diagnóstico. De acordo com a literatura médica e de              

outros profissionais, a doença de Alzheimer (DA) é um tipo de demência especial             

que acarreta a perda progressiva das funções intelectuais (pensamento, fala,          

memória, etc.). É uma doença degenerativa e ocorre a perda do parênquima            

cerebral reduzindo o seu volume. Ocorre ainda, a destruição dos neurônios do            

córtex cerebral, há a atrofia cerebral (CAMARGO, 2003). 
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 A DA pode ser dividida em três fases – leve, moderada e grave – de acordo                

com o nível de comprometimento cognitivo e o grau de dependência do indivíduo             

segundo Bottino (2002).  

No cromossomo 8, existem 484 genes já reconhecidos; em sua maior parte            

são oncogenes e genes supressores de tumores. Desses 484 genes, 21 (ADRA1A,            

ARHGEF10, CHRNA2, CHRNA6, CHRNB3, DKK4, DPYSL2, EGR3, FGF17,        

FGF20,FGFR1, FZD3, LDL, NAT2, NEF3, NRG1, PCM1, PLAT, PPP3CC, SFRP1 e           

VMAT1/SLC18A1) são responsáveis por transtornos neuropsiquiátricos (como       

esquizofrenia, depressão e bipolaridade) e por transtornos neurodegenerativos        

(como Mal de Parkinson e Alzheimer). Entretanto, parece que apenas o gene            

APOE4 está relacionado à DA, segundo Benazzato (2014). 

Acredita-se que a intervenção terapêutica que poderia adiar o início ou           

progressão da DA reduziria drasticamente o número de casos nos próximos 50 anos             

conforme os dados da Alzheimer's Association (2010). 

Segundo Carneiro (2016) o Ayurveda é provavelmente o sistema de saber           

médico tradicional mais antigo do mundo. Literalmente Ayus em sânscrito que dizer            

vida e, Veda quer dizer ciência ou conhecimento. Proveniente da Índia e datado de              

mais de cinco mil anos, muitos dizem que a Ayurveda, a “Ciência da Vida”, seria a                

grande fonte, “ a “ciência mãe” e que dele emanariam todas as outras Racionalidade              

médicas do mundo. 

Jyotishmati (Celastrus paniculatus) é uma planta medicinal preciosa        

reverenciada na Índia por seus efeitos tônicos no cérebro e tem sido usada há              

séculos na Ayurveda. O extrato aquoso de CP demonstra efeitos notáveis na função             

cognitiva, afia a memória, contribui na melhora e aumento do foco, possui            

propriedades antioxidantes. O extrato de CP protege as células neuronais contra a            

toxicidade de H2O2, em parte devido a sua ação antioxidante e capacidade de induzir              

enzimas antioxidantes. O extrato de CP ainda protege as células neuronais da            

toxicidade indutora do glutamato, modulando a função dos receptores de glutamato.           

Além disso, o CP extrai células neuronais protegidas devido a suas propriedades de             

eliminação de radicais livres, reduzindo a peroxidação lipídica, por sua capacidade           
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de induzir a enzima antioxidante catalase. Possui atividade colinérgica, que de fato            

contribui para a melhora da memória VAO (2012). Segundo Frawley (2009), Yoga e             

Ayurveda são ciências irmãs que se desenvolveram juntas e influenciaram uma a            

outra durante a história.   

Estima-se um aumento considerável no número de casos de DA conforme           

aumenta a longevidade humana e, considerando que ainda não estão claras a            

genética da DA e a relação entre Celastrus paniculatus e Yoga como terapia eficaz              

em portadores desta doença, justifica-se a realização do presente estudo por           

abordar um tema atual e tratar-se de um tipo de terapia alternativa e preventiva              

voltada a melhora da qualidade de vida dos portadores de DA. 

Objetivo 

Verificar a relação entre Yoga e o consumo regular de Celastrus paniculatus            

na melhora do quadro de portadores de Alzheimer. 

 Metodologia 

Este trabalho trata-se de uma revisão da literatura que procura reunir e avaliar             

criticamente artigos indexados às bases de dados científicas tais como a Biblioteca            

Virtual de Saúde da Bireme e o Google Acadêmico sintetizando resultados de            

estudos primários para responder o objetivo em questão por meio das seguintes            

palavras-chave: “Celastrus paniculatus”, “Alzheimer” e “Yoga”. 

Desenvolvimento 

Este trabalho está sendo elaborado a partir de uma revisão de literatura nas             

bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde da Bireme e no Google Acadêmico              

no período de 2001 a 2017. Algumas referências bibliográficas mais antigas também            

estão sendo incluídas conforme relevância do tema considerando que a Yoga é uma             

arte milenar. Até o presente momento, somando-se todas as bases de dados, foram             

encontrados 55 artigos, e notou-se que alguns se repetiram nas diferentes bases de             

dados e outros não se enquadravam nos preceitos deste estudo, devido ao fato de              

Celastrus paniculatus também estar sendo investigado pelos autores para tratar          

outras doenças como câncer, mal de Parkinson e doença de Huntington. Para o             
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desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os seguintes artigos abaixo         

apresentados. 

Resultados Preliminares 

 Ação antioxidante do extrato das sementes de Celastrus paniculatus 

De acordo com estudo realizado por Badrul e Haque (2011) utilizando o extrato              

seco das sementes de C.paniculatus e diluída em acetato de etilo (EtOAC), foi             

constatado significativa atividade de eliminação de antioxidantes       

2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH). Em ensaio enzimático para observar       

acetilcolinesterase (AChE) e butirilcolinesterase (BChE) utilizando o método        

desenvolvido por Ellman et al. (1961), o extrato de sementes de C. paniculatus e              

suas frações solúveis orgânicas exerceram efeitos inibitórios estatisticamente        

significantes sobre a AChE e BChE conforme observa-se na tabela abaixo: 

Tabela 1. Efeitos de eliminação, inibição do extrato, fração da semente de C.P. contra DPHH,               

ONNOO e ROS Total 

Amostra  aDPPH 

IC50(µg/ml) 

bONOO- 

IC50(µg/ml) 

 
ROS  

IC50(µg/ml) 

MeOH 86.33 ± 1.02* 20.16 ± 0.61* 34.72 ± 0.48* 

CH2CL2 186.50 ± 1.02# 50.85± 0.28** 72.10 ± 0.68* 

EtOAc 25.92 ± 1.02* 15.79± 0.18** 17.01 ± 0.32* 

Ácido Ascórbico 250 72.08± 2.41* 34.72± 0.48* 

L-penicilamina 12.50 ± 0.02 8.20 ± 0.3  

Trolox   16.79± 0.19 

Os valores de IC50 são médias ± SEM (n = 3) *; p <0,001 pelo teste  para valores entre a amostra e o 
controle. ** p <0,05 pelo teste para valores entre a amostra e o controle. # Não significativo. 
 

Com relação ao ONOO- o extrato de C. paniculatus mostrou boa atividade na             

limpeza deste sistema exibindo atividade inibitória de acordo com o controle positivo            

deste experimento. Ainda segundo estes autores, estudos foram realizados         

apoiando-se na correlação entre DA, inflamação e estresse oxidativo e/ou estresse           
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nitroso. Foram levantadas duas hipóteses sobre o mecanismo molecular de DA: a            

hipótese colinérgica e a hipótese da cascata amiloide. 

Experimento com extrato de Celastrus paniculatus em ratos Wistar 

Em um experimento aprovado pelo Comitê Institucional de Ética Animal (IAEC)            

usando 80 ratos machos Wistar foram realizados testes empregando o extrato seco            

de Celastrus paniculatus diluído em etanol, filtrado e evaporado para a utilização e             

verificação de sua atividade biológica. Este fracionamento foi suspenso em água           

seguido de partição sequencial com diferentes solventes como éter de petróleo,           

acetato de etilo e n-butanol. O preparado do extrato de C.paniculatus e acetato de              

etilio (CPEE) foi padronizado determinando o teor de ácido linoléico através da            

análise densitométrica de cromatografia de camada fina (TLC) usando o sistema de            

cromatografia de camada fina de alto desempenho (HPTLC). O ácido          

3-nitropropiônico (3-NP) foi administrado nos ratos por promover efeito inibidor          

irreversível da succinato desidrogenase, enzima do complexo II da cadeia          

respiratória e o tratamento com ele produz inibição deste complexo, com           

consequente liberação de cálcio mitocondrial, estresse oxidativo e morte de          

neurônios do estriado. Foram administradas doses diárias de 10mg/kg de CPEE aos            

animais no período de 14 dias corridos. Seis dias após o tratamento com o              

extrato/fração, 3-NP foi administrado aos animais de cada grupo de teste 1 h após a               

administração do extrato /fração. O mesmo esquema de tratamento foi seguido nos            

próximos 14 dias (MALIK et. al., 2017). 

O efeito de CPEE e suas várias frações contra a neurotoxicidade induzida por              

3-NP também foi avaliado medindo seu efeito em diferentes parâmetros bioquímicos           

conforme a tabela abaixo: 
Tabela 2- Efeito de C. paniculatus na atividade cerebral de acetilcolinesterase. 

Grupo Tratamento Atividade Colinesterase 

(μM/min/g tecido) 

Inibição da atividade de 

Colinesterase (%) 

1 Controle 39.64 ± 1.89  

2 Piracetam 30.05 ± 1.92** 24.2 

3 CP (350 mg/kg) 34.42 ± 1.36* 13.17 

4 CP (1050 mg/kg) 31.98 ± 1.91** 19.33 

Os valores são médios ± SEM, * p <0,05, ** p <0,01. 
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O presente estudo demonstra o potencial terapêutico de CP e respectivas            

fracções,., PF, EF, AF e BF, respectivamente, contra 3-NP alterações          

comportamentais e dano oxidativo induzido. CPEE (100 mg / kg), e entre as várias              

fracções testadas, AF (36 mg / kg), foram mais eficazes na melhoria de 3-NP.              

Alterações induzidas comportamentais (peso corporal, função locomotora, o        

desempenho dos ratos no Rotarod, desempenho em feixe de equilíbrio e retenção            

da memória), e os danos oxidativos (peroxidação lipídica atenuada, os níveis de            

nitritos, catalase restaurado, SOD e níveis de GSH). 

As sementes de C. paniculatus parecem promover efeito neuroprotetor em           

extrato aquoso que também mostraram ação contra o glutamato. O extrato aquoso            

de C. paniculatus mostrou efeito antagônico para os receptores NMDA e seu            

aumento associado na Ca2 + fluxos, protegendo os neurônios de eventual toxicidade            

do glutamato. 

Assim, sendo, o presente estudo, o efeito protetor de CP contra 3-NP             

neurotoxicidade induzida poderia ser devido ao forte efeito antioxidante STI e o seu             

papel contra a toxicidade do glutamato por inibir os receptores de NMDA. No             

entanto, mais investigações são necessárias para elucidar os mecanismos celulares          

de CP contra 3-NP sintomas HD-como induzidas. 

 

Utilização da Yoga para Doença de Alzheimer 

A prática de Hatha-Yoga envolve flexibilidade, coordenação e equilíbrio,         

pontos alcançados devido aos àsanas de extensão e flexão da coluna vertebral, no             

mais a permanência nas posturas e por serem anti-gravidade estimulam a           

massagem nos órgãos internos, favorecendo a oxigenação e circulação. Um          

elemento que acompanha as posturas é a atenção nos músculos que estão            

trabalhando e também sobre a respiração, um componente importante na          

modulação do Sistema Nervoso Autônomo (Riley, 2004).  

A meditação possui grande potencial para prevenir o declínio cognitivo e da             

memória devido a seus efeitos de redução do estresse (Raghavendra et. al.,2009).            

O estresse está diretamente relacionado aos níveis de cortisol no organismo, que            

por sua vez é bem conhecido por seus efeitos tóxicos nas células do hipocampo.              
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Esta afirmação é fundamentada por vários estudos, que concluem que a           

hipercortisolemia na doença de Alzheimer parece estar relacionada à progressão          

clínica da doença, mas não ao envelhecimento ou aumento da sobrevivência. Sendo            

assim, a hipercortisolemia induzida pelo estresse pode agravar ainda mais a doença            

de Alzheimer, no entanto, uma prática regular de meditação pode, através da            

redução do estresse e redução dos níveis séricos de cortisol, proporcionar           

benefícios aos pacientes com DA (Raghavendra et. al., 2009). Nas modalidades           

diferentes de exercícios físicos se encontra a Hatha-Yoga cujas sessões estão           

combinadas os àsanas (posturas), exercícios respiratórios, meditação e as técnicas          

de relaxamento de acordo com Taimni (1996) e Ruggiero (2006). 

Atualmente, pouco estudo vem sendo realizados com pacientes de Alzheimer           

relacionando o efeito do yoga como preventivo do declínio cognitivo e da memória e              

pesquisas adicionais são necessárias nesta área. 

 

Estudo piloto com pacientes portadores de DA utilizando Hatha Yoga 

Em um experimento conduzido por Rodriguez et. al. (2011) foram observados 8             

pacientes voluntários com idade de 60 anos, sendo um homem e sete mulheres,             

diagnosticados com DA grau 5 (demência moderada) pela equipe de neurologistas           

da Clínica de Memória e Fundação Cardio Infantil (Bogotá-Colômbia). Nenhum          

destes pacientes teve outros tipos de doença nos últimos 6 meses. Estas            

informações permitiram considerar incluí-los em um programa de Hatha Yoga.          

Durante a execução deste estudo todos os pacientes foram devidamente          

acompanhados por seus cuidadores. Além das sessões de exercícios foram          

empregadas outras ferramentas para coletar dados mais precisos sobre os          

pacientes, como: 

• Questionário de qualidade de vida para doença de Alzheimer (ADRQL) 

• Escala de Hamilton para ansiedade (Moreno et al., 2004) 

• Escala de Hamilton para depressão (Moreno et al., 2004). 

• Índice de memória de trabalho de processamento da Escala de Inteligência           

WAIS III (Tulsky e Jianjun, 2003). 
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• Escala de Tinetti (Associação Colombiana de Gerontologia e Geriatria,         

2006) 

• Test Sit and Reach modificado.  

• Escala de Barthel (Valverde, Flórez e Sánchez, 1994). 

• Escala de Lawton e Brody  

Após a coleta destes dados procedeu-se à aplicação do programa de Hatha-Yoga            

anteriormente projetado contendo um conjunto de sete posturas e adequado para           

instruções orientadas a esta população de forma curta, repetitiva, sem termos           

abstratos e/ou relacionada à lateralidade (esquerda, direita). O programa foi          

executado por 14 semanas com duas sessões semanais de 60 minutos por            

sessão.O programa contemplou um conjunto de posturas que trabalham flexibilidade          

orientada (postura do compasso de calibre), o equilíbrio (por exemplo, árvore), força            

(por exemplo, o guerreiro), respiração (por exemplo, gato-cão), oxigenação cerebral          

e regresso venoso (por exemplo postura da vela variante simples) e, finalmente uma             

fase de relaxamento. Durante as sessões o instrutor permanentemente enfatizava          

aspectos como a respiração e auto-consciência em exercícios; repetindo as          

instruções, usando palavras como "atenção, concentração, mostrando os exercícios         

e fazendo correções e feedback visual de cada pose para cada participante.            

Participaram da sessão: instrutor de yoga, um médico pesquisador e três assistentes            

que apoiaram a equipe. Relatórios foram solicitados aos cuidadores a cada 3            

semanas para análise qualitativa do processo. As atividades realizadas em casa e            

mudanças no paciente foram observadas. Assim que terminou o programa de Hatha            

Yoga foram aplicados os instrumentos de medição novamente das variáveis. Os           

resultados são apresentados a seguir pelos oito participantes do programa; dois dos            

participantes assistiram a 70% das sessões realizadas enquanto os outros seis a            

100%.  
 
Tabela 3- . Escores obtidos por cada participante nas diferentes variáveis considerando dois momentos de 
avaliação 
Variáveis Medição Suj.1 Suj.2 Suj.3 Suj.4 Suj.5 Suj.6 Suj.7 Suj.8 

Memória de 

trabalho 

Pré-teste 90 95 95 96 98 97 93 90 

 Pós-teste 90 95 95 95 93 96 96 95 

Vel. 

processamento 

Pré-teste 64 62 62 62 79 62 62 62 
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 Pós-teste 62 62 62 62 74 62 62 62 

Ansiedade Pré-teste 13 12 2 9 15 10 10 20 

 Pós-teste 7 20 6 5 10 16 16 28 

Depressão Pré-teste 3 8 1 16 12 12 12 23 

 Pós-teste 7 12 6 7 18 18 19 21 

Qualidade de vida Pré-teste 39 41 46 32 25 32 32 32 

 Pós-teste 38 38 44 33 17 35 35 16 

Equilíbrio Pré-teste 26 25 16 25 15 15 15 N/A 

 Pós-teste 27 28 20 27 27 28 28 N/A 

Flexibilidade Pré-teste 24 15 11 11,5 14 14 14 5 

 Pós-teste 29 19 15 21 17 15 15 5 

Atividades 

básicas 

Pré-teste 100 90 100 100 90 100 100 45 

 Pós-teste 100 85 90 100 100 100 100 21 

Ativi.Instrumentais Pré-teste 6 4 4 3 2 3 3 1 

 Pós-teste 5 4 4 3 397 3 3 1 

 

Em variáveis cognitivas descobriu que em alguns pacientes (três) manteve-se           

inalterada a sua pontuação antes e depois do programa de yoga em memória. Tal              

como para os dados qualitativos, nos quais os cuidadores descobriram que cinco            

pacientes relataram melhorias na atenção e memória de trabalho (mais          

concentradas, participaram de conversas com os visitantes e lembraram da          

importância da respiração ótima). A manutenção dessas posturas pode ser devido à            

pratica repetitiva das mesmas, considerando que os resultados da investigação          

sugerem que níveis maiores de atividade física elevada e constante, em           

comparação com nenhuma atividade, estão associados com um aumento do fluxo           

de sangue cerebral e, assim, um risco menor de comprometimento cognitivo           

(Chapman et al, 2006). A pesquisa mostrou que o sistema neuroanatômico é            

responsável subjacente da memória de procedimento e independente da memória          

declarativa e, portanto, pacientes com Alzheimer podem adquirir habilidades         

motoras, perceptivas e cognitivas, além de memória de conservação, aprendizagem          

implícita e processual até o último estágio da doença (Peraita e Moreno, 2006). 

Mais especificamente, segundo Huertas (1992), a manutenção da postura pode          

estar relacionada com a oportunidade de aprender uma atividade física regular que            

envolve a execução de habilidades motoras. As alterações produzidas pela prática           

de habilidades são o resultado de mover-se de uma situação em processamento de             
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atenção a uma situação de processamento automático. O processamento de          

transição atencional ao tratamento automatizado seria representado por um         

segmento da curva de aprendizagem na execução que mostra um pequeno           

crescimento, mas sustentada ao longo relativamente de posicionamentos        

prolongados.  
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