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Há muitos anos alguns médicos já haviam chamado atenção em
relação a alguns fatores que facilitariam as doenças
cardiovasculares. Em 1903, Willian Osler, professor de medicina na
Universidade de Johns Hopkins (Baltimore) em seu livro de medicina
descreveu fatores relacionados a infarto agudo do miocárdio. Nessa
descrição relacionou fatores químicos, como o diabete (glicose) e
gordura (colesterol), fatores físicos, como a hipertensão arterial, a
infecção (devido as epidemias de febre tifoide), fatores tóxicos,
como o tabagismo e os fatores psicológicos.
Na década de 1950, o estudo de Framingham estabeleceu a relação
entre os fatores de risco cardiovasculares (FRCV) e as doenças
cardiovasculares, especialmente doença arterial coronária/infarto
do miocárdio e acidente cérebro-vascular. Como FRCV foram
descritos: hipertensão arterial, tabagismo, colesterol, diabete e já
chamava a atenção para a depressão, também, como fator de risco.
Mais recentemente, o estudo INTERHEART coordenado por Salim
Yusuf estudaram cerca de 30 mil indivíduos em 52 países e
observaram fatores que protegem a evolução da aterosclerose:

ingestão de frutas e vegetais, exercício regular e ingestão de
pequenas doses de bebidas alcoólicas; por outro lado, também,
demonstraram e reforçaram o conceito dos fatores de risco
cardiovascular, i.e., aqueles que facilitam a progressão da
aterosclerose: hipertensão arterial, tabagismo, diabete, obesidade
abdominal, relação apoB/apoA1 aumentada e, finalmente, índice
psico-social aumentado, envolvendo: situação socioeconômica,
estresse psíquico, depressão e eventos do cotidiano.
Assim, mais uma vez, ficou evidente a importância dos FRCV
clássicos e revelou, pela primeira vez em bases científicas, os fatores
de “proteção”. O índice psico-social como FRCV veio reforçar um
aspecto ignorado por muitos anos e que exerce um papel
fundamental, especialmente, nas síndromes agudas. Por isso
mesmo, deve ser incluído no aspecto terapêutico preventivo.

Sabe-se hoje da necessidade de tratar pacientes com quadro
evidente de depressão ou outros distúrbios psico-emocionais. Para
tanto, além do suporte psiquiátrico/psicológico, existem vários
medicamentos que podem ser empregados. No entanto, na maioria
das vezes esses quadros são muito sutis e discretos, dificultando seu
diagnóstico ou sendo ignorado. Lógico, que nesta situação nenhuma
terapêutica farmacológica seria instituída.
Nos últimos 40 anos muitos estudos foram realizados,
fundamentando-se o papel dos medicamentos adaptogênicos, i.e.,
auxiliam o metabolismo mitocondrial sem aumentar seu trabalho
ou aumentar produção de calor celular/tecidual. Dentre esses
medicamentos, destaca-se uma planta do gênero Panax, o P.
ginseng. Esta planta, é utilizada como medicamento, possívelmente
há milênios na China, Coréia, Japão e Rússia, fazendo parte da
medicina oriental. Hoje, é usada amplamente em todo o mundo em
diferentes apresentações. Apesar de existirem mais de uma dezena
de espécies desse gênero a P. ginseng é a mais utilizada e a mais
estudada.
Os principais componentes do ginseng são os ginsenosídeoscompostos fitoquímicos semelhantes a esteroide, responsável por
suas ações biológicas e farmacológicas, em especial no efeito anti-

estresse, melhora circulação cerebral, neovascularização, memória,
habilidades cognitivas; os glicosídeos- atuam na glândula adrenal,
prevenindo hipertrofia e produção excessiva de corticóide em
resposta ao estresse. Esses componentes também auxiliam na
melhora da capacidade física e do estado de fadiga.
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Os medicamentos adaptogênicos possuem efeitos comprovados em
experimentos científicos, de relevância clínica como: a- aumento de
síntese protêica/ácido nucleico, b- aumento de formação de glicose6-fosfato, por ativação de hexoquinase, c- modulação sináptica
catecolaminérgica (inibição da COMT) e d- antioxidante /redução
da peroxidação lipídica. Como essas alterações são frequentes nas
situações de estresse e de quadros psicoemocionais, pode-se
reduzir seus efeitos sob a ação do P. ginseng.
Em conclusão, podemos dizer que hoje contamos com produtos
farmacológicos que nos trazem maior facilidade de ação
terapêutica. Além dos produtos de bases químicas existem,
também, os de origem vegetal que cada vez mais ocupam papel
importante na terapêutica clínica. O GINSENG é um desses

medicamentos e, atualmente, as novas evidencias nos permitem
ampliar suas indicações para a maior proteção de nossos pacientes.
Em estudo duplo-cego, comparativo, entre multivitamíco isolado
contra multivitamina associada a ginseng, observou-se significativa
melhora da qualidade de vida dos pacientes bem como menores
níveis de pressão arterial sistólica e diastólica, atuando, assim, em
dois fatores, um protetor e outro de risco cardiovascular.
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