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ESCINA 
Tratamento e Prevenção da Microangiopatia 

Diabética e Melhora da Perfusão Cutânea  

Escina e os Benefícios na Angiologia 
Estudo Comprova Melhora da Perfusão Cutânea  

e Previne a Microangiopatia Diabética  

A hiperglicemia é responsável por uma gama de complicações, dentre as quais se 

destaca as doenças vasculares que representam um alto grau de comorbidade e 

mortalidade. A hiperglicemia induz ao dano vascular devido, principalmente, ao 

aumento do estresse oxidativo e produtos finais de glicação avançada (AGEs) (Hu et al., 

2016). 

As anormalidades vasculares na hiperglicemia incluem: alterações fisiológicas e 

estruturais de microvasos (aumento da espessura capilar, aumento da permeabilidade 

vascular, alteração da regulação do fluxo sanguíneo e tônus vascular) da retina, dos 

rins, da pele e do sistema nervoso periférico (Hu et al., 2016). 

ESCINA 

Mistura de saponinas encontradas na semente da castanha-da-índia, Aesculus 

hippocastanum. Tem sido usada na prevenção e no tratamento de vários distúrbios 

vasculares periféricos (Hu et al., 2016). 
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Mecanismo de Ação 

Atividade inibidora da elastase e da hialuronidase, enzimas envolvidas no processo de 

degradação dos proteoglicanos, que fazem parte do endotélio e da matriz 

extravascular (Hu et al., 2016). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Estudo Comprova 
Escina Previne as Feridas de Membros Inferiores Geradas pela 

Microangiopatia diabética 

O comprometimento da microcirculação periférica em pacientes diabéticos 

frequentemente leva a complicações graves nas extremidades inferiores, como 

infecções e ulceração dos pés. Hu et al. (2016) conduziram este estudo com o objetivo 

de avaliar os efeitos da aplicação tópica de um creme contendo Escina na prevenção e 

tratamento das ulcerações provocadas pela microangiopatia diabética. 

 

 

Mirtazapina e Quetiapina 

 

 

 

 

Foi avaliado o fluxo sanguíneo cutâneo em repouso, a responsividade das 

venoarteríolas e a tensão gasosa transcutânea.   

 

Degradação 
Elastase e 

Colagenase 

Escina 

 

Proteoglicanos 

 (endotélio e matriz 

extracelular) 

Para isso, 63 pacientes com microangiopatia diabética foram recrutados 

e foram divididos em dois grupos para receberem a seguinte posologia 

por 8 semanas: 

Grupo 1 (n=31) 

 

Terapia padrão 

Aplicação 2 vezes ao dia. 

 

Grupo 2 (n=32) 

Creme contendo 2% de escina 

+ 

Terapia padrão 

2 vezes ao dia 
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Resultados: 

• Foi observada melhora na microcirculação periférica após 8 semanas de 

tratamento em ambos os grupos, porém os resultados mais significativos foram 

observados no grupo 2; 

 
• Todos os parâmetros relacionados à microcirculação foram melhorados no 

grupo 2 quando comparados à linha base. 

 

Conclusão: 

A formulação em creme contendo Escina pode representar uma maneira de 

prevenir as ulcerações cutâneas em pacientes com microangiopatia diabética 

moderada. 

 

FORMULÁRIO 1 
Tratamentos Disponíveis para as Alterações na 

Microcirculação Periférica Causada pela Diabetes 

Tratamentos Disponíveis para as Alterações na  

Microcirculação Periférica Causada pela Diabetes 

Creme de Escina 

Escina......................................................2% 

Creme qsp...........................................60 g 

Aplicar 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica. 

 
 

Legenda: Avaliação do fluxo 

sanguíneo cutâneo realizado por 

Fluxometria de Laser Doppler.  
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Creme Epifactor 

 

 

 

 
 

Aplicar 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica. 

 
Suplementação de Micronutrientes Auxilia na Prevenção das 

Complicações  

Vasculares e Neurológicas do Diabetes 

Sachês com Vitaminas e Minerais 

Zinco..................................................20 mg 

Magnésio........................................250 mg 

Vitamina C......................................200 mg 

Vitamina E......................................100 mg 

Vitamina B1......................................10 mg 

Vitamina B2......................................10 mg 

Vitamina B6......................................10 mg 

Biotina...........................................200 mcg 

Vitamina B12...................................10 mcg 

Ácido Fólico.........................................1 mg 

Excipiente qsp................................1 Sachê 

Administrar 1 sachê ao dia ou conforme orientação médica. 

 

O objetivo do presente estudo foi determinar se a suplementação de micronutrientes 

poderia melhorar os índices de neuropatia em pacientes com diabetes tipo 2. De 

acordo com os resultados, os sintomas neuropáticos baseados no questionário MNSI 

(Michigan Neuropathy Screening Instrument) melhoraram de 3,45 para 0,64 (p = 

0,001) no grupo tratado com os micronutrientes descritos acima (Farvid et al., 2011).  

 

 

Creme Epifactor 

Epifactor .................................................... 1ml 

Creme Vegetal Hipoalergênico............. 30g 
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Outras Formulações para Complicações Vasculares 

Ácido Alfa-Lipoico Reduz a Dor na Neuropatia Diabética 

 

 

 

 
 

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica. 

 

O ácido alfa-lipoico é tradicionalmente utilizado no manejo da neuropatia diabética, 

com resultados consistentes na redução da dor neuropática. Estudo clínico 

demonstrou efeitos benéficos com dose de 600 mg ao dia, sem significativos efeitos 

colaterais (McIlduff et al., 2011). 

 

 

 

 
 

 

 
 

Para dúvidas ou mais informações, contate-nos: 
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Fonte: Especialidades +. Referências: McIlduff CE, Rutkove SB. Critical appraisal of the use of alpha lipoic acid (thioctic acid) in 

the treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy. Ther Clin Risk Manag. 2011;7:377-85. doi: 10.2147/TCRM.S11325. 

Epub 2011 Sep 5. PhytoplenusBioativos S.A. – Brasil. Buzzi M, Freitas F, Winter MB. Clinical benefits of the Calendula officinalis 

hydroglycolic extract in the treatment of diabetic foot ulcers: a prospective, pilot study. Ostomy Wound Management. 2015 (in 

press). Hu S1, Belcaro G, Dugall M, Hosoi M, Togni S, Maramaldi G, Giacomelli L. Aescin-based topical formulation to prevent 

foot wounds and ulcerations in diabetic microangiopathy. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Oct;20(20):4337-4342. 

Cápsulas de Ácido Alfa-Lipoico 

Ácido alfa-lipoico.....................................300 mg 

Excipiente qsp.....................................1 Cápsula 
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