
 

 

 

 
 

CITRUSIM® 
A LARANJA QUE SECA 

 
 
É estimado que 1,4 bilhões de pessoas no mundo que sofrem com sobrepeso e/ou obesidade. A obesidade é 
uma condição de saúde séria, causada por desordens metabólicas. O acúmulo de lipídios no tecido adiposo, que 
caracteriza a obesidade, é causado por uma dieta hipercalórica ou rica em gorduras, associado à baixa prática de 
exercícios. As organizações de saúde recomendam que seja limitado o consumo de alimentos ricos em gorduras 
e açúcares, e aumente-se o consumo de alimentos de baixa calorias, como frutas e vegetais, para prevenir a 
obesidade, e assim reduzir outras doenças crônicas para as quais a obesidade é um fator de risco, como a 
diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, dislipidemias, hipertensão e até algumas formas de câncer.  
 
CitrusiM® é um produto natural, derivado da Laranja Vermelha Moro (Citrus sinensis L. Osbeck var. Moro), rico 
em  antocianinas, vitamina C, flavonóides e ácidos hidroxinâmicos, com potente ação antioxidante e importante 
coadjuvante da redução de medidas e gerenciamento de peso. CitrusiM® possui a maior padronização de 
compostos bioativos do mercado. 
 
O Citrus é uma das frutas de maior cultivo ao redor do mundo, sendo rica em nutrientes e compostos bioativos. 
A laranja doce vermelha é uma espécie de fruta cítrica que possui a coloração típica avermelhada devido às suas 

altas concentrações de -caroteno e licopeno, e de pigmentos de antocianina. Existem três espécies de laranja 
vermelha que são Tarocco, Moro e Sanguinello. A Laranja Moro é a mais colorida das três espécies, também 
chamada de Laranja de Sangue, e possui sabor adocicado com um toque de framboesa, e o seu consumo tem 
demonstrado limitar o ganho de peso, aumentar a sensibilidade à insulina, além de diminuir níveis de 
triglicérides e colesterol total. O consumo da Laranja Moro também melhorou significativamente esteatose 

hepática, através da indução da expressão do peroxisome proliferator-activated receptors- (PPAR), e seu gene 
alvo AcilCoA-oxidase, enzima chave na oxidação de lipídios. O suco da Laranja Moro também suprime a 

expressão do receptor- X do fígado, e seu gene alvo ácido graxo sintase, restaurando a atividade da glicerol-3-
fosfatase aciltransferase 1 hepática. Esse efeito no acúmulo de gordura demonstrou ser mediado pela ação 
insulina-like da antocianina cyanidin-3-glicoside (C3G) e seu metabólito ácido protocatecuco (PCA).  
 
Mecanismo de Ação 
 
Flavonóides 
Os polifenóis são um grupo de substâncias químicas encontrados em plantas, especialmente do gênero Citrus, 
caracterizados pela presença de mais de uma unidade fenólica. O tipo mais comumente estudado de polifenol é 

o dos flavonóides, que incluem milhares de compostos, caracterizados por uma estrutura benzo--pirona. As 
propriedades antioxidantes dos flavonóides protegem contra o estresse oxidativo induzido por ambas espécies 
reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio (RNS). Estudos sugerem que os flavonóides atuam através de vários 
mecanismos sobre a via NO-guanidil ciclase, fator hiperpolarizador de endotélio e endotelina-1, protegendo 
células endoteliais, induzindo ao vaso relaxamento. Outras evidências sugerem que a prevenção da disfunção 
endotelial, redução da pressão arterial e do estresse oxidativo são as principais ações dos flavonóides. Seu 
mecanismo de ação pode ser explicado por vários estudos in vitro, onde os flavonóides interagiram com várias 
enzimas e sistemas envolvidos na sinalização celular, como cicloxigenases e lipoxigenases, fosfodiesterases, 
tirosina quinases e fosfolipases. Estes compostos também protegem as lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 
contra oxidação induzida por macrófagos, impedindo a formação de hidroperóxidos lipídicos e preservando o R-
tocoferol, um antioxidante endógeno transportado em lipoproteínas. Os flavonóides demonstraram inibir o 
crescimento de alguns tumores como o de cólon, câncer oral, câncer de mama, carcinoma pulmonar e diferentes 
linhas celulares de melanoma. 
 
Antocianinas 
As antocianinas são um grupo de compostos hidrossolúveis, responsáveis pela cor brilhante de flores e frutas. 
Diversos estudos realizados com laranjas vermelhas demonstraram que a cyanidin-3-glicoside (C3G) é o 
componente principal dessa variedade, sendo a Laranja Moro a que possui a maior concentração de 
antocianinas. As propriedades antioxidantes, especialmente da C3G, dependem da eliminação de radicais e dos 
efeitos inibitórios na peroxidação lipídica pela sua forte capacidade de absorbância de radicais de oxigênio 
(ORAC), óxido nítrico (NO) e atividade inibitória das cicloxigenases. Dada a natureza instável das antocianinas em 
condições naturais, acreditava-se que essas moléculas não teriam atividade antioxidante em sistemas vivos, mas 
muitos estudos, em vez disso, demonstraram a atividade antioxidante da C3G em experimentos in vivo.  
 
 



 

 

 
 
 
Ácido ascórbico (Vitamina C) 
A vitamina C, ou ácido ascórbico, atua como um co-fator em diversas reações enzimáticas importantes, e é 
necessária para a síntese de colágeno. Devido à incapacidade de sintetizar a vitamina C, os humanos a 
necessitam de fontes naturais através da dieta ou suplementação. O conteúdo de vitamina C das laranjas 
vermelhas está entre 32 a 42mg a cada 100mL. A vitamina C é um potente eliminador de radicais no plasma, 
protegendo as células contra o dano oxidativo causado por ROS. A propriedade antioxidante da vitamina C é 
atribuída à sua capacidade para reduzir ROS potencialmente prejudiciais, formando em vez disso, radicais livres 
de ascorbato estabilizados por ressonância. Essa capacidade antioxidante levam a numerosos efeitos na vitamina 
C no leito vascular, como a indução da dilatação arterial dependente de endotélio e aumento do fluxo sanguíneo, 
atenuação da oxidação de LDL in vivo e in vitro e proteção das células do músculo liso vascular contra a apoptose. 
Vários estudos hipotetizaram que as propriedades anti-inflamatórias da vitamina C podem reduzir a incidência de 
muitas malignidades em seres humanos devido a uma série de funções citoprotetoras sob condições fisiológicas, 
incluindo a proteção da mutação do DNA induzida por oxidação, neutralizando ROS potencialmente 
mutagênicos. 
 
Ácido Hidroxicinâmico 
Os ácidos hidroxicinâmicos são uma classe de polifenóis com um esqueleto C6-C3. Esses compostos são 
derivados hidroxi do ácido cinâmico. Na categoria de fitoquímicos que podem ser encontrados nas laranjas 
vermelhas, os mais comuns são o cafeico, p-coumaric, ferúlico e sináptico. Os ácidos ferúlico e cafeico estão 
entre os mais estudados.  
O ácido ferúlico é um fitoquímico fenólico encontrado na parede celular das plantas. Seu mecanismo de ação se 
baseia na proteção do dano no DNA e na restauração do estado antioxidante e alterações histopatológicas. As 
propriedades anticancerígenas do ácido ferúlico foram estudadas em modelos experimentais, onde a sua 
administração oral impediu significativamente o início de tumores e anormalidades bioquímicas e moleculares.  
O ácido cafeico é um composto orgânico e consiste de ambos grupos fenólicos e funcionais acrílicos. O ácido 
cafeico foi considerado um potente eliminador de radicais livres e estudado por sua capacidade antioxidante em 
diversos modelos. O mecanismo pelo qual o ácido cafeico exerce atividades anti-inflamatórias parecem depender 
de seus efeitos na peroxidação lipídica, e na inibição de enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase e 
catalase. O ácido cafeico também demonstrou uma supressão dose-dependente da síntese de prostaglandinas 
como a cicloxigenase-2; ele também inibiu a cicloxigenase induzida por lipopolisacarídeos e a expressão de NO 
sintase induzível em macrófagos. 
 
Efeitos anti-obesidade 
 
Nos últimos anos, diversos estudos tem avaliado os efeitos benéficos do Citrus sinensis e seus compostos ativos 
no controle de peso e obesidade. Indivíduos tratados com o extrato de Laranja Moro apresentaram diferença 
significativa no peso corporal, IMC, circunferência de cintura e quadril em comparação com o grupo placebo. Foi 
sugerido que os compostos ativos antocianinas, ácidos hidroxicinâmicos, flavonas e ácido ascórbico contidos na 
Laranja Moro possuem efeitos sinérgicos na redução de gorduras em humanos. Evidências sugerem que os 
flavonóides cítricos exercem sua atividade através das vias dos peroxisome proliferator-activated receptors 
(PPARs). Sabe-se que o PPAR é o receptor nuclear de fator transcripcional, que regula o metabolismo de 

carboidratos e lipídios dos tecidos e células. Existem três isoformas da família PPAR: PPAR, PPAR, PPAR/, 

dentre os quais o PPAR regula principalmente a diferenciação de adipócitos, a lipogênese e o metabolismo da 
glucose. Os efeitos inibitórios dos flavonóides cítricos na adipogênese e adiposidade foram parcialmente 
atribuídos à regulação dos níveis de expressão de PPAR in vitro e in vivo. É comprovado também que as flavonas 
do citrus melhoram a homeostase de lipídios e glucose, e aumentam a sensibilidade à insulina através da 

regulação da expressão de PPAR e PPAR.  
 
Ações 
 

 Potente antioxidante; 
 Auxilia na redução de medidas e na manutenção do peso; 
 Aumenta a sensibilidade à insulina; 
 Reduz níveis de colesterol e triglicérides; 

 Regula expressão de PPAR, diminuindo a adipogênese. 
 
Recomendação de Uso  
 
300mg a 500mg ao dia. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Estudos 
 

1. Efeito da Laranja Vermelha em acúmulo de gordura 
Estudo para determinar o efeito das laranjas vermelhas sobre o acúmulo de gordura em ratos com obesidade 
induzida, tratados com extratos de Laranja Moro (vermelha), Laranja Navelina (amarela) ou água. O ganho de 
peso e o acúmulo de gordura foram avaliados durante 12 semanas. 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

Gráficos: O consumo de suco de laranja Moro reduz o desenvolvimento de gordura. Efeitos dos sucos de laranja Moro e 
Navelina, durante o período de 12 semanas, sobre o peso corporal de ratos alimentados com dieta padrão,    

^ Po0.005 (a), dieta rica em gordura, ^ Po0.00001 (b), peso de gordura inguinal e abdominal, * Po0.05 (c) e tamanho de 
adipócito (% de distribuição) (d) em ratos C57BL / 6 alimentados com HFD. 

Os dados são medidos em ± s.m. n¼10. 
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2. Estudo da atividade da Laranja Moro em danos hepáticos em ratos com dieta hiperlipídica. 
Ratos alimentados com dieta hiperlipídica receberam extrato de Laranja Moro durante 12 semanas, e foram 
avaliados os fatores lipídicos, expressão gênica, morfologia hepática, e enzimas metabólicas.   
 
 

 

 
 

Gráficos: Efeitos do extrato de Laranja Moro no peso corporal e nos parâmetros séricos. A: O peso corporal aumentou 
acentuadamente em ratos alimentados com dieta hiperlipídica e diminuiu aos níveis de camundongos magros pelo extrato de 
Moro; B: O colesterol total sérico foi significativamente reduzido em ratos ingerindo Moro; C e D: triglicerídeos séricos (C) e a 

alanina aminotransferase (D) foi restaurada para os níveis de camundongos magros. aP < 0,05 vs dieta padrão + água; cP < 0,05 
vs dieta hiperlipídica + água. 

 

 

 
Gráfico: Efeitos do extrato da Laranja Moro sobre a sensibilidade à insulina. O teste de tolerância à insulina foi 

realizada com 0,4 U/kg de insulina humana recombinante nos dois grupos de ratos alimentados com dieta hiperlipídica; a área 
abaixo da curva de glicose no sangue foi de 8685 ± 516 em ratos alimentados com dieta hiperlipídica + água e foi reduzido para 

7225 ± 718 em dieta hiperlipídica + Moro (P <0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
O teor de triglicerídeos no fígado foi significativamente diminuído em ratos bebendo extrato de laranja Moro. aP < 0,05 versus 

dieta padrão + água, cP <0,05 vs dieta hiperlipídica + água.  
 

Aplicações 
 

 Redução de peso corporal; 
 Redução de medidas de cintura e quadril; 
 Coadjuvante em dietas de redução e manutenção do peso; 
 Controle glicêmico. 

 
Informações Farmacotécnicas 
 
CitrusiM® apresenta-se como um pó de coloração vermelho púrpura. Sua coloração mais intensa é devido à sua 
maior concentração de antocianinas, principal substância responsável pelo pigmento da Laranja Moro. CitrusiM® 
não possui corantes em sua composição.  
 
Toxicidade / Contra-indicações 
 
Não foram encontrados relatos de toxicidade ou efeitos adversos nas referências consultadas. 
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