
O QUE É?
Cultivado na China há mais de quatro mil anos e associado à longevidade e melhora do desempenho sexual, o Black Rice (ou arroz 
negro) é uma das variedades da espécie botânica Oryza sativa L. Nas últimas décadas, estudos vêm demonstrando que o consumo 
de Black Rice acarreta em efeitos anti-inflamatório e hipolipemiante no organismo humano e, desta forma, promove uma melhora do 
perfil lipídico, auxilia no gerenciamento do peso corporal e reduz o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e síndrome 
metabólica. Tais propriedades têm sido atribuídas à grande quantidade de antocianinas (pigmentos hidrossolúveis pertencentes ao 
grupo dos flavonoides e que apresentam potente ação antioxidante) presentes neste cereal, principalmente a cianidina-3-glicosídeo 
(C3G) – amplamente distribuída na natureza e provida de diversas atividades farmacológicas de interesse terapêutico. Desta forma, 
a suplementação com extratos de Black Rice padronizados em altas concentrações de C3G pode auxiliar na prevenção e tratamento 
de diferentes condições clínicas, promovendo inúmeros benefícios à saúde humana. 1–5
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FIGURA 1 – Estrutura química da cianidina-3-glicosídeo (C3G), 
principal antocianina encontrada nos grãos de Black Rice. 
Adaptado de www.shutterstock.com, 2021. 
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QUAL O MECANISMO DE AÇÃO? 

 As antocianinas (especialmente a C3G) promovem inúmeros benefícios à saúde humana, visto que apresentam ação antioxidante 
e anti-inflamatória potente, auxiliando na proteção contra danos em macromoléculas biológicas e na manutenção da homeostase 
do organismo. Além de neutralizarem espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, tem sido demonstrado que estes compostos 
também estimulam a atividade de células do sistema imune, inibindo a síntese e a liberação de mediadores pró-inflamatórios, 
tais como prostaglandina E2 (PGE2), óxido nítrico (NO), fator de necrose tumoral (TNF-α) e interleucinas (IL-6 e IL-1β). Além 
disso, as antocianinas inibem as respostas inflamatórias induzidas por produtos bacterianos (principalmente lipopolissacarídeo), 
incluindo a ativação de macrófagos e o recrutamento do fator nuclear kappa B (NF-kB). 6,7 

Ainda, estudos já demonstraram que a suplementação com extratos de Black Rice ricos em C3G resulta em uma diminuição 
significativa dos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos, sendo este efeito hipolipemiante atribuído à inibição da enzima 
lipase pancreática.  A lipase pancreática é uma enzima secretada no intestino delgado e que desempenha um papel essencial 
na hidrólise de triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos não esterificados, facilitando a solubilização do colesterol no lúmen 
intestinal e a sua absorção pelos enterócitos. Desta forma, a inibição desta enzima reduz a captação do colesterol proveniente da 
dieta, o que pode contribuir para a redução da lipemia e do acúmulo excessivo de gorduras no organismo, bem como auxiliar no 
gerenciamento do peso corporal. Adicionalmente, evidências apontam que a C3G induz um aumento da expressão de receptores 
ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARs), que atuam como importantes fatores de transcrição gênica e estimulam a 
lipólise e a oxidação de ácidos graxos em diferentes tecidos. Assim, este mecanismo, associado à inibição da lipase pancreática, 
contribui para o efeito hipolipemiante da C3G. 8–12

Por fim, a associação entre os efeitos antioxidante, anti-inflamatório e hipolipemiante da C3G confere aos extratos de Black Rice 
potencial cardioprotetor interessante, sobretudo em doenças coronarianas e aterosclerose. 10

FIGURA 2 – Efeitos benéficos da suplementação com Black Rice Extrato padronizado em cianidina-3-glicosídeo (C3G). Adaptado de www.shutterstock.com, 2021. 



ANTIOXIDANTE E ANTI-INFLAMATÓRIO

A inflamação é uma das principais respostas de defesa do organismo após exposição a estímulos nocivos, sejam estes químicos, 
físicos ou microbiológicos.  A evolução de processos inflamatórios é mediada pela ativação de células do sistema imune e pela liberação 
de fatores pró-inflamatórios, tais como histamina, bradicinina, prostaglandinas e interleucinas. Entretanto, respostas inflamatórias 
prolongadas (ou inflamação crônica) estão associadas a efeitos deletérios ao organismo, e podem contribuir para o desenvolvimento 
de diversas doenças. Evidências pré-clínicas apontam que a C3G e seus metabólitos (cianidina e ácido protocatecuico) exercem 
efeitos anti-inflamatórios ao promoverem uma redução significativa da síntese de mediadores pró-inflamatórios (incluindo TNF-α, 
IL-1β, IL-6, NO, NF-kB e PGE2) e reduzirem a expressão gênica das enzimas óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e cicloxigenase-2 
(COX-2). Neste contexto, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 60 indivíduos com 
doença arterial coronariana (homens e mulheres, com idade entre 45 e 75 anos) avaliou o efeito da suplementação pela via oral 
com um extrato seco de Black Rice sobre os níveis séricos de biomarcadores inflamatórios e sobre a saúde cardiovascular. Após 
6 meses de tratamento, foi observado um aumento significativo da capacidade antioxidante total no plasma dos indivíduos que 
receberam a suplementação com Black Rice em comparação ao grupo placebo, bem como uma redução significativa da expressão 
de molécula de adesão celular vascular solúvel-1 (sVCAM-1) e de proteína C-reativa – que desempenham um papel importante no 
desenvolvimento da inflamação crônica. Em conjunto, estes resultados sugerem que, ao melhorar a atividade antioxidante endógena 
e inibir vias de sinalização intracelular relacionadas à inflamação, a suplementação com extratos de Black Rice pode auxiliar no 
tratamento da  doença arterial coronariana e exercer efeitos benéficos sobre a saúde cardiovascular. 7,10,13–16

SAÚDE CARDIOVASCULAR

A adesão de células do sistema imune no endotélio vascular, a agregação plaquetária e a formação de coágulos são fatores de 
risco que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (tal como aterosclerose e infarto agudo do miocárdio), 
que figuram entre as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. Estudos pré-clínicos apontam que, em quadros 
de dislipidemia, a suplementação com extratos de Black Rice contendo antocianinas promove a redução do peso corporal e dos 
níveis séricos de triglicerídeos e colesterol, bem como contribui para a regulação da função plaquetária ao reduzir os níveis séricos 
de tromboxano A2 (TXA2), P-selectina e calmodulina (CaM) – moléculas de sinalização importantes para a ativação plaquetária 
e coagulação sanguínea. Além disso, evidências pré-clínicas já demonstraram que a  suplementação com antocianinas como a 
C3G também promove um aumento da secreção de adiponectina pelas células do tecido adiposo. Este hormônio está envolvido 
em diversos processos metabólicos (incluindo a regulação da glicemia e do catabolismo de ácidos graxos), favorecendo a redução 
do percentual de gordura corporal e o relaxamento vascular. Desta forma, os níveis séricos deste hormônio estão inversamente 
correlacionados com o desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes, hipertensão arterial e obesidade, o que reforça o potencial 
benéfico da suplementação com extratos de Black Rice ricos em C3G sobre o sistema cardiovascular. 9,12,17–19

DISLIPIDEMIA E GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL

A obesidade é uma condição complexa e de etiologia multifatorial, caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura no 
organismo. Usualmente associada a alterações metabólicas e cardiovasculares (incluindo resistência à insulina, disfunção endotelial 
e hipertensão arterial), a obesidade resulta na instalação de um quadro inflamatório crônico que compromete o funcionamento de 
diversas funções biológicas e, desta forma, é considerada um importante fator de risco para o desenvolvimento de inúmeras doenças. 
Além de hábitos alimentares saudáveis e da prática regular de exercícios físicos, a suplementação com compostos que auxiliem no 
gerenciamento do peso corporal também é uma estratégia interessante para a prevenção e o tratamento da obesidade. Assim, estudos 
pré-clínicos demonstram que a suplementação com extratos ricos em C3G inibe a absorção de gorduras e promove uma redução 
significativa dos níveis séricos de colesterol, triglicerídeos e ácidos graxos livres, bem como reduz os níveis hepáticos de colesterol e 
triglicerídeos, além de inibir a atividade de enzimas lipogênicas hepáticas (como enzima málica e glicose-6-fosfato desidrogenase). Com 
isso, a suplementação com extratos ricos em C3G reduz o acúmulo de gorduras no organismo e tem se mostrado efetiva na melhora 
do perfil lipídico e no gerencialmento do peso corporal. 9,17,20,21

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da suplementação pela via oral com um extrato 
padronizado em 3% de C3G sobre a composição corporal de 46 indivíduos com sobrepeso ou obesidade (homens e mulheres, 
com idade ente 21 e 54 anos). Após 3 meses, os indivíduos que  receberam a suplementação com o extrato padronizado em C3G 
(0,5 ou 1 g ao dia) apresentaram um aumento do percentual de massa magra, bem como uma redução significativa do percentual 
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de gordura corporal e da circunferência abdominal, sugerindo uma redução do acúmulo de gordura no organismo. Desta forma, a 
suplementação com extratos ricos em C3G pode contribuir para a regulação da lipemia e para o gerenciamento do peso corporal, 
exercendo efeitos benéficos na prevenção e tratamento de sobrepeso e obesidade, bem como de doenças associadas a estas 
condições clínicas. 22
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Informativo destinado a profissionais de saúde.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica
ou de outro profissional de saúde habilitado.


