
 

 

CITRUS PARADISI 

Nome científico: Citrus paradisi Macf. 

Sinonímia Científica: N/A 

Nome popular: Toranja, grapefruit.  

Família: Rutaceae. 

Parte Utilizada: Frutos. 

Composição Química: Extrato seco padronizado em 5% flavonas. 

Formula molecular: N/A    Peso molecular: N/A 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

As flavonas são uma classe de flavonoides, nos quais apresentam uma estrutura 

responsável pelo sequestro de radicais livres, resultando em uma poderosa atividade 

antioxidante no organismo. A presença destes flavonoides é abundante na espécie 

Citrus paradisi, sendo seu principal constituinte bioativo.  

Indicações e Ação Farmacológica 

O Citrus paradisi apresenta diversos benefícios ao organismo por conta de sua ação 

antioxidante, antilipêmico e antiaterogênica. Nos testes em animais, o extrato de C. 

paradisi resultou em um aumento do HDL, redução dos parâmetros lipídicos e do risco 

de doença cardiovascular. Além disso, após 15 dias de tratamento, os ratos 

analisados apresentaram perda significativa de peso.  

Seu extrato seco concentrado pode auxiliar na prevenção e no tratamento do câncer, 

pois protege o organismo do extresse oxidativo e previne doenças relacionadas à 

oxidação. A naringenina, flavonoide presente no C. paradisi, mostrou atividade 

gastroprotetora devido ao aumento da expressão da biossíntese de prostaglandinas. 



 

 

Seus flavonoides também atuam inibindo a agregação plaquetária, diminuindo o risco 

de trombose coronária e infarto do miocárdio. Em humanos, o Citrus paradisi mostrou 

ser capaz de diminuir a pressão arterial diastólica e a pressão arterial sistólica tanto 

em indivíduos normotensos como hipertensos.  

O C. paradisi se mostrou eficaz também como coadjuvante anti-inflamatório, 

potencializando este efeito quando administrado concomitantemente com outros 

fármacos, e ação antibacteriana, principalmente contra bactérias gram positivas, além 

de seu efeito antifúngico. Seus flavonoides exibem ação in vitro contra H. pylori, 

podendo ser útil no combate à úlcera gástrica.  

Toxicidade/Contraindicações 

Toxicidade não encontrada. O uso de C. paradisi pode alterar o hematócrito.  

Dosagem e Modo de Usar 

Extrato padronizado 5%: 500mg, duas a três vezes ao dia. 
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