
 

 

PTEROSTILBENO 

 

Nome científico: trans-3,5-dimetoxi-4'-hidroxi estilbeno 

Sinonímia cientifica: N/A 

Nome popular: Pterostilbeno 

Família: N/A 

Parte Utilizada: N/A 

Composição Química: 98% pterostilbeno. 

Formula molecular: C16H16O3   Peso molecular: 256,3 

CAS: 537-42-8 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Pterostilbeno é um polifenol que foi identificado como uma molécula altamente ativa 

pertencente à família do estilbeno. Este polifenol pode ser encontrado em frutas 

como o mirtilo, amora preta, uva, ameixa, entre outros. Pterostilbeno é um análogo 

dimetilado do resveratrol, possui propriedades farmacológicas semelhantes a este, 

mas é significativamente mais biodisponível quando ingerido, por possuir dois grupos 

metoxi que lhe conferem caráter mais lipofílico, facilitando absorção oral e celular. 

Além disso, o tempo de meia-vida do pterostilbeno é, aproximadamente, sete vezes 

maior do que a do resveratrol. 

 

Figura 1: Fórmula estrutural do Pterostilbeno. Fonte: REMSBERG, 2008.  



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

 Auxilio no tratamento do diabetes tipo 2 

 Retarda envelhecimento 

 Protetor do sistema cardiovascular 

 Prevenção e tratamento de diversos tipos de câncer 

 Antioxidante 

 Anti-inflamatório 

 

Os inúmeros benefícios do pterostilbeno no tratamento e prevenção de doenças são 

atribuídos à suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anticancerígenas, 

levando a uma melhora da função celular normal e inibição da propagação de células 

malignas. Com relação ao sistema cardiovascular, recentes estudos mostraram que o 

pterostilbeno apresentou ação anti-inflamatória, por inibir a via do TLR-4/NF-kB, assim 

como reduziu apoptose celular em modelo de isquemia reperfusão. Em altas doses, o 

pterostilbeno é capaz de reduzir a pressão arterial em adultos, tanto sistólica como a 

diastólica. 

Outros benefícios do pterostilbeno incluem neuroproteção, atenuação da 

aterosclerose, proteção contra hemólise e doença hepática, além da regulação 

metabólica da DM e da hiperlipidemia.  

O pterostilbeno exibe mecanismos anticancerígenos que incluem: redução da 

proliferação, indução da apoptose, alteração do ciclo celular e inibição de metástases. 

Sua relação com a oxidação na morte celular do câncer não é totalmente 

compreendida, mas sabe-se que o tratamento com pterostilbeno apresenta papel 

significativo nos canceres de mama e próstata. Age também como um protetor celular 

através de sua ação na qual diminui o estresse oxidativo, combatendo doenças 

relacionadas ao envelhecimento, doenças vasculares, diabetes e hemólise.  



 

 

Toxicidade/Contraindicações 

Deve ser utilizado com precaução em pacientes diabéticos e em uso de 

medicamentos que são metabolizados pelo citocromo P450. 

Dosagem e Modo de usar:  

50mg a 200mg ao dia. 
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