Medicina integrativa
Medicina integrativa é uma abordagem orientada para um sentido mais amplo de cura, que visa tratar a pessoa em seu todo: corpo,
mente e espírito. Enfatiza as relações entre o paciente e o médico, e combina tratamentos convencionais e terapias complementares
cuja segurança e eficácia tenham sido cientificamente provadas. Esta seção visa informar e atualizar o leitor nessa abordagem.
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Náusea e vômito são condições clínicas potencialmen
te incapacitantes e de difícil controle. Mesmo com o
melhor tratamento convencional disponível, náusea e
vômitos são apenas parcialmente controlados em mui
tos pacientes. Seu tratamento deveria incorporar tam
bém medidas adjuvantes não farmacológicas de ação
antiemética. O gengibre (rizoma de Zingiber officinale)
tem sido usado com finalidades terapêuticas há milê
nios, em vários países asiáticos. Registros históricos de
romanos, gregos, chineses e otomanos mostram que o
gengibre também era valorizado como remédio por eles.
Tradicionalmente, são citados efeitos analgésicos, an
ti-inflamatórios, antimicrobianos, antioxidantes, antia
gregante plaquetário, anticancerígeno, além de hipoli
pemiante e hipoglicemiante. No Ocidente, estudos têm
enfocado seu efeito antiemético, talvez o mais evidente
de todos, em ensaios experimentais e clínicos.
O mecanismo responsável pela atividade antiemé
tica do gengibre ainda não é claramente conhecido. O
gengibre possui óleos voláteis, como shogaol e gingerol,
que são seus possíveis constituintes ativos. Foram pro
postos dois mecanismos teóricos principais(1), que não
são mutuamente excludentes:
1. efeito direto no trato gastrointestinal: graças a suas
propriedades espasmolíticas, carminativas e absor
ventes. Acredita-se que o gengibre module a motili
dade gástrica, favorecendo o esvaziamento gástrico,

motilidade antral, proximais dimensões gástricas, e
os sintomas pós-prandiais. Isso modificaria as rea
ções gastrointestinais de retroalimentação respon
sáveis pela náusea;
2. ação no Sistema Nervoso Central: estudos in vitro e
em animais demonstraram que o gengibre modula
vias serotoninérgicas, que têm papel importante em
alguns quadros de náusea. Muitos medicamentos
antieméticos, como a ondansetrona, agem por esse
mecanismo antagonista do receptor 5-HT3.
As principais indicações do uso do gengibre para
controle de náusea e vômito incluem essas condições
clínicas, para as quais estudos clínicos mostraram efi
cácia significantemente melhor que placebo(2-4): hipe
rêmese gravídica, náusea induzida por quimioterapia,
náusea e vômito perioperatório, e cinetose. O gengibre
pode reduzir pelo menos a intensidade da náusea rela
tada, quando não conseguir reduzir a frequência de seu
aparecimento.
Não existem estudos específicos para determinação
da dose ideal de gengibre para prevenção de náusea e
vômito. As doses típicas citadas nos trabalhos são de
pelo menos 1g por dia, em porções fracionadas(5), che
gando a uma dose máxima diária de 4 ou 6g. A tomada
deve ser preferencialmente 1 hora antes de expor-se ao
estímulo provocador, ou iniciar 1 a 2 dias antes da viagem
para prevenção de cinetose. Para crianças, não há dados
para recomendação de dose.
O rizoma do gengibre pode ser consumido fresco, na
forma seca ou como ingrediente de receitas culinárias.
Porém, nessas formas, não é possível conhecer a quan
tidade de princípios ativos que estão sendo ingeridos. A
concentração de princípios ativos presentes no rizoma
pode variar em função de diversos fatores, como a pro
cedência e a safra, entre outros.
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Para que as propriedades terapêuticas fossem asse
guradas, seria melhor optar por formulações padroni
zadas, como cápsulas de extrato seco, tinturas e outras
variedades farmacêuticas. Porém, esses produtos não
são encontrados facilmente no Brasil. Como referência
geral, 1g de extrato padronizado de gengibre é equiva
lente a 1 colher de chá (5g) de rizoma fresco ralado. Na
forma líquida, equivale a 4 xícaras (de 237mL cada) de
infusão de meia colher de gengibre ralado e fervido por
5 a 10 minutos; alternativamente, 2 pedaços de gengibre
cristalizado, cada um com 2,5cm2 de área (ainda que o
açúcar dessa preparação possa ser nauseante).
O gengibre encontrado mais facilmente em merca
dos e feiras é o rizoma seco. Este é mais picante, com
aroma e sabor bem intensos, e pode não ser bem tole
rado por muitas pessoas. O rizoma fresco, geralmente
encontrado de modo irregular em poucas mercearias
orientais, seria uma opção mais palatável para pacien
tes com náusea e vômito. Comparado à sua forma seca,
o gengibre fresco é mais claro e brilhante por fora, macio
e suculento por dentro, e, geralmente, é vendido com sua
parte aérea (Figura 1).
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O gengibre tem um longo histórico de uso oral, com
mínimos relatos de toxicidade ou reações importantes(6).
Em geral, os efeitos adversos estão associados ao uso
do gengibre em doses muito acima daquelas preconi
zadas. Pessoas sensíveis podem ter irritação da mucosa
gástrica. Alguns sintomas gastrointestinais leves podem
ser relatados por alguns pacientes. Atualmente, o US
Food and Drug Administration (FDA) inclui o gengibre
na categoria de produtos “reconhecidos como seguros
de modo geral”.
Seria prudente a monitoração de toxicidade se o gen
gibre for usado por longos períodos, já que os efeitos
de longo termo são desconhecidos. Igualmente, não há
documentação sobre interação do gengibre com drogas.
As recomendações de cautela são teóricas, baseadas
nos efeitos fisiológicos do gengibre. Pode-se recomen
dar seu uso parcimonioso em pacientes com distúrbios
da coagulação e da imunidade, pelos efeitos do gengi
bre sobre a agregação plaquetária e a função imunoló
gica. Na gestação, doses de 250g quatro vezes por dia
parecem ser seguras, pois equivalem ao uso culinário
tradicional do gengibre.
Como conclusão, o gengibre tem um longo histórico
de uso terapêutico tradicional. Existem muitas evidên
cias apoiando seu uso para o tratamento de náusea e
vômito de diferentes etiologias. Usado nas doses tera
pêuticas preconizadas e por períodos limitados, o gen
gibre parece ser seguro, mesmo em condições clínicas
especiais. O gengibre pode ser um adjuvante razoável
para colaborar com o controle de náusea e vômito, po
dendo mesmo reduzir a dose necessária de medicamen
tos convencionais. Esse potencial certamente teria re
flexos financeiros positivos sobre o tratamento.
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Figura 1. Rizoma do gengibre em suas formas fresca (A) e seca (B)
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