
 

 

Ácido alfa lipóico 
Material Técnico 

 

Identificação 

 

Fórmula Molecular:  C8H14O2S2 

Peso molecular:  206.33 

DCB/ DCI:  Não aplicável 

CAS:  1077-28-7 

INCI: Lipoic acid                                                           

Sinonímia:  Não aplicável 

Denominação botânica:  Não aplicável 

Descrição/ especificação técnica:  Pó branco amarelo, com o mínimo 99% de Ácido alfa lipóico. 

 

Propriedades:  O Ácido Alfa Lipóico (ALA) é uma coenzima antioxidante muito eficaz, pois além de combater os 
radicais livres, regenera os antioxidantes oxidados. Combate os radicais livres tanto em locais gordurosos como 
locais baseados em água, tais como a pele e músculos. 

Composição:  Substância isolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ácido alfa lipóico 

 

 

Aplicações 

 

Indicações  

• Hipoglicemiante; 

• Reduz a resistência insulínica; 

• Controla os níveis glicêmicos; 

• Neuropatia diabética; 

• Anti-inflamatório; 

• Antioxidante; 

• Prevenção de eritema associado à exposição à radiação ultravioleta. 

 

Posologia / concentração 

• Hepatoprotetor: 10 a 30mg/dia; 
 
• Antioxidante: 100 a 500mg/dia divididas em duas ou três doses; 
 
• Complicações no diabetes: 300 a 600 mg/dia; 
 
• Tópico: Entre 0,5 a 5% em cremes, loções e  seruns. 

 

Via de administração 

Oral e tópico 

 

Solução magistral 

• Possibilidade de associações e incorporação em diferentes formas cosméticas; 

• Possibilidade de uso em formas farmacêuticas variadas. 

 

 

 

 



 

 

Ácido alfa lipóico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulações 

 

Ácido alfa lipóico com Nourivan™ Antiox  

 

Propriedades  

● Anti-aging. 

Formulação  

Ácido alfa lipóico 5% 

Nourivan™ Antiox  qsp 60mL 

Posologia: Aplicar no rosto 1 a 2 vezes ao dia.  

 
 

 

Preparação Líquida de Ácido alfa lipóico – 5mg/mL  

 

Propriedades  

● Antioxidante; 

● Neuropatia diabética. 

Formulação  

Ácido alfa lipóico 1g 
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Syrspend™ SF qsq 100mL 

Posologia: Seguir orientação médica.  

 

 

Ácido alfa lipóico em cápsula  

 

Propriedades  

● Antioxidante; 

● Capturador de radicais livres. 

Formulação  

Ácido alfa lipóico 100mg 

Vcaps™ 1un. 

Posologia: 1 cápsula 3 vezes ao dia.  

 

Referências científicas 

 

Estudos clínicos/ Estudos pré-clínicos  

Um estudo publicado em 2003 nos mostrou que o Ácido lipóico tem excelente efeito antioxidante e anti-
inflamatório. Estudos anteriores mostraram que o uso tópico a 5% em emulsões por 12 semanas resultaram em 
proteção da pele do fotoenvelhecimento2. 
 

Efeitos da combinação de ácido lipóico e piridoxina  em albuminúria, produtos finais de glicação avança da 
e pressão arterial na nefropatia diabética.  

 
Este estudo foi desempenhado para investigar os efeitos da administração combinada de Ácido lipóico e 
Piridoxina sobre albumina, estresse oxidativo, pressão arterial, produtos finais de glicação avançada, óxido nítrico 
e endotelina-1 em pacientes com nefropatia diabética. 
Trinta e quatro pacientes foram aleatoriamente designados para um grupo suplemento ou um grupo placebo. Os 
pacientes no grupo suplemento receberam 800mg de ácido lipóico e 80 mg de piridoxina por dia durante 12 
semanas, enquanto que o grupo do placebo receberam placebo correspondentes.  O presente estudo indica que 
a administração combinada de ácido lipóico e piridoxina melhora a albuminúria em pacientes com nefropatia 
diabética, reduzindo o estresse oxidativo, produtos finais de glicação avançada e pressão arterial sistólica. A 
redução da microalbuminúria, pode ser benéfico em retardar a progressão de nefropatia diabética3. 
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Farmacologia 

 

Estabilidade  
Dado não encontrado nas referências consultadas. 

 
Mecanismo de ação  
Dado não encontrado nas referências consultadas. 

 
Efeitos adversos  

Embora o uso tópico e sistêmico de Ácido alfa lipóico seja considerado seguro, sua aplicação pode causar 
dermatite de contato e irritações da pele. 

 
Contraindicações/ precauções  

Dado não encontrado nas referências consultadas. 

 

Farmacotécnica 

 

Equivalência  
Não aplicável. 

 
Concentração/ Diluição (fabricante)  
Aplicar fator de correção de acordo com o resultado de doseamento do Certificado de Análise do lote em 
questão, se necessário. 
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Solubilidade  
Dado não encontrado nas referências consultadas. 

 

Excipiente sugerido  
Excipientes para ativos higroscópicos3. Sugere-se uso de Vcaps™. 

 

pH estabilidade (produto final)  
3,8 – 4,0 

 

Orientações farmacotécnicas  
Dado não encontrado nas referências consultadas. 

 

Incompatibilidades 

Gel aniônico – pH’s de estabilidade incompatíveis. Gel de carbopol: 6,0 a 10,0. Substâncias ácidas promovem a 
redução drástica desde pH com consequente desgeilificação (quebra da viscosidade). Não associar. Utilizar gel 
não iônico (natrosol) ou gel de CMC, resistentes ao pH ácido4. Ácido Sulfônico Fenilbenzimidazol, o pH 
estabilidade do Eusolex 232 é 7,0, logo ativos ácidos promovem a perda de eficácia do filtro por reduzir o pH a 
valores inferiores a este. Arbutin C, hidrolisa do Arbutin anulando sua ação específica. 

 

Conservação / armazenamento  
Conservar ao abrigo de luz, calor e umidade. 
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