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Ginkgo biloba extrato seco 24% 

_____________________________________________ 

Identificação 

 

Fórmula Molecular: Não aplicável                                                       Peso molecular: Não aplicável 

DCB / DCI: Não aplicável                                                                        CAS: Não aplicável                                                                                              

INCI: Não aplicável                                                                                   Denominação botânica: Ginkgo Biloba Leaf 

Sinonímia: Ginkgo, Gingo biloba, nogueira do Japão, Árvore-avenca, Árvore-folha-de-avenca, Pterophyllus 

salisburiensis Nelson, Salisburia adiantifolia Smith, Salisburia macrophylla C. Ko, Ginkgo folium2. 

 

Família: Ginkgoaceae 

  

Descrição / especificação técnica: Pó fino amarelo claro á marrom, com no mínimo de 24% de Flavonóides 

glicosídeos. 

Propriedades: É um derivado fitoterápico obtido da árvore Salisburia adiantifolia. São atribuídos efeitos 

vasoativos sobre a microcirculação arteriolar e capilar (anti-isquêmicos, antiagregante plaquetário, 

antirradicais livres de oxigênio, hemorreológico). 

 

Composição: As folhas de Gingko biloba possuem constiuintes fitoquimicos como bioflavonoides e terpenos. 

Aplicações 

 

Indicações:  

 Vertigens; 

 Vasodilatador; 

 Perturbações da memória; 

 Claudicação; 

 Adstringente; 

 Antifúngico; 

 Antibacteriana; 

 Anti-isquêmico; 

 Tratamento de asma; 



 Demência senil; 

 Alzheimer; 

 Prevenção da arteriosclerose; 

 Cardiopatias isquêmicas e no diabetes mellitus, nomeadamente nas complicações vasculares. 

Posologia / concentração: 40 a 80mg de extrato seco padronizado para conter 24% de gingkoflavonóides, 

2 ou 3 vezes ao dia. (19,2 a 57,6mg de ginkgoflavonóides por dia)2. 

 

Via de administração: Oral. 

Solução magistral:  

 Possibilidade de administração de doses diferenciadas; 

 Possibilidade de formas farmacêuticas diferenciadas para melhorar a biodisponibilidade e promover 

a adesão dos pacientes; 

 Possibilidade de associações sinérgicas para melhores resultados no tratamento. 

 

Formulações                                                  Propriedades 

 

 

Estudos clínicos / Estudos pré-clínicos:  

Ginkgo biloba (Gb) é atualmente o remédio herbal mais investigado e adotado para transtornos cognitivos 

e doença de Alzheimer (DA). No entanto, a sua eficácia na prevenção e tratamento da demência ainda 

permanece controverso. Especificamente, os efeitos adicionais de Gb em indivíduos que já recebem os 

tratamentos anti - demência “convencionais" têm sido até agora muito pouco investigada. Avaliamos se o 

uso de Gb está associado com benefício cognitivo e funcional adicional em pacientes com DA, já em 

tratamento com inibidores da colinesterase (ChEIs) . Os dados são de leve a moderada pacientes com DA 

em tratamento ChEI recrutados no impacto do tratamento Cholinergic Utilize (ICTUS) estudo. Modelo 

misto análises foram realizadas para medir modificações semestrais no Mini Exame do Estado Mental 

(MMSE), a Avaliação da Doença de Alzheimer Scale- Cognitive (ADAS- Cog) pontuação sub-escala , e as 

Cápsulas para memória 

Ginkgo biloba ext. seco .............................................. 40mg 

Excipiente..................................................................... 1Vcaps  

Posologia.:1 Vcaps 3 vezes ao dia, antes das refeições. 

Recomenda-se o uso de Vcaps. 

 Antioxidante; 

 Tratamento de distúrbios 

psicocomportamentais da senilidade; 

 Cefaleias; 

 Vertigens e transtornos da motricidade; 

 Isquemias cardíacas;  

 Alterações periféricas. 

Referências científicas 



Atividades da Vida Diária (AVD ) escala ao longo de um acompanhamento up de 1 ano, segundo a 

suplementação adicional Gb . Um total de 828 indivíduos foram considerados para as presentes análises. 

Significativamente diferentes modificações no MMSE sobre a 12 meses de follow-up foram relatados entre 

pacientes em terapia combinada em comparação com aqueles tendo apenas ChEIs. Pelo contrário, a 

modificação do escore ADAS-Cog entre os dois grupos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, embora as tendências semelhantes foram notados . Sem modificações significativas das 

duas medidas de resultados adotados foram observados na avaliação intercalar de 6 meses. As 

modificações ao longo do tempo da partitura ADL não mostraram diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos de interesse. Nossos resultados sugerem que Gb pode fornecer alguns 

benefícios cognitivos adicionados em pacientes com DA já em tratamento ChEIs. O significado clínico 

destes efeitos ainda precisa ser confirmada e esclarecida3. 

 

Estabilidade: Dado não encontrado nas referências consultadas. 

Mecanismo de ação: Dado não encontrado nas referências consultadas. 

Efeitos adversos: Ocasionalmente, distúrbios gastrintestinais (náuseas, dispepsia), palpitações, cefaleias e 

reações cutâneas.  

 

 

Contraindicações / precauções:  Gravidez e aleitamento. Hipersensibilidade ao Ginkgo biloba. 

 

Equivalência: Não aplicável. 

Concentração / Diluição (fabricante): Ativo padronizado. Não é necessário aplicar fator de correção. 

Solubilidade: Dado não encontrado nas referências consultadas. 

Excipiente sugerido: Excipientes para ativos higroscópicos1 e Vcaps. 

pH estabilidade (produto final): Dado não encontrado nas referências consultadas. 

 Orientações farmacotécnicas: Dado não encontrado nas referências consultadas. 

Incompatibilidades: Dado não encontrado nas referências consultadas.  

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

Farmacologia 

Farmacotécnica 
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