
 

 

 ProAktin+™ 
 

Material Técnico 

Identificação 

  

Grau: Farmacêutico ( )  Alimentício (x)  Cosmético (  )   Reagente P.A. (  ) 

 

Uso:                 Interno (x) Externo (  )  

 

Especificação Técnica / Denominação Botânica: Ingrediente ativo vegetal padronizado em 

Actinidina e Aktinnamics® 

 

Equivalência: Não Aplicável  

 

Correção: Teor: não aplicável.  
Umidade / perda por dessecação: aplicável.  
Avaliar o fator correspondente ao teor e/ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no 
certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da especificação e da prescrição. 
  

Fórmula Molecular: Não aplicável. 

  

Peso Molecular: Não aplicável. 

 

DCB: Não aplicável. 

 

CAS: Não aplicável.  

 

INCI: Não aplicável. 

 

Sinonímia: Actinidia deliciosa 

 

Aparência Física: Pó marrom claro com odor e gosto característico 

 

Composição: Blend de bioativos composto por Actinidina e Aktinnamics® 

 

 



 

 

Características Especiais  

                                                    

 Produto GMO-livre 

 Produto BSE/TSE-livre   

 Produto de origem natural vegetal       

  

Aplicações  

 

Propriedades:  

 Proteolítico 

 Ação anti-inflamatória  

 Antioxidante 

 Contribuição para um trânsito intestinal saudável 

 Facilita digestão de refeições pesadas  

 

Indicações:  

 Promoção da digestão de proteínas, incluindo o glúten 

 Suplemento coadjuvante nas dietas ricas em proteínas, como por exemplo low carb 

 Contribuição para um trânsito intestinal saudável  

 Diminuição de efeitos gastrointestinais, como distensão abdominal e gases após ingestão de 

maiores aportes de proteína  

 Promoção da digestão de suplementos proteicos como Whey Protein e outros  

Vias de Administração / Posologia ou Concentração:  

Uso oral 

300mg  a 600 mg diariamente 15 min antes da refeição.  

 

Observações Gerais Não aplicável. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Farmacologia  

 

Mecanismo de Ação:  

Digestão de proteínas:  

A actinidina que é uma enzima cisteíno-protease encontrada em sua forma ativa no ProAktin+ em alta 

quantidades é altamente eficaz na digestão de muitas proteínas, incluindo o glúten. Além disto é muito 

efetiva para facilitar a digestão de refeições mais pesadas ou dietas low carb.  

 

O mecanismo de ação desta enzima é baseado no processo de hidrólise de ligações peptídicas e foi 

observado que a ação proteolítica oriunda desta enzima é mais rápida do que enzimas digestivas 

endógenas atuando sozinhas. Adicionalmente, esta enzima pode hidrolisar uma grande variedade de 

ligações peptídicas que não são hidrolisadas pela pepsina, já que a mesma tem atuação numa menor 

gama.  

 

Diminuição da dor / distensão abdominal:  

No ProAktin+™ são encontrados compostos fenólicos como os ácidos hidroxicinâmicos (HCA) e que 

são denominados Aktinnamics ®. Estes compostos atuam inibindo mediadores da inflamação como a 

citocina TNF- e consequentemente há diminuição da inflamação e consequentemente melhora da 

dor.  

 

Efeitos Adversos:  

Informação não encontrada na literatura consultada  

 

Contraindicações / Precauções:  

Embora estudos tem demonstrado que ProAktin+™ é bem tolerado, actidinidina também é um 

alérgeno presenta na  Actinidia deliciosa  e pode provocar reações alérgicas na mucosa oral na maioria 

dos indivíduos de forma leve ou até uma reação anafilática principalmente em crianças.  

 

 

Referências Científicas  

 

ProAktin+™  

É uma excepcional fonte de antioxidantes, fibras digestivas, vitamina C e outros compostos bioativos 

que promovem várias ações benéficas para o organismo. Entre elas destacam-se: melhor digestão e 

diminuição de efeitos gastrointestinais indesejáveis, uma boa saúde metabólica, ação antioxidante e 

aumento da imunidade.  

 



 

 

A melhora no processo de digestão de proteínas observada com o consumo de Actinidia deliciosa 

ocorre devido à alta quantidade de uma enzima proteolítica chamada actinidina. Há inúmeros estudos 

in vivo e in vitro que comprovam a ação desta enzima em diferentes proteínas oriundas da alimentação, 

como glúten, whey protein, proteína da soja e proteína da carne.  

 

 

Estudo in vivo: Comparativo entre ProAktin+™ e Actinidia chinesis 

 

Em um estudo in vivo realizado em ratos foi comparado a digestão de proteínas em dietas contento 

diferentes fontes proteicas e foi utilizado ProAktin+™ (que contém a enzima actinidina) e a Actinidia 

chinesis (não contém actinidina) em ratos e foi concluído que principalmente no que diz respeito à 

digestão de glúten houve significativa melhora com a actinidina conforme gráfico abaixo:  

 

 

   Adaptado de Kaur, et al., 2014  

 

 

 

Estudos in vitro: Melhora da digestão com actinidina  

Estudo in vitro realizado por Kaur et al 2010, demostrou que a enzima proteolítica actinidina, presente 

em grande quantidade no ProAktin+™ leva à digestão de proteínas tanto no estômago quanto no 

intestino delgado.  

 

Este estudo foi realizado em duas fases: gástrica e intestinal. Para simulação da digestão gástrica, 

algumas fontes de proteínas foram incubados com extrato de Actinidia deliciosa contendo as enzimas 

actinidina e pepsina num pH ácido (1,9) visando simular o pH gástrico em humanos. Para a segunda 

fase, o pH da solução foi ajustado para 8,0 e foi acrescentado pepsina. 
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Resultados no modelo de digestão gástrica mostraram que principalmente para digestão de proteínas 

da soja (SPI) e da carne houve significativa melhora com adição de actinidina. Com relação a digestão 

intestinal, resultados positivos foram obtidos para digestão de whey protein isolado (WPI) e glúten. 

Resultados podem ser analisados na tabela abaixo:  

 

 

Tabela 1: Efeitos da actinidina na digestão in vitro de diferentes proteínas sob simulada condição da 

digestão gástrica (DG) e intestinal (DI) em humanos 

 
Actinidina 

(+ ou -) 
Comentários 

Proteína DG DI Digestão Gástrica Digestão Intestinal 

WPI - + Não houve diferença Depois da digestão com pepsina e 

pancreatina, 84% de beta-Lg se 

manteve não digerido depois de 

150 min; comparado com 59% de 

proteína residual depois da adição 

de actinidina 

 

SPI + - Efeitos na hidrólise de proteínas 

na presença de actinidina 

 

 

Não houve efeito positivo sob a 

digestão geral das proteínas, 

entretanto o polipeptídio 11S 

aparentemente é mais facilmente 

digerido na presença de actinidina  

 

Carne + - Significante melhora da digestão  

de todas as proteínas. Ex: Houve 

15% de melhora na digestão de 

Troponina T com actinidina + 

pepsina 

 

Pouca melhora digestiva com 

adição da actinidina 

Glúten - + Não houve diferença Considerável melhora com adição 

de actinidina 

 

Adaptado de Kaur, et al, 2010 

 

Estes estudos sugerem que a actinidina ajuda na digestão de proteínas tanto no estômago quanto no 

intestino delgado e esta função é altamente benéfica para indivíduos que apresentem uma 

comprometida função digestiva, bem como para aqueles que optam por uma dieta rica em proteínas.  

 

 



 

 

 

 

Estudo in vitro: Comparativo entre extrato seco de kiwi e ProAktin+™ 

 

Um estudo de comparação quantitativa avaliou a 

ação da enzima proteolítica actinidina presente em 

amostras de extrato seco de kiwi (KP) e o novo 

ProAktin+™. Foi concluído que a quantidade de 

actinidina ativa presente no ProAktin+™ (4.1±0.9 

mg actinidina/g amostra) é cinco vezes maior do que 

se comparado ao KP (0.8±0.3 mg Actinidina/ g 

amostra).  

Adaptado de Aldomovar et al 2019 

 

 

Digestão de glúten:  

Devido à uma deficiência conhecida como doença celíaca, algumas pessoas não conseguem digerir o 

glúten que é um complexo proteico composto pela mistura das proteínas gliadina e glutenina que se 

encontram naturalmente na semente de muitos cereais, como 

trigo, cevada, centeio e aveia. Celíacos não devem consumir 

produtos com a proteína, pois a mesma provoca danos na parede 

do intestino delgado que já é comprometida uma vez que as 

vilosidades da mucosa intestinal são atrofiadas e isto interfere 

diretamente na absorção de nutrientes, vitaminas, sais minerais e 

água.  

 

Em contra partida há os pacientes que apresentam sensibilidade ao glúten não celíaca (SGNC), que 

são indivíduos onde não há diagnóstico clínico para a doença celíaca, mas que apresentam sintomas 

parecidos com os da doença após a ingestão de alimentos contendo glúten e significativa melhora 

quando uma dieta gluten free é adotada. Para estes pacientes, o uso de ProAktin+™ é muito benéfica, 

pois o mesmo ajuda o processo digestivo e também o alivio dos efeitos gastrointestinais.  

 

De acordo com estudos in vivo e in vitro realizados por Rutherfurd et al 2010 e Kaur et al 2011, há 

grande influência da actinidina sob a digestão do glúten, pois todas as frações de gluteina e gliadina 

presentes na proteína foram completamente hidrolisadas com adição de actinidina in vitro. 

Adicionalmente houve aumento médio de 29% na degradabilidade gástrica de gliadina in vivo.  O 

mesmo estudo também avaliou a ação da actinidina sob a digestão intestinal do glúten e foi observado 

que houve considerável efeito da actinidina sob a digestão in vitro.  

 

 



 

 

Alívio da dor / Processos inflamatórios:  

O ProAktin+™ possui compostos antioxidantes e principalmente alguns compostos fenólicos 

como os ácidos hidroxicinâmicos (HCA), que são denominados Aktinnamics® que possuem 

propriedades anti-inflamatórias testadas in vivo:  o HCA tem ação inibitória na síntese periférica / 

liberação de mediadores inflamatórios, inibindo a citocina TNF- e consequentemente há diminuição 

na incidência da dor.  

Além disto, de acordo com um estudo in vivo realizado por Montoya, et al, 2014, a presença 

da enzima actinidina faz com que o processo de esvaziamento gástrico ocorra mais rapidamente 

devido a uma ação moduladora das proteínas de digestão gástrica o que leva à uma diminuição de 

desconfortos gástricos (ex. distensão abdominal, gases) que pode ocorrer em pessoas que têm uma 

dieta rica em proteínas, principalmente proteínas da carne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

De acordo com estes resultados, há um grande público alvo que pode ser beneficiado pelo uso de 

ProAktin+™ e dentre eles destacam-se praticantes de exercícios físicos uma vez que este público 

ingere grande quantidade de proteínas visando aumento da massa magra, pessoas que optam por 

uma dieta low carb, pessoas que apresentam certa intolerância ao glúten e também pode ser um 

adjuvante na digestão de refeições pesadas, contendo muita quantidade de carne, por exemplo.  



 

 

Farmacotécnica  

 

Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas  

 

pH Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas  

 

Solubilidade: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas 

 

Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: : Excipiente para fármacos higroscópicos 

padronizado pela farmácia. Utilizar HygroCaps™ 

 

Orientações Farmacotécnicas: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas 

 

Compatibilidades (para veículos): Não aplicável 

 

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos):  Não aplicável. 

 

Incompatibilidades: Não aplicável. 

 

Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Conservação 

em temperatura ambiente protegido de luz e umidade.  

 

Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De 

acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto 

final em temperatura ambiente e protegido de luz e umidade,  porém cabe também avaliação 

farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e condições do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sugestão de Protocolo – Nutrição Clínica 

 

Uso Oral 

Suplemento para digestão de proteínas e melhora do perfil lipídico 

ProAktin+™  150mg 

Allyl ABG™ 125mg 

HygroCaps™ Qsp 1 cp 

Posologia: Tomar 1 dose de 1 a 2 vezes ao dia antes das refeições 

 

Suplemento para manutenção de um trânsito intestinal saudável  

ProAktin+™  300mg 

Carob Active™ 500mg 

Vegan PRO™ Chocolate com especiarias Qsp sachê 20g  

Posologia: Diluir 1 sachê em 300mL de água ou água de coco gelada 1 hora 

antes do jantar 

 

 

Sugestão de Protocolo – Esporte e Wellness 

 

Uso Oral 

Suplemento para praticantes de atividade física 

ProAktin+™  300mg 

Cactix™ 500mg 

Siliciumax™ 150mg 

HygroCaps™ Qsp 1 dose 

Posologia: Tomar 1 dose de 1 a 2 vezes ao dia ou conforme orientação do 

prescritor 

 

Shake Proteico Pré Treino 

ProAktin+™  300mg 

Allyl ABG™ 250mg 

Siliciumax™ 150mg 

Vegan PRO™ Chocolate com especiarias Qsp 1 sachê (20g) 

Posologia: Diluir 1 sachê em 300mL de água ou água de coco gelada após o 

treino 
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