
  

 

 

 

 

 

                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Cordyceps sinensis é um fungo oriundo de cogumelo chinês usado para tratar diversos 

problemas de saúde. Possui muitos componentes bioativos como cordicepina, ácido 

cordycépico, ergosterol, polissacarídeos, nucleosídeos e peptídeos. Estudos mostram que 

Cordyceps e seus princípios ativos possuem uma ampla gama de ações farmacológicas, tais 

como anti-inflamatória, antioxidante, antitumoral, antidiabética, antiapoptose, 

imunomodulador, nefroprotetor e hepatoprotetor. 

 

Cordyceps sinensis se desenvolve quando fungos de larvas se formam durante o inverno, 

seus esporos se prendem a uma lagarta e começam a consumir seu corpo. Esta vai 

enfraquecendo e morre, assim se enterra no solo e o fungo a domina, desenvolvendo uma 

pequena 'cauda' que rompe o solo, como um caule grosso de capim. Em meados do fim de 

maio, a cauda libera esporos que garantem fungos para a próxima estação.  

 

O Cordyceps sinensis teve seu ápice nos campeonatos mundiais do atletismo , nos quais as 

atletas femininas chinesas ganhavam praticamente todas as provas de endurance e batiam 

vários recordes. Durante mais de mil anos, o Cordyceps sinensis ou cordyceps chinês, 

constituiu o alimento tônico mais utilizado na Ásia, em particular na China.  

 

MECANISMO DE AÇÃO 

 

Cordyceps sinensis ativa macrófagos para produzir uma variedade de citocinas pró-

inflamatórias. O IFN-gama sinergiza com Cordyceps sinensis para amplificar esta resposta. 

Já seu mecanismo em relação ao desempenho físico pode ser atestado com base no estado 

de energia das células e remoção de radicais livres de O2. Assim, diminui o estresse 

oxidativo e os tecidos são preservados por mais tempo. Cordyceps sinensis também 

promove aumento de estrogênio resultando em melhora da libido feminina e a fertilidade.  

Nome químico 
Cordyceps sinensis 
 
Família 
Clavicipitaceae 
 
Parte utilizada 
Micelas 
 
Padronização 
7,56% ácido cordycépico 
 
Sinônimos 
Cordyceps chinês, Chinese Caterpillar Fungus (inglês); 
Dong-Chong-Xia-Cao (chinês), Yartsa Gunbu (tibetano) 
 
Classe 
Nutracêutico 
 

Dose usual 
500 a 600mg por dia. Divididos ou em uma só tomada. 
Durante as refeições. 
 
Indicações do produto 
- Estimula a força física de pacientes que sofrem de 
doenças respiratórias ou cardiovasculares;  
- Reduz os danos oxidativos dos radicais livres; 
- Possui ação antienvelhecimento; 
- Propicia uma função pulmonar saudável; 
- Melhora a tolerância ao frio; 
- Melhora a performance, os níveis de energia e 
endurance; 
- Fadiga e fadiga crônica; 
- Melhora a função sexual; 
- Doenças crônicas do rim; 
- Doenças cardiovasculares (arritmias e colesterol alto). 
 
 
 

 

CORDYCEPS 
SINENSIS 
Antioxidante 
Imunoduladora 
Antienvelhecimento 
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CONTRAINDICAÇÕES 

 

Cordyceps sinensis é contraindicado para gestantes e lactentes. 

Efeito antienvelhecimento do extrato de Cordyceps sinensis 

 
Este experimento estudou o efeito do extrato de Cordyceps sinensis (CSE) 

em camundongos envelhecidos por d- galactose e ratos castrados para 

analisar seu efeito antienvelhecimento. Testes de evasão de labirinto de 

água e de step-down foram usados para examinar o efeito do CSE na 

aprendizagem e na memória. O CSE reduziu a latência de escape, 

prolongou a latência gradual e diminuiu o número de erros em 

ratinhos envelhecidos por d- galactose. O efeito do CSE sobre a função 

sexual de ratos castrados foi avaliado pela medição da latência da ereção 

do pênis, latência de montagem e latência da ejaculação. CSE pareceu 

encurtar a latência da ereção do pênis e montar a latência em ratos 

castrados.  

 

O estudo também mediu o efeito do CSE sobre a atividade das enzimas 

relacionadas à idade. Os resultados mostraram que a CSE melhorou a 

atividade da superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase e 

baixou o nível de peroxidação lipídica e atividade de monoamina oxidase 

em camundongos idosos. O estudo demonstrou que o CSE pode melhorar 

a função cerebral e a atividade enzimática antioxidante em camundongos 

com senescência induzida por d -galactose e promover a função sexual 

em ratos castrados. Todas estas descobertas sugerem que o CSE tem um 

efeito antienvelhecimento.  

REAÇÕES ADVERSAS 

Não foram encontrados relatos de reações adversas. 

ESTUDOS 

 

 
Uma Abordagem de Tratamento Contemporâneo para Diabetes e 

Depressão por Cordyceps sinensis, Rich in Vanadium 

 

Diabetes mellitus é acompanhada de alterações hormonais e 

neuroquímicas que podem ser associadas com ansiedade e depressão. 

Tanto a diabetes como a depressão interagem negativamente, na 

medida em que a depressão leva a um controle metabólico fraco e a 

hiperglicemia exacerba a depressão. Nós levantamos a hipótese de um 

novo complexo de Vanadium de Cordyceps sinensis (VECS) 

enriquecido com vanádio, que é benéfico na prevenção da depressão 

em diabetes e influencia o curso de controle de glicemia a longo prazo. 

Os compostos de vanádio têm a capacidade de imitar a ação da 

insulina, e esse mimetismo pode ter outros efeitos favoráveis no nível de 

satisfação e humor no tratamento.  

 

C. sinensis tem uma atividade semelhante ao antidepressivo e atenua o 

aumento induzido pelo diabetes nas concentrações de glicose no 

sangue. Sugerimos que o VECS pode ser uma estratégia potencial para 

o tratamento contemporâneo de depressão e diabetes através do co-

efeito de C. sinensis e vanádio. A validade da hipótese pode ser 

simplesmente testada examinando os níveis de glicose no sangue e 

comportamento de natação e escalada em ratos hiperglicêmicos 

induzidos por estreptozotocina. 


