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Quercetina  
Flavonóide antioxidante 
 
CAS: 71125-38-7 

PM: 351,41 
FM: C14H13N3O4S2 
Nome químico: Quercetin; Sophoretin; Meletin; Xanthaurine; Quercetine.  
Fator de correção: sim, de acordo com o teor descrito no certificado de análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica  
USO ORAL  
USO HUMANO  
 

Os flavonóides são uma classe de compostos naturais de considerável interesse científico e terapêutico. Eles são um 

grupo de substâncias naturais com estrutura fenólica variável. A quercetina (3, 5, 7,3’- 4’-pentahidroxi flavona) é o 

principal flavonóide presente na dieta humana. Várias propriedades terapêuticas dos flavonóides, principalmente 

da quercetina, têm sido estudadas nas últimas décadas, destacando-se o potencial antioxidante, Anticarcinogênico 

e seus efeitos protetores aos sistemas renal, cardiovascular e hepático (BEHLING, 2004). A quercetina é utilizada a 

mais de trinta anos para reforçar a resistência do sistema imunológico às alergias alimentares e respiratórias e por 

uma atividade antiinflamatória diversificada e polivalente (P.R Vade-Mécum Brasil, 2005/2006).  

A quercetina, o mais abundante flavonóide presente na dieta humana, representa cerca de 95% do total dos 

flavonóides ingeridos. A cebola, maçã e brócolis são as fontes majoritárias da quercetina (NIJVELDT, et al., 2001). 

Estudos mostram que a quercetina inibe de forma potente a sulfatação hepática (inibição não competitiva) e 

duodenal do Resveratrol, aumentando sua biodisponibilidade no organismo (DE SANTI C, 2000 a; DE SANTI C, 2000 

b). 

 
Propriedades 

 Aumenta a biodisponibilidade do Resveratrol 

 Antiinflamatório natural 

 Potente ação antioxidante 

 Melhora sistema imunológico 

 Proteção cardiovascular 
 
 

Mecanismo de ação 
A quercetina inibe as enzimas ciclo-oxigenase e lipo-oxigenase, o que reduz a produção dos principais mediadores 

inflamatórios: prostaglandinas e leucotrienos. 

A quercetina inibe a produção de histamina, estabilizando os basófilos e os mastócitos. A histamina é diretamente 

responsável pela maioria dos sintomas desagradáveis associados às alergias (espirros, pruridos, etc.). 
A quercetina pode inibir o processo de formação de radicais livres em três etapas diferentes, na iniciação (pela 
interação com íons superóxido), na formação de radicais hidroxil (por quelar íons de ferro) e na peroxidação lipídica 
(por reagir com radicais peroxi de lipídeos). 
Muitos estudos relatam que os flavonóides na sua forma livre ou glicosilada são absorvidos no trato gastrintestinal 
e metabolizados em glucoronidato ou sulfato conjugado. Esses metabólitos circulam no sangue sendo excretados 
na bile e urina. A quercetina é completamente convertida em conjugados metilados no plasma, após sua 
administração, tanto em ratos quanto em seres humanos. A quercetina é absorvida na microflora intestinal e 
excretada na bile e urina como glucoronidato e sulfato conjugado em até 48 h. Posteriormente, é degradada pelas 
bactérias intestinais em ácido fenólico, ácido 3- hidroxifenilacético e ácido 3,4-dihidroxifenilacético dentro do anel 
B. 

 
Flavonóide Quercetina é um potente inibidor da sulfatação hepática e duodenal do Resveratrol, 
aumentando a sua biodisponibilidade (DE SANTI C, 2000 a). 
O Resveratrol, um composto polifenólica presente na uva e no vinho, apresenta benefícios contra o câncer e efeitos 
protetores sobre o sistema cardiovascular. Ele está presente na dieta, e a sulfatação hepática e duodenal pode 
limitar a biodisponibilidade desse composto.  
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Uma análise radiométrica para a sulfatação do Resveratrol foi desenvolvida empregando 3´-fosfoadenosina-5´-
fosfosulfato-[35S] como doador de sulfato e as taxas de sulfatação do Resveratrol (média +/- SD, pmol/min/mg de 
proteína cistosólica) foram 90+/-21 (fígado, n=10) e 74+/-60 (duodeno, n=10, p= 0,082). 
Os resultados mostram que a sulfatação do Resveratrol foi inibida pelo flavonóide quercetina, pelo ácido 
mefenâmico e pelo ácido salicílico, dois antiinflamatórios não-esteroidais comumente utilizados.  
 

Indicações e aplicações  
A Quercetina apresenta propriedades antiinflamatórias, anticarcinogênica, atua no sistema imunológico, tem 
atividade antiviral, reduz o efeito da formação de cataratas nos diabéticos, é hepatoprotetora e gastroprotetora. Há 
inúmeras aplicações na medicina principalmente nos tratamentos de problemas circulatórios e capilares, incluindo 
inflamações de qualquer tipo. 
 

Sugestões de dosagem  
A quercetina é o principal flavonóide presente na dieta humana e o seu consumo diário estimado, varia entre 50mg 
e 500mg diários (DESCHNER, et al., 1991). 
 

Informações de Segurança  
Os efeitos adversos reportados incluem efeitos gastrintestinais como náusea, e raros relatos de cefaléia e 
formigamento suave das extremidades. A ingestão de quercetina é, no geral, bem tolerada.  
 

Interações medicamentosas  
Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  
 

Advertências e Precauções 
Pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais devem fazer uso de Quercetina somente sob orientação médica.  

 
Recomendações farmacotécnicas  
Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  

 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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