
Resumo 
 

A inflamação de pele causa dor, rubor, inchaço 

e calor local. Por vezes ocasiona lesões cuja 

aparência desagradável pode motivar desgastes 

emocionais e sentimentos de rejeição social. Os 

tratamentos disponíveis possuem efeitos adversos 

e nem sempre geram um bom resultado. Visando 

melhorar a qualidade de vida de pessoas 

acometidas por esses distúrbios, está em 

desenvolvimento o fitoterápico INFLATIV, 

precisando ser testado em humanos. 
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Solução 
 
INFLATIV é um potente anti-inflamatório cutâneo 

natural, diferente dos fitoterápicos disponíveis, os 

quais possuem apenas uma ação calmante para 

a pele. Apresenta atividade comparável aos anti-

inflamatórios cutâneos mais eficazes 

(glicocorticoides), porém tem demonstrado 

menores riscos de efeitos adversos típicos desses 

produtos, como atrofia da pele, dificuldade de 

cicatrização de feridas e diversos distúrbios 

sistêmicos. Além disso, contribui na hidratação e 

cicatrização da pele, e ainda auxilia na 

prevenção do envelhecimento cutâneo devido 

sua ação antioxidante. A extração das 

substâncias bioativas de INFLATIV pode ser 

realizada de forma simples, rápida e requer 

aparelhagem de baixo custo. Assim, INFLATIV 

possui notável potencial para o tratamento de 

doenças inflamatórias de pele e outras irritações 

comuns do cotidiano. 

 

Antes INFLATIV  

Dermatite de contato - orelha direita (paciente do 

sexo feminino, 25 anos). Duas aplicações de INFLATIV, 

uma vez a cada 24h. 

Anti-inflamatório Cutâneo Natural. 

Público-alvo 
 

Destina-se tanto a pacientes portadores de 

doenças inflamatórias de pele crônicas, tais 

como psoríase, eczema e dermatites crônicas, 

quanto a pacientes com processos inflamatórios 

de pele que se instalam rapidamente, como em 

caso de acidentes, alergias ou lesões cutâneas. 

Oportunidades  
 
Buscamos como potenciais parceiros indústrias 

farmacêuticas que tenham interesse em produzir e 

comercializar produtos fitoterápicos. Ressalta-se 

que o processo de extração requer equipamentos 

de baixo custo. 
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Desafios e objetivo 
 

INFLATIV tem como objetivo atuar como uma nova alternativa para o tratamento de doenças inflamatórias 

de pele crônicas ou processos inflamatórios agudos cutâneos, como em caso de alergias e lesões na pele. 

Efeitos como sua notável atividade cicatrizante, hidratante e antioxidante contribuem para a cura ou o 

alívio dos sintomas associados a esses distúrbios. No estágio de desenvolvimento atual, o principal desafio é 

realizar ensaios clínicos e determinar a forma de armazenamento mais adequada e seu prazo de validade. 


