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A Fenilalanina é um aminoácido
essencial que não pode ser
sintetizado no corpo humano
devendo ser obtido a partir de
fontes externas. A Fenilalanina

existe
em
três
formas:
D-fenilalanina,
L-fenilalanina
e DL-fenilalanina, que é uma
mistura de D e L-fenilalanina
sintetizada em laboratório.
Phenil Sensitive é a forma D-fenilalanina, com atividade comprovada
principalmente no controle da dor.

Purifarma

A fenilalanina é convertida em tirosina e outros aminoácidos, que são usados
para sintetizar proteínas e substâncias químicas cerebrais. Sua deficiência
resulta em:
•
•
•
•
•

Confusão
Falta de energia
Depressão
Problemas de memória
Falta de apetite

Aplicações
Principais Efeitos
A D-fenilalanina é usada para tratar a :
•
•
•
•
•
•
•

Osteoartrite;
Artrite reumatoide;
Distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH);
Depressão;
Doença de Parkinson;
Sintomas de abstinência de álcool;
Vitiligo.

Entretanto sua maior ação está relacionada ao tratamento da dor crônica.
Mecanismo de ação
Sugere-se que seu efeito seja mediado pela regulação do sistema de analgesia
endógena (SAE). Quando estimulado pela dor crônica ou por medidas
terapêuticas, como opióides ou acupuntura, o SAE suprime a ativação de
neurônios receptivos à dor de segunda ordem no corno dorsal e, desse modo,
alivia a dor. Como a serotonina e as encefalinas são neurotransmissores essenciais
no SAE, é razoável prever medidas que promovam a atividade da serotonina
(como os inibidores da recaptação de 5-hidroxitriptofano e da serotonina) e a
atividade da encefalina (como a D-fenilalanina, um inibidor da encefalinase).

D-FENILALANINA REDUZ A DOR CRÔNICA:
O estudo teve como objetivo avaliar a eficácia analgésica da D-fenilalanina em
indivíduos que apresentavam vários tipos de dor crônica grave.
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• O grau de alívio da dor foi monitorado semanalmente e foi registrado
como nenhum, leve, moderado, evidente ou completo
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Analgesia da D-fenilalanina em Pacientes com Dor Crônica*
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Resultados
• A D-fenilalanina pode proporcionar alívio da dor crônica em
aproximadamente 75% dos pacientes testados.
• Foi atingida uma analgesia com nível de significância estatística após
a administração de D-fenilalanina por várias semanas, apesar de alguns
pacientes terem experimentado alívio bastante evidente mesmo dentro da
primeira semana.

CONCLUSÃO
D-fenilalanina pode proporcionar
alívio da dor crônica quando
usado por várias semanas.
(Ehrenpreis, S. et al., 1980).

Formulação
Cápsulas de Phenil Sensitive
Dor Crônica
Phenil Sensitive...............................250 mg
Excipiente qsp...............................1 Cápsula
1 cápsula 4 vezes ao dia
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