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(57) Resumo: COMPOSIÇÃO COMPREENDENDO CINAMALDEÍDO E ZINCO, SEU USO, E MÉTODO PARA PRODUZIR UM
PRODUTO ALIMENTÍCIO PARA PERDA DE PESO. A presente invenção se refere a composições que compreendem uma
quantidade de cinamaldeído que é tolerável para ingestão oral, evitando assim uma sensação desagradável na boca, e que é
também tolerável no trato gastrointestinal. A quantidade de cinamaldeído é suplementada por zinco, e a combinação é eficaz para
aumentar ao menos um dentre gasto energético, atividade do sistema nervoso simpático, ou oxidação de gordura, em relação a
uma composição isenta de cinamaldeído e zinco mas, de outro modo, idêntica. A composição compreendendo a combinação de
cinamaldeído e zinco pode ser usada em um método para ajudar no gerenciamento de peso ou para promover a perda de peso,
em um método para evitar obesidade ou excesso de peso, e em um método para tratar obesidade ou excesso de peso. Em uma
modalidade, a composição compreendendo cinamaldeído é administrada a um ser humano. A composição compreendendo
cinamaldeído pode ser um medicamento, um produto alimentício ou um suplemento.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para 

"COMPOSIÇÃO COMPREENDENDO CINAMALDEÍDO E ZINCO, 

SEU USO, E MÉTODO PARA PRODUZIR UM PRODUTO 

ALIMENTÍCIO PARA PERDA DE PESO". 

ANTECEDENTES 

[0001] A presente revelação se refere, de modo geral, a métodos e 

composições para gerenciamento de peso. Mais especificamente, a 

presente revelação se refere a administrar uma quantidade de 

cinamaldeído que é adequada para o consumo oral e, em combinação 

com zinco, aumenta o gasto energético e a oxidação de gordura. 

[0002] Nas últimas décadas, a prevalência da obesidade 

aumentou em proporções epidêmicas em todo o mundo. 

Aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo estão acima do peso 

ou são obesas, condições essas que aumentam a mortalidade, a 

mobilidade e os custos econômicos. A obesidade se desenvolve 

quando a ingestão de energia é maior que o gasto de energia, sendo o 

excesso de energia armazenado principalmente como gordura no 

tecido adiposo. A perda de peso corporal e a prevenção do ganho de 

peso podem ser conseguidas através da redução da biodisponibilidade 

ou da ingestão de energia, do aumento do consumo de energia e/ou 

da redução do armazenamento como gordura. 

[0003] Uma pesquisa sobre os mecanismos moleculares 

subjacentes às sensações pungentes revelou a existência de dois 

canais de cátions, o TRPV1 (receptor de potencial transitório V1) e o 

TRPA1 (receptor de potencial transitório A1) que são expressos nas 

fibras somatossensoriais que inervam a cavidade oral. O TRPV1 é o 

receptor para as sensações de calor e queimação, como capsaicina, o 

composto picante encontrado nas pimentas chili. O TRPA1 responde 

ao frio e a compostos pungentes; em concentrações moderadas, os 

agonistas do TRPA1 apresentam uma sensação de formigamento 
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agradável. 

[0004] A capsaicina agonista de TRPV1 é bem conhecida por sua 

eficiência para, em doses intermediárias e altas (20 mg e mais), 

aumentar o consumo de energia e a oxidação de gordura. Consulte, 

por exemplo, Ludy et al., "The effects of hedonically acceptable red 

pepper doses on thermogenesis and appetite", Physiol. Behav., março 

1, 102(3-4): 251-8 (2011). Além disso, a capsaicina é um composto 

particularmente pungente e tóxico. Os efeitos fisiológicos associados à 

administração de capsaicina incluem uma sensação de queimação 

que vai do meio da língua até a garganta, falta de ar, perda dos 

sentidos, náusea e vômito espontâneo. Como resultado, apenas 

quantidades pequenas de capsaicina podem ser administradas sem 

causar desconforto ao indivíduo. Os produtos alimentícios que contêm 

capsaicina não são frequentemente aceitos pelo consumidor porque 

eles causam uma sensação desagradável na boca. Em particular, os 

efeitos de queimação são considerados muito desagradáveis e afetam 

o consumo do produto alimentício. 

[0005] Até o momento a capsaicina é o único ingrediente derivado 

de especiarias que mostra um impacto no metabolismo humano. Por 

exemplo, um estudo que investigou o efeito da mostarda, da raiz-forte, 

da pimenta-do-reino e do gengibre sobre o equilíbrio energético e o 

consumo de alimento não identificou qualquer efeito dessas 

especiarias em bruto. Gregersen et al., "Acute effects of mustard, 

horseradish, black pepper and ginger on energy expenditure, appetite, 

ad libitum energy intake and energy balance in human subjects", Br. J. 

Nutr., 5:1-8 (junho de 2012). Entretanto, a dose eficaz de capsaicina é 

intensa demais para ser incluída em um produto alimentício, devido ao 

seu sabor picante, ou para ser ingerida, devido à intolerância 

gastrointestinal. 

[0006] O cinamaldeído, um composto derivado de canela, é um 
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aldeído α,β-insaturado que ativa o TRPA1, mas não o TRPV1 ou o 

TRPM8, com um EC50 de aproximadamente 10 µM. O cinamaldeído 

interage com o TRPA1 de maneira covalente. O cinamaldeído tem um 

sabor e odor que menos intenso que a capsaicina. O cinamaldeído é, 

porém, pungente em concentrações relativamente altas e tem um 

sabor/odor forte de canela. 

SUMÁRIO 

[0007] Os presente inventores identificaram de forma 

surpreendente e inesperada, uma sinergia entre cinamaldeído e zinco 

sobre a atividade farmacológica do TRPA1. Usando esta sinergia, a 

quantidade eficaz de cinamaldeído pode ser diminuída por 

suplementação do cinamaldeído com uma quantidade pequena de 

zinco. A quantidade menor de cinamaldeído pode reduzir o impacto 

aromático e ainda manter a eficácia da atividade do TRPA1. Além 

disso, devido à sinergia a concentração de zinco necessária é baixa 

(<1 µM), o que vantajoso porque indivíduos já podem receber zinco 

através de sua dieta, principalmente se eles consomem suplementos. 

[0008] Os presente inventores identificaram uma sinergia entre 

cinamaldeído e zinco sobre a atividade farmacológica do TRPA1, 

expressa em um modelo celular. Segundo o melhor conhecimento dos 

inventores, está é a primeira vez que a sinergia desta combinação foi 

mostrada. Esta sinergia é significativa porque, em comparação com a 

capsaicina, o cinamaldeído obtém um impacto significativamente maior 

sobre o gasto energético e a atividade do sistema nervoso simpático e 

um efeito equivalente sobre a oxidação de gordura, em um nível de 

sabor de cinamaldeído que é percebido como significativamente 

menos intenso que a capsaicina. 

[0009] Consequentemente, em uma modalidade genérica, a 

presente revelação fornece um método para a manutenção de peso. O 

método compreende administrar uma composição que compreende 
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cinamaldeído e zinco a um indivíduo que precisa da mesma. 

[0010] Em uma modalidade, o cinamaldeído está presente na 

composição em uma quantidade que é segura e tolerável para 

ingestão e, em combinação com o zinco, eficaz para aumentar ao 

menos uma característica selecionada do grupo que consiste em gasto 

energético, atividade do sistema nervoso simpático, e oxidação de 

gordura. 

[0011] Em uma modalidade, a composição compreende extrato de 

óleo essencial de canela que fornece ao menos uma porção do 

cinamaldeído. 

[0012] Em uma modalidade, ao menos uma porção do 

cinamaldeído é selecionada do grupo que consiste em cinamaldeído 

isolado e cinamaldeído sintetizado. 

[0013] Em uma outra modalidade, a presente revelação fornece 

um método para promover a perda de peso. O método compreende 

administrar uma composição que compreende cinamaldeído e zinco a 

um indivíduo que precisa da mesma. 

[0014] Em uma outra modalidade, a presente revelação fornece 

um método para evitar a obesidade ou o excesso de peso. O método 

compreende administrar uma composição que compreende 

cinamaldeído e zinco a um indivíduo que está em risco dos mesmos. 

[0015] Em uma outra modalidade, a presente revelação fornece 

um método para tratar obesidade. O método compreende administrar 

a um indivíduo obeso uma composição que compreende uma 

quantidade terapeuticamente eficaz de cinamaldeído e zinco. 

[0016] Em uma outra modalidade, a presente revelação fornece 

uma composição destinada à perda de peso, que compreende 

cinamaldeído e zinco. 

[0017] Em uma modalidade, o cinamaldeído está presente na 

composição em uma quantidade que é segura e tolerável para 
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ingestão e, em combinação com o zinco, eficaz para aumentar ao 

menos uma característica selecionada do grupo que consiste em gasto 

energético, atividade do sistema nervoso simpático, e oxidação de 

gordura. 

[0018] Em uma modalidade, a composição é um produto 

alimentício no qual o cinamaldeído está presente em uma 

concentração de flavorizante de quantidade de 31,87 ppm 

(condimentos, saborizantes (“relishes”)) e até 6191 ppm (goma de 

mascar) (Fenaroli's Handbook; Burdock, 2010). 

[0019] Em uma modalidade, a composição é um produto 

alimentício no qual a razão entre cinamaldeído e zinco é 1:0,5 a 

1:0,005, de preferência 1:0,03 (em molaridade). 

[0020] Em uma modalidade, a composição compreende 

adicionalmente um ingrediente adicional em um quantidade 

terapeuticamente eficaz para promover a manutenção do peso ou a 

perda de peso. 

[0021] Em uma outra modalidade, a presente revelação fornece 

um método para promover a perda de peso. O método compreende 

administrar uma composição que compreende cinamaldeído e zinco a 

um indivíduo em um programa de perda de peso. 

[0022] Em uma modalidade, o programa de perda de peso é 

selecionado do grupo que consiste em uma dieta com baixo teor de 

gordura, uma dieta com baixo teor de carboidrato, um dieta de baixa 

caloria, uma dieta de muito baixa caloria, um treinamento de 

resistência, treinamento de força, e combinações dos mesmos. 

[0023] Em uma outra modalidade, a presente revelação fornece 

um método para produzir um produto alimentício destinado à perda de 

peso. O método compreende adicionar cinamaldeído e zinco e zinco a 

um componente selecionado do grupo que consiste em proteína, 

carboidrato, gordura e combinações dos mesmos. 
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[0024] Uma vantagem da presente revelação é aumentar o 

consumo de energia. 

[0025] Uma outra vantagem da presente revelação é aumentar a 

atividade do sistema nervoso simpático. 

[0026] Ainda uma outra vantagem da presente revelação é 

aumentar a oxidação de gordura. 

[0027] Uma outra vantagem adicional da presente revelação é 

aumentar o consumo de energia, a atividade do sistema nervoso 

simpático, e a oxidação de gordura com um composto que pode ser 

usado com facilidade e segurança em produto alimentícios. 

[0028] Uma vantagem adicional da presente revelação é aumentar 

o consumo de energia, a atividade do sistema nervoso simpático, e a 

oxidação de gordura com um compostos de ocorrência natural que 

pode ser encontrado em especiarias. 

[0029] Uma outra vantagem da presente revelação é aumentar o 

consumo de energia, a atividade do sistema nervoso simpático, e a 

oxidação de gordura com efeitos colaterais toleráveis ou sem efeitos 

colaterais. 

[0030] Uma outra vantagem adicional da presente revelação é 

ajudar no gerenciamento de peso, promover a perda de peso, e/ou 

tratar ou evitar obesidade ou excesso de peso. 

[0031] Ainda uma outra vantagem da presente revelação é 

aumentar o consumo de energia, a atividade dos sistema nervoso 

simpático, e a oxidação de gordura com um composto que tem maior 

aceitabilidade, menor pungência, e melhor tolerância no trato 

gastrointestinal em relação à capsaicina. 

[0032] Uma outra vantagem da presente revelação é suplementar 

o cinamaldeído com zinco de modo que é necessário menos 

cinamaldeído para aumentar o gasto energético. 

[0033] Características e vantagens adicionais são descritas no 
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presente documento e se tonarão evidentes a partir da descrição 

detalhada a seguir e das figuras. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[0034] A Figura 1 mostra a estrutura química do cinamaldeído. 

[0035] A Figura 2 mostra um mecanismo proposto através do qual 

o cinamaldeído pode aumentar o consumo de energia, a atividade do 

sistema nervoso simpático, e a oxidação de gordura. 

[0036] A Figura 3 mostra um gráfico do consumo de energia como 

função do tempo decorrido após a ingestão de vários compostos. 

[0037] A Figura 4 mostra um gráfico do consumo de energia 

baseado na AAC (área abaixo da curva) após a ingestão de vários 

compostos. 

[0038] A Figura 5 mostra um gráfico de oxidação de gordura pós-

prandial como função do tempo decorrido após a ingestão de vários 

compostos. 

[0039] A Figura 6 mostra um gráfico de oxidação de gordura pós-

prandial com base na AAC após a ingestão de vários compostos. 

[0040] A Figura 7 mostra um gráfico dos aumentos da temperatura 

nasal que ocorreram após a ingestão de vários compostos. 

[0041] A Figura 8 mostra um gráfico da temperatura do queixo, em 

relação à linha de base, como uma função do tempo decorrido após a 

ingestão de vários compostos. 

[0042] A Figura 9 mostra os resultados do teste de sabor 

comparando 4,88 ppm de capsaicina e 350 ppm de cinamaldeído. 

[0043] A Figura 10 mostra um gráfico da medição em in vitro da 

atividade de canais de TRP expressos em células CHO ("Chinese 

Hamster Ovary Cells") mediante a medição da concentração de cálcio 

intracelular com um corante fluorescente. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

[0044] Todas as porcentagens indicadas no presente documento 
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se referem ao peso total da composição, a não ser que indicado em 

contrário. Quando é feita referência ao pH, os valores correspondem 

ao pH medido a 25 °C com equipamento padrão. Como usadas nesta 

revelação e nas reivindicações em anexo, as formas singulares "um", 

"uma", "o" e "a" incluem as referências no plural a não ser que o 

contexto determine claramente o contrário. Como usado aqui, "cerca 

de" é entendido como se referindo aos números em uma faixa de 

números, por exemplo a faixa de -10% a +10% do referido número. 

Além disso, todas as faixas numéricas do presente documento devem 

ser entendidas com incluindo todos os números inteiros, fracionários 

ou não fracionários, dentro da faixa. As composições aqui reveladas 

podem não ter qualquer elemento que não seja especificamente aqui 

revelado. Dessa forma, uma revelação de uma modalidade usando o 

termo "que compreende" inclui uma revelação de modalidades "que 

consistem essencialmente em" e "que consiste em" os componentes 

mencionados. 

[0045] O termo "prevenção" inclui a redução do risco e/ou da 

severidade de uma condição ou um distúrbio. Os termos "tratamento", 

"tratar" e "aliviar" incluem tratamento profilático ou preventivo (que 

evita e/ou desacelera o desenvolvimento de uma condição patológica 

ou distúrbio alvo) e tratamento curativo, terapêutico ou de modificação 

de doença, incluindo medidas terapêuticas que curam, desaceleram, 

retardam os sintomas de, e/ou interrompem a progressão de uma 

condição ou distúrbio patológico diagnosticado; e tratamento de 

pacientes sob risco de contrair uma doença ou com suspeita de terem 

contraído uma doença, assim como pacientes que estão doentes ou 

foram diagnosticados com uma doença ou condição médica. O termo 

não necessariamente sugere que um indivíduo seja tratado até a 

recuperação total. Os termos "tratamento" e "tratar" referem-se 

também à manutenção e/ou à promoção da saúde em um indivíduo 
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que não sofre de uma doença, mas que pode ser suscetível ao 

desenvolvimento de uma condição não saudável. Os termos 

"tratamento", "tratar" e "aliviar" também têm a intenção de incluir a 

potencialização ou a melhoria de outro modo de uma ou mais medidas 

profiláticas ou terapêuticas primárias. Os termos "tratamento", "tratar" 

e "aliviar" têm a intenção adicional de incluir o gerenciamento dietário 

de uma doença ou condição ou o gerenciamento dietário de profilaxia 

ou a prevenção de uma doença ou condição. Um tratamento pode ser 

relacionado ao paciente ou ao médico. 

[0046] Como usado na presente invenção, uma "quantidade 

eficaz" é uma quantidade que evita uma deficiência, trata uma doença 

ou condição médica em um indivíduo ou, de modo mais genérico, 

reduz os sintomas, gerencia a progressão das doenças ou fornece um 

benefício nutricional, fisiológico ou médico ao indivíduo. 

[0047] O termo "animal" inclui, mas não se limita a, mamíferos, o 

que inclui, mas não se limita a, roedores, mamíferos aquáticos, 

animais domésticos, como cães e gatos, animais de fazenda, como 

ovelhas, porcos, vacas e cavalos, e seres humanos. Onde os termos 

"animal", "mamífero" ou uma forma plural dos mesmos forem usados, 

estes termos também se aplicam a qualquer animal que é capaz do 

efeito apresentado ou intencionado a ser apresentado pelo contexto da 

passagem. Como usado aqui, o termo "paciente" é entendido como 

incluindo um animal, especialmente um mamífero, e, mais 

especialmente, um ser humano, que está recebendo ou que está 

destinado a receber tratamento, conforme "tratamento" é definido na 

presente invenção. Embora os termos "indivíduo" e "paciente" sejam 

frequentemente usados na presente invenção para se referirem a um 

ser humano, a presente revelação não é assim limitada. 

Consequentemente, os termos "indivíduo" e "paciente" se referem a 

qualquer animal, mamífero ou ser humano que pode se beneficiar do 
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tratamento. 

[0048] O termo "excesso de peso" é definido para um ser humano 

como um IMC ("índice de massa corporal") entre 25 e 30. O termo 

"obeso" é definido para um ser humano como um IMC maior que 30. O 

termo "perda de peso" é uma redução do peso corporal total. A perda 

de peso pode, por exemplo, se referir à perda da massa corporal total 

em um esforço para melhorar a forma física, a saúde e/ou a aparência. 

O termo "gerenciamento do peso" ou "manutenção do peso" se 

referem à manutenção de um peso corporal total. Por exemplo, o 

gerenciamento do peso pode se referir a um IMC na faixa de 18,5 a 25 

que é considerada normal. 

[0049] Como apresentado acima, os presentes inventores 

descobriram de forma surpreendente e inesperada uma sinergia entre 

cinamaldeído e zinco sobre a atividade farmacológica do TRPA1. 

Usando esta sinergia, a quantidade eficaz de cinamaldeído pode ser 

diminuída, por suplementação do cinamaldeído com uma quantidade 

pequena de zinco. Consequentemente, ao contrário do cinamaldeído 

na ausência de zinco, a combinação de cinamaldeído e zino pode 

afetar o gasto energético, a atividade do sistema nervoso simpático, e 

a oxidação de gordura em concentrações em alimentos que são 

seguros toleráveis tanto em sabor/odor/gosto como no trato 

gastrointestinal. Além disso, devido à sinergia, a concentração de 

zinco necessária é baixa (in vitro <1 µM). Sem se ater à teoria, os 

inventores acreditam que o cinamaldeído e o zinco estimulam 

sinergicamente sistema nervoso simpático e, como resultado, a 

secreção de catecolaminas. O aumento da secreção de catecolaminas 

melhora a termogênese e a oxidação dos substratos por estímulo [dos 

receptores] β-adrenérgicos. Consulte a Figura 2. 

[0050] Consequentemente, a composição fornecida pela presente 

revelação compreende cinamaldeído em uma quantidade que é 
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segura e tolerável por via oral, por exemplo, não causa uma sensação 

desagradável na boca, e, em combinação com o zinco, também é 

eficaz para aumentar ao menos um dentre o gasto energético, a 

atividade do sistema nervoso simpático, ou a oxidação de gordura, em 

relação a uma composição, que de outro modo é idêntica, isenta de 

cinamaldeído e zinco. 

[0051] O cinamaldeído está disponível comercialmente. O 

cinamaldeído na composição pode ser fornecido em um extrato de 

óleo essencial de canela, por exemplo um extrato da destilação a 

vapor do óleo da casca de canela; pode ser cinamaldeído isolado, por 

exemplo isolado do óleo essencial de canela; ou pode ser 

cinamaldeído sintetizado, por exemplo o produto da condensação 

aldólica de benzaldeído e acetaldeído. A concentração de 

cinamaldeído na composição é, de preferência, em uma concentração 

de flavorizante de 31,87 ppm (condimentos, saborizantes) e até 6191 

ppm (goma de mascar) (Fenaroli's Handbook; Burdock, 2010). Em 

uma modalidade, o cinamaldeído está presente na composição em 

uma quantidade de 100,0 ppm ou menos. 

[0052] Como exemplos não limitadores, o cinamaldeído pode estar 

presente nas seguintes composição do seguinte modo: 

bebida alcoólica: até 498,8 ppm, como cerca de 435,6 ppm 

produto cozido: até 367,4 ppm, como cerca de 273,8 ppm 

goma de mascar: até 6191,0 ppm, como cerca de 1533,0 

ppm 

condimento ou saborizante: até 31,87 ppm, como cerca de 

17,48 ppm 

produto lácteo congelado: até 77,96 ppm, como cerca de 

72,98 ppm 

gelo de fruta: até 900,0 ppm, como cerca de 900,0 ppm 

gelatina ou pudim: até 109,4 ppm, como cerca de 100,3 
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ppm 

molho de caldo de carne: até 800,0 ppm, como cerca de 

640,0 ppm 

bala dura: até 1003,0 ppm, como cerca de 792,2 ppm 

produto cárneo: até 39,09 ppm, como cerca de 6,97 ppm 

bebida não alcoólica: até 67,82 ppm, como cerca de 52,71 

ppm 

bala mole: até 370,0 ppm, como cerca de 370,0 ppm 

[0053] Formas preferenciais de zinco incluem cloreto de zinco, 

sulfato de zinco, lactato de zinco e citrato de zinco. A razão entre 

cinamaldeído e zinco é, de preferência, 1:0,5 a 1:0,005, com mais 

preferência 1:0,03 (em molaridade). 

[0054] Em uma modalidade, a composição compreendendo 

cinamaldeído e zinco pode ser usada em um método para auxiliar o 

gerenciamento de peso o promover a perda de peso. Por exemplo, a 

composição pode ser administrada a um indivíduo, como um 

mamífero, que está gerenciando seu peso ou que está passando por 

um programa de perda de peso. O programa de perda de peso pode 

incluir, por exemplo, uma dieta de perda de peso (por exemplo, uma 

ou mais dentre uma dieta com baixo teor de gordura, por exemplo, 

uma dieta com menos de 20% das calorias provenientes de gordura, 

de preferência, menos de 15% proveniente de gordura; uma dieta com 

baixo teor de carboidrato, por exemplo, uma dieta com menos de 20% 

das calorias provenientes de carboidratos; uma dieta de baixa caloria, 

por exemplo, uma dieta com menos calorias por dia em relação à 

ingestão anterior individual antes da dieta, ou uma dieta com menos 

calorias por dia em relação a uma pessoa qualquer com um tipo de 

corpo similar; ou uma dieta de muito baixa caloria, por exemplo, uma 

dieta com 3347 kJ (800 kcal) por dia ou menos). Adicionalmente ou 

alternativamente, o programa de perda de peso pode incluir um regime 
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de treinamento de perda de peso (por exemplo, treinamento de 

resistência e/ou de força). Em uma outra modalidade, a composição 

compreendendo cinamaldeído e zinco pode ser usada em um método 

para evitar obesidade ou excesso de peso por administração da 

composição a um indivíduo que está em risco dos mesmos. Em um 

outra modalidade adicional, a composição compreendendo 

cinamaldeído e zinco pode ser usada em um método para tratar 

obesidade ou excesso de peso por administração da composição a um 

indivíduo que precisa da mesma. Em uma modalidade, a composição 

compreendendo cinamaldeído e zinco é administrada a um mamífero, 

como um ser humano. A composição pode também compreender um 

ingrediente adicional para perda de peso. 

[0055] A composição compreendendo cinamaldeído e zinco pode 

ser um medicamento, um produto alimentício, um alimento médico, um 

suplemento nutricional oral, uma composição nutricional, um 

cosmético oral ou um suplemento para um produto alimentício e é, de 

preferência, administrada por via oral. Um produto de alimento médico 

é especificamente formulado e destinado para o gerenciamento 

dietário de doenças ou condições médicas (por exemplo, para evitar 

ou tratar doenças ou condições médicas indesejáveis). Um produto de 

alimento médico pode fornecer nutrição clínica, por exemplo, 

satisfazendo as necessidades nutricionais específicas de pacientes 

com uma condição médica ou outras pessoas com necessidades 

nutricionais específicas. Um produto de alimento médico pode estar na 

forma de uma refeição completa, como parte de uma refeição, como 

um aditivo alimentar, ou um pó para dissolução. 

[0056] Os termos "produto alimentício", "alimento médico" ou 

"composição nutricional" incluem qualquer número de ingredientes 

adicionais opcionais, incluindo aditivos alimentares convencionais, por 

exemplo uma ou mais proteínas, carboidratos, gorduras, acidulantes, 
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espessantes, tampões ou agentes para ajuste de pH, agentes 

quelantes, corantes, emulsificantes, excipientes, agentes flavorizantes, 

minerais, agentes osmóticos, um veículo farmaceuticamente aceitável, 

conservantes, estabilizadores, açúcares, adoçantes, texturizantes e/ou 

vitaminas. Os ingredientes opcionais podem ser adicionados em 

qualquer quantidade adequada. 

[0057] Um produto alimentício, um alimento médico ou uma 

composição nutricional pode estar em qualquer forma oral nutricional, 

por exemplo, como um bebida saudável, como um bebida pronta, 

opcionalmente como um refrigerante, incluindo sucos, batidos de leite 

(ou milk-shakes), bebidas de iogurte, vitaminados ou bebida à base de 

soja, em um barra, ou dispersado nos alimentos de qualquer tipo, 

como produtos de padaria, barras de cereal, barras lácteas, petiscos, 

sopas, cereais matinais, muesli, balas, confeitos, bolachas, biscoitos, 

crackers (como crackers de arroz), e produtos lácteos. 

[0058] Um suplemento pode estar, por exemplo, em forma de 

tabletes, cápsulas, pastilhas ou em forma líquida. O suplemento pode 

conter, adicionalmente, hidrocoloides protetores (como gomas, 

proteínas, amidos modificados), aglutinantes, agentes formadores de 

filme, agentes/materiais de encapsulação, materiais de 

parede/película, compostos de matriz, revestimentos, emulsificantes, 

agentes ativos de superfície, agentes solubilizantes (óleos, gorduras, 

ceras, lecitinas e similares), adsorventes, veículos, cargas, 

cocompostos, agentes dispersantes, agentes umectantes, auxiliares 

de processamento (solventes), agentes de fluxo, agentes de 

mascaramento de sabor, agentes espessantes, agentes gelificantes e 

agentes formadores de gel. O suplemento pode também conter 

aditivos farmaceuticamente convencionais e compostos auxiliares, 

excipientes e diluentes, incluindo, mas não se limitando a, água, 

gelatina de qualquer origem, gomas vegetais, lignossulfonato, talco, 
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açúcares, amido, goma arábica, óleos vegetais, poli(glicóis 

alquilênicos), agentes flavorizantes, conservantes, estabilizantes, 

agentes emulsificantes, tampões, lubrificantes, colorantes, agentes 

umectantes, cargas, e similares. 

[0059] O suplemento pode ser adicionado a um produto aceitável 

ao consumidor como um veículo ou um suporte ingerível. Exemplos 

não limitadores de tais veículos ou suportes são um produto 

farmacêutico, uma composição alimentícia, e uma composição 

alimentícia para animais de estimação. Exemplos não limitadores de 

tais composições alimentícias e para animais de estimação são leites, 

iogurtes, coalhadas, queijos, leites fermentados, produtos lácteos 

fermentados, produtos cereais fermentados, pós lácteos, leite humano, 

fórmulas pré-termo, fórmulas para bebês, suplementos orais, e 

alimentos por sonda. 

Exemplos 

[0060] Os exemplos não limitadores a seguir apresentam dados 

clínicos científicos que desenvolvem e suportam o conceito de 

administração da combinação de cinamaldeído e zinco para ativar 

sinergicamente o TRPA! para aumentar ao menos um dentre gasto de 

energia, atividade do sistema nervoso simpático, ou oxidação de 

gordura, sem conferir um sabor intolerável ou um efeito 

gastrointestinal. 

Exemplo 1 

[0061] Indivíduos humanos receberam placebo, um flavorizante 

refrescante, capsaicina ou cinamaldeído. O consumo de energia foi 

medido durante os oitenta minutos após a ingestão. A Figura 3 mostra 

um gráfico de gasto de energia como função do tempo decorrido após 

a ingestão dos vários compostos. A Figura 4 mostra um gráfico de 

gasto de energia com base na AAC após a ingestão dos vários 

compostos. As Figuras 3 e 4 demonstram o aumento do consumo de 
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energia após a ingestão de cinamaldeído em comparação com o 

placebo. 

[0062] A oxidação de gordura pós-prandial foi medida durante os 

90 minutos após a ingestão dos vários compostos. A Figura 5 mostra 

um gráfico da oxidação de gordura pós-prandial como função do 

tempo decorrido após a ingestão dos vários compostos. A Figura 6 

mostra um gráfico de oxidação de gordura pós-prandial com base na 

AAC após a ingestão de vários compostos. As Figuras 5 e 6 

demonstram que a oxidação de gordura pós-prandial é mantida em 

níveis mais altos após a ingestão de cinamaldeído em comparação 

com o placebo. 

[0063] A temperatura nasal dos indivíduos foi analisada durante os 

quinze minutos após a ingestão dos vários compostos. A Figura 7 

mostra um gráfico dos aumentos da temperatura nasal que ocorreram 

após a ingestão dos vários compostos. A Figura 7 demonstra que a 

capsaicina e o cinamaldeído aumentam as temperaturas nasais 

durante os quinze minutos que se seguiram à ingestão, sugerindo 

estímulo da mesma trajetória de termorregulação autonômica. 

[0064] A temperatura do queixo dos indivíduos foi medida durante 

os oitenta minutos que se seguiram a ingestão dos vários compostos. 

A Figura 8 mostra um gráfico da temperatura do queixo, em relação à 

linha de base, como uma função do tempo decorrido após a ingestão 

dos vários compostos. A Figura 8 demonstra que o cinamaldeído 

aumenta a temperatura do queixo por um tempo prolongado após a 

ingestão, indicando um aumento no fluxo sanguíneo, que 

provavelmente reflete a atividade autonômica simpática. As diferenças 

na temperatura do queixo em relação ao placebo são fornecidas na 

Tabela 1. 

[0065] Esses resultados indicam que a capsaicina e o 

cinamaldeído podem induzir a mesma resposta de termorregulação 
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autonômica a curto prazo por indução do reflexo vasodilatador nos 

capilares do nariz. O aumento da atividade simpática identificado por 

medição da temperatura facial (aumento do fluxo sanguíneo no 

queixo) pode explicar o aumento do consumo de energia medido por 

calorimetria indireta. 

AUC 

Composição Diferença SE 98,33%CI 

Valor de 

p bruto 

Valor de 

p 

ajustado 

Z10 Cap vs. Pl 25,26 13,943 [-9,583;60,104] 0,0775 0,2325 

Z10 Cin vs. Pl 34,072 13,567 [0,166;67,977] 0,0162 0,0486 

Z10 CF vs. Pl 3,486 13,557 [30,394;37,367] 0,7984 1 

Tabela 1 

Exemplo 2 

[0066] Indivíduos humanos receberam uma composição 

compreendendo 4,8 ppm de capsaicina ou 350 ppm de cinamaldeído. 

A Figura 9 mostra um gráfico dos resultados do teste comparativo de 

sabor. 87,9% dos participantes atribuíram à capsaicina um grau de 

intenso a muito intenso, comparado a apenas 20,5% para o 

cinamaldeído. Para obter um efeito similar sobre a oxidação de 

gordura de capsaicina e cinamaldeído, a dose de capsaicina é cerca 

de 1,5 vezes menor que o máximo que pode ser usado como um 

flavorizante (7 ppm de acordo com o Fenaroli's Handbook (manual de 

Fenaroli); Burdock, 2010), e a dose de cinamaldeído é cerca de 17,5 

vezes menor que o máximo que pode ser usado como um flavorizante 

(6191,0 ppm de acordo com o manual de Fenaroli; Burdock, 2010). 

Exemplo 3 

[0067] A atividade in vitro de TRPA1 expressa em células CHO foi 

medida para cinamaldeído 10 µM e zinco 0,3 µM individualmente, bem 
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como a combinação. Os resultados são mostrados na Figura 10 e 

mostram um efeito sinérgico quando cinamaldeído e zinco são 

combinados (Cin+Zinc). C+ representa o controle experimental positivo 

para este teste e é cinamaldeído a 50 mM que dá um eficácia máxima 

de acordo com uma curva dose-resposta. 

[0068] Deve-se compreender que várias alterações e modificações 

às presentes modalidades preferenciais aqui descritas ficarão 

evidentes aos versados na técnica. Tais alterações e modificações 

podem ser feitas sem que se desvie do espírito e do âmbito do 

assunto em questão e sem que se diminua suas vantagens 

pretendidas. Pretende-se, portanto, que tais alterações e modificações 

sejam abrangidas pelas reivindicações em anexo. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Composição para uso na prevenção de obesidade ou 

excesso de peso, no tratamento da obesidade, e/ou para promover a 

perda de peso ou manutenção de peso em um indivíduo que precisa 

da mesma,  

a referida composição sendo caracterizada pelo fato de 

que compreende cinamaldeído e zinco, 

sendo que a concentração do cinamaldeído na dita 

composição em uma concentração de flavorizante de 31,87 ppm a 

6191 ppm, e  

sendo que a razão cinamaldeído:zinco é de 1:0,5 a 

1:0,005 (em molaridade). 

2. Composição, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que compreende extrato de óleo essencial 

de canela, que fornece pelo menos uma porção do cinamaldeído. 

3. Composição, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que pelo menos uma porção do 

cinamaldeído é selecionada do grupo que consiste em cinamaldeído 

isolado e cinamaldeído sintetizado. 

4. Composição, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o cinamaldeído está presente na 

composição em uma quantidade de 100,0 ppm ou menos. 

5. Composição, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que razão entre cinamaldeído e zinco é de 

1:0,5 a 1:0,03 (em molaridade). 

6. Composição, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que é para administração a um indivíduo em 

um programa de perda de peso. 

7. Composição, de acordo com a reivindicação 6, 

caracterizada pelo fato de que o programa de perda de peso é 
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selecionado do grupo que consiste em uma dieta com baixo teor de 

gordura, uma dieta com baixo teor de carboidrato, uma dieta de baixa 

caloria, uma dieta de muito baixa caloria, um treinamento de 

resistência, treinamento de força, e combinações dos mesmos. 

8. Método para produzir um produto alimentício para perda 

de peso, caracterizado pelo fato de que compreende adicionar 

cinamaldeído e zinco a um componente selecionado do grupo que 

consiste em proteína, carboidrato, gordura e combinações dos 

mesmos, 

sendo que o cinamaldeído está presente em uma 

concentração de flavorizante de 31,87 ppm a 6191 ppm e a razão 

cinamaldeído:zinco é de 1:0,5 a 1:0,005 (em molaridade). 

9. Uso de uma composição, como definida em qualquer 

uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que é para 

fabricação de um medicamento e/ou produto alimentício para 

promover a perda de peso ou manutenção de peso e/ou para 

prevenção de obesidade ou excesso de peso e/ou para tratar a 

obesidade. 
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