
O termo “estresse” é comumente utilizado para 
descrever uma situação indesejável. No entanto, do 
ponto de vista fisiológico, o estresse é mais do que isso, 
sendo um mecanismo que o corpo utiliza para manter 
seu equilíbrio diante de uma situação adversa.² 

Durante situações de estresse agudo a liberação do 
cortisol pode ser benéfica, pois ativa uma resposta de 
luta-e-fuga, permitindo ao indivíduo, muitas vezes, ter 
mais energia e foco para conseguir lidar com situações 
potencialmente perigosas. No entanto, a exposição 
crônica a situações de estresse e, consequentemente, à 
níveis elevados de cortisol, desencadeiam uma série de 
outros mecanismos, que podem ocasionar o surgimento 
de diversos problemas de saúde, como obesidade, 
câncer, doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, 
e uma suscetibilidade aumentada para infecções³.

No que diz respeito a infecções, sabe-se que 
há uma relação complexa entre o mecanismo 
de estresse e o sistema imune.4

Diversos mediadores químicos liberados durante 
situações de estresse suprimem ou desregulam as 
respostas imunes inatas e adaptativas, alterando 
o equilíbrio de citocinas, induzindo inflamação 
e suprimindo número e função de células 
imunoprotetoras. Desta forma, o organismo tem menor 
capacidade de eliminar patógenos, podendo aumentar 
a incidência de infecções virais e bacterianas.5

Em infecções virais por Herpes simplex, onde 
o vírus fica latente nos gânglios após uma 
infecção primária, tanto o estresse em si, 
quanto a imunossupressão por ele causada, 
podem ocasionar a reativação deste vírus 
latente, resultando em uma recorrência 
da infecção e das crises herpéticas.5 Desta 
maneira, pacientes que possuem o vírus do 
herpes estão mais propensos a terem crises 
em momentos de estresse psicológico.5 Neste 
sentido, a suplementação com lisina demonstra 
ser efetiva na profilaxia da reativação destas 
lesões recidivantes.6
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Promove meio desfavorável 
para replicação viral8

Indicado para auxiliar na prevenção 
do herpes simples recidivante.7

Com a suplementação de lisina, há um aumento das concentrações 
plasmáticas e consequentemente das concentrações intracelulares 
deste aminoácido, diminuindo o potencial de crescimento viral e o 
número de recorrências da herpes.10

Prevenção de recorrência ou 
diminuição na frequência 
de infecções herpéticas em 
84% dos pacientes avaliados 
em estudo clínico9

Auxilia na redução dos 
sintomas e diminuição do 
tempo de cicatrização9

Pacientes cadastrados no programa 
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