
 

 

 

 

 

O Ginkgo biloba é uma das árvores mais antigas do planeta, que pode sobreviver em 

locais hostis com pouca luz e escassez de nutrientes e, mesmo assim, durar até aos 1500 

anos. Devido à sua riqueza em flavonoides e terpenoides, as suas folhas têm sido a parte 

mais estudada e utilizada ao longo do tempo. 

O Ginkgo ajuda a melhorar a função cerebral, a memória e os níveis de atenção. Alguns 

ensaios clínicos demonstraram que a toma de Ginkgo, por via oral, está associada à 

melhoria da função cognitiva, à prevenção do declínio cognitivo associado à idade, assim 

como apresenta resultados positivos nos sintomas associados a diversos tipos de 

demência. 1,2,3,4 

O seu mecanismo de ação parece estar 

relacionado com a intervenção na libertação e 

ação de importantes neurotransmissores 

(noradrenalina e dopamina), além da sua ação 

também ao nível da circulação facilitar o aporte 

de oxigénio ao cérebro. 5,6 

Um artigo de revisão recente que avaliou 

vários ensaios clínicos concluiu que a toma de 

Ginkgo pode ajudar na recuperação das 

sequelas provocadas por AVC. 7 

O Ginkgo apresenta uma forte ação 

antioxidante, pelo que ajuda a estabilizar as 

membranas e a prevenir danos associados aos 

radicais livres. Esta ação antioxidante é especialmente útil para a proteção dos neurónios 

e das células da retina, além de contribuir para a prevenção da progressão da 

degeneração dos tecidos em situações de demência ou em outras patologias relacionadas 

com elevados níveis de stresse oxidativo. 8, 9, 10 

É uma planta que melhora a circulação sanguínea em todo o corpo, incluindo no cérebro, 

nos olhos, nos ouvidos e nas extremidades. O Ginkgo diminui a agregação plaquetária, 

pelo que aumenta a fluidez do sangue, sendo especialmente útil quando existem 

problemas relacionados com má circulação, mas também para aumentar a proteção 

cardiovascular. 11,12 

Pode também ser utilizado na melhoria de sintomas associados a perturbações nos 

ouvidos, como vertigens e desequilíbrio. 13 

Devido às suas propriedades e ao seu perfil de segurança, é comum encontrarmos 

extratos de Ginkgo em suplementos alimentares e chás, mas existem também alguns 

medicamentos com esta planta.  
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Esta informação não dispensa o aconselhamento com um profissional de saúde.  

 

 


