
 

 

Videira Vermelha 
 

 

As folhas da Videira Vermelha (Vitis vinifera L.) têm um uso bem estabelecido no 

tratamento da Doença Venosa Crónica (DVC). Esta utilização está muito relacionada com 

os seus constituintes, que são principalmente flavonoides, mas o extrato de videira 

vermelha é só por si considerado um ingrediente ativo.1,2 

A DVC constitui uma doença muito comum na 

população adulta, abrangendo cerca de 35% dos 

portugueses.3 Esta doença manifesta-se através do 

aparecimento de edema, eczemas venosos, úlceras 

venosas e até hiperpigmentação da pele. 1 

Vários estudos reportaram uma melhoria significativa 

do desfecho clínico na DVC após 12 semanas de 

tratamento com videira vermelha. Após o início do 

tratamento, verifica-se uma melhoria do fluxo 

sanguíneo microvascular, a diminuição do diâmetro da 

perna (inchaço), assim como o alívio de sintomas 

subjetivos, como a dor e a sensação de pernas pesadas.1,4 

A utilização da videira vermelha é segura e eficaz no tratamento da DVC e é aconselhada 

para pacientes que possuem uma resposta inadequada à terapia de compressão ou caso 

esta esteja contraindicada.1,2,5 

A videira vermelha está presente em alguns medicamentos à base de plantas, chás e 

também em suplementos alimentares.  
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