SAÚDE QUE VEM
DE DENTRO
Nutracêuticos estão entre os
escolhidos por quem procura
bem-estar e saúde

TURISMO
GASTRONÔMICO

Conheça quatro restaurantes
que estão entre os melhores
do mundo para uma
experiência inesquecível

PEAK 8

Descubra como modificar
seu corpo e melhorar a saúde
em apenas 20 minutos

DISBIOSE
INTESTINAL

A ESTREITA RELAÇÃO ENTRE
O INTESTINO E A SAÚDE
EDITORA PUBLISH
EDIÇÃO 2
SETEMBRO 2012

FOSFATIDILCOLINA: ALIADO NA PROTEÇÃO DO FÍGADO

ANÚNCIO

ANÚNCIO

DIRETOR GERAL
PAULO URBAN
DIRETORAS OPERACIONAIS
SILVANA KAISER UEMURA
JULIANA RAVANELLO
DIRETORA DE ATENDIMENTO
CIRIELE CATANEO
DIRETORA DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO
CLARISSA POLETTI
DIRETORA COMERCIAL
ANA MARIA SANTANA
DIRETOR ESSENTIAL NUTRITION
VITOR URBAN

DIRETOR GERAL
JÁDER MELILO
GERENTE DE OPERAÇÕES
THAÍS RIGHETTO
DIRETOR DE CRIAÇÃO
LEANDRO TUXO
PRODUTORA
AMANDA NASCIMENTO
EDITORA
VERA BONFANTE
ASSISTENTE DE ARTE
FRANCIELE RUPOLO
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
SAMANTHA ALBANO
REPORTAGEM
AMANDA NASCIMENTO
DANIELE LOTTERMANN
DENYSE ORSO
GIOVANA PERINE
PENÉLOPE BORTOLI
FOTOGRAFIA
MICHEL TÉO SIN
SHUTTER STOCK
ILUSTRAÇÃO
FLÁVIA FERNANDES DE OLIVEIRA
INFOGRÁFICO
LEANDRO TUXO

Carta
ao leitor
A Pharmacia Essentia está em constante aperfeiçoamento para levar
aos seus clientes eficiência e qualidade nos tratamentos. Nessa busca
pela excelência destacamos nosso núcleo de estudos científicos, que
está sempre atento às novidades e aos avanços tecnológicos, bem
como a troca de experiências com outros profissionais para otimizar
nossa produção e satisfação de médicos e pacientes.
No elo “Essentia – prescritores – paciente” criamos alguns canais
para nos aproximar do nosso público, como nosso site oficial em
que você encontra tudo sobre a Essentia, o diferencial dos nossos
produtos, contatos, orçamentos e nossa agenda de eventos; O blog
Essentia, em que compartilhamos nossos estudos e artigos voltados
a área médica; nosso Twitter, para quem quer estar por dentro das
novidades de maneira rápida e prática, nossa fan page no Facebook
onde compartilhamos nossos conteúdos. E ainda nossa revista que
vem reforçar nosso relacionamento com o público. Nesta edição
preparamos reportagens que casam com o compromisso Essentia de
promover saúde, qualidade de vida e bem-estar.
Entre os destaques, a revista Essentia traz em “Medical Foods” tudo
sobre a Chia, um dos alimentos funcionais mais comentados. Para
quem precisa manter a forma e o condicionamento físico mas dispõe
de pouco tempo para os exercícios o Peak 8 é um treino que exige
20 minutos diário, conheça o método em “Fitness”. No “Primeira
Classe” você encontra boas sugestões de restaurantes ao redor do
mundo, para saborear momentos. Preparamos também três artigos
científicos que exploram as temáticas: “a relação do intestino com a
saúde do organismo” e “ a utilização da D-Ribose para evitar a fadiga
muscular”. Entre outros conteúdos que abordam temáticas para se
viver mais e mais saudável.
Boa leitura!
Pharmacia Essentia

REVISÃO
BARBARA DA SILVEIRA
EXECUTIVA DE CONTAS
MARILI ALBANO
IMPRESSÃO
COAN
TIRAGEM
5.000 EXEMPLARES
CONTATOS
REVISTA@ESSENTIA.COM.BR
A REVISTA ESSENTIA É UMA PUBLICAÇÃO EDITADA POR PUBLISH GRUPO DE MÍDIA LTDA.
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTA PUBLICAÇÃO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA ESSENTIA
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPÁTICA LTDA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

www.essentia.com.br
@EssentiaOficial
/essentiapharmacia
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Stand da Pharmacia Essentia no XXV Congresso de Prática Ortomolecular e Radicais Livres

XXV CONGRESSO DE
PRÁTICA ORTOMOLECULAR
E RADICAIS LIVRES
Os estudos e avanços tecnológicos nas práticas em medicina
ortomolecular são discutidos no já tradicional congresso do
ramo. O evento tem prestígio internacional recebendo profissionais de vários estados e de outros países. A 25ª edição do
Congresso de Prática Ortomolecular e Radicais Livres contou
com uma novidade: o lançamento da Revista Essentia. Publicação editorial que aborda saúde, qualidade e estilo de vida, além
de artigos científicos relacionados a estudos médicos. O congresso é tradicionalmente presidido pelo Dr. Efrain Olszewer e
teve sua última edição realizada em junho de 2012, no Centro
de Convenções do Shopping Frei Caneca em São Paulo/SP.
Para saber mais sobre o evento acesse o endereço eletrônico:
www.ambo.com.br, confira as temáticas dos fóruns de 2012 e
fique por dentro da programação da próxima edição, ou ainda
no site da Pharmacia Essentia no link “eventos” você encontra
a agenda dos principais congressos voltados à área médica:
www.essentia.com.br.
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17ª EDIÇÃO
FCE PHARMA
SÃO PAULO SEDIOU EM MAIO DE 2012
A 17ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO FCE PHARMA,
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA
PARA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.
O evento é realizado com o intuito de atender a cadeia
produtiva do setor farmacêutico, em especial as etapas
de fabricação, fornecimento e distribuição de produtos
e serviços. Entre eles: matéria-prima; química, embalagens, rótulos e etiquetas, máquinas e equipamentos,
serviços para indústria farmacêutica, engenharia farmacêutica, processos, controle de qualidade, controle
de contaminação, transporte e logística, terceirização
e consultoria, equipamento laboratorial e analítico,
equipamentos de processos, válvulas, sprays, automação industrial, tecnologia e gráfica para a indústria farmacêutica. Na 17ª edição da FCE mais de 600 marcas
participaram de networkings reunindo mais de 20 mil
profissionais ligados à indústria farmacêutica, fornecedores, distribuidores e revendas do país. A próxima
edição vai ser realizada de 14 a 16 de maio de 2013,
mais informações no site: www.fcepharma.com.br
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AGENDA
VIII Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional
& VII Congresso Brasileiro de Nutrição Esportiva Funcional

13-15

SETEMBRO

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DO SHOPPING FREI CANECA, SÃO PAULO/SP
Mais informações: www.vponline.com.br/congresso
O Congresso reúne anualmente grandes nomes da nutrição funcional do país e do exterior. Em cada
evento, o tema central proposto atualiza os profissionais que se propõe a ir além das prescrições de dietas
com alimentos funcionais.

XVI Congresso Brasileiro de Nutrologia & XVII
Simpósio de Obesidade e Síndrome Metabólica

19-21

SETEMBRO

LOCAL: MAKSOUD PLAZA, SÃO PAULO/SP
Mais informações: www.abran.org.br/congresso
Este congresso é organizado pela Associação Brasileira de Nutrologia e contará com muitas palestras
sobre diabetes, longevidade, nutrologia pediátrica e geriátrica, nutrigenômica entre outros.

II Congresso Latino-Americano da WOSAAM

19-21

OUTUBRO

LOCAL: SHERATON WTC HOTEL EM SÃO PAULO
Mais informações: www.regencyeventos.com.br
O grupo Longevidade Saudável é um respeitado movimento médico do Brasil e da América Latina que se
propôs a trazer ao centro econômico do País um evento com aval científico. Superando as expectativas, a
primeira edição em 2011 apostou na qualidade de seus palestrantes e foi um sucesso de público. Para este
ano, as expectativas são ainda maiores e contará novamente com a participação da Pharmacia Essentia.

9th Congress of the American Academy
of Aesthetic Medicine

16-18

NOVEMBRO

LOCAL: WESTIN COLONNADE HOTEL MIAMI - ESTADOS UNIDOS
Mais informações: www.aaamed.org
O congresso vai abordar o estado da arte e os avanços da Medicina Estética, reunindo
especialista para debater e discutir os últimos avanços da profissão.
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IN THE NEWS

Deficiência
de vitamina
B6 pode estar
associada com
a inflamação
PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE DE TUFTS, EM BOSTON (EUA), PUBLICARAM EM MAIO DE 2012 NO JOURNAL OF NUTRITION, UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE BAIXOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE PIRIDOXAL – 5
– FOSFATO (P5P, FORMA ATIVA DA VITAMINA B6) COM UM AUMENTO NOS MARCADORES DE INFLAMAÇÃO.
A vitamina B6 (ou piridoxina) atua como cofator de um grande número
de enzimas que catalisam reações de transferência de grupos funcionais
e também como catalisador da quebra de glicogênio. Seus baixos níveis
são identificados em doenças inflamatórias, como doenças cardiovasculares, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal e diabetes.

Os baixos níveis de P5P podem refletir uma mobilização para dentro de
sítios inflamatórios, mas acreditam que uma relação causal entre níveis
reduzidos de vitamina B6 e inflamação não podem ser determinados no
momento. No entanto, eles supõem, baseados em estudos anteriores,
que essa deficiência pode estar relacionada ao estado inflamatório.

A pesquisa foi realizada pela equipe de Lydia Sakakeeny do Human
Nutrition Research Center e o objetivo foi avaliar a associação entre
os níveis de P5P plasmático e os marcadores inflamatórios em uma
população comunitária. O estudo incluiu cerca de 2 mil homens e
mulheres, que passaram pelos exames periódicos: coleta de sangue
para medir níveis de P5P e 13 marcadores de inflamação, incluindo
a proteína C reativa, fibrinogênio, IL-6, fator de necrose tumoral alfa,
entre outros fatores.

Embora haja a hipótese de que a suplementação de vitamina B6 diminua o estado inflamatório de doenças como artrite reumatoide e
diabetes, seu excesso pode causar dormência e formigamento. Dessa
forma, a orientação de suplementação por um profissional de saúde é
a decisão mais adequada.

Os resultados mostraram que as pessoas com a maior pontuação
global de inflamação com base nos 13 indicadores tiveram os mais
baixos níveis de vitamina B6 no sangue. O inverso também é verdadeiro. Aqueles que tiveram os mais altos níveis de vitamina B6
apresentaram os menores níveis de inflamação crônica.

A vitamina B6 liga-se principalmente às proteínas nos alimentos. O
piridoxol encontra-se especialmente nas plantas, enquanto que o piridoxol e a piridoxamina são principalmente encontradas nos tecidos
animais. As galinhas e o fígado de vaca, porco e vitela são excelentes
fontes de piridoxina. As boas fontes incluem o presunto e o peixe
(atum, truta, halibute, arenque e salmão), nozes (amendoins, avelãs),
pão, milho e cereais de grão integral. Geralmente os vegetais e as
frutas são fontes pobres de vitamina B6, embora existam produtos
nestas classes alimentares que contêm quantidades consideráveis de
piridoxina, tais como feijões, couve-flor, alho, bananas e passas.

Fonte: Sakakeeny, L., Roubenoff, R., Obin, M., Fontes, J.D., Benjamin, E.J., Bujanover,Y., P.F., Selhub, J. Plasma Pyridoxal-5-Phosphate Is Inversely
Associated with Systemic Markers of Inflammation in a Population of U.S. Adults. J. Nutr. 142: 1280–1285, 2012.
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Vitamina C
para controlar
a pressão

A

A pressão arterial elevada, ou hipertensão arterial, é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Felizmente, os pesquisadores identificaram medidas para ajudar a mantê-la dentro da faixa considerada saudável
(90/60mmHg a 120/90mmHg). Uma destas medidas é suplementar os pacientes
com vitamina C.
A vitamina C (ácido ascórbico) é um micronutriente essencial adquirido principalmente
através do consumo de frutas, legumes, suplementos e bebidas. É um antioxidante
solúvel em água que reduz o estresse oxidativo e melhora a função endotelial
através de efeitos sobre a produção de óxido nítrico. O efeito anti-hipertensivo
da vitamina C foi a hipótese do estudo, uma vez que já em 1946 muitas pesquisas em humanos demonstraram essa qualidade do nutriente.
Estudos observacionais têm mostrado uma associação inversa entre as concentrações plasmáticas de vitamina C com a pressão arterial (PA), apresentando uma
justificativa para os ensaios que avaliam essa relação. O American Journal of Clinical
Nutrition realizou uma revisão sistemática e meta-análise de 29 estudos randomizados
e controlados para determinar os efeitos da suplementação de vitamina C na PA
em adultos. A duração média do estudo foi de 8 semanas e a dose mediana de vitamina C utilizada foi 500mg/dia.
Para todos os participantes, a suplementação com a vitamina C
diminuiu a pressão arterial sistólica e diastólica em 3,84 e 1,48,
respectivamente. Para os participantes com hipertensão, a suplementação reduziu a pressão arterial sistólica e diastólica em
4,85 e 1,67, respectivamente. No entanto, os ensaios incluídos
na meta-análise eram pequenos e os efeitos heterogêneos não
foram significativos.
Em resumo, a meta-análise sugere que a suplementação de vitamina C
pode ter um papel útil na redução da PA. Embora estudos adicionais sejam necessários, projetados com grande amostra e com atenção à qualidade da avaliação da PA,
recomenda-se utilizá-la como preventivo ou adjuvante a terapia anti-hipertensiva.
Referência: J Nutr. 2010 Oct;149(10):1892-8.
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Chia, a
semente
mágica
ELA VEM GANHANDO FÃS
EM TODO O PAÍS. ALÉM DE
AUXILIAR NA NUTRIÇÃO,
AJUDA A EMAGRECER.

C

Com raízes mexicanas, a Salvia hispânica ganhou o
Brasil como chia, a semente que promete, e cumpre,
uma extensa lista de benefícios para a saúde. Parte do
sucesso está nas quantidades significativas de cálcio,
ferro, potássio, magnésio, zinco, vitaminas C, B3 e vitamina A. Ao incluí-la na alimentação, a chia ajuda a
regular o funcionamento do intestino, reduzir o colesterol ruim, a fortalecer os ossos e a prevenir o aparecimento dos radicais livres. Seu nome vem do idioma
asteca Nahuatl, que significa “oleoso”, muito apropriado para uma semente que é rica em ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, a gordura que faz bem para o
coração. Diante dos resultados expressivos, ela ganhou
fama como um importante alimento funcional, e cria
possibilidades excepcionais para melhorar a saúde e a
nutrição do indivíduo.
Como todo alimento funcional, a chia oferece muitas
vantagens principalmente se associada a uma dieta
balanceada e a hábitos de vida saudáveis. De acordo
com a nutricionista Ligia Menezes, a semente é fonte
de proteína vegetal de boa qualidade, pois possui os
aminoácidos essenciais (Isoleucina, Leucina, Valina,
Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptofano). É
um bom substituto de proteínas de origem animal como
carnes, aves, peixes e muito útil para quem segue dietas restritas a esse tipo de proteína.
Estudos mostraram que as sementes de chia ajudam
também a reduzir os níveis de açúcar no sangue. “Um
indicador de controle da diabetes, a hemoglobina A1C,
e a pressão arterial reduziram expressivamente em um
desses estudos. Ambos são importantes fatores de risco para problemas nos vasos sanguíneos e do coração
em indivíduos com diabetes tipo II, aquela adquirida
devido aos hábitos inadequados de estilo de vida”, argumenta Ligia. Além disso, a chia demonstrou reduzir a
inflamação dos tecidos do corpo e os fatores de coagulação, condições que aumentam os riscos para doenças
cardiovasculares.

REVISTA ESSENTIA
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PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

COMO UTILIZAR
AS SEMENTES
DE CHIA
Substituição de ovos
Coloque 1 colher de sopa de sementes de chia num copo, acrescente 3
colheres de sopa de água e reserve
por 15 minutos. 1/4 de xícara
de sementes de chia hidratadas
corresponde a aproximadamente 1
unidade de ovo.

Em dietas sem glúten
Utilize farinha de sementes de chia
em todos os tipos de receitas sem
glúten como substituição 1:1 para
farinhas de trigo.

Panificação com farinha de chia
Peneire a farinha antes de usar,
utilize panelas menores e aumente
o tempo de cozimento em 5%
(exemplo: 60 minutos de cozimento
= 63 minutos).

Antes das principais refeições
Uma ótima dica é despejar uma
colher de sopa em um prato de salada antes do almoço e jantar. Esse
procedimento faz com que aumente
a saciedade e diminua a quantidade
consumida do prato principal que
vier em seguida, auxiliando no
processo de emagrecimento.

16 R E V I S T A E S S E N T I A

Obesidade, hipertensão arterial e diabetes são algumas condições que aumentam
a produção de substâncias pró-inflamatórias. “Os ácidos graxos ômega-3 auxiliam
na modulação desses agentes. Isso significa que o ácido alfa-linolênico favorece a
síntese de substâncias com características anti-inflamatórias, melhora o estado de
inflamação crônica que tais doenças podem causar”, explica a nutricionista.
Cálcio, ferro, magnésio, zinco, fósforo e potássio são alguns minerais imprescindíveis para regular o metabolismo. Cálcio e fósforo, por exemplo, fazem parte da
formação e manutenção das estruturas ósseas e são fundamentais para indivíduos com propensão ou que possuem doenças como a osteoporose.
Já o magnésio é importante no desempenho e na resistência em esportes, pois
participa da contração muscular juntamente com o potássio. A deficiência nesses
minerais pode causar fadiga muscular respiratória em atletas após uma maratona, por exemplo. Esses minerais são perdidos em grande quantidade pelo suor. O
zinco participa no metabolismo de proteínas e carboidratos, dos hormônios masculinos e a deficiência pode aumentar o risco de diabetes. Junto com a vitamina C
ajuda a melhorar a imunidade do organismo e prevenir várias doenças.

ESTÍMULO AO EMAGRECIMENTO
Além de fazer bem à saúde, ela melhora o “visual”. Ao incluí-la na alimentação,
a semente facilita os processos de emagrecimento. Mas antes de exagerar, saiba
que a chia é calórica: uma colher de sopa tem 70 calorias. Por ser uma boa fonte
de fibras, ela dá a sensação de saciedade por um tempo maior do que os alimentos
pobres deste nutriente. As fibras presentes na semente são do tipo solúveis,
que “incham” o estômago e retardam a sensação de fome. “Essas fibras quando
entram em contato com a água formam uma espécie de gel que proporciona a
sensação de saciedade devido ao aumento de volume no estômago. As fibras insolúveis não são digeridas pelo organismo, se misturam ao bolo alimentar e, além de
gerar saciedade, auxiliam no funcionamento do intestino”, destaca a nutricionista
que exemplifica esse benefício revelando que 3 colheres de sopa da semente
fornecem metade da recomendação diária de fibras (30g) o que faz muito bem
para regular o intestino, evitando ou tratando a prisão de ventre.
Lígia lembra que não há relatos de efeitos colaterais em relação ao consumo
das sementes de chia. Por não conter glúten, pode ser consumida por pessoas
intolerantes ao nutriente ou que apresentam doença celíaca. Diferente da soja e
de leite e derivados, não costuma desencadear reações alérgicas.

COMO CONSUMIR
As sementes in natura podem ser consumidas em saladas, sanduíches, sopas, ensopados, iogurtes, entre outros. Podem também
ser utilizadas como substitutas de ovos na produção de bolos, por
exemplo. A farinha de chia faz as vezes da farinha de trigo na produção de pães, biscoitos e em misturas de farinhas de cereais.
O ideal é consumir de 2 a 3 colheres de sopa ao dia, distribuídas
ao longo do dia, que fornecem de 25 a 40 gramas de sementes de
chia. Não há problemas em consumi-la todos os dias, mas a nutricionista Lígia de Menezes orienta que o melhor é variar o consumo
de sementes para que a dieta não fique monótona. \

A SEMENTE É FONTE DE PROTEÍNA VEGETAL DE BOA
QUALIDADE, POIS POSSUI OS AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS.

Almôndegas
com semente
de chia
INGREDIENTES
1 kg de patinho moído
1 cebola bem picada
1 ovo
3 colheres de sopa de semente de chia
1 colher de sopa de shoyu light

MODO DE FAZER

DE VÁRIAS FORMAS
As sementes são ovais, bem pequenas e as pretas
e marrons são as mais comuns. É encontrada na
forma de semente, óleo e farinha, diferenciadas
apenas no cuidado com o armazenamento, já
que o óleo e a farinha de chia necessitam de
proteção contra a luz, enquanto a semente pode
ser mantida fora do armário, por exemplo.

1. Misture todos os ingredientes, menos a
farinha.
2. Vá acrescentando a semente de chia aos
poucos, até dar consistência necessária para
formar as bolinhas.
3. Leve as almôndegas ao forno pré-aquecido e
vire de vez em quando, até estarem cozidas.
4. Sirva com molho de tomates frescos.
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Q

Quando o despertador toca às 7:30, Fábio Schneider já sabe que vai
ter um longo dia pela frente. Diretor executivo de uma multinacional,
ele intercala planejamento, estratégia e decisões, com uma vida social
intensa e treinos na academia perto do trabalho três vezes por semana.
São horas de exercício para ajudar a manter o corpo e a mente sã.
Schneider é uma entre milhares de pessoas que fazem planos em longo
prazo, como chegar aos 40 com corpinho de 30, aos 50 com a disposição dos 40 ou aos 60 com a memória dos 50.

De dentro
pra fora
A PREVENÇÃO É O MELHOR TRATAMENTO
PARA MANTER-SE SAUDÁVEL

Ele é parte de uma nova geração que passou a se preocupar mais com o bem-estar
e acredita na possibilidade de combinar
sucesso profissional e saúde. Para estes,
a célebre citação atribuída ao pensador
chinês Confúcio, que viveu 500 anos a.C.,
que dizia que as pessoas prejudicam a
saúde para ganhar dinheiro e mais tarde
gastam todo o dinheiro para recuperar a
saúde, já caiu em desuso e parece não fazer
parte da filosofia.

Nunca se praticou tanto exercício físico. Uma
pesquisa da International Health, Racquet
& Sportsclub Association (IHRSA), entidade
internacional do setor de esporte e saúde, publicada na revista EXAME em
março de 2011 mostram que, de 2007 a 2010, o número de academias
no Brasil dobrou, chegando a 15.551, deixando o país atrás apenas dos
Estados Unidos. Número esse que de lá para cá não para de crescer.
Acreditando nesse cenário, as empresas se voltam para este setor e
colocam no mercado produtos nutracêuticos para dar uma mãozinha
a quem busca saúde o ano todo e não apenas o corpo perfeito para a
próxima estação. O termo nutracêutico vem da combinação das palavras
nutrição e farmacêutico. Pode ser qualquer nutriente isolado, fitoterápico, suplemento alimentar que inserido na dieta, ofereça benefício
médico ou um efeito fisiológico perceptível.
Eles vão ao encontro da necessidade de consumidores conscientes, que
buscam a prevenção nos hábitos saudáveis, como a incorporação de suplementos em sua rotina, resultando em um maior equilíbrio alimentar,
e com isso, um corpo mais saudável. →
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→ Nessa procura pela saúde de dentro para fora, o
empresário e fundador da Pharmacia Essentia, Paulo Urban, fala com a propriedade de quem há 8 anos
construiu uma das maiores marcas de manipulação
do país e um centro de pesquisa e desenvolvimento
de formas e fórmulas farmacêuticas sobre os pilares da qualidade e certificação da matéria-prima,
além da atenção integral no atendimento ao cliente e divulgação de conteúdo e informação para o
meio. Mais do que conquistar consumidores, a intenção da Pharmacia Essentia é a conscientização,
proporcionando o que há de melhor em soluções
farmacêuticas.
“Não existe pílula milagrosa, tudo é uma combinação
de fatores. Nossos suplementos podem ser utilizados
por atletas de ponta, corredores de final de semana,
iniciantes de academias ou por aquele senhor cardíaco, recém-operado que precisa fortalecer a musculatura do coração com D-Ribose e manter-se mentalmente ativo com o Ômega-3. Nossos produtos levam
o que existe de melhor no mercado, mas é importante
buscar sempre o equilíbrio”, destaca Urban.
O mercado de produtos acabados não é novo para
o Grupo e o lançamento da sua marca mais recente, a ESSENTIAL NUTRITION® é a consolidação da
união do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
da Pharmacia Essentia com a Divisão de Pesquisa
e Desenvolvimento da International Natural Products GmbH, companhia com sede na Suíça.
Nos próximos meses, a linha completa de produtos,
composta por suplementos nutricionais, alimentos
funcionais e cosméticos deve aumentar ainda mais. Mas
já é possível conhecer alguns deles, descritos no box ao
lado e no decorrer desta revista. Todos os produtos estão
disponíveis no site www.essentialnutrition.com.br. \
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SUPER ÔMEGA 3 ESSENTIAL

GLUTAMINA ESSENTIAL

O Super Ômega 3 Essential é o único no
país com Certificado Internacional de
Qualidade, IFOS. Ele tem efeito anti-inflamatório, melhora a funcionalidade
das membranas celulares, agindo sobre
a sinalização cerebral, principalmente no
hipocampo (região associada à consolidação da memória). O valor de sua suplementação é comprovada em muitos estudos,
percebendo-se um ótimo resultado em
quadros depressivos, arritmias cardíacas e
arteriosclerose, diminuição de triglicerídeos,
além de inúmeros outros benefícios.

A Glutamina Essential é um aminoácido
com papel importante no metabolismo
energético e na recuperação muscular.
Atua não somente como combustível
respiratório primário, mas também como
substrato necessário para a síntese de
nucleotídeos de células de divisão rápida
(enterócitos, linfócitos e fibroblastos),
dando a energia necessária às células e
promovendo o crescimento muscular,
através do efeito anabólico.

PHOS3 ESSENTIAL

COLLAGEN ESSENTIAL

O PHOS3 é um produto natural, rico em
fosfatidilcolina (extraído da lecitina de soja). De
acordo com estudos clínicos, a fosfatidilcolina
é essencial para todas as membranas celulares
e age como um desintoxicante para o fígado
(aumenta os antioxidantes hepáticos) e vitalizante
para o cérebro (melhorando a memória). Através
dessa melhora metabólica o Phos3 acelera o
metabolismo e aumenta a vitalidade. Apresenta
resultados em prevenir os efeitos nocivos do álcool
e ajuda na recuperação de hepatites.

O Hidrolisado de Colágeno já é bem conhecido por auxiliar no fortalecimento
da pele e na recuperação do desgaste
das articulações. Este suplemento é
ideal para quem deseja dar sustentação e elasticidade à pele, fortalecer as
unhas, os cabelos e as articulações.
O diferencial do Essential Collagen
é sua palatabilidade e solubilidade
excepcionais.

Ômega 3 concentrado e certificado

Fosfatidilcolina concentrada

Nutriente composto de pura L-Glutamina

Hidrolisado de colágeno solúvel

ESSENTIAL ZYMES
Mix de enzimas digestivas

SUPERLACTOBACILLUS
ESSENTIAL

SWEETLIFT ESSENTIAL
Adoçante natural

O Essential Zymes é uma combinação de cinco enzimas digestivas de origem vegetal: Amilase, Protease,
Lípase, Bromelina e Lactase. Essas enzimas catalisam
ou aceleram reações biológicas essenciais para o
processo digestivo. O Zymes melhora a absorção de
nutrientes, facilita a desintoxicação do corpo, agem
sobre o equilíbrio hormonal, atuam sobre o sistema
imunológico, reduzem inflamação e alergias alimentares causadas pela digestão incompleta de proteínas
e diminuem gases, azia, refluxo gástrico, prisão de
ventre e diarreia. Também pode ser indicado na intolerância a lactose pelo seu teor de lactase.

Redutor da flora intestinal

D-RIBOSE ESSENTIAL

GLA ESSENTIAL

ESSENTIAL NAILS

Por ser uma forma especial de açúcar que rapidamente
entra nas células e se transforma em fonte de energia,
a D-Ribose Essential é utilizada por esportistas para
estimular a produção de níveis de energia nas células
musculares (ATP), permitindo aos músculos continuarem a trabalhar de forma otimizada. Ajuda também na
recuperação mais rápida após exercícios intensos ou
em patologias com falta de energia como a fibromialgia.
Sua atuação está comprovada em pacientes cardíacos,
por melhorar a função ventricular, sendo inclusive
recomendado na recuperação pós-cirúrgica.

O GLA Essential é composto concentrado
de ômega 6 a partir de um mix de óleos
de borage, prímula e gergelim. O GLA
alivia os sintomas físicos e emocionais
da tensão pré-menstrual como irritação,
estresse, insônia, cólicas menstruais,
inchaço nos seios e retenção de líquidos.
Na pele, aumenta a elasticidade e hidratação, fortalece as unhas e cabelos.

Elaborado a partir da mistura de
óleos essenciais, o Essential Nails
utiliza a Nanotecnologia para permear
na camada mais profunda da unha.
O produto promete solucionar, em
poucas semanas, o problema de unhas
manchadas, opacas ou doentes. Um
tratamento natural, que não agride o
organismo nem precisa ser associado
a comprimidos.

Repositor Energético

O produto SuperLactobacillus Essential é
um composto de várias cepas de Lactobacillus repondo a microflora intestinal.
Sua suplementação restabelece o equilíbrio do organismo, reforça o sistema
imunológico e favorece a conversão da
lactose em ácido láctico, melhorando a
disbiose intestinal. Sua forma inovadora
de fabricação garante a estabilidade e a
quantidade dos Lactobacillus por tempo
prolongado.

Ácido Gamalinolenico para TPM

Para quem conhece os malefícios do
aspartame, sacarina ou sucralose e
quer abolir o açúcar do cardápio, mas
não está disposto a perder o sabor
dos alimento, o Sweet Lift Essential
surge como a luz no fim do túnel. Seu
processo fermentativo garante que
ele seja um adoçante 100% natural,
sem sabor residual, não calórico, com
alto teor de doçura, anticariogênico e
de adequada metabolização (não gera
metabólicos tóxicos).

Embelezador de unhas
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Meditação
e qualidade
de vida
ESCOLHER O
MÉTODO IDEAL
TRAZ BENEFÍCIOS
AO CORPO
E À MENTE
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CURTAS

P

Principiante em meditação e já está pensando em desistir?
Você pode simplesmente ter escolhido o método errado. Um
novo estudo publicado em 7 de julho no Explore: The Journal
of Science and Healing, destaca a importância de assegurar
que novos praticantes de meditação selecionem métodos
com os quais se sintam mais confortáveis do que aqueles
mais populares.
Adam Burke, autor do estudo, diz que as chances de abandonar os exercícios são maiores quando o método certo não é
realizado da maneira correta, perdendo assim a possibilidade
de alcançar os inúmeros benefícios pessoais e médicos.
Burke é professor de Educação em Saúde no San Francisco
State e diretor no San Francisco State’s Institute for Holistic
Health Studies. Ele defende a teoria de que existe o método
certo para cada pessoa. Mas, embora a meditação tornou-se significativamente mais popular nos EUA, o professor
diz que há poucos estudos comparando os vários métodos
e a preferência individual ou benefícios clínicos específicos
de cada um.
Para entender melhor a preferência do usuário, Burke comparou quatro métodos de meditação populares - Mantra,
atenção Plena, Zen e Visualização – Qigong para ver qual
seria o preferido de principiantes de meditação. No estudo,
os métodos foram ensinados a 247 participantes para que
praticassem em casa. No final avaliou-se qual foi o preferido: os dois métodos mais simples Mantra e Atenção Plena
foram os preferidos por 31% dos participantes do estudo.
Zen e Qigong tiveram pequenos contingentes de adeptos,
mas ainda considerável, com 22% e 14,8% preferindo-os,
respectivamente.
Os resultados mostram o valor de fornecer aos novos praticantes um método mais simples, mais acessível da meditação. Mas eles também enfatizam que nenhuma técnica é
a melhor para todos, e métodos ainda menos comuns são

os preferidos por algumas pessoas. Os participantes mais
velhos, que cresceram quando Zen foi se tornando uma das
primeiras técnicas de meditação a ganhar a atenção nos EUA,
em particular, foram mais propensos a preferir esse método.
“Foi interessante que Mantra e Atenção Plena foram escolhidos igualmente por parte dos participantes, apesar de o
fato de que são técnicas fundamentalmente diferentes”, disse
Burke. Segundo ele, Atenção Plena é a técnica de meditação
mais recente a ganhar popularidade e é o método que o praticante iniciante ou profissional de saúde apresentam ter mais
familiaridade. Não surpreendentemente, Atenção Plena foi o
método mais preferido pelos jovens participantes.
“Se alguém está exposto a uma técnica em particular, através
da mídia ou um prestador de cuidados de saúde, eles podem
assumir esse método por ser mais popular e considerá-lo o
melhor para todos”, disse Burke. “Mas isso é como dizer que
porque um vestido rosa ou um casaco esporte azul é muito
popular este ano vai ficar bem em todo mundo. Na verdade,
pessoas diferentes gostam de coisas diferentes. Um tamanho
não serve a todos.”
Se um indivíduo não se sente confortável com um método
específico, por qualquer motivo, ele pode ser menos propenso a continuar meditando e perderia seus benefícios como
redução do estresse, pressão arterial ou até mesmo tratamento para o vício.
Burke espera para ver estudos de meditação mais comparativos, especialmente para determinar se alguns métodos são
melhores em questões de saúde específicas, como a dependência, por exemplo. Assim, os profissionais de saúde seriam
capazes de orientar os pacientes para técnicas que são mais
eficazes para cada um. Estudos adicionais também são necessários para determinar se existe uma maneira de prever
qual método será o mais adequado para qualquer indivíduo
em particular. \

ScienceDaily (6 de julho de 2012)
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COISAS DE MULHER

Elas
refletem
sua saúde

F

DE ANEMIA A DOENÇAS GRAVES,
A COLORAÇÃO DAS UNHAS
PODE SERVIR DE ALERTA
UNHAS BONITAS NÃO SÃO APENAS
UMA QUESTÃO ESTÉTICA. ASSIM COMO
OS CABELOS, ELAS ESTÃO ENTRE AS
PRIMEIRAS PARTES DO CORPO A PEDIR

Fracas, opacas e quebradiças, por exemplo, podem
indicar uma anemia ou outras carências nutricionais.
A médica dermatologista Mariana Tremel Barbato,
especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia
(SBD), diz que o mais comum é a deficiência de ferro,
zinco e vitaminas no organismo.
Ela afirma que “unhas fracas” estão entre as principais
queixas que chegam aos consultórios. “Muitas vezes
pode ser característica da pessoa, como ter um cabelo
mais fino, mas como pode ser deficiência de algum
nutriente. Geralmente, peço exames laboratoriais para ter
certeza de que não é nada mais grave. Não adianta tratar
a unha e não cuidar das causas”, diz. A dermatologista
explica ainda que, caso seja identificada a falta de algum
nutriente, é receitado um complexo vitamínico como
suplemento alimentar.
Para prevenir o enfraquecimento, ela sugere a ingestão
diária de alimentos ricos em ferro, zinco e vitaminas
como vegetais verdes, carnes, nozes, castanhas e cereais
– alimentos indicados para melhorar a saúde de todo
organismo.

SOCORRO QUANDO ALGO ESTÁ ERRADO
COM A SAÚDE DO ORGANISMO.

Quando estão fracas elas também favorecem a leuconiquia
– que significa unha branca. São aqueles conhecidos
riscos ou pontos brancos, provocados geralmente por
batidas. “Os traumas deixam mais sinais quando ela é
fraca”, esclarece Mariana.
As unhas também não estão livres de uma doença
grave, como o câncer. A dermatologista Mariana alerta:
“O melanoma pode se manifestar nas unhas como uma
mancha escura. Muitas vezes as pessoas confundem
o câncer com uma micose. Por isso a importância da
consulta ao médico. O melanoma é grave e deve ser
diagnosticado cedo”, conclui a dermatologista.
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COMO A UNHA É DE
DIFÍCIL ABSORÇÃO,
POMADAS E ÓLEOS SÃO
SUBSTITUÍDOS POR
ESMALTES ANTIFÚNGICOS
OU PRODUTOS COM
NANOTECTNOLOGIA QUE
CONSIGAM PENETRÁ-LA.

CUIDADO COM
ALTERAÇÃO DA COR
As unhas podem revelar ainda doenças em
outras partes do organismo. “Problemas da
tireoide muitas vezes se manifestam no enfraquecimento das unhas e doenças renais
podem deixá-las, por exemplo, com coloração amarelada”, exemplifica a médica.

ANEMIA
Unhas quebradiças, secas, opacas, com
vários sulcos transversais.

DOENÇAS RENAIS
Engrossamento das unhas, coloração
amarelada ou cinzenta.

DOENÇAS CARDÍACAS

MICOSES
Muitos hábitos ou estilos de vida também podem comprometer a saúde das unhas. O
principal deles diz respeito à umidade dos pés. “Não secar bem os dedos é um perigo!”,
alerta a podóloga Vera Lucia Dubiela, da Clínica dos Pés, em Florianópolis. Isso porque a
umidade é um dos principais fatores que favorece a proliferação dos fungos. “Nos cursos
de podologia, estudamos que existem 172 tipos de fungos da unha”, completa.
Eles provocam as onicomicoses (micose de unha, geralmente provocada por fungos). “O
mais comum é a unha parecer oca, com uma massa amarelada. Às vezes ela pode até
descolar”, explica a dermatologista Mariana Tremel Barbato. Se qualquer um desses sinais
aparecer, a pessoa deve procurar imediatamente um médico, que solicita um exame micológico. “Assim é possível identificar com exatidão qual é o fungo e fazer um tratamento
específico. Geralmente, além dos remédios tópicos podem ser receitados medicamentos
via oral.” Como a unha é de difícil absorção, pomadas e óleos são substituídos por esmaltes antifúngicos ou produtos com nanotecnologia que consigam penetrar as unhas.

O TRATAMENTO É LONGO, POR ISSO O MELHOR É A PREVENÇÃO.
AS ESPECIALISTAS DÃO ALGUMAS DICAS:

Unhas curvadas para baixo, alargadas,
coloração arroxeada e pontos arroxeados.
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negativamente, pois ali se forma o ambiente ideal para os fungos: úmido e quente.

HIPERTIREOIDISMO
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meias sintéticas, como meias-calças, que retêm mais o suor.

Afinamento e enfraquecimento das
unhas, descolamento da parte distal e
abaulamento.

HIPOTIREOIDISMO
Opacas e grossas.
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ESCOLHA CONSCIENTE
Dra. Mariana orienta utilizar esmaltes com menos formol e mais silício, que ajuda a hidratar.
E a dica mais importante é deixa-las “respirarem”. “O ideal é que elas fiquem sem nenhum
esmalte pelo menos dois dias entre uma aplicação e outra. Nesse período deve-se hidratar
bastante - pode ser com hidratante do corpo mesmo ou com óleos manipulados, específicos
para as unhas”, orienta.
A enfermeira e podóloga Vera Lúcia Dubiela aconselha o uso de cremes que tenham como
base óleos essenciais como o de girassol ou de uva. “São muito bem absorvidos e ajudam
também na hidratação da pele ao redor delas, deixando-as mais elásticas.”
E isso ajuda a evitar as tão temidas unhas encravadas, que nada mais são do que o excesso
de pele, geralmente mais endurecido, ao redor dela. O formato delas, ou seja, uma questão
genética pode influenciar, mas a podóloga afirma que o mais comum é encravar por falta de
hidratação ou pelo uso de sapatos muito apertados.

ESMALTE DEMAIS PODE AFETAR A SAÚDE DAS UNHAS
Unhas bem feitas são praticamente obrigação para a mulher moderna. E o mercado cosmético
não para de lançar novidades – cores para cada estação do ano, estilo de vida ou ocasião. São tantas opções que muitas mulheres não ficam sem os esmaltes - tiram o velho e já aplicam outro.
Mas isso não é bom para a saúde das unhas. A médica dermatologista Mariana Tremel Barbato, explica que elas precisam “respirar” e os esmaltes criam uma lâmina, impedindo que
isso ocorra. “O resultado são unhas fracas. Muitas vezes parece que elas vão esfarelar”, diz.
Além da frequência cada vez maior no uso dos esmaltes, Mariana afirma que a composição
dos produtos também é responsável pelo enfraquecimento. “Para secar mais rápido os esmaltes estão cada vez mais concentrados. E essa maior quantidade de pigmentos desidrata
as unhas. Assim como todo corpo, elas também precisam de hidratação e o formol presente
nesses produtos causa a desidratação”, explica.
E quanto mais escura a cor do esmalte, mais pigmentos possuem. “É um mito acreditar que
eles fortalecem as unhas. Isso pode até ocorrer num primeiro momento porque o formol
ajuda a endurecer, mas como ele tira a hidratação, a médio e longo prazos ela ficará ainda
mais quebradiça”, afirma.

AS VÁRIAS
DOENÇAS
DAS UNHAS
LEUCONÍQUIA
Termo médico para as unhas esbranquiçadas, resultado de algum trauma sofrido. É
comum bater o dedo e afetar a base dela. À
medida que vai crescendo, aparece a parte
esbranquiçada. Os traumas aparecem com
maior frequência em unhas mais frágeis. Há
casos, no entanto, que unhas esbranquiçadas são sinal de alguma micose (onicomicose) ou de excesso de alguma substância no
organismo.

PARONÍQUIA
É quando a pele lateral da unha inflama.
Ocorre inchaço e vermelhidão. O problema
geralmente começa na pele em volta dela e
é comum ocorrer em pessoas que mexem
muito com produtos químicos e água – lavam muita louça, por exemplo. A cutícula
fica sensível e se inicia uma inflamação.
Unhas encravadas podem provocar paroníquia, assim como quem tira muito a cutícula

ONICOMICOSE
É a micose de unha, geralmente provocada
por fungos. Ela geralmente fica com aspecto
“oco”, como se tivesse uma massa, e pode
mudar de coloração, ficando esbranquiçada
ou preta. Alguns fungos deixam-nas fracas,
outros provocam o endurecimento. Apesar
de não ser tão comum pode ocorrer também
infecção por bactérias como as do gênero
Pseudômonas, que deixam a unha com aspecto esverdeado.

QUEBRADIÇAS E FRACAS

CUTÍCULA É PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS
A saúde e a beleza das unhas dependem muito da cutícula. Ela é uma importante proteção, que
evita a entrada de fungos e bactérias, como já dissemos. Por isso não é recomendável tirá-la.
“Esse é um hábito brasileiro. Em outros países essa prática não é feita. Se a pessoa acha feio ou
a incomoda, sugiro fazer uma limpeza apenas do excesso”, afirma a podóloga Vera Lúcia.

Podem ser sinal de alguma doença sistêmica, ser consequência do contato com muitos
produtos químicos (como detergentes e até
acetonas) ou sinal da deficiência de alguns
nutrientes no organismo, como ferro, zinco,
cálcio, vitamina A, entre outros. Até o uso
constante de esmalte, que contém formol,
pode enfraquecê-las.
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Blue
Zones

U

Uma pesquisa sobre os locais do mundo com os
habitantes mais idosos gerou um movimento mundial que ultrapassou barreiras geográficas e idades.
Grupos em vários países estão buscando a felicidade
e a saúde na velhice, mostrando que é possível que
ela seja prazerosa e valorizada. É o movimento de
pesquisa das “zonas azuis” (blue zones).
Tudo começou quando uma equipe de pesquisadores resolveu entender por que em algumas
regiões do globo as pessoas vivem desproporcionalmente mais do que em outras, superando
os 100 anos de idade. Os especialistas em demografia Gianni Pes e Michel Poulain e o escritor da National Geographic, Dan Buettner, foram
conhecer esses locais: a ilha italiana da Sardenha; a ilha grega de Ikaria; a península de Nicoya,
na Costa Rica; a província de Okinawa, no Japão;
e a cidade de Loma Linda, na Califórnia (EUA).
À primeira vista pode parecer que são lugares
que não têm nada em comum, afinal têm geografias e culturas tão diferentes. Mas com base
em observações e métodos antropológicos, os
pesquisadores conseguiram mostrar que os
moradores desses locais têm sim estilos de vida
muito parecidos.

CONHEÇA OS LUGARES
ONDE O COMUM É VIVER
COM QUALIDADE
A velhice é celebrada, fazendo com que os idosos
se sintam valorizados. Eles têm um envolvimento social bastante ativo, além de terem alguma
crença espiritual ou religiosa.
A atividade física não poderia ficar de fora das
“zonas azuis”. Mas nada de atividades formais,
com hora marcada na academia, por exemplo. Eles
estão integrados ao dia a dia, principalmente com
muitas caminhadas – mesmo idosos com cerca de
100 anos andam quilômetros todos os dias. Em
Okinawa, província localizada no sul do Japão, até
a arquitetura das casas foi pensada para fazer
seus moradores se mexerem – elas são estruturadas de forma a estimular que a pessoa suba e
desça escadas muitas vezes ao dia.
Claro, os habitantes desses lugares não fumam,
mas consomem álcool, em pequenas quantidades e diariamente – vinho ou saquê. Outro fator
comum a todos eles é a dieta alimentar baseada principalmente em plantas – muitos grãos,
nozes, castanhas, frutas, verduras e legumes.
A alimentação também é rica em peixes e tem
baixa concentração de carne vermelha, açúcar e
gorduras. Além do que os moradores ingerem,
outra diferença está na forma moderada de se
alimentarem, parando de comer quando se sentem 80% satisfeitos.

Nesses lugares, que ficaram conhecidos como
“blue zones”, os habitantes colocam a família
em primeiro lugar, o que os torna mais felizes.
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SEGREDOS DIFUNDIDOS PELO MUNDO
Triste constatação
Infelizmente as novas gerações
destes locais da pesquisa e que
rendeu belos exemplos de como
envelhecer com saúde não estão
seguindo os ensinamentos dos
mais velhos. Em Okinawa, os
jovens incorporaram muitos
hábitos americanizados, como
a fast-food, provocando uma
diminuição na expectativa
de vida do lugar. Uma
alimentação rica em gordura e o
sedentarismo estão provocando

Os resultados desse elixir da qualidade de vida foram publicados na revista National Geographic
em 2005. Foi uma das edições mais lidas da história. Dan Buettner também publicou o livro “The
Blue Zones: Lessons for Living Longer from People Who Lived the Longest” relatando as nove
características comuns aos povos das zonas azuis (veja quadro).
Entre os exemplos encontrados pelos pesquisadores e relatados no livro estão homens e mulheres
com mais de 100 anos na Sardenha que caminham cerca de dez quilômetros por dia. Ou de uma
senhora japonesa de 109 anos que ainda trabalha no campo. O envolvimento com a terra, plantando o
próprio alimento, é outra característica marcante desses povos.
A pesquisa relatou também que essa qualidade de vida significa menos sofrimento na hora da morte.
Os moradores das zonas azuis morrem mais de causas naturais, sem passar dias ou meses doentes
em hospitais, sofrendo.
São relatos como esses que constantemente são atualizados no site (www.bluezones.com) para que
sejam conhecidos e difundidos pelo mundo. Uma forma democrática e de fácil acesso para qualquer
pessoa se inspirar e também buscar uma vida mais saudável.

nos jovens doenças como
diabetes – algo que nenhum dos
anciãos do lugar demonstrava.

9

fatores
para a longevidade
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O SEGREDO NÃO ESTÁ EM DIETAS OU PROGRAMAS
ESPECIAIS DE CONSUMO, MAS EM CRIAR O AMBIENTE
CERTO PARA SE SENTIR MAIS JOVEM EM TODAS AS IDADES.
WWW.BLUEZONES.COM

1 2 3 4
MOVA-SE NATURALMENTE

CONHEÇA O SEU PROPÓSITO

ACOSTUME-SE À REGRA 80%

ALIVIE O ESTRESSE

Quando a pessoa se livra da
dependência de equipamentos elétricos, por exemplo,
elevadores, e realiza mais atividades domésticas, como a
jardinagem. Não é necessário
ficar horas em uma academia.
Caminhar é a melhor atividade para a longevidade.

Acordar cedo por saber que
seu dia terá um sentido faz
toda diferença. Conheça
os seus valores, paixões e
talentos e busque compartilhá-los regularmente.

Pare de comer antes de se
sentir totalmente satisfeito.
Corte cerca de 20% de suas
calorias com algumas práticas
simples, como comer com sua
família, servir-se de pequenas
quantidades e remover a TV
de sua área de jantar.

Para reverter isso,
encontre tempo diariamente para meditar,
fazer uma sesta, rezar
ou desfrutar de um
happy hour.

NO BRASIL, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUI PARA A LONGEVIDADE

Dicas de leitura

No Brasil não há nenhuma região classificada como “blue zone”, mas o país está
demonstrando ao longo das últimas décadas um expressivo aumento da longevidade.
Segundo o IBGE, a participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8%
em 1991, passou para 5,9% em 2000 e chegou a 7,4% em 2010. As regiões Sudeste e Sul
são as mais envelhecidas do país.

Blue Zones:
The lessons for
Living Longer

Para a pesquisadora em gerontologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
a enfermeira Angela Alvarez, questões já consolidadas em países desenvolvidos e que
nas últimas décadas ganharam força no Brasil, como o saneamento básico e o acesso aos
serviços de saúde, estão entre os responsáveis pelo aumento na expectativa de vida.

Dan Buettner

The Secrets
of People Who
Never Get Sick

Segundo ela, vivemos uma realidade diferente das zonas azuis (onde a presença de
centenários é maior), mas é possível perceber uma melhora na qualidade de vida dos idosos.
“Vivemos numa época com mais acesso à informação, sabemos o que nos faz bem, o que nos
faz mal e temos mais condições de perseguir uma qualidade de vida”, afirma.

Gene Stone

Ela exemplifica essa realidade com a grande quantidade de centros de convivência para
idosos. Só em Florianópolis são mais de 100. “Os idosos de hoje estão buscando se relacionar
melhor, ter mais amigos, fazer atividades físicas”, completa.

A Ilha dos Anciãos
Os segredos
dos Centenários
da Sardenha

A pesquisadora faz parte do Núcleo de Estudos da Terceira Idade (Neti) da UFSC, que existe
há 30 anos e possibilita que idosos tenham acesso à universidade por meio de várias
atividades, como cursos de línguas e informática. “Isso dá a eles objetivos de vida, o que faz
muito bem à saúde.”

Ben Hills

5 6 7 8 9
BEBA VINHO

PRIORIZE A FAMÍLIA

COMA MAIS PLANTAS

MANTENHA A ESPIRITUALIDADE

TENHA AMIGOS

Dois copos de vinho por
dia podem acrescentar anos
à sua vida, especialmente
quando consumidos durante
uma refeição à base
de plantas.

Viver em uma família próspera
vale por meia dúzia de anos
a mais de expectativa de
vida. Invista tempo para ficar
com seus filhos, nutrir uma
relação monogâmica e manter
seus pais próximos durante o
envelhecimento.

Tenha uma dieta baseada
principalmente em vegetais
proteicos (como feijão), nozes e
plantas verdes. Coma carne em
pequenas porções (o tamanho
da palma da mão) máximo duas
vezes por semana. Entre as
bebidas não alcoólicas, consuma
chás de ervas.

Renovar, reconectar ou
explorar uma comunidade
baseada na fé faz bem à saúde.
Não importa se você é cristão,
judeu, muçulmano ou budista.
As pessoas que participam
de comunidades religiosas ou
espirituais vivem de 4 a 14
anos a mais.

Amigos têm um importante
impacto sobre a longevidade.
Faça um balanço de quem são
seus amigos e aumente seu
círculo social para pessoas que o
apoiam e o façam se sentir bem.
Essa é a coisa mais poderosa que
você pode fazer para acrescentar
anos à sua vida.
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ESPECIAL

O

O uso de produtos naturais como aliado na prevenção de
doenças, manutenção da saúde e recurso de longevidade
saudável tem se tornado cada vez mais popular no mundo todo. No Brasil, o mercado de alimentos naturais, suplementos alimentares e complexos vitamínicos está em
ascensão. Uma estatística publicada pelo SEBRAE em
2010 apontou um aumento de 82% no consumo desses
produtos em cinco anos, e a estimativa é que o mercado
cresça mais 39% até 2014.
O cálculo é velho conhecido. Crescem as ofertas e junto
com elas a gama de produtos adulterados e que não
cumprem exatamente o que prometem na embalagem.
Dessa forma, é importante ficar atento à procedência
e ao reconhecimento do laboratório/fábrica antes de
fazer a escolha.
No final da década de 90, a ANVISA, Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, órgão do Ministério da Saúde
responsável pela avaliação de risco dos alimentos e
pela comprovação de alegação de propriedade funcional, precisou se atualizar diante da demanda e criou
uma nova categoria de análise. Chamada de “alimentos
funcionais”, a divisão avalia os produtos naturais que
vão para o mercado e fiscaliza se eles estão de acordo
com as normas preestabelecidas.
Um dos principais alimentos funcionais, o ômega 3,
também ganhou a atenção da ANVISA. Desde então,
existem regras sobre as informações que devem conter na embalagem e passou a ser exigido um documento que comprove a segurança e ausência de toxicidades
no produto. No entanto, são informações fornecidas
pelo fabricante e sem nenhuma confirmação posterior.
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Ômega 3 e a
importância
de um selo
internacional
de qualidade
Mas essa preocupação com os produtos naturais comercializados
deu a um instituto canadense o título de referência mundial no
controle de qualidade. Localizada na universidade Guelph Research
Park no estado de Ontário, no Canadá, a Nutrasource é reconhecida
pela pesquisa científica focada em produtos naturais. Com quatro
divisões: Experiência Clínica, Pesquisa em Nutrição e Nutracêuticos,
Diagnóstico Humano e Análise de Produtos, a empresa tem como
foco testar e promover produtos, além de dar-lhes um reconhecimento mundial (www.nutrasource.ca).
Faz parte da Divisão de análise de produtos o IFOS Program – International Fish Oil Standards Program, em português, “Programa
Internacional de Padronização do óleo de peixe” — que é um projeto
desenvolvido pela empresa canadense e atualmente é referência
mundial no controle de qualidade do ômega 3. O IFOS Program foi
criado em 2002 com o objetivo de assegurar a qualidade dos derivados de óleo de peixe, de acordo com as normas internacionais
estabelecidas pelo Conselho de Responsabilidade Nutricional e pela
Organização Mundial da Saúde.
O trabalho do Instituto funciona da seguinte maneira: a empresa
fabricante do ômega 3 submete o seu produto a testes realizados
pelos profissionais do programa, que irão avaliar o ácido graxo e
garantir ou não o atestado de qualidade. →

→ Nos testes são avaliadas as seguintes especificações:









Quantidade de dioxinas e furanos
Dioxinas do tipo PCB
Ácidos graxos essenciais
Oxidação
Quantidade de mercúrio
Quantidade de cádmio
Quantidade de chumbo
Quantidade de arsênico (orgânico e
inorgânico)
 Valor da acidez
Depois de avaliados, os produtos recebem estrelas cumulativas conforme cada categoria em
que tem saldo positivo, podendo totalizar, no
máximo, 5 estrelas. São essas as categorias:
 Produto de acordo com todas as exigências
do Conselho de Responsabilidade Nutricional (Council for Responsible Nutrition: CRN)
e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

POR QUE É IMPORTANTE UM SELO CIENTÍFICO
INTERNACIONAL DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE?
O ômega 3 é um dos mais populares suplementos naturais ao redor do mundo. As centenas de pesquisas científicas que comprovam o seu benefício nas mais diversas funções do organismo contribuem
na conquista de um consumidor fiel deste ácido graxo. Uma das principais e mais eficientes fontes de
ômega 3 são os peixes, principalmente as espécies de água fria. As substâncias químicas que entram
no ecossistema como resultado da atividade industrial contaminam as águas do mar. Dessa forma, os
compostos químicos formados pela poluição se acumulam no tecido gorduroso dos peixes e estas toxinas
podem comprometer a qualidade do ômega 3 extraído destes tecidos.
Pesquisas recentes comprovam que o mercúrio, chumbo e compostos de cloro (Policlorinados Benzenos
e Dioxinas) são poluidores dos oceanos e provocam efeitos negativos à saúde podendo gerar problemas
cardiovasculares, respiratórios, digestivos, reprodutivos, além de afetar o sistema nervoso. É aí que
a avaliação científica séria, como a feita pelo IFOS Program, entra em cena. Além disto, o Ômega pode
estar oxidado, e com isto completamente inativado em sua ação. Especialistas medem a quantidade desses
compostos químicos nos produtos e avaliam se eles estão dentro do limite estabelecido pela Organização
Mundial da Saúde ou pelo Conselho de Responsabilidade Nutricional (Council for Responsible Nutrition é
uma associação que representa e padroniza a indústria de suplementos nos EUA).
Quando o Super Ômega 3 Essential recebe as cinco estrelas do IFOS Program, o consumidor fica satisfeito com a confirmação de sua excepcional qualidade e confirma seu diferencial dos outros ômegas
do mercado. Todos os testes foram realizados e o Super Ômega 3 está comprovadamente purificado e
fabricado da maneira mais adequada possível para o consumo humano. \

 Produto contém uma concentração maior
de 60% de ômega 3.
 Produto contém nível de oxidação inferior
a 75% do padrão da CRN.
 Produto contém nível de PCB inferior
a 50% do padrão da CRN.
 Níveis de dioxinas inferiores a 50%
do padrão da OMS.
Mais de 60 companhias ao redor do mundo
têm o selo do IFOS Program nos seus produtos. No Brasil, o único a receber a certificação é
o ômega 3 da Pharmacia Essentia (ou Essential
Supplements) que foi avaliado em abril de 2012
e recebeu todas as 5 estrelas. No site do IFOS
Program (www.ifosprogram.com) você encontra a lista completa dos produtos avaliados e
reconhecidos pelo programa e o desempenho de
cada empresa nas categorias acima.
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RESUMO DO LAUDO DA IFOS PARA O SUPER ÔMEGA 3 ESSENTIAL
Categorias Pesquisadas

Referências

Resultados do Super Ômega 3

1) CONCENTRAÇÃO

330mg EPA/220 mg DHA
550 mg/1000 mg

359 mg EPA / 220 mg DHA
579 mg/1000 mg

2) PUREZA (PCB, DIOXINAS)

Esperado <90ppb
Esperado <2 ppt

Achado 0,453 ppb
Achado 0,059 ppt

3) ESTABILIDADE

Peróxido <5 meq/kg
Oxidação <26 meq/kg

Peróxido 4,6 meq/kg
Oxidação 17,05 meq/kg

4) METAIS PESADOS

Mercúrio 0,1 ppm
Chumbo 0,1 ppm

Mercúrio <0,005 ppm
Chumbo <0,01 ppm

Confira o laudo completo no site da IFOS
(www.ifosprogram.com) ou use seu celular para
acessar pelo código ao lado (é necessário ter o
leitor de QR Code instalado)

CURTAS

Perigo no uso
prolongado de
medicamentos
para a azia

N

Nos últimos anos, a Food and Drug Administration (FDA) emitiu vários avisos
sobre os medicamentos para azia e gastrite. O alerta chama atenção ao uso
prolongado e em altas doses, que tem sido associado ao risco de fraturas ósseas
e de infecção por uma bactéria chamada Clostridium difficile, que pode ser especialmente perigosa para pacientes idosos. Pesquisas mostram que 4 em cada
10 americanos têm sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, e muitos
dependem de antiácidos como Omeprazol, Lanzoprazol e Esomeprazol, para reduzir a acidez do estômago. Estes aparecem entre os remédios mais vendidos nos
Estados Unidos, conquistando o terceiro lugar, atrás apenas dos psicotrópicos e
estatinas, com mais de 100 milhões de receitas e US$ 13,9 bilhões em vendas em
2010. Ocupa também lugar de destaque como sendo um dos medicamentos mais
vendidos sem prescrição médica. Mas, enquanto a administração por curto prazo
pode não ser um problema, estes medicamentos tendem a produzir dependência,
levando os pacientes a utilizá-los por longos anos, dizem especialistas. Períodos,
na verdade, bem mais do que o recomendado que são de duas a quatro semanas.
Algumas pessoas passam a utilizá-los por toda a vida. “Estudos têm mostrado que
quando você está usando esses medicamentos é difícil parar de tomá-los - é quase
como um vício”, diz o Dr. J. Shoshana Herzig, do Beth Israel Deaconess Medical
Center, em Boston. A Dra. Herzig acredita ainda que os medicamentos atuam
bloqueando a produção de ácido no estômago. Então o corpo reage e compensa
“acelerando” a produção dessa substância. “Você tem crescimento excessivo de
células produtoras de gastrina no estômago e ao desbloquear a produção, intensifica a produção de ácidos”, afirma. Outro ponto que os pesquisadores defendem
é que, além disso, os inibidores da bomba de prótons não têm sido os remédios
milagrosos que os especialistas esperavam. Tratamentos mais longos não reduziram a incidência de câncer de esôfago. “Quando as pessoas tomam antiácidos não
curam o problema de refluxo – apenas controlam os sintomas”, disse o Dr. Joseph
Stubbs, um internista em Albany, Geórgia, e ex-presidente do American College of
Physicians. Estes medicamentos favorecem com que as pessoas evitem mudanças
no estilo de vida, como perder peso ou cortar os alimentos que causam azia. “As
pessoas descobriram, ‘eu posso continuar comendo o que eu quero, e ao tomar tal
medicamento ainda fico bem’. Estamos começando a ver que se você fizer isso, pode
ter alguns efeitos colaterais de risco”, disse Dr. Joseph.
Fonte: Life Extension June 30, 2012 - Long-term use of drugs to
remedy heartburn can lead to complications.
REVISTA ESSENTIA
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Disbiose
intestinal

O

Nas últimas décadas, os hábitos alimentares e o estilo de vida das pessoas ao
redor do mundo passaram por várias modificações. Houve também um aumento da
oferta no setor de alimentos, e paralelo a isso
ocorreu uma redução na qualidade nutricional do que encontramos nas prateleiras dos
supermercados, causada pelos fatores mais
variados. Entre eles, podemos destacar o
empobrecimento da quantidade de nutrientes do solo, a perda nutricional causada por
armazenamento, o transporte e manuseio
impróprios, perda de nutrientes e contaminação química devido à industrialização dos
alimentos e aumento importante do consumo
de carboidratos simples (como açúcar e farinhas). Enfim, são muitos os fatores e que, na
maioria das vezes, ultrapassam os limites do
que podemos controlar.
Diante de tantas modificações, nosso o organismo acompanhou a “evolução” dos processos, passando a exigir uma quantidade maior
de nutrientes para lidar com os desequilíbrios
gerados pelas situações adversas como a poluição ambiental, o estresse físico e emocional
e o aumento no consumo de alimentos antinutricionais e industrializados (como antibióticos,
fertilizantes, agrotóxicos, etc).

A ESTREITA
RELAÇÃO ENTRE
O INTESTINO
E A SAÚDE
Tornou-se cada vez mais importante modificar os
hábitos alimentares para efetivamente nutrir o
organismo, uma vez que neste momento a realidade imposta pelo avanço tecnológico e hábitos de
vida pouco saudáveis são a causa de uma série de
doenças imunológicas, neurológicas e digestivas. 1
Mais do que nutrir as células, devemos estar atentos a um mundo a parte, que por não enxergarmos,
esquecemos sua importância: a flora intestinal.
Quando se fala de bactérias, pensamos nas nocivas,
que causam doenças, mas que são uma minoria.
No total, convivemos com aproximadamente 100
trilhões de bactérias que vivem ecologicamente
em equilíbrio, exercendo funções importantes,
ajudando a digerir alimentos, sintetizar vitaminas
essenciais e proteger a mucosa intestinal para o
funcionamento adequado do organismo. 4
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Para se ter uma ideia mais ampla dessa proporção,
calcula-se que no corpo humano existam aproximadamente 10 trilhões de células, isto significa
que temos 10 vezes mais bactérias do que células
no corpo.5 Todas juntas somariam uma média de
2 quilos. Outro dado curioso é que quando vamos
ao banheiro quase metade do peso das fezes são
bactérias (vivas ou mortas). 2;3
A importância do conjunto de bactérias que
habitam o intestino é tamanha, que pode ser
considerado como uma espécie de órgão funcionalmente ativo, chamado de microbiota intestinal.
No intestino grosso, onde a microbiota intestinal
é mais numerosa e diversificada, há cerca de
500 espécies diferentes de bactérias dividindo-se em microbiota dominante (Bifidobacterium),

microbiota subdominante (Lactobacillus) e a microbiota residual onde são incluídas as bactérias
potencialmente patogênicas (Clostridium, Pseudomonas e Klebsiella) 2. Além da flora bacteriana,
temos fungos e leveduras em menor quantidade e
em simbiose com as bactérias. A flora saudável é
chamada de Probióticos (a favor da vida) e os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento
dela é chamado de Prebióticos. 5;6
Dentro desse quadro, a disbiose intestinal é definida como o desequilíbrio entre micro-organismos
benéficos e patogênicos (os que causam doenças)
presentes no trato gastrointestinal, gerando uma
situação desfavorável à saúde do ser humano.1
Uma definição mais atual diz que: “Disbiose é o
estado no qual a microbiota produz efeitos noci-

vos através de mudanças qualitativas e quantitativas na própria microbiota intestinal; mudanças
na sua atividade metabólica; e mudanças em sua
distribuição do trato gastrointestinal”. 7;8 Em outras palavras, havendo a disbiose, gera-se uma
desarmonização no organismo pela não absorção
de vitaminas e inativação de enzimas digestivas,
prejudicando a digestão e indução da fermentação;
desconjugação de sais biliares, comprometendo a
digestão e absorção de gorduras; produção de
promotores tumorais, como as nitrosaminas e
destruição da mucosa intestinal, gerando a hipermeabilidade e, assim, ativando o sistema imunológico.9 Em suma, disbiose quer dizer um grande
“desastre ecológico dentro do corpo”.

ANTIBIÓTICOS X FLORA BACTERIANA

O MEDICAMENTO ACABA COM UMA DAS DEFESAS DO ORGANISMO
As populações de bactérias no interior do trato
gastrintestinal são adaptadas para que os números de cada gênero sejam bastante consistentes
no seu nicho próprio de crescimento individual.
Para que este equilíbrio seja mantido, há um grande desafio nos tempos atuais. 2;3; 10 Um fator preocupante é o uso indiscriminado de antibióticos na
produção de alimentos (deixando doses residuais)
ou no tratamento de infecções. Sua administração
pode causar um desequilíbrio na ecologia do organismo (Disbiose). Um estudo relatado no Jornal
de Infecção e Imunologia descreve que quando
a penicilina oral é administrada em animais de
experimentação a população total de bactérias
anaeróbicas, incluindo as bactérias benéficas (as
Bifidumbactérias principalmente), é reduzida em
1000 vezes. 11 Este estudo relata a translocação
de bactérias deletérias da parede intestinal para
os linfonodos ao longo do trato digestivo. Daí por
diante, estas bactérias podem causar novas infecções em qualquer parte do intestino.
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Outro efeito deletério dos antibióticos resulta
também na eliminação de bactérias normais
que desencadeiam a proliferação de leveduras. Existem centenas de artigos na literatura
médica e científica indicando que a proliferação de levedura é associada ao uso destes
medicamentos. Especialistas mostram duas
razões para isto: quando as bactérias normais
do intestino são eliminadas, as leveduras não
encontram competição e tem maior abundância de alimentos a seu dispor, e mais, estas são
estimuladas diretamente a se reproduzirem
por diversos tipos de antibióticos (muitos são
subprodutos excretado pelas leveduras, como
a penicilina e derivados).12
Muitas mulheres experimentam isso mais facilmente: após o uso de antibióticos, surge a
famosa “Candidíase” vaginal, que nada mais
é do que a proliferação excessiva dos fungos
vaginais. Sempre que se fizer o uso de antibi-

Bactéria E. Coli

óticos deve-se recompor o mais rapidamente
a flora intestinal, pois a recomposição natural
demora de 30 a 60 dias.

FATORES QUE PROPICIAM O
DESENVOLVIMENTO DA DISBIOSE INTESTINAL
Tudo começa no parto. Está extensamente documentado que crianças nascidas de parto cesáreo
têm conteúdo de lactobacilos e bifidobactérias
(bactérias saudáveis que são chamadas de probióticas) significativamente inferior ao das crianças
nascidas de parto normal, e maior número de
Clostridium. 12;13;14 Para reduzir esta disbiose que
se traduzirá em “cólicas do bebê”, diarreias ou
alergias, recomenda-se a suplementação de probióticos nas gestantes e também para os bebês.
Vários trabalhos mostram redução de alergias em
bebês que suas mães fizeram uso de probióticos na
gestação e na amamentação. 13
Outro passo importante é a alimentação. Crianças
amamentadas exclusivamente de leite materno
apresentam um conteúdo da flora intestinal muito
superior, bem como menor número de bactérias
patogênicas, que se utilizam de leite em pó. Somando a estes dados, hospitalização e uso de antibióticos são outros fatores que contribuem para o
desenvolvimento da disbiose intestinal no neonato.
É importante salientar que as bactérias que primeiro colonizarão a criança, após o nascimento,
estão diretamente correlacionadas às bactérias
do canal do parto, das fezes maternas e do meio

O suplementação com probióticos na gestação diminiu o risco de alergias, diarréias e cólicas no bebê

ambiente do nascimento. Sendo assim, imagine o
seguinte quadro: uma criança que nasce em um
hospital (ambiente), de parto cesáreo (sem passar
pelo canal de parto), de uma mãe com disbiose
intestinal (uma candidíase crônica intestinal, por
exemplo), que não foi amamentada e recebe alimentos ricos em dissacarídeos e monossacarídeoas – promotores de disbiose – como mel, xarope

de frutose e açúcar (sacarose), apresentará uma
altíssima probabilidade de um quadro de disbiose
intensa. 15; 16 Esta situação é invisível, mas pode
se manifestar como alergias (rinite e bronquite),
otites e amigdalites de repetição, doenças repetidas e dificuldade de desenvolvimento. Os pais se
perguntam: por que meu filho está tão doente?
A resposta está nas bactérias intestinais (disbiose).

AS PRINCIPAIS CAUSAS DO DESEQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL SÃO:
 O uso indiscriminado de antibióticos, que
matam tanto as bactérias úteis como nocivas;

 As doenças consumptivas, como câncer e síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS);

 O consumo excessivo de alimentos processados ricos em carboidratos simples
(farinhas e açúcares) em detrimento de
alimentos crus e naturais;

 O uso de anti-inflamatórios hormonais e
não hormonais; abuso de laxantes;
 As disfunções hepatopancreáticas e capacidade digestiva

 A excessiva exposição a toxinas ambientais,
como os antibióticos nas carnes e os agrotóxicos nas plantas;
 O estresse crônico e imunidade debilitada.
 Constipação intestinal e diverticulose
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A IMPORTÂNCIA DE
UMA DIGESTÃO SAUDÁVEL

EQUILÍBRIO DO ORGANISMO MANTÉM A SAÚDE EM DIA E PREVINE DOENÇAS
A má digestão é uma causa para o desequilíbrio
da flora intestinal. Muitas vezes o estômago não
está ácido o suficiente para destruir as bactérias
patogênicas ingeridas junto com os alimentos e
assim estas bactérias acabam ganhando vantagens sobre as úteis. A diminuição da acidez
estomacal é um fator comum em pessoas mais
idosas, e diabéticas que costumam ter deficiência
de produção de ácido clorídrico. 17;18 Outro caso
muito comum é a baixa acidez induzida através de
medicamentos prescritos para gastrite, refluxo e
úlceras duodenais, os famosos antiácidos. Estes
remédios causam maior incidência da temível
diarreia causada pelo Clostridium difficile, a colite
pseudomembranosa. (Vide alerta de FDA na seção “Curtas” na página 55 desta revista).

Até mesmo a falta de alegria
de viver pode ser consequência
de uma disbiose
Fibras insolúveis são essenciais para a boa digestão

Outro problema da má digestão é a grande quantidade de nutrientes para a flora intestinal. Excesso
de açúcares (inclusive carboidratos que se convertem em açúcar) ou proteínas que o corpo não
digere completamente e acabam não sendo absorvidos, servirão de alimento para bactérias e fungos
intestinais. O crescimento exagerado de bactérias
patogênicas tumultua tanto a função gastrintestinal, que acaba desequilibrando a produção das secreções pelos órgãos que a compõem. Isto resulta
em insuficiência pancreática, diminuição da função
biliar, deficiência de ácido clorídrico e, por fim, dano
ao funcionamento intestinal. 7; 18 Até mesmo a falta
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de alegria de viver pode ser consequência de uma
disbiose, visto que alguns micro-organismos têm
o poder de diminuir a formação de serotonina (a
maior parte da serotonina corporal é produzida
nos intestinos; toxinas intestinais ou ativação do
sistema imune pode impedir sua fabricação nos
intestinos e no cérebro).
A constipação intestinal, ou a conhecida prisão de
ventre, pode parecer apenas um mal-estar, causado pelo inchaço, mas para os especialistas pode
desencadear sérios problemas. 19;20 O acúmulo de
fezes leva a processos putrefativos no cólon, ge-

rando placas duras e aderentes na mucosa intestinal, que liberam toxinas para todo o organismo,
causando doenças à distância e aparentemente
sem relação com o intestino (desde dermatites
até doenças autoimunes). O uso de fibras solúveis (carboidratos polissacárideos como Inulina
e FOS) serve como prebióticos e alimentam as
bactérias intestinais saudáveis. As fibras insolúveis (como a celulose das cascas de cereais ou
da linhaça) servem para manter a hidratação das
fezes. Para melhor resolver a constipação recomenda-se a associação dos dois tipos de fibra,
juntamente com os probióticos. 20 ; 21

COMO A DISBIOSE CAUSA DOENÇAS

OS MOTIVOS QUE DEIXAM A FLORA INTESTINAL VULNERÁVEL
A disbiose torna-se ainda mais perigosa quando
causa um aumento da permeabilidade intestinal.
A mucosa intestinal é constituída de uma única
camada de células (diferente da pele que tem
várias camadas), e precisa ser assim para possibilitar a absorção da comida. Assim, esta estrutura extremamente frágil e permeável pode se
romper e apresentar “buracos” que levarão uma
hiperpermeabilidade intestinal: passarão para
dentro do corpo macromoléculas que normalmente não passariam, intoxicando e ativando o
sistema imune para se proteger desta “invasão”.
Uma das funções da flora intestinal é criar uma
camada protetora para a frágil mucosa intestinal,
protegendo-a destas “invasões” do meio. 7;22 Estas alterações silenciosas ocorrem em um quadro
de microbiota anormal (disbiose), mas extremamente tóxico para o corpo. Estas “toxinas” ativam
o sistema imune logo abaixo da mucosa intestinal
e se não forem “destruídas” pela reação imune
caem na circulação portal e podem produzir
efeitos farmacológicos, “efeito exorfina”, dando
quadro de letargia observado nos casos de múltipla sensibilidade a alimentos.34 O exemplo mais
espetacular é a caseína (proteína do leite e laticínios) e o glúten (proteína do trigo, centeio, cevada
e aveia) que quando não digeridas adequadamente viram caseomorfina e gluteomorfina, tendo um
efeito entorpecedor do cérebro como a morfina.
Este fenômeno da hiperpermeabilidade pode produzir uma grande quantidade de disfunções, que vão
desde a depressão até a artrite reumatoide, além das
inúmeras manifestações alérgicas. 7; 23 ; 24
Um sinal claro da hiperpermeabilidade é a síndrome do cólon irritável, em que o desequilíbrio da
microbiota intestinal chega a ponto de impedir as
funções normais do cólon, provocando diarreias
constantes. Pessoas com essa síndrome são
aquelas extremamente sensíveis, sempre pron-

São poucas as doenças que não estão de alguma forma relacionadas à disbiose intestinal.

tas a responder mal a qualquer tipo de alimento.
Hoje, sabe-se a importância da flora intestinal
para o devido tratamento destas doenças, além
de tratar os processos psicossomáticos. 25; 26
A ligação entre disbiose e o desenvolvimento
de certas doenças está apenas começando a ser
explorada. Embora a etiologia das doenças inflamatórias intestinais permaneça desconhecida, evidências sugerem que o desequilíbrio da microbiota
intestinal seria o possível fator responsável pelo
início, cronificação e recidivas destas doenças. 7; 21
Em um estudo recente desenvolvido pelo “US
Environmental Protection Agency” sobre o papel
destas bactérias no desenvolvimento de câncer, pesquisadores descobriram que os agentes

potencialmente carcinogênicos (corantes de alimentos, aflatoxinas, pesticidas, nitritos) presentes em alimentos e em outras substâncias como
no tabaco e medicações prescritas, eram bioativados por sistemas de enzimas das bactérias intestinais. Estas bioativações, que podem levar ao
câncer, são promovidas numa velocidade maior
nos sistemas gastrointestinais com populações
microbianas desequilibradas. 27; 7
Se olharmos as doenças num âmbito geral, são
poucas as que não estão de alguma forma relacionadas a este distúrbio, o que mais uma vez
confirma a crença de todas as medicinas tradicionais: a saúde e a doença começam no intestino
e digestão.
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ENTENDA OS PROBIÓTICOS
OS RECOMPOSITORES DA FLORA INTESTINAL
Os probióticos são organismos vivos administrados em quantidades adequadas, a qual confere
um efeito benéfico à saúde por repor a flora intestinal danificada. Para nos mantermos saudáveis
precisamos “comer bactérias”, e não apenas alimentos. Por isso, nas culturas tradicionais existem alimentos fermentados ricos em probióticos,
como Kefir, chucrute, missô, etc., reconhecidos
como fonte de saúde e longevidade. 7; 33

Para nos mantermos saudáveis
precisamos “comer bactérias’,
e não apenas alimentos.
Os probióticos estão sendo recomendados cada
vez mais em doses maiores (na ordem dos bilhões de unidades formadoras de colônias), pois
se sabe que o intestino é extenso, o número de
bactérias é enorme e existe muita perda com
as toxinas da alimentação moderna. O que se
vê hoje em dia são produtos que utilizam cepas
escolhidas como as mais benéficas, cultivadas e
conservadas adequadamente para repor a flora
intestinal. Eles atuam na modulação da microbiota intestinal através da inibição da colonização
desta mucosa por patógenos. Isso se deve, principalmente, pela competição por sítios de adesão,
competição por nutrientes e produção de compostos antimicrobianos, tais como: óxido nítrico,
ácidos orgânicos (láctico e acético), peróxido de
hidrogênio e bacteriocinas (proteínas ou polipep-
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Probióticos

tídios metabolicamente ativos com propriedade
de ligarem-se a receptores da superfície externa
de bactérias sensíveis, causando sua morte), produção de mucina e diminuição do pH. 7; 29; 30; 31; 32
Diversos pesquisadores dedicam-se a estudar
seus efeitos, Cunha Lopes ressalta em sua tese a
associação entre glutamina e probióticos. 33 Essa
combinação teria efeito sinérgico no trofismo da
mucosa intestinal; a primeira age na nutrição da

mucosa intestinal e nas células do sistema imunológico, e o segundo confere manutenção da
microbiota intestinal equilibrada. 30
Esta abordagem revela uma nova forma de se
pensar a saúde a fim de garantir uma vida saudável, na qual a alimentação e a nutrição efetiva estão relacionadas ao bom funcionamento
intestinal.

O INTESTINO E O SISTEMA IMUNE
A INGESTÃO DE BACTÉRIAS PREVINE DOENÇAS
A relação íntima entre a mucosa intestinal e sistema imune está ganhando a atenção dos médicos através de comprovações científicas. Em peso
líquido, aproximadamente 70% do sistema imune
está associado ao trato gastrointestinal. Isto forma o que foi chamado de GALT (tecido linfoide
associado ao intestino) e o MALT (tecido linfoide
associado às mucosas). Desde os pequenos linfonodos da mucosa, chamados de Placas de Peyer,
até os grandes linfonodos, como as amigdalas
palatinas, fazem parte deste ativo sistema imune
inato. A flora intestinal está em “comunicação”
constante com o sistema imune, tendo uma ação
sinérgica e simbiótica. Em ratos que foram destruídas todas as bactérias intestinais observou-se uma diminuição importante de toda função do
sistema imune.

A flora intestinal está em
“comunicação” constante com o
sistema imune, tendo uma ação
sinérgica e simbiótica.
A sobreativação do GALT pela alimentação inadequada (macroproteínas de difícil digestão),
ou pela hiperpermeabilidade intestinal, dispara
a produção de citocinas inflamatórias e de imunoglobulinas. Consequentemente, reações agudas imediatas ocorrem no organismo podendo
desencadear uma forte alergia alimentar (Imu-

noglobulina E) ou alergias crônicas como rinite,
dermatite, bronquites e artrites (Imunoglobulina
G). O mais difícil para um profissional de saúde
nesse momento é identificar o alimento causador
das alergias crônicas já que os efeitos podem
aparecer de 24 a 72 horas após a ingestão. Estas

imunoglobulinas podem também depositar-se
em órgãos à distância do intestino e provocar
reações inflamatórias alérgicas nestes locais,
levando à descoberta da relação entre intestino e
saúde/doenças.
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QUADRO 1

O TRATAMENTO DA DISBIOSE
O tratamento da disbiose intestinal depende de duas abordagens:
Dietética, por meio da ingestão de alimentos que contenham probióticos (bactérias benéficas). Em todas as culturas tradicionais
existem alimentos fermentados ricos em probióticos: iogurte, kefir, chucrute, Missô, etc. Recomenda-se aumento na ingestão de
vegetais, frutas e cereais (fontes naturais dos prebióticos, fonte
energética dos probióticos).

Medicamentos - Apenas em raras exceções podem ser necessários antibióticos para matar as bactérias nocivas antes de ressemear com as
bactérias benéficas (probióticos) e antifúngico para erradicar o excesso
de fungos. O uso de doses crescentes e intensas de probióticos resolve a maioria dos casos. A Glutamina para refazer a mucosa intestinal
mostra-se complementar ao tratamento.

QUADRO 2

O QUE É PRECISO LEMBRAR SOBRE DISBIOSE
 Uma alimentação saudável não está ligada
somente ao tipo de alimento ingerido, mas
também ao estilo de vida, hereditariedade,
biodisponibilidade dos nutrientes e meio
ambiente. Além de alimentar o corpo, precisamos alimentar toda a flora intestinal
necessária para nossa saúde.

 A disbiose intestinal é um estado no qual
a microbiota produz efeitos nocivos via:
mudanças qualitativas e quantitativas na
própria microbiota intestinal; mudanças na
sua atividade metabólica e na permeabilidade da mucosa intestinal; e mudanças em sua
distribuição do trato gastrointestinal.

 O intestino pode ser considerado o grande
mantenedor da saúde. O acúmulo de maus
tratos na função intestinal afeta o equilíbrio
da microbiota, fazendo com que as bactérias
nocivas proliferem e gerem a hiperpermeabilidade intestinal que será a origem de uma
série de doenças.

 Para a prevenção deste distúrbio é essencial
uma reeducação alimentar, evitando o consumo excessivo de alimentos processados,
de açúcares simples, das carnes e do leite e
derivados ricos em antibióticos. Para o tratamento deste desequilíbrio recomenda-se
aumento na ingestão de vegetais, frutas e
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cereais (são fontes naturais dos prebióticos). Além disso, o uso de produtos como
probióticos e glutamina auxilia na prevenção
e no tratamento das possíveis alterações da
microbiota e da mucosa intestinal.
 A ciência vem mostrando claramente que
cuidando melhor do sistema gastrintestinal
melhora-se o sistema imunológico e, consequentemente, vive-se com mais disposição
e previne-se uma série de doenças, desde
inflamatórias intestinais, alergias, doenças
autoimunes, até câncer e obesidade.
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SWEETLIFT

Para quem busca uma alternativa gostosa e saudável para substituir
o açúcar, sem cair no gosto amargo dos adoçantes, o Sweetlift Essential é a mais recente novidade no mercado de dietéticos.
A base de Eritritol e combinado com extrato de melão chinês, o
Sweetlift Essential é um adoçante 100% natural, não calórico, com
alto teor de doçura e sem adição de açúcar. Seu grande diferencial
está na composição, isenta de sacarina, ciclamato, aspartame e sucralose. As propriedades do Eritritol também são conhecidas pelos
seus fatores anticariogênico, podendo ser consumido por crianças,
gestantes, diabéticos e hipertensos.
Em teste cegos realizados com consumidores, o Sweetlift Essential
chegou a ser confundido com o próprio açúcar, e mesmo quando foi
submetido a altas temperaturas não sofreu alteração de sabor. Então, se para você parecia impossível abolir de vez o açúcar e outros
adoçantes do seu cardápio, anime-se! Vale a pena experimentar.
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PHOS3 ESSENTIAL

O PHOS3 é um produto natural, rico em fosfatidilcolina (extraído da lecitina de soja). De acordo com estudos clínicos,
a fosfatidilcolina é essencial para todas as membranas celulares e age como um desintoxicante para o fígado (aumenta
os antioxidantes hepáticos) e vitalizante para o cérebro
(melhorando a memória).
Através dessa melhora metabólica o Phos3 acelera o metabolismo e aumenta a vitalidade. Apresenta resultados em prevenir
os efeitos nocivos do álcool e ajuda na recuperação de hepatites.

sential Nutrition

PRODUTOS QUE DÃO UM TOQUE ESPECIAL NA SUA SAÚDE

CHOCOLIFT

As inúmeras propriedades do chocolate já foram amplamente pesquisadas e
difundidas, em diferentes estudos seus nutrientes mostram uma capacidade
melhorar o funcionamento cerebral e prevenir doenças. A sensação de extremo
bem-estar ao mergulharmos em uma caixa de bombons deixa isso bem evidente, claro, se depois não vier acompanhada do sentimento de culpa.
Pensando nisso, a Essential Nutrition está colocando no Mercado o primeiro
produto da família “Foods” um chocolate 0% lactose, 0% açúcar, 0% gordura
trans, ou seja, 0% peso na consciência. Sua composição a base de cacau, whey
protein, adoçante natural e óleo de coco faz com que uma barra de 40 gramas
seja rica em nutrientes e ofereça 14% das necessidades diárias de proteína
que um adulto necessita. Já óleo de coco é rico em ácidos graxos benéficos ao
organismo, além de promover o efeito termogênico e a sensação de saciedade.

ESSENTIAL ZYMES

O Essential Zymes é uma combinação de 5 enzimas digestivas de
origem vegetal (Amilase, Protease, Lipase, Bromelina e Lactase)
que auxiliam o processo digestivo. Disponível em sachês com
agradável aroma de abacaxi, não contendo glúten e açúcar. Essential Zymes auxilia na digestão das proteínas, gorduras, hidratos
de carbono, açúcares e fibras, melhora a absorção de nutrientes,
ajudando na diminuição de gases, azia, refluxo gástrico, obstipação
e diarreia. Também facilita a desintoxicação do corpo, eliminando
ingredientes não essenciais e tóxicos ao organismo,reduzindo inflamações e alergias alimentares causadas pela digestão incompleta de proteinase e outras substâncias.
É indicado o consumo de um sachê diluído em água ou suco de sua
preferência, após as refeições. Se desejar usar como anti-inflamatório, tome 1 sachê entre as refeições 2 a 3 vezes ao dia.
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PRIMEIRA CLASSE
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Uma viagem
pelos sabores
do mundo

A EXPERIÊNCIA DE CONHECER
OS MELHORES RESTAURANTES
DO MUNDO ABRE O APETITE
DE MUITOS VIAJANTES.

A

Aliar turismo e gastronomia tem se tornado uma tendência
cada vez mais comum para quem viaja em busca de uma
imersão completa na cultura de um país. Bem mais do que
saborear bons pratos, uma atenção especial à culinária pode
aproximá-lo de um determinado povo. Ao pedir um cardápio na
Austrália, por exemplo, com um pouco de atenção você consegue
identificar qual a carne mais utilizada por lá, quais os vegetais
mais comuns e qual o sabor mais apreciado pelos descendentes
aborígenes. Experimentar a culinária típica torna a vivência no
exterior ou a experiência turística bem mais intensa.
Você consegue imaginar uma viagem para Portugal, por
exemplo, sem as deliciosas bacalhoadas? Visitar o Reino Unido
e não saborear o fish and chips (peixe e batatas fritas) é quase
como um estrangeiro vir ao Brasil e não comer feijoada. Parece
inaceitável, não?! Mas alguns turistas não se satisfazem apenas
com o arroz e feijão, e iniciam a busca por algo novo, por
pratos regionalistas, com caráter autoral, ou então que exijam
ingredientes únicos. É nesse cenário que entram em cena os
grandes chefs e suas criações. Para satisfazer esse público
mais exigente, grandes restaurantes focam na produção de
pratos exclusivos, mas, o mais importante, que não percam a
característica do país onde estão sendo consumidos.
Foi pensando nesse público que a Revista Essentia traz alguns
dos mais renomados restaurantes ao redor do mundo que
sabem conciliar muito bem uma culinária típica com o glamour e
exclusividade exigidos por seus consumidores.

OS MELHORES DO MUNDO
Em maio deste ano, a revista britânica Restaurant Magazine divulgou a já tradicional lista com os 50 melhores restaurantes do
mundo. A mais respeitada avaliação do segmento conta com a
opinião de mais de 800 jurados que visitam centenas de restaurantes diferentes, para daí, sim, estabelecer a classificação final.
Todos os avaliadores estão ligados de alguma forma à gastronomia. Variam desde jornalistas até especialistas e grandes nomes
da indústria culinária. Os critérios de avaliação, além da boa comida, abrangem também a experiência de se fazer a refeição no
ambiente, a inovação e a arte dos pratos. Saiba um pouco mais
sobre alguns desses restaurantes que servem como boas dicas
para a próxima viagem e experiência gastronômica.
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NOMA
No topo da lista dos melhores do mundo pela
terceira vez - as outras foram em 2010 e 2011
- esse restaurante dinamarquês fica em um
antigo armazém em Copenhagen. Liderado pelo
premiado chef René Redzepi, a especialidade da
casa é investir com qualidade na culinária nórdica. Mas, como afirmam os representantes do
restaurante, eles não estão apenas interessados em servir pratos regados a azeite, tomates
secos e azeitonas pretas do mediterrâneo, comuns por lá: “Nós estivemos ocupados viajando
pelas regiões nórdicas, procurando ingredientes
fenomenais que vieram até nós como fonte de
inspiração. O boi – almiscarado, espécie encontrada somente nas regiões nórdicas e que vem
exclusivamente da Groenlândia para o nosso restaurante, é um exemplo disso”.
Legumes, ervas, especiarias e plantas selvagens ocupam um lugar de destaque na
composição dos pratos do restaurante, considerados carros-chefe da cozinha. Sendo
assim, explica Annika de Las Heras, gerente
ajunta do NOMA: “o restaurante não tem um
único prato que se destaque. O cardápio varia frequentemente entre 20 e 22 receitas,
podendo ser mais ou menos, e dependendo
exclusivamente da época em que conseguimos ou não um determinado ingrediente”.
Contatos:

Telefone: +45 32 96 32 97
E-mail: booking@noma.dk
Site: www.noma.dk
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IGGY’S
Representante asiático mais bem colocado na lista dos melhores do mundo, o
IGGY’S, de Cingapura, ocupa a posição 26 na lista. Fundado em setembro de 2004,
o restaurante comandado pelo somélier Ignatius Chan, foi projetado para proporcionar uma experiência única ao cliente. Com um ambiente intimista, atualmente
localizado no terceiro andar do hotel Hilton de Cingapura e com capacidade máxima
para 38 pessoas, o IGGY’S é resultado de uma vasta experiência do seu comandante em cozinhas ao redor do mundo. Premiado somélier, a ideia de Chan ao abrir
seu próprio restaurante foi unir o aprendizado de anos através de um casamento
entre ingredientes sazonais da Europa, Japão e Austrália, com técnicas de cozinha
europeia para então criar uma culinária asiática. Segundo Janice Wong, gerente do
restaurante, o fato de os ingredientes serem usados conforme a época faz com que
o estabelecimento não tenha um menu definido. Dessa forma, a cada 5 ou 6 semanas
o cardápio é trocado.
Contatos:

Telefone: +65 6732 2234
E-mail: info@iggys.com.sg
Site: www.iggys.dk
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EL CELLER DE CAN ROCA
Segundo melhor do mundo, de acordo com a lista da Restaurant Magazine, o espanhol El Celler de Can Roca é reconhecido pelo ambiente
familiar. Comandado pelos três irmãos, Joan, Josep e Jordi Roca o local
é resultado de um trabalho de pesquisa, paixão e tradição na culinária.
Netos e filhos de donos de restaurante, os três irmãos cresceram
em contato com a gastronomia e atualmente comandam o próprio
restaurante com o compromisso de valorizar a memória das gerações
antepassadas, proporcionando, dessa forma, uma experiência única ao
cliente: ambiente refinado com jeitinho família.
Com sede em Girona, cidade da região da Catalunha, na Espanha, o El
Celler foi inaugurado em 1987, em um local pequeno. Em 1991 foi
transferido para um ambiente maior que mesclava a modernidade com
arquitetura colonial. A partir de então, o El Celler de Can Roca começa
a colecionar os mais variados prêmios ao redor do mundo.
Com foco na culinária Catalã, o restaurante valoriza os ingredientes
espanhóis na recriação de pratos clássicos da cozinha espanhola. Um
menu de degustação foi elaborado cuidadosamente para transmitir o
conceito do restaurante e é oferecido por 130 euros por pessoa.
Abre de terça a sábado e as reservas podem ser feitas pelo telefone:
+34 972 222 157. O site do restaurante é www.cellercanroca.com.
Contatos:

Telefone: +34 972 222 157
Site: www.cellercanroca.com
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D.O.M
O Brasil também tem o seu representante na lista dos melhores do
mundo. Ocupando a excelente posição de número 4 no ranking, o restaurante D.O.M, comandado pelo reconhecido chef Alex Atala, aparece
na lista dos 50 melhores pela sétima vez consecutiva.
Com a filosofia de ser tipicamente brasileiro, o D.O.M investe na
criação de pratos que utilizem somente matérias-primas encontradas
por aqui mas pouco utilizadas na cozinha convencional. Com sede na
maior cidade do país, o chef fugiu do caos de São Paulo e foi até a
Amazônia para explorar os ingredientes que são utilizados nos seus
pratos. O palmito pupunha, o açaí e o cupuaçu, por exemplo, estão
presentes em muitas das suas criações. Além disso, Atala é pioneiro
em pesquisas culinárias com a raíz pripioca, típica da região amazônica que antes só era utilizada na indústria cosmética e hoje aparece em
pratos doces e salgados servidos no D.O.M. O arroz preto também é
novidade. Em parceria com um pequeno produtor do Vale do Paraíba,
Alex montou um laboratório que promete aperfeiçoar ainda mais essa
nova variedade.
Ficou curioso? O restaurante oferece um ‘menu degustação’, divido
entre 6 e 8 pratos e é, segundo eles, a melhor maneira de entrar em
contato com a proposta gastronômica do D.O.M. Abre de segunda a
sexta na hora do almoço e de segunda a sábado no jantar.
Contatos:

Telefone: +55 11 3088 076
Site: www.domrestaurante.com.br

CURTAS

Café não é vilão
UMA BOA NOTÍCIA PARA OS AMANTES DO CAFÉ: UM ESTUDO REALIZADOS POR PESQUISADORES DO NATIONAL CANCER
INSTITUTE (NCI) MOSTROU QUE ADULTOS QUE CONSUMIAM CAFÉ APRESENTARAM MENOR PROBABILIDADE DE MORRER

N

DE DOENÇAS CARDÍACAS E RESPIRATÓRIAS, LESÕES, ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS, DIABETES E INFECÇÕES.
Neal Freedman, Ph.D., da Divisão de Epidemiologia e Genética do Câncer, NCI, e colaboradores examinaram a associação entre o consumo de
café e o risco de morte em 400.000 homens e mulheres americanos
com idades entre 50 e 71 anos. Informações sobre o consumo de café
foram coletadas através de um questionário no início do estudo em
1995-1996. Os participantes foram acompanhados até o falecimento
ou a data limite 31 de dezembro de 2008, o que viesse primeiro.
Os resultados do estudo publicados em 17 de maio de 2012 edição
do New England Journal of Medicine, revelou a redução do risco de
morte aumentou com a quantidade de café consumido. Consumido
com bom-senso e equilíbrio, a pesquisa demonstrou que quando
confrontados homens e mulheres que não bebiam café com aqueles
que consumiram três ou mais xícaras por dia, estes últimos tinham
um risco de morte cerca de 10% menor. Isso, ao mesmo tempo que
o consumo excessivo de café em homens apontou para uma ligeira
associação com um risco maior de morte por câncer.
Em declaração o Dr. Freedman disse: “O café é uma das bebidas
mais consumidas nos Estados Unidos, mas a associação entre consumo de café e o risco de morte tem sido claro. o consumo de café
está associado ao menor risco de morte em geral, e da morte a partir
de fatores multicasuais“, e completa ainda, “Embora não possamos

inferir uma relação causal entre o consumo de café e o menor risco de
morte, acreditamos que esses resultados fornecem alguma garantia
de que o consumo de café não prejudica a saúde.”
Os investigadores advertem que o consumo de café foi avaliado por
autorrelato em um único momento e, portanto, pode não refletir a
longo prazo os padrões de consumo. Além disso, a informação não
estava disponível sobre a forma como o café foi preparado (espresso, fervida, filtrada, etc), os pesquisadores consideram possível que
os métodos de preparação podem afetar os níveis de componentes
protetores do café.
“O mecanismo pelo qual o café protege contra o risco de morte - se de
fato a constatação reflete uma relação causal - não é clara, porque o
café contém mais de 1.000 compostos que podem potencialmente afetar a saúde”, disse Freedman. “O composto mais estudado é a cafeína,
apesar de nossos resultados serem semelhantes no consumo de café
com cafeína ou descafeinado.”
Fonte: Neal D. Freedman, Yikyung Park, Christian C. Abnet, Albert R.
Hollenbeck, Rashmi Sinha. Association of Coffee Drinking with Total and
Cause-Specific Mortality. New England Journal of Medicine, 2012; 366
(20): 1891 DOI:10.1056/NEJMoa1112010
ScienceDaily (19 de maio de 2012)
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Fosfatidilcolina

A

A Fosfatidilcolina é um fosfolipídio, grande
constituinte das membranas celulares, geralmente obtido da lecitina de soja. Em alguns
contextos, os termos (lecitina e Fosfatidilcolina)
são, às vezes, usados como sinônimos, mas o
extrato de lecitina consiste de uma mistura de
Fosfatidilcolina e outros compostos.
Como sua principal atuação destaca-se a hepatoprotetora, indicada para a prevenção dos
efeitos do álcool e disponíveis para comercialização em concentrações médias de 10%
chegando a até 30% (PHOS 3®).
Já nos alimentos, este importante componente das membranas biológicas pode ser obtido
a partir de uma variedade de fontes prontamente disponíveis a partir do qual eles são
mecanicamente ou quimicamente extraídos
usando hexano. As principais fontes de lecitina são encontradas na gema do ovo, fígado,
lecitina de soja, germe de trigo e bacon 4.
A Fosfatidilcolina possui um papel na manutenção da integridade das membranas celulares e é vital nos processos biológicos básicos.
Esses processos são: troca de informações
que ocorrem entre o DNA e RNA para as proteínas; e a formação da energia celular e comunicação intracelular ou tradução de sinais.
A Fosfatidilcolina tem um efeito de fluidez
marcado nas membranas celulares. A diminuição da fluidez dessa membrana e o desar-

SEU FÍGADO
GANHOU UM
NOVO ALIADO
ranjo da integridade, como também o prejuízo
no reparo de mecanismos, são associados a
várias desordens, inclusive doença de fígado,
doenças neurológicas, vários cânceres e morte da célula.
Entretanto, a indicação clínica mais documentada de sucesso da Fosfatidilcolina é na
significativa melhora de danos hepáticos.
Provavelmente, isto se deve ao fígado ser
um órgão em constante reprodução celular
e a recuperação destes danos requer quantidades enormes de novas membranas celulares. Os achados de 8 estudos duplo-cegos
randomizados e numerosos outros trabalhos1
comprovam de forma consistente os benefícios clínicos, incluindo melhoras enzimáticas
e outros indicadores bioquímicos, documentando a melhora e recuperação mais rápida
dos pacientes que tomaram o fosfolipídio
- Fosfatidilcolina.
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FOSFATIDILCOLINA E FÍGADO
PROTEJA SEU FÍGADO DO ÁLCOOL
Uma velha conhecida do público boêmio, a ressaca, é um conjunto de sintomas da intoxicação que
acontece quando você bebe demais. Para absorver e metabolizar altas quantidades de álcool, o
organismo precisa se desdobrar e, assim, acaba
sobrecarregando todos os órgãos envolvidos no
processo. O fígado é o que mais sofre, pois é dele
o trabalho principal de produzir as enzimas que
absorvem o etanol, e mesmo quando você para
de beber a concentração dessas enzimas ainda é
alta. Isso gera um desequilíbrio que desorganiza
todo o metabolismo. O sistema nervoso acompanha a crise de abstinência. O resultado geral é dor
de cabeça, desidratação, enjoo, diarreia e extremo
cansaço. Sintomas que todo mundo que já bebeu
além da conta conhece bem.
Já a área médica traduz essa situação utilizando
termos técnicos que expliquem os diversos mecanismos da toxidade do álcool, que vai desde a
toxicidade direta de seus subprodutos como o
aldeído, até a diminuição da atividade de enzimas
importantes para o funcionamento hepático.
Por exemplo, uma enzima (fosfatidiletanolamina
N-metiltransferase) é muito diminuída e na falta

desta o teor hepático do seu produto, nomeadamente a Fosfatidilcolina, um componente-chave
das membranas celulares, fica comprometido.
Outro exemplo: o álcool bloqueia a enzima Metionina adenosiltransferase (MAT) que é responsável pela síntese do S-Adenosil-Metionina
- importante antioxidante - causando um grande
estresse oxidativo no fígado. A soma destes bloqueios metabólicos pode causar lesão hepática e,
possivelmente, desencadear fibrose e posteriormente cirrose. A administração de Fosfatidilcolina
melhora a diminuição enzimática induzida pelo
álcool e corrige o esgotamento de fosfolipídeos
e Fosfatidilcolina, podendo deste modo contribuir
para a proteção contra a lesão hepática alcoólica.8
Um estudo clínico9 duplo cego avaliou 40 indivíduos do sexo masculino e portadores de
esteatose (degeneração gordurosa) hepática e
inflamação ligada ao consumo de álcool. O grupo tratado recebeu 1350mg de Fosfatidilcolina
(associado com complexo B) por via oral e outro
grupo recebeu placebo. Os benefícios da Fosfatidilcolina foram evidentes em duas semanas e
no final da oitava houve melhora significativa na
função bioquímica hepática.

Três estudos controlados subsequentes corroboraram estes achados. Schuller Perez e San Martin
concluíram: “Em nosso ponto de vista o uso de Fosfatidilcolina concentrada para o tratamento de hepatite
(inflamação) ou esteatose é muito produtivo”. 10
Em estudos com animais, babuínos foram alimentados com álcool por 8 anos11, sendo que foram
divididos em dois grupos: um grupo recebeu
Fosfatidilcolina e outro não. Após alguns anos, o
grupo que não recebeu Fosfatidilcolina progrediu
para uma fibrose avançada (que leva a cirrose),
enquanto o grupo que foi suplementado com
Fosfatidilcolina apresentou lesões leves. Neste
momento, tiraram a suplementação de Fosfatidilcolina de alguns animais, e estes logo evoluíram
para cirrose. Outro estudo da revista Alcoholism:
Clinical and Experimental Research12 comprovou a
proteção da Fosfatidilcolina nas células de fígado
de rato da toxicidade induzida pelo álcool. Os autores propõem que a substância reduz a morte celular através de uma redução do estresse oxidativo.
Assim, quem apresenta sintomas com a ingestão
de álcool pode ficar protegido ou ter sua agressão
hepática diminuída com o uso de Fosfatidilcolina.

QUADRO 1

MECANISMO DE AÇÃO DA FOSFATIDILCOLINA
Esta é incorporada totalmente nas membranas de células de fígado, como mostrado
com a ajuda de marcadores radioativos.
Estudos clínicos sugerem que a Fosfatidilcolina é o verdadeiro remédio para as membranas celulares:
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a) Reestrutura e estabiliza membranas celulares danificadas 3
b) Normaliza a permeabilidade celular 4
c) Melhora o metabolismo celular 5
d) Reativa as enzimas ligadas à membrana 6
e) Estimula a regeneração do Hepatócito e reduz o risco de formação de litíase biliar 7
d) Antioxidante de membrana: neutraliza a peroxidação lipídica devido aos radicais livres.

ESTEATOSE HEPÁTICA

INFLAMAÇÃO CAUSADA PELO ACÚMULO DE GORDURA
Atualmente vivemos uma epidemia de Esteatose Hepática (acúmulo de gordura no fígado) que
pode levar até a uma Esteato-Hepatite (NASH =
esteato-hepatite não alcoólica = inflamação e fibrose causada pela inflamação secundária a gordura hepática e não o álcool). Este tipo de hepatite é uma importante causa de cirrose hepática.
Sabe-se também que a Esteatose é motivada por
muitos fatores, estando o excesso de comidas refinadas como aspecto central. Disbiose intestinal,
excesso de carboidratos (principalmente a Frutose), gorduras ricas em Ômega 6 (óleos vegetais) e
carência de Metionina e Colina são causas conhecidas de Esteatose. Hoje, já está comprovado que
a suplementação de doses adequadas de colina
ajuda a reverter a esteatose. 13

LESÕES HEPÁTICAS
CAUSADAS POR
REMÉDIOS
Outro uso importante é para recuperação de
danos hepáticos induzidos por remédios. Em
um estudo placebo controlado, 101 pacientes
tuberculosos que sofreram danos hepáticos
pelo uso de remédios para tratar a tuberculose receberam placebo ou 1350 mg de Fosfatidilcolina junto com complexo B. Após 3
meses, o grupo que recebeu a Fosfatidilcolina
tinha diminuído significativamente os níveis
das enzimas hepáticas que medem o dano
no fígado. 14

Fígado prejudicado pelo excesso de gordura

QUADRO 2

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE
FOSFATIDILCOLINA E FÍGADO
 A Fosfatidilcolina é o principal composto
das membranas celulares e sua suplementação pode ser chamada de tratamento das membranas.
 O fígado apresenta alto metabolismo e
reprodução celular, necessitando de grande quantidade de matéria-prima para sua
construção e reconstrução quando lesado.

 O uso de Fosfatidilcolina mostra-se extremamente benéfico para uma série de
doenças hepáticas como: hepatite alcoólica, esteatose hepática, hepatites B e C e
intoxicação medicamentosa.
 A Fosfatidilcolina pode ser usada de forma
preventiva para o uso de bebidas alcóolicas
ou medicamentos.
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HEPATITE B

COMO AUMENTAR A POSSIBILIDADE DE CURA
Em um estudo controlado, 30 pessoas com hepatite crônica, causada pelo
vírus da Hepatite B, foram divididas em um grupo que recebeu 2300 mg de
Fosfatidilcolina e o outro que recebeu placebo. Após um ano, as pessoas tratada apresentaram uma estabilização do quadro, enquanto que o grupo placebo
piorou bastante o quadro. 15
Um dos problemas da Hepatite B é ser o portador do vírus e poder transmiti-lo, embora não cause doença no portador. Um estudo reuniu e dividiu em
dois grupos 60 portadores do vírus (HbsAg-positivo): para um grupo deram
1350 mg de Fosfatidilcolina com complexo B, e o outro placebo. Após 30 dias
os pacientes tratados apresentaram melhores resultados que o placebo, sendo que 50% destes se livraram do vírus (HbsAg-negativo), enquanto apenas
25% do grupo placebo apresentou o mesmo resultado.16
Agora, se a pessoa tiver a hepatite e estiver gravemente comprometida, também
pode se beneficiar. Um estudo duplo-cego com 50 pessoas, todos HbsAg-positivos
e com lesões hepáticas severas documentadas com biópsias, foram separados em
dois grupos: um recebeu a Fosfatidilcolina e o complexo B. O segundo recebeu placebo. O resultado foi que 80% do grupo tratado (20 de 25) apresentaram melhora
importante, enquanto só 24% do grupo placebo (6 de 25) apresentaram melhoras.
A melhora clínica permaneceu por um ano após o tratamento. 17

Vírus da Hepatite B

HEPATITE C

A RESPOSTA AO TRATAMENTO COM FOSFATIDILCOLINA
Em um estudo duplo-cego multicêntrico, 176 pacientes com hepatite viral
crônica (B e C), foram divididos em dois grupos: um recebeu apenas o tratamento com Interferon; o outro além do Interferon recebeu também 1,8 gramas de Fosfatidilcolina. O grupo que foi associado à Fosfatidilcolina obteve

mais pacientes que responderam ao tratamento, principalmente no subgrupo
da Hepatite C. A administração de Fosfatidilcolina para a hepatite crônica melhorou a resposta ao tratamento com Interferon para Hepatite C. 18

OS BENEFÍCIOS PARA O FÍGADO COM O USO DE FOSFATIDILCOLINA SÃO BEM DOCUMENTADOS E
POUCO DIVULGADOS. MUITOS PACIENTES COM PROBLEMAS HEPÁTICOS PODEM SE BENEFICIAR
DESTA SUPLEMENTAÇÃO, ASSIM COMO USUÁRIOS DE ÁLCOOL E REMÉDIOS PODEM SE PREVENIR.
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Um novo
jeito de se
exercitar
PEAK 8, O TREINO QUE PROMETE
MODIFICAR SEU CORPO EM
APENAS 20 MINUTOS

A

A procura por dietas e novas técnicas de emagrecimento
crescem todos os anos. No Brasil não é diferente e é cada
vez maior o número de pessoas que correm para as academias em busca de um corpo perfeito. Entre os treinos mais
procurados estão aqueles que se propõem a bons resultados
em pouco tempo. Levando em consideração que muitas pessoas alegam falta de tempo como desculpa para não seguir
a disciplina de exercícios, o médico americano Joseph Mercola, formado em Medicina Osteopática na universidade de
Chicago, após uma vida testando vários métodos, desenvolveu o programa de exercícios chamado PEAK 8, um treino
segmentado que pode melhorar drasticamente a sua aptidão
cardiovascular e aumentar a queima de gordura. Quando
realizado corretamente o programa promete não somente
alterar a aparência do corpo como também modificar para
melhor o funcionamento do organismo como um todo.
O site do Dr. Joseph M. Mercola (www.mercola.com) traz
uma infinidade de dicas nas áreas de saúde, nutrição e
bem-estar. Nele o médico divulga suas teorias e defende
a ideia de que os alimentos ingeridos, assim como o estilo
de vida, determinam a tendência do corpo em expressar ou
não doenças. Mercola propõe ações de medicina preventiva, como levar uma vida saudável, com uma nutrição de
alta qualidade e a prática de exercícios, incluindo o PEAK 8.
Um estudo publicado no Journal of Physiology revelou que
cerca de 20 minutos de alta intensidade (chamados exercícios de pique ou intervalado) podem ter para os objetivos de
alta aptidão cardiovascular e queima de gordura, melhores
benefícios que exercícios mais longos e treinamentos de resistência. Mas, para que o treino atinja seu objetivo, é preciso
sair da zona de conforto e chegar no limite do corpo.
O treino de alta intensidade deve ser realizado em dias alternados, sendo suficiente para obter resultados saudáveis em
aproximadamente 20 minutos, incluindo o tempo de recuperação, de aquecimento e resfriamento. Com uma corrida real
que totaliza apenas 4 minutos (8 piques de 30 segundos).
Então, para começar a treinar: o aquecimento deve durar três minutos, depois aumente o ritmo drasticamente por 30 segundos
para aumentar a frequência cardíaca (isto é, faltar o ar), em seguida descanse por 90 segundos. Repita este processo 8 vezes,
para um total de 8 “picos”, por isso é chamado de Peak 8.
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O treino de intensidade estimula a produção do
",%K$(!&,'a&(%'$-Ó||Ôf.'${(!{!'
adulta ajuda a manter os músculos fortes,
queimar gordura e a deixar o corpo saudável.

O PEAK 8 aumenta a massa
muscular e faz com que o
corpo continue queimando
gordura mesmo após o
término do treino.

Estudos apontam
.'||{.%'$-{{
contratilidade do tecido
muscular do coração,
melhorando a circulação
sanguínea.
Como em outras
atividades físicas,
o PEAK 8 aumenta a
capacidade pulmonar
contribuindo para um
bom desempenho
físico do corpo.

Onde executar o PEAK 8?
Além dos exercícios favorecerem aqueles que não possuem
muito tempo livre, otimizando o treino em apenas 20 minutos,
ainda possibilita a sua prática sem nenhum equipamento
sofisticado ou exercício específico. O PEAK 8 pode ser feito na
esteira, bicicleta ergométrica, elíptico, simulador de caminhada,
pulando corda, durante a natação ou até mesmo subindo escadas,
mas muitos praticantes preferem fazê-lo correndo ao ar livre.

1

Aqueça-se por três minutos
Uma corrida leve, uma caminhada
mais intensa ou bicicleta ergométrica
são ideias para aquecer os músculos.

O PEAK 8 e o estímulo à produção
de hormônio do crescimento
-,'($,'1{.a-æ'a-(%.#{{,!.¿æ!'",%K$(!'&,'a&(%'$-".%{$Ó||Ôg
Isso acontece, pois combina a intensidade adequada com a duração correta para melhorar a
capacidade aeróbica e anaeróbica, sendo o único tipo de exercício que atinge os músculos
!'&$-,{¿æa.',,5(!{f,'a$a5/'(a'#'a-9%.#;,!.¿æ!'aa'",%K$(g

Para maximizar a liberação do
hormônio do crescimento é necessário:
 ,%(, '%g
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O consumo de açúcar ou frutose, especialmente dentro de duas horas
pós-exercício ou antes de dormir, aumenta a somatostatina}",%K$(
proteico produzido pelo pâncreas – regulador da glicemia e que por sua vez
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Benefícios pós PEAK 8
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2

Exercite-se ao máximo durante 30 segundos
Você deve se exercitar o mais duro e o mais rápido que
puder. Deve sentir que não poderia aguentar mais alguns
segundos, que falta ar e o coração acelerou bem.

3

Recupere-se por 90 segundos
Diminua o ritmo, mas mantenha
o exercício durante o período
de recuperação.

Veja em detalhes o vídeo no site www.fitness.mercola.com

ATENÇÃO:
ANTES DE COMEÇAR
QUALQUER EXERCÍCIO
FÍSICO CONSULTE SEMPRE
UM MÉDICO, TENHA UM
ACOMPANHAMENTO DE
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
OU PROFESSOR DE
EDUCACÃO FÍSICA.

Repita os
passos 2 e 3
até chegar ao
total de 8
repetições

CURTAS

MISTURA DE NUTRIENTES
PROMETE MELHORAR
MEMÓRIA EM PACIENTES
COM ALZHEIMER

U

Um ensaio clínico sobre o tratamento da doença de
Alzheimer, desenvolvido pelo Massachusetts Institute
of Technology (MIT), descobriu que a combinação de nutrientes pode melhorar a memória em pacientes em estágio inicial de Alzheimer. Esse ensaio confirma e amplia
os resultados de um estudo anterior sobre suplemento
nutricional, que visa promover novas conexões entre as
células cerebrais.
Os pacientes de Alzheimer perdem gradualmente essas
conexões, conhecidas como sinapses, levando a perda de
memória e outras deficiências cognitivas. A mistura de suplementos contendo DHA, Uridina e Colina parece estimular
o crescimento de novas sinapses, diz Richard Wurtman, professor emérito de ciências cerebrais e cognitivas do MIT, que
inventou a combinação.
“Você quer aumentar o número de sinapses, não retardando a sua degradação - embora, é claro, gostaria de
fazer isso também - mas sim pelo aumento da formação
de sinapses”, diz Wurtman.
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Para isso, Wurtman apresentou uma mistura de três compostos naturais dietéticos:
Colina, Uridina e DHA (um tipo de ácido graxos ômega-3). A Colina pode ser encontrada em carnes, nozes e ovos. Os ácidos graxos Ômega-3 são encontrados em uma
variedade de fontes, incluindo peixes, ovos, linhaça e carne de animais alimentados
com capim. A Uridina é produzida pelo fígado e rim e está presente em alguns alimentos como um componente de RNA.
Estes nutrientes são precursores das moléculas lipídicas que, juntamente com proteínas específicas, compõem membranas de células do cérebro, que formam as sinapses. Para serem eficazes, os três devem ser administrados em conjunto.
Os resultados do ensaio clínico, realizado na Europa, aparecem na edição online de 10
de julho, do Jornal da Doença de Alzheimer. As novas descobertas são encorajadoras
porque poucos ensaios clínicos têm produzido melhora consistente em pacientes de
Alzheimer, diz Jeffrey Cummings, diretor da Clínica de Cleveland Lou Ruvo do Centro
de Saúde do Cérebro.
“A perda de memória é a característica central da doença de Alzheimer, sendo assim,
algo que melhore a memória seria de grande interesse”, diz Cummings, que não fazia
parte da equipe de pesquisa.

O ESTUDO

PADRÕES CEREBRAIS

Wurtman surgiu com a ideia de tratar a perda das sinapses para combater a
doença de Alzheimer há 10 anos. Em estudos com animais, ele mostrou que essa
combinação de substâncias aumentou o número de espinhas dendríticas, ou afloramentos de pequenas membranas neurais, encontrados nas células cerebrais. Estas
espinhas são necessárias para formar novas sinapses entre os neurônios.

Neste estudo, os pesquisadores usaram a eletroencefalografia (EEG) para
medir a atividade cerebral dos pacientes. Eles descobriram que os cérebros que
receberam os suplementos começaram a mudar a partir de padrões típicos de
demência para padrões mais normais. Como os padrões de EEG refletem a atividade sináptica, isto sugere que a função sináptica aumentou após o tratamento,
dizem os pesquisadores.

Após estudos bem-sucedidos em animais, Philip Scheltens, diretor do Centro
de Alzheimer da VU University Medical Center, em Amsterdam, liderou um
estudo clínico na Europa, envolvendo 225 doentes com Alzheimer. Os pacientes
tomaram durante três meses uma bebida contendo estes suplementos.
O estudo, relatado pela primeira vez em 2008, descobriu que 40% dos pacientes
que consumiram a bebida tiveram melhora em um teste de memória verbal,
enquanto 24% tiveram melhora no desempenho.
Esta pesquisa mais recente, realizada em vários países europeus e supervisionada
por Scheltens como principal pesquisador, acompanhou 259 pacientes por seis
meses, sendo um grupo suplementado e outro sobre controle placebo. O que
se percebeu é que ambos os grupos analisados melhoram seu desempenho de
memória verbal nos três primeiros meses, mas nos três meses seguintes o que se
viu foi o contrário. Enquanto os pacientes do placebo tiveram uma deterioração do
quadro, os que receberam o suplemento continuaram a melhorar. Para este estudo,
os pesquisadores usaram como base testes de memória retirados de testes neuropsicológicos. Os pacientes mostraram uma taxa de conformidade muito elevada:
Cerca de 97% dos pacientes, e sem efeitos colaterais graves.

Os pacientes que participaram da pesquisa estavam nas fases iniciais da doença
de Alzheimer, com uma média de cerca de 25 numa escala de demência que
varia de 1 a 30, com 30 sendo normal. Um estudo anterior descobriu que o
coquetel de suplemento não funciona em pacientes com Alzheimer numa fase
mais avançada. Isso faz sentido, segundo Wurtman, porque os pacientes com
demência avançada provavelmente já perderam muitos neurônios e não podem
formar novas sinapses.
A experiência de dois anos envolvendo pacientes que não têm a doença de
Alzheimer, mas que estão começando a mostrar comprometimento cognitivo
leve está em andamento. Se estes suplementos tiverem suas propriedades confirmadas, poderiam ser utilizados em pessoas com teste positivo para a doença
de Alzheimer, antes de começarem a aparecer os sintomas, diz Wurtman.
Fonte: Nutrient Mixture Improves Memory in Patients
With Early Alzheimer’s - ScienceDaily (July 10, 2012)
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D-Ribose
Quem pratica atividade física certamente já experimentou as dores musculares no dia seguinte.
Isso acontece porque os níveis de energia baixam
muito depois de executar exercícios de musculação ou movimentos que desencadeiam uma
fadiga muscular.
Para recuperar a energia empregada nesses
treinos ou movimentos contínuos o organismo
precisa criar a ATP (adenosina trifosfato), substância central para a respiração celular e produção de energia. Sem a ATP a produção energética
é muito menor.
Nessa cadeia de reposição a D-Ribose é o principal
fornecedor de energia e atua como matéria-prima
essencial para a formação de ATP.1 Cada célula no
corpo humano produz esta molécula de açúcar
simples (uma pentose, com 5 átomos de carbono, ao invés do açúcar que é uma hexose, com 6
átomos de carbono), mas isso ocorre muito lentamente e em graus variáveis, dependendo do tecido.
Até 1944, pensava-se que a D-Ribose seria um
componente estrutural principalmente do DNA e
RNA com pouco significado fisiológico. Mas, uma
série de estudos, culminando em 1957, revelou que
esta molécula de açúcar desempenha um papel intermediário em uma reação metabólica importante
chamada de via de pentose fosfato. Esta reação é
central para a síntese de energia, a produção de
material genético (RNA e DNA) e para proporcionar as substâncias utilizadas por certos tecidos
para fazer os ácidos graxos e hormônios.

MELHORE
SUA ENERGIA
MUSCULAR E
CARDÍACA

Alguns órgãos do corpo humano também se
encarregam em produzir a D-Ribose, mas assim
como o fígado e o coração, o cérebro e os tecidos
musculares produzem apenas o suficiente para
servir o seu propósito.
Infelizmente, as células não possuem a maquinaria metabólica para produzir D-Ribose rapidamente quando estão sob estresse metabólico tal
como a privação de oxigênio (isquemia) ou após
atividade física desgastante (como correr longos
percursos). Quando os déficits de fluxo de oxigênio ou sangue são crônicos, como na doença
de coração, os tecidos não conseguem produzir
D-Ribose suficiente. Desta forma, os níveis de
energia celular se esgotam.
Na alimentação, a carne vermelha, particularmente a vitela, contém a maior concentração de
D-Ribose, mas para fornecer qualquer suporte
nutricional significativo deve ser associada a uma
suplementação da substância, especialmente
para os indivíduos doentes.
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D-RIBOSE E O CORAÇÃO

A UTILIZAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO CORONÁRIA
A descoberta da importância da D-Ribose para a
função cardíaca foi feita pelo fisiologista Heinz-Gerd Zimmer na Universidade de Munique. Em
1973, ele relatou que os corações com carência de
energia poderiam se recuperar mais rapidamente
se D-Ribose fosse dada antes ou imediatamente
após a isquemia.2 Cinco anos mais tarde, relatou
o mesmo efeito no músculo esquelético e também
mostrou pela primeira vez que a redução de energia
provocada pelas drogas que fazem o coração bater
mais forte (agentes inotrópicos) poderia ser reduzido se D-Ribose fosse dada juntamente com estes
remédios. Zimmer e seus colegas de pesquisa provaram que a D-Ribose foi o elemento limitante na
recuperação de energia no tecido isquêmico e que
a síntese de energia não poderia ocorrer sem ela.3

A isquemia pode causar a
perda de até 50% da
quantidade de ATP no coração.
A pesquisa de Zimmer provocou uma enxurrada
de pesquisas em seres humanos4 e animais.5;6
A administração da D-Ribose melhorou significativamente a recuperação de energia em
corações isquêmicos, hipóxicos (com deficiência
de oxigênio), ou com cardiomiopatia e músculos
esqueléticos, além de melhorar o desempenho
funcional destes tecidos. Além disso, os estudos
associando a vários remédios comumente usados
para o coração, e utilizados até hoje, mostrou que
a administração da D-Ribose não afeta negativamente e, em muitos casos, ajuda a ação destes
medicamentos sobre o coração.
Um estudo clínico do grupo Zimmer, em Munique em 1992, mostrou que a administração da
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TRÊS GRUPOS
DE FOSFATO

ADENINA

RIBOSE
Adenosina Trifosfato (ATP)

D-Ribose para pacientes com doença arterial severa,
como a insuficiência coronária estável, aumentou a
tolerância ao exercício e retardou o início da angina
moderada.7
Após este estudo, pioneiro na doença arterial
coronariana,8 os benefícios da D-Ribose têm
sido relatados para a recuperação de cirurgia
cardíaca,9;10 insuficiência cardíaca11;12 e tratamento da doença neuromuscular, recuperação
de energia para músculo esquelético extenuado,13 e controle da formação de radicais livres
no tecido privado de oxigênio.14
A isquemia pode causar a perda de até 50% da
quantidade de ATP no coração.15 Em um movimento natural do organismo, quando o fluxo de
sangue e oxigênio é restaurado aos níveis normais, pode levar até 10 dias para um coração sau-

dável reconstruir a energia celular e normalizar a
função cardíaca diastólica.16
A diminuição desse tempo se vê quando os pacientes com doença arterial coronariana são tratados com D-Ribose. Seus sintomas e o tempo
de esteira melhoram significativamente dentro
de uma semana.17
Um estudo mostrou que a D-Ribose melhorou
o desempenho funcional diastólica do coração,18
ocorreu um aumento da tolerância ao exercício e
melhorou significativamente a qualidade de vida
dos pacientes. Os pesquisadores ainda estenderam suas pesquisas para corações e órgãos saudáveis, documentando o benefício da suplementação da D-Ribose para melhorar o desempenho
atlético, assim como para o tratamento de fadiga
crônica e fibromialgia.

D-RIBOSE E A ATIVIDADE FÍSICA
MAIS ENERGIA PARA O MÚSCULO
Muitas pessoas simplesmente têm dificuldade
para reunir a energia necessária para iniciar e
manter um programa de atividade física. Um
estudo descobriu que o cansaço físico induzido
pelo exercício foi o motivo mais importante das
pessoas pararem suas atividades físicas.19 Isso
é compreensível, pois o exercício vigoroso pode
reduzir os níveis musculares de ATP em até
20%, com um período de recuperação de até 72
horas quando os músculos forem trabalhados
duramente.20
O “esgotamento” sentido por muitos de nós após
exercícios extenuantes também é causado, em
parte, pela perda de ATP dos músculos.21 Mais
uma vez, D-Ribose é vital para manter nossas
reservas de energia nos músculos. E isso pode
significar menos “esgotamento e dor” e mais
entusiasmo para o próximo treino.22
Fisiologistas do exercício mostraram que a suplementação com D-Ribose aumentou a quantidade
total de ATP produzido por até quatro vezes, proporcionando uma “reserva” substancial de ener-

gia que poderia ser utilizada quando necessário.23
E quando fisiologistas em Missouri, providenciaram
D-Ribose para músculos trabalhando, demonstraram um aumento de seis vezes na taxa em que os
componentes de ATP foram reciclados para o uso
(reciclagem de ATP é bem mais mais rápida e mais
eficiente do que a construção a partir do zero) .24;25
Estudos dinamarqueses26 demostraram que o
músculo humano perde ATP após o exercício extremo da mesma forma como em modelos experimentais. Também observaram que os músculos
exaustos levaram mais tempo para repor os seus
níveis de ATP do que os músculos descansados.
O exercício vigoroso pode reduzir os níveis musculares de ATP em até 20%

Em 2004, foi publicado um artigo de referência
mostrando que, realmente, suplementos de D-Ribose ingeridos diariamente, três vezes, por
três dias após o treinamento de corrida extrema,
devolvia os níveis de ATP normais dentro de
72 horas, enquanto os que receberam placebo
permaneceram com as taxas diminuídas.27 É
importante notar aqui que, neste estudo, assim
como em muitos outros,28;29 os suplementos de

D-Ribose não aumentam a força ou a hipertrofia
muscular.30;31 A restauração dos níveis normais
de ATP após “trabalho intenso” dos músculos
provavelmente reduzirá o esgotamento que,
muitas vezes, as pessoas experimentam após
um treino intensivo ou quando começam a fazer
atividade física.

D-RIBOSE E A
FIBROMIALGIA

UMA FORMA DE AMENIZAR A DOR
Fibromialgia e Síndrome da Fadiga Crônica são
síndromes debilitantes que são geralmente
associadas como redução do metabolismo
energético celular. Um estudo33 com 41 pacientes que receberam 5 gramas de D-Ribose
3 vezes ao dia por 15 dias observou que a D-Ribose foi bem tolerada e resultou numa me-

lhora significativa na energia, sono, claridade
mental, intensidade da dor e bem-estar geral.
Aproximadamente 66% dos pacientes experimentaram melhoras significativas durante o
uso da D-Ribose, com um aumento de energia
de 45% e uma média de melhora do bem-estar
em 30% (p<0,0001).

A D-Ribose auxilia pacientes com fibromialgia
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D-RIBOSE E A DIABETES

AUXILIANDO NA QUEDA DOS NÍVEIS GLICÊMICOS
A D-Ribose pode causar uma leve hipoglicemia
transitória. Sendo assim, alguns autores indicaram que os diabéticos deveriam ter cuidado com
seu uso. Após extensas pesquisas34 descobriu-se que o mecanismo que leva a hipoglicemia é
multifatorial, envolvendo vários aspectos do controle glicêmico, como: estimulação indireta para
aumentar a secreção pancreática de insulina, redistribuição da insulina dos tecidos para o fígado
por estimulação humoral e bloqueio transitório da
glicogenólise hepática por bloqueio enzimático.
A Figura abaixo exemplifica o efeito da D-Ribose,

mostrando que ocorre uma leve e transitória queda dos níveis glicêmicos, atingindo seu pique entre 30 e 60 minutos após a ingestão. Mostra-se
que a queda é significativa apenas após a ingestão de 10 gramas.35 Por isso que se limita a dose
da D-Ribose em 5 gramas por dose, podendo-se
fazer uso de até 30 gramas ao dia, desde que em
doses fracionadas de 5 gramas. 36
Por outro lado, se o diabético for fazer atividade física extenuante, tiver problemas cardíacos
ou desejar um carboidrato (que apesar de ter a
mesma caloria que o açúcar - 4 calorias por gra-

O mecanismo que leva a
hipoglicemia é multifatorial,
envolvendo vários aspectos
do controle glicêmico.
ma - não necessita de insulina para entrar nas
células), ele poderá se beneficiar também do uso
da D-Ribose.

RESPOSTA DA GLICOSE SANGUÍNEA COM DOSES DIFERENTES DE D-RIBOSE
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QUANDO SUPLEMENTAR COM D-RIBOSE
A HORA IDEAL DE INICIAR A SUPLEMENTAÇÃO E PREVENIR DOENÇAS
Diversos fatores determinam quem deve suplementar sua alimentação com D-Ribose, entre
eles a idade é uma consideração importante.
Acredita-se que entre 20 e 25% das pessoas com
mais de 45 anos, homens e mulheres, mostram
os primeiros sinais de disfunção cardíaca diastólica (endurecimento arterial) e estão em risco de
contrair a insuficiência cardíaca mais tarde. Isso
é ainda mais frequente em pessoas com pressão
alta, que tomam estatinas, e em mulheres com
prolapso da válvula mitral grave ou pacientes
com hipertrofia ventricular. Para essas pessoas,
a suplementação de D-Ribose aumenta a reserva
de energia cardíaca e ajuda o coração a restaurar
a função diastólica cardíaca normal.
Pacientes com doenças do coração em uso de medicamentos destinados a aumentar a força contrátil
do coração são também bons candidatos para D-Ribose. Essas drogas, conhecidas como inotrópicos, fazem o coração bater mais forte. Isso coloca
uma pressão considerável sobre sua capacidade
para fornecer energia suficiente para suportar o
estresse metabólico extra. Pacientes com doença
arterial coronariana e sintomas persistentes permanecem em um estado crônico de depleção de
energia, constantemente cansados, fracos e com
a sua função cardíaca piorando progressivamente.
Esses pacientes irão certamente avançar para insuficiência cardíaca congestiva, sem melhora do estado de energia do coração. A restauração da reserva
de energia só pode ser conseguida através da via do
metabolismo de energia regulada pela disponibilidade de D-Ribose.
Pacientes com fibromialgia são cronicamente fatigados e sujeitos à dor muscular. Dores e rigidez
que podem ser associadas com depleção das reservas de energia celular. Estamos aprendendo que
pacientes com fibromialgia e síndrome da fadiga

A partir dos 45 anos de idade começam a aparecer os primeiros sinais de disfunção cardíaca

crônica têm metabolismo ATP com defeito, por isso
faz todo o sentido usar D-Ribose para ajudá-los.

porque fazer D-Ribose é um processo lento e demorado em praticamente todas as células.

D-Ribose não é uma vitamina - as células podem
fabricá-las se tiverem o tempo suficiente e as
matérias-primas necessárias. Mas quando as células forem estressadas por lesão ou demandas de
alta energia ou falta de oxigênio, elas não podem
manter esta produção. É quando ficam em apuros,

A D-Ribose pode ser considerada como um nutriente
“condicionalmente essencial”, que precisa ser suplementado em condições especiais, tais como doença
cardíaca ou atividade física extenuante, que impõem
esforços excepcionais ao corpo humano.38
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QUADRO 1

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE D-RIBOSE
{!(`{''1{.a-æ&,,'%+,'.'$-'%'$te como um resultado de depleção de uma
molécula vital chamada de ATP (adenosina
trifosfato) no músculo humano.
%8a&.#%.(-.a{!..&1(`'nado é particularmente vulnerável à baixa
oferta de ATP e há lentidão para recuperar
esses níveis.
%{%#6&.#{!'{¿8&{,a(%#'af ( a'f
é um dos principais componentes de ATP.
Quanto mais D-Ribose disponível, mais rápido os níveis de ATP voltarão ao normal.

%'#",{!{ê$¿æ!%8a&.#&{,!9{&!'pois da suplementação de D-Ribose pode levar
a um melhor fornecimento de sangue rico em
oxigênio para os músculos esqueléticos, energizando-os para uma atividade aumentada.
{.%'$-!a$9/'(a!' $%8a&.#
esquelético após a suplementação de D-Ribose pode ajudar a reduzir a dor muscular e
a fadiga, que impedem as pessoas de manter
os seus regimes de exercício.
a&{,!(#`(a-{a'Ía(#`(a-{a!'1',&9&(
utilizam cada vez mais a D-Ribose como um

meio de “rejuvenescer” os músculos cardíacos e esqueléticos de seus pacientes e melhorar a sua qualidade de vida.
 ( &%,/{!{ .' { a.#'%'$-{¿æ !'
D-Ribose serve para aumentar a função do
músculo cardíaco após ataques cardíacos e
para melhorar o bombeamento de sangue em
pessoas com insuficiência cardíaca congestiva. Este efeito cardíaco pode ser ampliado se
associado com outros suplementos mitocondriais: Coenzima Qu10, L-Carnitina, Riboflavina, Nicotinamida e Magnésio.

QUADRO 2

O QUE É A DOSE CERTA DA D-RIBOSE?
Ao contrário de muitos outros nutrientes que operam no nível de miligrama
(ou mesmo micrograma), a D-Ribose
é utiliza pelo corpo em quantidades
medidas em gramas. A melhor medida
de D-Ribose irá variar de acordo com
cada indivíduo e com a condição a ser
prevenida ou tratada.
Os cardiologistas37 com vasta experiência usando D-Ribose em seus
pacientes recomendam o seguinte
esquema posológico com base nas
necessidades da pessoa que tomará o
suplemento:

TIPO DE PACIENTE

DOSE INICIAL

Indivíduos saudáveis que desejam uma proteção cardiovascular e maior conforto após atividade física extenuante.

5 gr/dia*

Os atletas que trabalham ciclos repetitivos de exercícios de
alta intensidade.

10-15 gr/dia*

Pacientes com insuficiência cardíaca leve a moderada, outras formas de doença cardiovascular isquêmica ou doença
vascular periférica.

10-15 gr/dia*

Indivíduos que se recuperam de uma cirurgia cardíaca ou
ataque cardíaco, ou para o tratamento da angina estável.

10-15 gr/dia*

Pacientes com insuficiência cardíaca avançada, a cardiomiopatia dilatada, indivíduos a espera de transplante cardíaco,
ou pessoas com angina frequente.

10-30 gr/dia*

Pessoas com fibromialgia ou doença neuromuscular.

10-30 gr/dia*

* Recomenda-se dividir a dose diária total em múltiplos de doses individuais de 5 gramas. Assim que os pacientes notarem redução nos sintomas,
podem optar por reduzir gradualmente as doses até que um nível confortável de manutenção seja alcançado. Naturalmente, as pessoas podem querer
aumentar suas doses pouco antes de um aumento da atividade física.
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MEDICINA MODERNA

Tecnologia
a serviço
da saúde
AS ÚLTIMAS NOVIDADES EM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
CONTRIBUEM PARA O BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

YourShape:
Fitness Evolved 2012
KangooJumps
KangooJumps

Comparado com os demais tênis de corrida,
o KangooJumps aumenta a absorção de oxigênio 16%
a 8km/h, 11% a 10km/h e 6% a 12km/h. O equipamento apesar do design diferenciado é prático e fácil
de usar, aumentando consideravelmente a tonificação
de pernas e panturrilhas e melhorando o condicionamento físico. O aparelho ainda pode ser utilizado por
pacientes em fase de recuperação de lesão ou cirurgia
de ligamentos.

R$ 650,00 / www.kangoojumps.com.br

UbisoftMontreal

Com mais de 90 horas de jogo interativo e 60
exercícios para todas as idades o YourShape:
Fitness Evolved permite aos jogadores
montarem seus treinos com exercícios de
dança e ioga ou mesmo elementos de lutas
marciais. Focado na saúde e bem-estar,
desenvolvido para o Xbox 360, o YourShape:
Fitness Evolved aponta com precisão como
os jogadores se movem e o que estão
fazendo de forma incorreta, atuando como
seu próprio personal trainer, oferecendo
feedback aos usuários sobre como executar
corretamente os movimentos para alcançar
os resultados ideais de cada exercício.

R$ 149,90 / www.americanas.com.br

Palmilha Dr. Scholl’s® Massaging Gel™
Dr. Scholl’s

As Palmilhas Dr.Scholl’s em gel possuem cobertura de tecido, com marcação de corte para ajuste ao tamanho dos calçados e reforço extra de
gel do calcanhar. Elas foram desenhadas para absorver o impacto e corrigir os fatores que podem causar a dor decorrente
do formato plano da base dos pés e do desalinhamento
das pernas. Os resultados comprovam que o uso
constante melhora a caminhada, além de reduzir o
estresse na articulação dos joelhos.

R$ 74,90 / www.fisiostore.com.br
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Imagens: Divulgação

Top X SKARP
Skarp

O Top X SKARP adequa-se perfeitamente ao corpo graças aos níveis de ajustes
nas alças e no tórax e ao sistema de numeração indicada através das medidas do
busto e tórax da atleta, o que minimiza o balanço dos seios durante a corrida. O
conforto e sustentação foram pensados detalhadamente, por isso o top não possui nenhuma etiqueta ou costura. O tecido Compress® realiza uma significativa
compressão mantendo toda a flexibilidade necessária para o exercício.

R$ 159,00 / www.skarpshop.com.br

GymstickNordicWalking
(Caminhada Nórdica)
O equipamento é formado por dois bastões desenvolvidos para realizar
caminhadas. Com o GymstickNordicWalking, o usuário manuseia os
bastões com os braços, acompanhando os passos. A novidade promete
queimar até 40% mais calorias que a caminhada simples. O GymstikNordicWalkingpermite pode ser utilizado em cinco modalidades: StepQuick Start
Evolution (caminhada com os bastões), Muscle (três exercícios combinados
e de uma plataforma musical), Muscle - Localizada Funcional (barra com
elásticos e é formatado com base em uma plataforma musical), StepSensation (desenvolve a resistência cardiovascular, muscular e coordenação) e
Aqua (modalidade em níveis aquáticos).

R$ 290,00 / www.lojaescolafitness.com.br

Aplicativos em prol da saúde
Bayer

A empresa Bayer lançou recentemente o aplicativo
chamado “Hora da Pílula”, que ajuda as mulheres
a não se esquecerem de tomar o anticoncepcional.
No aplicativo as usuárias podem cadastrar a data e
a hora em que começaram uma cartela e programar
um despertador que avisa o horário diariamente.
A cada drágea tomada a animação de um passarinho retira uma pílula da cartela virtual. O aplicativo
está disponível para download gratuitamente na
App Store para iPhone.
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CURTAS

CRIANÇAS,
DESENVOLVIMENTO
CEREBRAL E DIREITO PENAL

O

“O sistema jurídico deve levar mais em conta as novas descobertas da neurociência que mostram como uma infância difícil
pode afetar o desenvolvimento do cérebro de uma pessoa jovem,
podendo inclusive aumentar os riscos de crimes por adolescentes” - afirmam pesquisadores.
O estudo que defende este posicionamento será apresentado
como parte de uma série de seminários do Economic and Social
Research Council (ESRC é a maior organização que financia pesquisas na Inglaterra) em conjunto com o Departamento Parlamentar de Ciência e Tecnologia Britânico.
Os neurocientistas têm mostrado recentemente que a adversidade
no início da vida - como uma vida familiar muito caótica e assustadora - pode resultar em crianças hipervigilantes a ameaças potenciais de seu ambiente. Isto parece influenciar o desenvolvimento
da conectividade do cérebro e suas funções.
Essas crianças podem chegar na adolescência com os sistemas cerebrais definidos de forma diferente, e isso pode aumentar a sua probabilidade de assumir riscos impulsivos. Para muitos jovens delinquentes, enfrentar dificuldades muito cedo pode ser uma experiência
comum, pode aumentar tanto a sua vulnerabilidade a problemas de
saúde mental, quanto o risco de problemas de comportamento.
Esses levantamentos da equipe liderada pelo Dr. Eamon McCrory,
da University College de Londres, são parte de uma onda de questões de pesquisa da neurociência que têm implicações potenciais
para o sistema legal.

Outra pesquisa conduzida pelo Dr. Seena Fazel da Universidade de
Oxford mostrou que, enquanto a desvantagem social é um fator
de risco, uma lesão cerebral traumática (LCT) - de um acidente
ou assalto, por exemplo - aumenta significativamente o risco de
envolvimento em crimes violentos. O professor Huw Williams, da
Universidade de Exeter, tem igualmente demonstrado que, cerca
de 45% dos jovens infratores têm histórias de LCT, e mais lesões
estão associadas com maior violência.

A ÚLTIMA MENSAGEM DA NEUROCIÊNCIA É
QUE OS JOVENS QUE PASSAM POR INFÂNCIAS
PROBLEMÁTICAS PODEM EXPERIMENTAR UMA
ESPÉCIE DE TRIPLA AMEAÇA. UM INÍCIO SOCIAL
DIFÍCIL PODE COLOCÁ-LOS EM MAIOR RISCO E
INFLUENCIAR O SEU COMPORTAMENTO.
Williams defende uma melhor comunicação entre neurocientistas,
médicos e advogados de modo que resultados de pesquisas como
estas levem a mudanças no sistema legal. “Há uma grande lacuna
entre a pesquisa realizada por neurocientistas e as realidades do dia
a dia no sistema judiciário”, disse o professor. “Embora o comportamento criminoso resulte em uma complexa interação de fatores,
neurocientistas e médicos estão identificando pontos importantes
que - se tratadas - poderiam reduzir a criminalidade através do
investimento em ações anteriores, que podem compensar os custos
de anos de custódia e a violência”.

Fonte: ScienceDaily (18 de junho de 2012)
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Mais do que uma farmácia ,
referência em conhecimento e tecnologia

Centro Técnico Farmacéutico especializado
em nutracêuticos, hormônios, fitoterápicos e dermocosméticos

