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XXVI Congresso
de Prática
Ortomolecular
e Radicais Livres
A Essentia Pharma participou do XXVI Congresso de Prática Ortomolecular
e Radicais Livres, evento realizado de 9 a 11 de maio de 2013, no centro de
convenções do shopping Frei Caneca, em São Paulo/SP. Tradicionalmente presidido pelo Dr. Efrain Olszewer, o congresso apresentou as recentes diretrizes
da prática ortomolecular, reunindo médicos de diversas especializações interessados no assunto. Quem prestigiou o evento pode também conferir o VII
Congresso Internacional de Envelhecimento Saudável e II Fórum de Nutrição
Funcional Nutrigenomica e Ortomolecular, que aconteceram simultaneamente.
Na ocasião, a Essentia lançou a terceira edição da Revista, que trouxe como
matéria de capa “Vitamina D – A epidemia mundial de deficiência de vitamina D e sua relação com uma série de doenças”, assim como lançamento
de nova identidade visual de do livro “Essentia, Saúde e Resultados”, para
médicos e nutricionistas.
6 REVISTA ESSENTIA

AGENDA

IX Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional

12-14

SETEMBRO

Local: Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca São Paulo/SP
Mais informações: www.vponline.com.br
Em sua nona edição o congresso divide sua programação entre as temáticas: Nutrição esportiva funcional; Da bioquímica à
gastronomia funcional na prática; e Nutrição clínica funcional.

XVII Congresso Brasileiro de Nutrologia

25-27

SETEMBRO

Local: Maksoud Plaza. São Paulo/SP
Mais informações: www.mzpublicidade.com.br
O evento é organizado pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e vai reunir mais de 3.000 participantes, entre
médicos e especialistas, para discutir temas relacionados a obesidade, gestação, nutrologia esportiva, pediatria, transtornos
alimentares, entre outros.

III Congresso Latino-Americano da Wosaam

11-13

OUTUBRO

Local: Maksoud PLaza. São Paulo/SP
Mais informações: www.longevidadesaudavel.com.br
Considerado um dos congressos médicos mais importantes no mundo por difundir o conhecimento na área de Fisiologia
Hormonal e Medicina Preventiva. Apresenta temas de alta relevância, reunindo palestrantes nacionais e internacionais com
reconhecida qualificação científica.
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Cacau pode
ajudar a combater
a inflamação
relacionada à
obesidade

E

Em uma pesquisa, foi constatado que o consumo de cacau ajuda
a combater a inflamação causada pela obesidade. Joshua Lambert, professor associado do departamento de Ciência de Alimentos,
explica o estudo que realizou com ratos: “eles foram alimentados
com cacau e com uma dieta rica em gordura, e tiveram menos inflamação relacionada à obesidade do que os ratos alimentados com
a mesma dieta rica em gordura, mas sem a utilização de cacau”.
Aos ratos foram administrados o equivalente para os humanos de
10 colheres de sopa de cacau em pó durante um período de 10 semanas. “O que me surpreendeu foi a magnitude do efeito. Não era
tão grande o efeito sobre o peso corporal como esperávamos, mas
fiquei surpreso com a drástica redução da inflamação e esteatose
hepática.”, afirma Lambert.
Neste estudo foi percebido que os indicadores de inflamação e diabetes nos ratos que foram alimentados com o suplemento de cacau
eram bem mais baixos do que os ratos que foram alimentados com a
dieta de elevado teor de gordura, sem o cacau em pó, e quase idênticos aos encontrados nos que foram alimentados com uma dieta com
menos gordura, o grupo de controle. Os níveis de insulina no grupo
tratado com cacau era em média 27% menor do que o grupo que não
consumiu o produto. Altos níveis de insulina podem sinalizar que
um paciente sofrerá de diabetes.
O suplemento de cacau em pó também reduziu os níveis de triglicérides no fígado, cerca de 32%, de acordo com Lambert. Os níveis
de triglicérides elevados são um sinal de esteatose hepática e estão
relacionados à inflamação e diabetes.

Os ratos também apresentaram uma ligeira, mas significativa queda
no peso corporal, de acordo com os pesquisadores que publicaram
suas descobertas na versão online do European Journal of Nutrition.
Enquanto os autores relacionaram inflamação crônica da obesidade
a várias doenças, incluindo diabetes tipo 2 e a esteatose hepática,
a razão para a resposta inflamatória não é completamente conhecida. Lambert diz que duas teorias sobre a inflamação e obesidade
surgiram e podem ajudar a explicar o papel do cacau em diminuir
a inflamação. A primeira, o excesso de gordura pode disparar um
sinal de alerta, que faz com que células do sistema imunológico se
ativem, causando inflamação. O cacau pode reduzir os precursores
que atuam como um sinal de alerta para que a inflamação se inicie.
Lambert cita outra teoria, a do excesso de gordura na dieta interferindo com a capacidade do corpo para evitar que as toxinas bacterianas entrem na corrente sanguínea através dos espaços entre as
células no sistema digestivo, e desta forma estas disparariam uma
resposta imune. O cacau neste caso pode ajudar a melhorar a função
da barreira intestinal.
Cacau em pó, embora comumente consumido no chocolate, na verdade, tem baixo teor de calorias, baixo teor de gordura e alto teor de
fibra. “A maioria dos pesquisadores da obesidade tendem a afastar-se do chocolate porque ele é rico em gordura, rico em açúcar
e geralmente considerado um prazer”, diz Lambert. “No entanto,
o cacau em pó é de baixo teor de gordura e baixo teor de açúcar.
Olhamos o cacau, pois contém uma grande quantidade de compostos polifenólicos, que são substâncias análogas aos componentes
do chá verde e do vinho, que foram extensamente estudados como
promotores de saúde”.
Fonte: ScienceDaily, 12 de junho de 2013
(http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130612133134.htm)
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Estudo de Harvard:
antioxidantes
seguros e eficazes
para pacientes com
câncer de mama

M

Muitos cientistas afirmavam que os antioxidantes seriam ineficazes e perigosos de serem usados por pacientes com câncer.
Outros cientistas afirmavam que os antioxidantes protegeriam e
aumentariam a sobrevida desses pacientes. Essa grande discussão,
baseada em suposições teóricas, mas que geravam medo por causar
incerteza ou controvérsia em um campo tão delicado, finalmente
conseguiu ser resolvida. Recentemente saiu um estudo científico
sólido (pelo número de instituições e cientistas envolvidos) e indubitável (pelo número de pacientes e tempo que foram observados)
para dirimir essa questão de uma vez por todas. O estudo publicado
em junho de 2013, na Universidade de Harvard, confirmou que a
utilização de vitaminas (incluindo antioxidantes), após o diagnóstico
de câncer da mama, não aumenta o risco de recorrência ou morte,
muito pelo contrário, os pacientes que tomaram esses suplementos
tiveram menos recaídas e viveram mais.

O estudo de Harvard, cuja autora principal é a Prof.ª Elizabeth M.
Poole, fez parte do excepcional “Projeto Colaborativo Pós-Câncer de
Mama”. Tratava-se de um total de 12.019 pacientes diagnosticados
com a patologia, dos Estados Unidos e da China, que pesquisou sobre
o uso de vitaminas A, B, C, D e E, bem como multivitamínicos, após o
diagnóstico de câncer de mama. Os autores avaliaram os pacientes
de um a cinco anos após o diagnóstico e suplementação e as associações com as recorrências, a mortalidade específica por câncer de
mama e mortalidade total. Eles também examinaram as interações
com o tabagismo, o tratamento e status hormonal. Após cruzar todas estas informações chegaram a conclusões surpreendentes:
• Vitamina E: o uso foi associado com uma diminuição de 12% do
risco de recorrência;

• Vitamina C: o uso estava associado a uma diminuição de 19%
do risco de morte;
• Uso de multivitamínicos: foi associado a uma diminuição de
16% o risco de morte;
• Vitamina D: foi associado a um decréscimo de 36% de recorrência do câncer de mama em mulheres receptor estrogênio
positivo (RE +).
Se os antioxidantes são prejudiciais para pacientes com câncer,
era de se esperar ver aumentos mensuráveis na recorrência e /
ou morte entre esses pacientes.
O estudo de Harvard não analisou especificamente o resultado
do uso de antioxidantes de forma isolada durante o tratamento.
Provavelmente a maioria dos pacientes RE+ também usavam
tamoxifeno ou anastrazol por anos após o diagnóstico, e foi
nesses pacientes que o efeito protetor de antioxidantes e vitamina D foi maior.
Esse é precisamente o tipo de estudo em grande escala, rigoroso, publicado em um jornal de revisão paritária, que é fundamental para orientar as decisões de tratamento da “medicina
baseada em evidências”. Os autores, obviamente, não têm nenhum interesse pessoal em favor do uso de vitaminas, que pudesse gerar qualquer questionamento sobre a veracidade dos
resultados. Da próxima vez que alguém falar que paciente com
câncer não é bom tomar vitaminas, lembre-se desse trabalho, e
dê para essa pessoa se atualizar.
Fonte: (1) Poole EM, Shu X, Caan BJ, Flatt SW, Holmes MD, Lu W, Kwan ML, Nechuta SJ,
Pierce JP, Chen WY. Postdiagnosis supplement use and breast cancer prognosis in the After
Breast Cancer Pooling Project. Breast Cancer Res Treat. 2013 Jun;139(2):529-37.
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Gengibre: sabor e
saúde reunidos em
um só condimento
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Indicado clinicamente, o gengibre tem se mostrado um
condimento multifuncional para o alívio de sintomas do dia a
dia, e seu atrativo não para por aqui, sua multifuncionalidade
se aplica também em pratos culinários.

É

É muito provável que, ao estar resfriado, você já tenha recebido a seguinte orientação: “prepara um chá de gengibre
com limão e alho, o alívio é imediato”. Há registros de que indicações como essa, ligadas à saúde ou então dicas culinárias que
envolvam gengibre vêm sendo discutidas e disseminadas desde
200 anos antes de Cristo.
Com origens na China e Índia, esse condimento ganhou espaço
nos preparativos dos gregos antes de uma grande festa, eles tinham por hábito comer pão com gengibre para evitar possíveis
náuseas causadas pelos “exageros” festivos. Já os marinheiros
chineses costumavam ingerir gengibre para prevenir o enjoo
durante as travessias.

BEM-ESTAR NO DIA A DIA
Uma raiz que possui mais de 400 princípios ativos descongestionantes, expectorantes, digestivas e tônicas só poderia proporcionar uma lista extensa de benefícios. Resultados clínicos identificaram que sintomas como gripes, tosses, náuseas, gases, dores
de estômago e enjoos podem ser minimizados com o auxílio do
gengibre. No caso do alívio de enjoos, outro ponto a favor é o fato
de ele não produzir efeito sobre o sistema nervoso central, apenas
sobre o sistema digestório, ao contrário da maioria dos remédios
utilizados para esse fim.
O National Institutes for Health (NIH) publicou pesquisa em relação
ao auxílio do gengibre na redução das cólicas abdominais no período menstrual das mulheres. As participantes ingeriram durante
três dias, quatro vezes ao dia, 250 mg de gengibre. Do total de
12 R E V I S T A E S S E N T I A

participantes, 62% relataram que as dores foram minimizadas.
Em outro estudo foram entrevistadas pessoas com osteoartrite,
doença degenerativa das articulações, e o gengibre mostrou-se
mais uma vez eficaz na redução das dores. Os participantes ingeriram continuamente 250 mg de extrato de gengibre, quatro vezes
ao dia, e após três meses de tratamento as dores suavizaram.

NÁUSEAS INDUZIDAS POR
QUIMIOTERAPIA
Um dos efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento
quimioterápico para o câncer é a produção de náuseas. Gengibre já é conhecido como um remédio natural para náuseas por
conter oleoresinas, substâncias que têm um efeito na musculatura do aparelho digestivo, além de seu efeito anti-inflamatório. Em 2009 mais de 600 pacientes com câncer documentaram melhora da náusea induzida pela quimioterapia em 40%
dos casos. Um estudo de 2012 avaliou qual a melhor dose de
extrato de gengibre para ter um efeito adequado para náuseas.
Neste estudo, foi dado aos pacientes 0,5 grama, 1 grama e 1,5
grama de gengibre dividido em duas vezes ao dia por 6 dias,
começando 3 dias antes da infusão da quimioterapia. As doses
mais efetivas foram de 0,5 a 1 grama de extrato de gengibre,
com resultados bastante significativos.
Embora os resultados com o gengibre sejam satisfatórios, há relatos de efeitos colaterais leves associados ao uso - como diarreia,
azia e desconforto no estômago. Portanto, principalmente no caso
de gestantes, portadores de pedras na vesícula e diabéticos, é necessário consultar um médico para avaliar se a ingestão é segura.

MEDICAL FOODS
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Suco
Prático com
Propriedades
Emagrecedoras
Ingredientes
½ limão
300 ml de água
1 colher (sopa) de gengibre em pedaços ou ralado

PERDA DE PESO
Conforme a publicação da Advanced Nutrition: The Macronutrients, da autora Carolyn Berdanier,
o gengibre possui a capacidade de acelerar o metabolismo entre 2% e 5% e, consequentemente,
queimar calorias. A substância responsável pela ação termogênica, que mantém o metabolismo
acelerado para obter a maior queima calórica, é o gingerol. As propriedades termogênicas são
potencializadas quando, junto ao gengibre, são acrescentados açafrão, alho, canela ou pimenta.
Naturalmente, a ingestão de gengibre auxilia na perda ou manutenção do peso, porém, para
tornar-se plenamente eficaz, é necessário aliar essa estratégia à prática de exercícios físicos,
sem esquecer-se de adotar hábitos alimentares saudáveis. O esforço para firmar parceria
entre essas três medidas é extremamente válido, afinal o tempo para atingir o resultado
esperado reduzirá significativamente.

Gelo a gosto
Folhas de hortelã

Modo de fazer
1. Bater todos os ingredientes no liquidificador
2. Coar, caso prefira.
3. Acrescentar as folhas de hortelã para dar mais
sabor e aroma.
4. Tome a vontade durante o dia.

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

MODOS DE USO TERAPÊUTICO DO GENGIBRE
É possível aplicá-lo e/ou ingeri-lo de variadas formas, conforme o sintoma que se pretende aliviar:
- Chá com a raiz da planta: febre, resfriado e tosse.
- Compressas quentes com óleo: sintomas de artrite, gota, cólicas menstruais, dores de cabeça
e na coluna.
- Escalda-pés com raiz em pedaços: cansaço.
- Massagens com óleo: problemas de coluna e de articulações, músculos cansados e cãibras.
- Mastigar pedaços em forma de cristais: tosse, resfriado, bronquite, rouquidão, asma e
inflamações na garganta.
- Extrato concentrado: náuseas de quimioterapia ou de movimento.

MEDICAL FOODS

Resultados clínicos identificaram que sintomas como gripes, tosses, náuseas, gases, cólicas
menstruais, dores de estômago e enjoos podem ser minimizados com o auxílio do gengibre

APLICAÇÕES NA CULINÁRIA
Com sabor picante, não é à toa que o gengibre é carta marcada na culinária em
todo o mundo. Essa especiaria pode ser utilizada nos mais variados pratos, de
inúmeras formas e para diferentes funções. No Brasil, durante os meses de junho
e julho, o gengibre se faz presente nas festas típicas caipiras, sendo essencial no
preparo do quentão.
Confira alguns dos países que não dispensam o condimento no cardápio:
Ásia: é um dos ingredientes principais no tempero de pratos salgados. A combinação
de gengibre, alho e cebola integra o preparo de carnes, legumes e molhos.

Filé à Moda
Oriental com
Gengibre
Ingredientes

China: devido à função de neutralizar cheiros, tornou-se indispensável no preparo de
carnes. As sopas também costumam levar um toque de gengibre.

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

Coreia: acrescentado fresco, o gengibre é picado e/ou ralado diretamente nos pratos.

2 colheres (sopa) de molho de soja

300 ml de caldo de carne
450 g de carne para bife, cortada em tiras

Índia: é uma das especiarias que compõe o curry, tradicional condimento indiano.
Japão: é costumeiro ralar gengibre em saladas para dar um sabor diferenciado, mas
seu principal uso se dá pela eficácia em “camuflar” odores da carne de peixe.
Importante: é possível encontrar gengibre cristalizado, in natura, em pó, seco e moído.
Porém, cada forma possui um sabor, ou seja, um não substitui o outro. Enquanto o
gengibre in natura é mais aromático (para o preparo de peixes, por exemplo), o em pó
é mais suave, ideal para sobremesas.

CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO
Nos supermercados, seja na seção de hortifrúti ou na de especiarias, é possível encontrar gengibre durante o ano todo. É importante estar atento à superfície exterior
dele, o ideal é que esteja lisa, pois se apresentar rugas é sinal de que está velho. Em
casa, após tê-lo aberto, conserve-o envolvido em papel filme, isso garantirá que pelo
menos por três semanas ele permaneça próprio para uso. Se você optar por congelar,
o prazo de validade aumenta, podendo chegar a seis meses.

1 colher (chá) de raiz de gengibre fresco picado
1 dente de alho, picado ou amassado
350 g de brócolis fresco cortado em pedaços

Modo de fazer
1. Em uma vasilha, misture a farinha de trigo, o caldo de
carne, o açúcar e o molho de soja.
2. Frite a carne até dourar. Acrescente o caldo de carne, o
gengibre, o alho e o brócolis.
3. Mexa e deixe cozinhando até levantar fervura. Abaixe o
fogo e deixe o molho engrossar.
4. Sirva quente com arroz branco.
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Uso de
refrigerantes
por crianças
pequenas pode
causar problemas
comportamentais

O

Os americanos são os maiores consumidores de refrigerantes do mundo. Essas bebidas são consumidas
por pessoas de todas as idades, incluindo crianças
muito jovens. Embora o consumo de refrigerantes já esteja associado à agressividade, depressão e pensamentos
suicidas em adolescentes, a relação com crianças mais
jovens ainda não tinha sido estudado. Um novo estudo,
que será publicado no The Journal of Pediatrics, mostrou
que agressividade, problemas de atenção e comportamento de isolamento das crianças estão associados com
o consumo de refrigerantes.
Shakira Suglia e seus colegas da Escola de Saúde Pública
Mailman, da Universidade de Columbia, Universidade de
Vermont, e da Harvard School of Public Health avaliou
cerca de 3.000 crianças de 5 anos de idade, matriculadas no estudo sobre famílias frágeis e bem-estar infantil
(Fragile Families and Child Wellbeing Sudy), um estudo
prospectivo que acompanha mãe-filho desde o nascimento. Ele foi realizado em 20 grandes cidades dos EUA.
As mães relataram o consumo de refrigerantes de seus
filhos e preencheram o Child Behavior Checklist (Lista
de checagem do comportamento infantil) com base no
comportamento de seus filhos durante os dois meses. Os
pesquisadores descobriram que 43% das crianças con-

sumiram pelo menos uma porção de refrigerantes por
dia, e 4% consumiram quatro ou mais.
Agressividade, tendência ao isolamento, e déficit de
atenção foram os problemas associados com o consumo
de refrigerante. Mesmo após o ajuste para fatores sócios
demográficos, depressão materna, violência domiciliar, e
encarceramento paternal, qualquer consumo de refrigerantes foi associado com o aumento do comportamento
agressivo. As crianças que bebiam quatro ou mais refrigerantes por dia tinham duas vezes mais propensão
a destruir as coisas que pertencem aos outros, entrar
em brigas, e atacar fisicamente as pessoas. Também foi
constatado o aumento de problemas de atenção e comportamento de isolamento em comparação com aquelas
que não consumiam refrigerantes.
De acordo com Dr. Suglia, “Nós descobrimos que o comportamento agressivo da criança é maior com aumento
de porções de refrigerantes por dia”. Embora com esse
estudo não seja possível identificar a natureza exata da
associação entre o consumo de refrigerantes e problemas de comportamento, limitar ou eliminar o consumo
de refrigerantes de uma criança pode reduzir seus problemas comportamentais.

Fonte: ScienceDaily.com
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Problemas com
a digestão?
O mau funcionamento do sistema digestivo pode estar
relacionado com a deficiência de enzimas.

N

Nada como um friozinho para tirar o livro de receitas da gaveta e caprichar em pratos quentes e
mais pesados. Os quitutes dessa época do ano são tentadores, mas cuidado: eles podem aumentar as chances de azia e má digestão, principalmente em mulheres. Segundo estudo, 56% delas
sofrem com problemas gástricos. Entre os homens, 44% relataram sofrer com azia e má digestão.
Pesquisa realizada indica ainda que o problema é mais comum em pessoas de 30 a 39 anos.
Pessoas que sofrem de problemas digestivos assumem frequentemente que azia, indigestão, gases, e refluxo são causados pela produção excessiva do ácido estomacal. Essa concepção errônea
comum foi fortemente reforçada por profissionais, que habitualmente prescrevem medicamentos
que bloqueiam o ácido estomacal mediante o mais leve sinal de disfunção digestiva, sem realizar
um diagnóstico correto do problema. Os sintomas da produção excessiva e subprodução de ácido
estomacal (ácido clorídrico, HCL) são praticamente idênticos. Portanto, não é sábio chegar a conclusões com relação ao que realmente está ocorrendo no estômago sem avaliar adequadamente.
A principal causa de azia e refluxo é a alergia alimentar: uma manifestação do corpo colocando
para fora o que não deveria ter entrado. Se tiver azia com alimentos específicos, não é excesso de
ácido clorídrico, mas alergia ou intolerância alimentar. No caso de excesso de ácidos, a azia será
constante, e será necessário comer muito ou usar um antiácido para passar.
Muitas pessoas sofrem de falta de ácido clorídrico. Uma forma clínica de se manifestar isso é a
sensação dos alimentos não saírem do estômago, principalmente quando se ingere proteínas.
Assim, se estiver com a sensação de estômago cheio do almoço, no horário do jantar, talvez seja
a falta de ácido clorídrico. Um dos efeitos do estresse e da adrenalina é a redução da produção do
ácido clorídrico e paralisia da digestão. Estresse crônico pode levar a hipocloridria (falta de ácido
estomacal). Se os alimentos não chegarem acidificados no intestino, não acontecerá a produção
adequada de enzimas pancreáticas, e toda a digestão ficará paralisada.
Com o envelhecimento, a secreção de HCL também pode reduzir e resultar em níveis menores
de pepsina, o que dificulta ainda mais o processo de digestão. O cloridrato de betaína pode ser
usado pelo estômago para aumentar os níveis de pepsina também. A combinação de cloridrato de
betaína e pepsina atuam como um excelente tônico estomacal, auxiliando nos processos digestivos
e melhorando os sintomas da hipocloridria.
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A ingestão de um complexo
enzimático pode reverter
os transtornos digestivos
que ocorrem com
grande parte do público
feminino e também com o
envelhecimento normal
A betaína é um composto metabólico derivado do aminoácido glicina e pode
ser obtido pelo consumo dos alimentos: frutos do mar, especialmente invertebrados marinhos (1%), gérmen ou farelo de trigo (1%); e espinafre (0,7%).
Na forma de cloridrato, a betaína pode estar associada à pepsina, e dessa
forma contribuir para o tratamento da hipocloridria, ou seja, auxiliar nos processos digestivos, principalmente de proteínas.
A pepsina, uma enzima digestiva, é produzida pelas paredes do estômago,
sendo secretada pelo suco gástrico e tem como função digerir proteínas. No
entanto, como ela só atua em meio ácido, o estômago também produz o ácido
clorídrico (HCL), que converte o pepsinogênio em sua forma ativa, a pepsina,
que por sua vez atua na digestão dos alimentos proteicos.
A deficiência do HCL contribui para a redução dos níveis de pepsina, consequentemente, os alimentos não são digeridos, e os sintomas de hipocloridria se desenvolvem, como, por exemplo, queimação, inchaço, eructação,
sensação de satisfação ou peso estomacal, especialmente após as refeições,
náuseas após comer ou tomar suplementos, candidíase de repetição, azia,
indigestão, mau hálito, diarreia ou constipação intestinal, gases, unhas fracas,
acne, urticárias, presença de alimentos nas fezes, entre outros.
No intestino delgado ocorre a maior parte da digestão e assimilação dos
nutrientes. São lançadas as secreções do fígado (bile) e do pâncreas (suco
pancreático), que junto com o suco entérico ou intestinal atuam sobre o bolo
alimentar. O fígado secreta a bile rico em sais biliares que separam as gorduras em partículas microscópicas e facilitam a ação das enzimas pancreáticas
sobre os lipídios. Neste processo digestório, diferentes enzimas atuam sobre
diferentes tipos de alimentos. Assim, as enzimas digestivas, tais como amilase (ajuda a digerir os amidos), protease (ajudam a digerir as proteínas) e
lipase (ajuda a digerir as gorduras), reduzem os alimentos em componentes
menores que são mais facilmente absorvidos no trato digestivo.
A deficiência de produção de enzimas digestivas conduz, frequentemente,
a reclamações digestivas comuns. Com relação à saúde do trato digestivo,
as enzimas proporcionam uma digestão mais eficiente, evitando indigestão,
azia, refluxo ácido, gases, inchaço e fadiga depois de comer.
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As enzimas absorvidas na forma de suplemento podem ser de fontes
animais ou vegetais, porém as enzimas à base de plantas provêm maior
suporte por serem mais estáveis e mais resistentes à acidez do estômago. Contudo, se o pâncreas está inflamado, lento ou doente, devem
ser combinadas enzimas animais com enzimas vegetais, como parte de
uma dieta regular. As enzimas de fonte animal fortalecerão o pâncreas,
e se somadas as enzimas à base de plantas, literalmente, quebrarão o
alimento consumido.
Tradicionalmente, os produtos à base de enzimas comercializados para
a saúde digestiva eram formulados para manutenção geral ou para distúrbios específicos, como intolerância à lactose. Hoje, o mercado está
definitivamente mais consciente e informado e já existem produtos dirigidos a regimes dietéticos específicos, como as dietas de alta proteína
ou nutrição esportiva.
Quando se tem flatulência, estufamento ou dor abdominal após a ingestão
de laticínios, provavelmente está faltando a enzima lactase. A lactase é uma
enzima intestinal responsável pela digestão da lactose (açúcar do leite), facilitando o processo de quebra da lactose em açúcares mais simples e mais
facilmente absorvíveis. Geralmente deve-se associar com enzimas proteolíticas, como a bromeleina, ou com enzimas que quebrem os polipeptídios
(como a caseína), pois muitas vezes não existe a falta isolada da lactase.
Quando se tem uma dificuldade digestiva geral, ou de proteínas, a bromelina é a melhor opção, pois é uma enzima proteolítica encontrada no abacaxi.
Além de facilitar a digestão da proteína, tem propriedades anti-inflamatórias, ajudando no processo de recuperação e cicatrização de músculos e
tecidos lesionados. A papaína é uma enzima encontrada no látex do mamão
papaia, sendo capaz de hidrolisar diferentes tipos de proteínas de origem
vegetal ou animal, diminuindo o tempo e facilitando a digestão. Se estas
enzimas forem usadas longe das refeições funcionarão como anti-inflamatórios, se forem usados com a refeição funcionarão como enzimas.
Nos últimos anos, nos Estados Unidos, houve um aumento no consumo
de combinações de enzimas - de origem vegetal, fúngica e/ou animal -,
decorrente de uma procura crescente pelos consumidores, os quais estão
cada vez mais conscientes das opções e dos benefícios oferecidos pelos
produtos funcionais. A ingestão de um complexo enzimático pode reverter
os transtornos digestivos que ocorrem com grande parte do público feminino e também com o envelhecimento normal. Muitos médicos discutem
que os problemas digestivos se desenvolvem mais como passar do tempo,
porque a produção de enzimas digestivas declinam com o envelhecimento.
Tomar suplementos de enzima ajuda a restabelecer uma boa digestão, pois
repõem de maneira eficaz os déficits fisiológicos. Podem tratar da flatulência, azia, síndrome do intestino irritável e outras reclamações digestivas.

ARTIGO

Açúcares

Efeitos não conhecidos
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Atualmente a obesidade é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública, devido a seu alarmante aumento em todo
o mundo, caracterizando-a como uma epidemia global. O número
de indivíduos adultos com excesso de peso corporal e obesidade tem
aumentado de forma acentuada. A obesidade está associada a outras
doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial, o
diabetes mellitus, a resistência à insulina, a hiperinsulinêmica, doenças
coronarianas e alterações no perfil lipídico, caracteriza a síndrome metabólica, e a prevalência dessa síndrome vem crescendo em todo o mundo.1
Mudanças nos hábitos alimentares têm sido bastante estudadas por
representarem um dos fatores contribuintes para o desenvolvimento
da obesidade e da síndrome metabólica. Vale ressaltar que a nutrição
representa um elemento do estilo de vida que pode ser controlado e
modificado, podendo influenciar diretamente a saúde.2,3
A ocidentalização da alimentação é um dos fatores da transição nutricional que se processa em todo o mundo, com um aumento na disponibilidade de alimentos de elevado teor calórico, que contribuem
certamente para a epidemia da obesidade e síndrome metabólica.
O aumento em geral no consumo de calorias está sendo visto como
principal fator causante, e na década de 1960 o governo americano
tentou reduzir o aporte calórico fazendo uma pirâmide alimentar em
que reduzia o nutriente mais calórico de todos: a gordura que tem 8 a
9 calorias por grama. Nesta pirâmide alimentar se colocou como base
alimentar os carboidratos, e agora se descobre como os carboidratos
são a caloria que faz mal.2,4
Há um bom tempo, as indústrias alimentícias prezam pela propaganda
de seus produtos com o foco na quantidade de calorias, estimulando
a redução de gordura com a justificativa de redução calórica, sem, no
entanto, se preocupar se a fonte calórica substituta seria uma proteína
ou um açúcar, como se fossem iguais.

Hoje se sabe que nem todas as calorias são iguais, tanto nos
números efetivamente quanto na sua metabolização no corpo
humano. Proteínas e carboidratos, embora forneçam a mesma
quantidade de calorias (1 g = 4 kcal), atuam de forma completamente diferente no corpo. 5
Carboidratos simples ou refinados (como açúcar refinado, macarrão,
massas, pão branco, bolos, etc.) não necessitam de muita energia
corporal para que sejam quebrados e metabolizados. Dessa forma,
a dieta com alto índice destas substâncias não aumenta o gasto
energético de repouso, afinal, por que o corpo trabalharia a mais na
digestão destes nutrientes se estes são fáceis de serem metabolizados e logo se transformam em glicose e são absorvidos pelo corpo?
As proteínas possuem estruturas bem mais complexas que os carboidratos, dessa forma levam mais tempo e exigem mais energia
para serem digeridas. Imagine que um pedaço de pão já se transforma em açúcar na boca pela ação da amilase na saliva, enquanto que
um pedaço de carne precisa ser mastigado vigorosamente, ficará de
30 a 60 minutos no estômago sendo “cozido” quimicamente pelo
ácido gástrico, depois acabará de ser quebrado pelas enzimas pancreáticas e intestinais para que os aminoácidos sejam absorvidos.5
Depois de absorvidos os aminoácidos podem se tornar estrutura no
corpo (serem incorporado às proteínas corporais) ou podem virar
fontes de energia. Assim, na falta de outra fonte de energia (como
os carboidratos): ocorre a conversão de aminoácidos em glicose,
através da gliconeogênese, que ocorre no fígado. No final, para cada
grama de proteína se gasta uma caloria em sua digestão e metabolização até se tornar caloria. Então 1 grama de proteína tem 4 calorias,
mas no final das contas o corpo gasta 1 caloria, ficando, de fato, apenas 3 calorias. Isso explica por que comer 1 grama de carboidrato é
muito diferente de comer 1 grama de proteína, em termos calóricos.5
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Todos os
açúcares
são iguais?
Os carboidratos são classificados conforme o tipo
de monossacarídeos (os menores açúcares) e a
sua quantidade, dividindo-se em quatro grupos
(Veja tabela 1). Os principais carboidratos da nossa
alimentação são os monossacarídeos e os oligossacarídeos. Os monossacarídeos, ou açúcares simples,
são moléculas simples, sendo os mais comuns a
glicose (dextrose) e a frutose (levulose). Já os oligossacarídeos são açúcares compostos que, quando
decompostos por uma reação química chamada
hidrólise, fornecem de duas a dez unidades de monossacarídeos, incluindo-se nesse grupo os dissacarídeos (sacarose e lactose), os trissacarídeos, que
não são relevantes nesta explicação, e também os
polissacarídeos (amido e glicogênio), assim como as
fibras celulose e hemicelulose, que não são digeridas por nossas enzimas digestivas.

Tipos de carboidratos:

tabela 1

Monossacarídeos

Dissacarídeos

Oligossacarídeos

Polissacarídeos

Glicose

Sacarose (glicose + frutose)

Rafinose

Glicogênio

Frutose

Lactose (glicose + galactose)

Estreaquinose

Amido

Galactose

Maltose (glicose+glicose)

Frutooligossacarídeos

Fibras

A sacarose é o famoso açúcar refinado que utilizamos para adoçar café e sucos, em preparações
de bolos, doces e em produtos industrializados.
Atualmente, seu consumo é extremamente alto no
mundo – e o Brasil não foge à regra. Aqui o consumo de açúcar está muito acima do limite máximo
recomendado de 10% das calorias. Os dados da
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Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE
indicam que a participação do açúcar adicionado na
dieta dos brasileiros é de 16% das calorias, equivalente a 29 kg/habitante/ano – no mundo, esse
consumo pode chegar a 22 kg/habitante/ano6.

cos em pó e refrigerantes) têm consumo elevado,
especialmente entre os adolescentes brasileiros,
que ingerem o dobro da quantidade registrada
para adultos e idosos, segundo a POF de 20082009, tendo como resultado o aumento da prevalência de obesidade e doenças crônicas, especialAs bebidas com adição de açúcar (sucos, refres- mente nesta faixa etária. 6

“Se uma pessoa consome a frutose contida em frutas e vegetais, não há problemas”

Frutose, o doce vilão
O perigo de se consumir em demasia
O açúcar da cana-de-açúcar, tão popular
no Brasil, cujo nome específico é sacarose,
quando digerido, se transforma em glicose e
frutose. Já está estabelecido que o excesso
de glicose não é bom, mas o que alguns estudos estão demonstrando nos últimos anos
é que o excesso de frutose é muito pior. A
frutose é derivada do açúcar das frutas, da
sacarose e do xarope de milho, que contém
frutose concentrada. Entretanto, esse xarope com alta concentração de frutose e sabor
muito doce, bastante utilizado pela indústria
alimentícia, pode não ser composto somente
de frutose, mas de uma combinação quase
em partes iguais de glicose e frutose. 7

A indústria passou a adicionar cada vez mais
frutose, por esta ser setenta por cento mais
doce que a sacarose, assim pode-se usar
uma menor quantidade com a mesma doçura final. Além disso, a frutose é mais estável
em soluções líquidas, como os refrigerantes,
justificando seu uso disseminado nestes.8
Outro fator do aumento do consumo de
frutose é o hábito disseminado de utilizar o suco de fruta concentrado apenas,
ao invés de manter as fibras presentes na
fruta – estas reduzem a absorção da frutose. Hoje se sabe que liquidificar uma fruta
deixando a totalidade de seus componentes

seria bem melhor que centrifugar uma fruta,
separando a água e a frutose do restante de
sua composição. Se uma pessoa consome a
frutose contida em frutas e vegetais, não
há problemas, uma vez que estes alimentos contêm vitaminas, minerais e fibras que
irão reduzir a absorção de frutose ou, pelo
menos, torná-la mais saudável. Antigamente as pessoas consumiam 16 a 20 gramas
de frutose por dia, em grande parte pelo
consumo de frutas frescas. A ocidentalização da alimentação resultou em aumento
significativo na frutose adicionada à dieta,
conduzindo ao consumo diário de 85 a 100
gramas por dia. 2
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Frutose X Glicose

o Açúcar que é transformado em gordura
Frutose depois de passar pelo intestino é rapidamente levada para o fígado para processamento. Aqui, tem dois destinos: ou é transformada em glicose e utilizada para energia por
células hepáticas, em seguida, armazenados
como glicogênio hepático, ou é transformada
em ácidos graxos livres (gordura).9

Se os seus níveis de glicogênio
hepático estão cheios, a frutose
é transformada em gordura
Ao contrário da glicose, frutose só pode ser
metabolizada em sua maior parte no fígado
(pois só no fígado tem quantidades suficientes da enzima frutoquinase), enquanto a glicose pode ser passada para outros tecidos,
como os músculos, e ser utilizada como fonte
de energia por eles. Se você tem uma grande quantidade de frutose em sua dieta, ele só
tem um lugar para ir: o seu fígado. Se os seus
níveis de glicogênio hepático estão cheios, o
que acontece todos os momentos do dia, exceto durante o jejum, a frutose é transformada
em gordura! Para o restante do corpo a frutose
não é um açúcar de rápido metabolismo como
a glicose, mas sim um ácido graxo livre.7
A partir do momento em que seu fígado não
deseja armazenar esta nova gordura, ele as
manda para outras partes do seu corpo; lugares que você não deseja, como o seu abdome
ou parte inferior das costas. Agora você pode
ver porque muita frutose em sua dieta pode
ser uma das maiores razões para o aumento da
obesidade ou dificuldade em emagrecer.7
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Frutose X ESTEatose hepática

complicações hepáticas causadas pelo excesso do açúcar

Fígado saudável (à esquerda) e figado gorduroso, com esteatose hepática (à direita)
Quando consumida adequadamente, o organismo
consegue dar conta dessa quantidade de ácidos
graxos produzidos. No entanto, o consumo excessivo de frutose advindo de produtos industrializados (sucos de caixinha, refrigerantes, geleias,
doces, balas, gomas, bolos...) pode ter um papel
importante no desenvolvimento de esteatose
hepática (acúmulo de gordura no fígado) e dislipidemia.2,10,11 Nos dias atuais é muito comum
encontrar nos pacientes com sobrepeso, obesos
ou diabéticos a esteatose hepática instalada.12 Em
alguns casos, esses pacientes podem apresentar
uma inflamação nas células do fígado associada

à esteatose já presente, causando a esteatohepatite não alcoólica que, se não controlada, pode
evoluir para a cirrose hepática, condição que causa insuficiência das atividades do fígado ou até
mesmo sua falência.13
A prevalência da esteatose hepática vem aumentando no mundo todo. Ocorre de 11% a 46% da
população em geral, índice que sobe para 57,5%
a 74,5% em obesos e 21% a 78% em diabéticos,
sendo mais comum nos homens do que em mulheres. Quando associada à obesidade com diabetes a porcentagem pode ir a 100% de esteatose

moderada, 50% de esteatohepatite e 19% de
cirrose.14
A Universidade da Califórnia, EUA, em 2009, divulgou uma revisão na qual mostra diversas publicações que demonstram o excessivo consumo
de xarope de milho rico em frutose e seus danos
metabólicos que desencadeiam fases iniciais
da diabetes e doenças cardíacas. Em um desses
estudos, durante 10 semanas, 16 voluntários
com dieta controlada com altos níveis de frutose,
mostraram formação de células gordurosas em
torno do coração, fígado e outros tecidos.
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Frutose X Cérebro

o excesso de frutose funciona como uma mensagem
para comermos mais
Um recente estudo constatou que o consumo
de frutose pode gerar mudanças no cérebro
que nos levem a comer em excesso. Esse paralelo foi estabelecido entre as dietas atuais ricas em frutose e o ganho de peso e resistência
insulínica. Os autores viram que a ingestão de

Quando o cérebro está exposto
a uma quantidade excessiva de
frutose, caminhos neurológicos
envolvidos na regulação
do apetite são alterados,
promovendo maior ingestão de
alimentos
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frutose faz com que circule menores níveis de
hormônios da saciedade em comparação com
a glicose. “É possível que a frutose aumente
o comportamento de procura pelos alimentos
e, consequentemente, sua ingestão”, explica
os autores do estudo publicado pelo Journal of
the Medical Association .15
Neste estudo, vinte voluntários adultos e saudáveis com peso normal, ingeriram uma bebida com 75 g de glicose ou frutose. A glicose
reduziu a ativação do hipotálamo, ínsula e do
corpo estriado, gerando saciedade e bem-estar. Após a ingestão de frutose as respostas
do cérebro foram diferentes, ou seja, a frutose,
além de não diminuir a atividade hipotalâmica,

estimulou-a temporariamente. 15
Os resultados sugerem que, quando o cérebro
está exposto a uma quantidade excessiva de
frutose, caminhos neurológicos envolvidos na
regulação do apetite são alterados, promovendo
maior ingestão de alimentos.15 Concentrações
muito elevadas de frutose podem causar alterações cerebrais, isso porque a frutose não necessita de insulina para ser absorvida e consegue
passar pela barreira hemato-encefálica – na sua
cascata de reações hepáticas ela pode alterar
ainda a sinalização do hormônio e desenvolver
resistência insulínica. Mesmo que não necessite
de insulina, a frutose altera a sinalização do hormônio, inclusive no cérebro.

Frutose X hipertensão e gota
aumento de produção de ácido úrico

Outro aspecto maléfico do excesso de frutose é que, como resíduo de seu metabolismo,
é produzido ácido úrico. Sempre se atribuiu
a ingestão de proteínas como fonte de ácidos
úricos, no entanto, a metabolização da frutose
é pior. Se o ácido úrico se depositar nas articulações gerará a gota, doença famosa relacionada não só à alimentação, mas à falta de uma
enzima no metabolismo do ácido úrico.9
Estudos recentes mostram um efeito mais
perverso do ácido úrico em quem não tem
gota: o bloqueio de uma enzima que é necessária para a produção do óxido nítrico. Óxido
nítrico é o regulador natural da pressão arterial, especialmente importante para a dilatação
total das artérias. Assim, quando reduzida sua
quantidade, as artérias não dilatam e causam
hipertensão.9
O ácido úrico pode até ser usado como um
marcador do consumo de frutose em pessoas
não portadoras de gota. Seu valor deveria ser
no máximo de 3,5 a 4 mg/dl no sangue, se estiver maior indica que a quantidade de frutose
está excessiva.9

Cristais de ácido úrico acumulados em articulação da base do dedão do pé
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Além do Açúcar, a insulina
influência na hipertensão arterial
A liberação de insulina e a inibição da secreção de
glucagon são reguladas pela glicose. As células β
do pâncreas são os mais importantes sensores de
glicose do organismo. A insulina e o glucagon se
“revezam” com o intuito de manter o organismo
em equilíbrio quanto à formação e degradação de
glicose e sua utilização. Para que um hormônio
não trabalhe mais ou esteja em maiores níveis
que o outro na circulação, o consumo adequado de
glicose é importante.16,7
As nossas artérias são revestidas por um tecido
chamado “endotélio”. Nele são produzidas substâncias denominadas mediadores que regulam o
tônus vascular, ou seja, mantém a integridade do
endotélio. Alterações na produção desses mediadores são muito comuns em doenças metabólicas
como obesidade, intolerância à glicose, hiperglicemia (diabetes mellitus), pressão arterial elevada
e dislipidemia. Em todas essas condições ocorre
resistência insulínica, ou seja, quando os tecidos
reduzem a capacidade ou não conseguem utilizar
a glicose que está no sangue.1,16,17,18
Sabe-se que a resistência à insulina pode estar
presente no organismo por vários anos antes de
surgir alterações dos níveis plasmáticos de glicose. Dessa forma, as pessoas com resistência à
insulina geralmente progridem de “normoglicêmicas” (níveis normais de glicose) a intolerantes à
glicose e finalmente tornam-se diabéticos.16
Uma possibilidade para que ocorra a resistência à
insulina é que, na tentativa de se sobrepor à resistência à insulina, o corpo continua dando sinais
para que a insulina seja liberada, o que causa excesso de insulina no sangue e, consequentemente,
seus efeitos indesejados.16,19,20
A insulina, cuja concentração está aumentada na
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obesidade, junto com outros compostos atua sinergicamente e estimula também a vasoconstrição, ou seja, a redução do tamanho dos vasos. A
insulina pode influenciar também na retenção de
sódio no corpo, estimulando o desenvolvimento
da hipertensão arterial.2,16,21

A insulina pode influenciar
também na retenção de
sódio no corpo, estimulando
o desenvolvimento da
hipertensão arterial.

A hiperinsulinemia pode ocasionar resistência
insulínica, hipertensão arterial ou diabetes. Os caminhos pelos quais essas condições podem ocorrer são diversos e depende do tipo de tecido que a
insulina vai atuar. Isso porque a insulina atua em
muitos locais do corpo, daí a importância de que
seus níveis na circulação estejam adequados, pois,
uma vez descompensados tais tecidos reagem
de diferentes formas, sendo um mais resistente

que o outro ou vice-versa. Por isso tornou-se
importante dosar a insulina em jejum como um
marcador do excesso de insulina no corpo, e assim
prevenir a diabetes e suas complicações.16,22
O GH (hormônio do crescimento) é um importante
hormônio que estimula o disco epifisário e o periósteo durante a fase de crescimento. É produzido
até os vinte e um anos de idade. Após, sua produção cai drasticamente. O GH é também anabolizante, estimula a lipólise (emagrecimento) e age
de forma reparadora dentro de nosso organismo.
Quando o corpo produz insulina, ela estimula a
lipogênese (formação de gordura). Quanto mais
açúcar é ingerido, mais insulina é gerada, e,
consequentemente, menos hormônio do crescimento é produzido.
Pelo fato de nosso corpo produzir o hormônio GH
durante a noite, o consumo de carboidratos poucas horas antes de dormir não é adequado, pois
este estimula a produção de insulina, e esta, por
sua vez, inibe o processo de produção do GH. Esses fatores podem prejudicar tanto o processo de
crescimento, quanto o emagrecimento, além dos
outros fatores já relacionados.

Açúcar x flora intestinal

disfunções intestinais provocadas pelo açúlcar
As bactérias que habitam nosso intestino,
principalmente o cólon, desempenham um
papel fundamental na nossa saúde. Normalmente, só damos atenção a ela quando
desordens intestinais muito graves acontecem, como, por exemplo, uma diarreia. A
nossa microbiota é a principal responsável
para que nosso sistema imunológico funcione adequadamente, protegendo contra
microrganismos patogênicos e estimulando a produção de nutrientes importantes
para o corpo humano. 23,24,25,26

A disbiose intestinal causada
pelo consumo de açúcar, por
exemplo, pode se manifestar
como alergias (rinite e
bronquite), otites, amigdalites
de repetição, doenças
repetitivas e dificuldade de
desenvolvimento
A dieta ocidental rica em carboidratos
refinados, açúcar e frutose pode causar
uma condição chamada disbiose intestinal,
assunto anteriormente abordado na Revista Essentia (edição n°2). Esses tipos de
alimentos não proporcionam os nutrientes essenciais para manutenção de uma
microbiota saudável, principalmente em
crianças.22 Embora a situação seja invisível,
a disbiose intestinal causada pelo consumo
de açúcar, por exemplo, pode se manifestar
como alergias (rinite e bronquite), otites,
amigdalites de repetição, doenças repeti-

tivas e dificuldade de desenvolvimento.21
Isso acontece porque esses alimentos
servem de comida também para as bactérias e os fungos patogênicos que estão no
intestino, que aproveitam a oportunidade
para aumentar seu número, se fortalecer e
desenvolver doenças no homem – são as
chamadas bactérias e fungos oportunistas.
Entre os fungos intestinais, a Cândida sp
é o maior exemplo da influência danosa
do açúcar sobre a flora intestinal. Os
fungos usam açúcar como fonte de energia, e na presença de grande quantidade
de açúcar no intestino, a Cândida se re-

produz em grande quantidade, podendo
se exteriorizar como micose perianal ou
invadir a vagina e provocar a candidíase
vaginal. Clinicamente está comprovada a
relação entre infecção fúngica e aumento
no desejo de doces, criando um círculo
vicioso catastrófico.
Sintomas como falta de estímulo e iniciativa, pessimismo e doenças como
depressão, podem ser resultado de uma
disbiose, em consequência do consumo
de farinhas e açúcares, uma vez que a
maior parte da serotonina (hormônio do
bem-estar) do organismo é produzida
pelo intestino. 21,22
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Como substituir o açúcar
hábitos mais saudáveis

Porção

Teor de açúcares
totais (sacarose,
glicose/frutose)

Teor de
frutose
(aprox.)

Molho de tomate pronto

520 g (1 lata)

41,4 g

41 g

Bolo de frutas

60 g (1 fatia)

-

6,6 g

Substituir o uso de sucos de frutas pelo uso de
frutas inteiras parece ser a primeira solução óbvia. Dependendo do tipo de fruta, esta terá mais
ou menos frutose.25

Refrigerante do tipo cola

350 ml

37 g

21,9 g

Isotônico sabor
Morango/maracujá

1 garrafa (500 ml)

30 g

10,5 g

Parar o uso de refrigerantes e alimentos ricos
em açúcar é também óbvio. Cada vez mais se tem
opções de alimentos sem açúcar, ou com redução
de seu conteúdo, que devem ser buscados pelo
bem de sua saúde.25

Energético
Suco de abacaxi
(caixinha)
Suco de laranja
concentrado

250 ml (1 lata)

11 g

4,75 g

200 ml (1 copo)

25 g

9,2 g

200 ml (1 copo)

-

16,8 g

Não cabe nesta matéria discutir os vários adoçantes no mercado e sua polêmica, mas lembrar de
que as opções naturais, derivadas de frutas, são
as melhores opções. A Stévia é a mais consagrada e conhecida, mas a Taumatina (derivada de um
planta africana) e o Luo Han Guo (derivado de um
melão chinês) farão cada vez mais parte do cardápio de boas opções. Os álcoois de frutas (maltitiol,
eritritol, sorbitol...) estão ganhando lugar cada
vez maior por sua baixíssima carga calórica.

Néctar de laranja

200 ml (1 copo)

25 g

-

Laranja sem casca

1 unidade

12 g

2,47 g

Suco de uva integral

200 ml (1 copo)

15 g

-

Banana

1 unidade

17 g

3,2 g

Beterraba

37,5 g (½ unidade)

4,16 g

0,78 g

Maçã com casca

1 unidade

20 g

7,6 g

Suco de maçã

227 ml

-

16 g

Manga

½ unidade

12 g

1,89 g

Melão sem casca

1 fatia média

8g

1,6 g

“Eu não como açúcar, adoço tudo com mel”. Esta
afirmação pareceria a solução mágica para o
problema, mas o mel é o alimento natural mais
rico em frutose. Assim como o Agave, estes alimentos são riquíssimos em frutose, e já vimos
que esta pode ser até pior que o açúcar se usada
em excesso.

O uso de carboidratos de baixo índice glicêmicos
encontrados nos legumes e sementes é a melhor
opção alimentar. As fibras prebióticas também são
uma opção válida, como a polidextrose, inulina.
Conheça o conteúdo de açúcares e de frutose
existente em alguns alimentos, pois a dose recomendada da ingestão de frutose é de 25 g ao dia.
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Fontes: ABESO, 2013 / TACO, 2008 / Mercola / USDA,
EUA / Ventura, E.E., et al. Obesity (2010)
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“

“Doutor, preciso
tomar esse
multivitamínico?”
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SUPLEMENTAÇÃO

A

A suplementação auxilia a suprir os nutrientes faltantes em
nosso organismo, além de prevenir doenças.

As vitaminas são nutrientes essenciais que contribuem para o
desenvolvimento normal e a manutenção do equilíbrio metabólico do corpo, não só para evitar carências nutricionais, mas
também como preventivo de uma série de doenças. São chamadas de essenciais porque não são sintetizadas pelo corpo
humano, sendo necessária a ingestão através dos alimentos.
Mas será que sua dieta pode fornecer todas as vitaminas e minerais que você necessita na proporção adequada?

é o empobrecimento da terra cultivável. Utiliza-se a mesma
terra para agricultura por décadas, e se devolve ao solo apenas
os fertilizantes químicos com nitrogênio, fosfato e o potássio
(famoso fertilizante NPK), levando a uma redução progressiva de minerais dos alimentos. Estudos feitos na Inglaterra
mostraram que, quando comparados aos mesmos vegetais de
1940, houve uma redução de 24% de magnésio, 46% de cálcio,
59% de zinco e 76% de cobre nos vegetais.8

A inserção de grande número de mulheres no mercado de
trabalho, o aumento do número de adultos solteiros vivendo
sozinhos, o ritmo de vida acelerado e a vida profissional tomando cada vez mais tempo, tem exigido mais praticidade
no momento de fazer refeições, e aumentado a demanda por
alimentos prontos para o consumo. Isso dificulta as ingestões
diárias de vitaminas e minerais nas quantidades necessárias,
pois reduz o consumo de alimentos saudáveis e uma alimentação variada. Os fatores ambientais como a poluição, o uso
indiscriminado de pesticidas, a alta quantidade de corantes e
conservantes, a forma de preparo dos alimentos, o estresse físico e mental e o tabagismo exigem uma quantidade maior de
nutrientes para que o organismo consiga funcionar de forma
adequada para se desintoxicar e se recuperar desses fatores.

Há uma série de fatores que determinam a chamada biodisponibilidade de nutrientes e compostos bioativos obtidos pela
alimentação. O teor de vitaminas dos alimentos é bastante
variado. Nos vegetais, por exemplo, depende da espécie, do
estágio de maturação na época da colheita, das condições de
estocagem, do processamento e do tipo de preparação. Como
as vitaminas são compostos sensíveis, podem sofrer degradação por vários fatores, como temperatura, presença de oxigênio, luz, umidade etc. Apesar de torná-los mais atraentes ao
paladar e aumentar a sua vida de prateleira, o processamento
de alimentos pode alterar significativamente a composição
qualitativa e quantitativa dos nutrientes.

Mesmo quando ingerimos alimentos que concentram algumas
vitaminas ou minerais, há outros fatores que precisam ser
considerados, como o solo onde o alimento foi cultivado e se
a quantidade desses nutrientes presentes em nossa alimentação suprem as necessidades de nosso organismo.
O conteúdo mineral do solo é muito variável. Um estudo interessante foi feito com a dosagem de selênio em castanhasdo-pará (que naturalmente concentra selênio, mas cujo teor
depende da quantidade de selênio no solo). Em algumas áreas
do Pará as castanhas apresentavam altas quantidades, enquanto que em outras eram pobres em selênio. Os resultados
variavam de 0,2 ppm até 253 ppm, uma variação de 1000%!7
Outro fator que reduz a concentração mineral dos alimentos

Além disso, os alimentos refinados perdem nesse processo
quase que a totalidade de suas vitaminas, que muitas vezes encontram-se na pele dos grãos. O arroz refinado, por
exemplo, contém uma quantidade bem inferior de vitaminas
do complexo B quando comparado ao arroz integral, o mesmo ocorre com o trigo. O cozimento excessivo de vegetais
desnatura as vitaminas, sendo o cozimento por vapor menos
prejudicial. Os sucos industrializados e engarrafados possuem
pequeno valor nutritivo, além disso, muitos contêm estabilizantes, acidulantes, conservantes, aromatizantes.
Diante disso, na vida moderna tornou-se praticamente essencial o uso de multivitamínicos para atingir os níveis adequados
de vitaminas e minerais. Sabe-se que os nutrientes, além de
prevenir as carências nutricionais, podem ser grandes aliados
na prevenção de doenças e manutenção da saúde, além de auxiliar em doenças já instaladas.
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Os multivitamínicos não atuam apenas na correção de
deficiências, mas também na prevenção de patologias

Benefícios comprovados
Há diversos estudos e artigos científicos que demonstram a
importância do uso de multivitamínicos com intuito de prevenção, e os benefícios em algumas doenças, otimizando o
resultado clínico dos pacientes, e consequentemente, restabelecendo o equilíbrio metabólico. Os multivitamínicos não
atuam apenas na correção de deficiências, mas também na
prevenção de patologias. Esse tipo de suplemento é de grande
interesse para uma sociedade, que cada vez mais preza pela
saúde e busca envelhecer com qualidade de vida. Cada vitamina tem uma atuação específica nas funções bioquímicas e
também age sinergicamente com outras vitaminas e minerais,
produzindo efeitos benéficos pela associação, por isso, observam-se que em alguns casos há resultados mais satisfatórios
em suplementos com esses compostos, quando comparados
ao uso isolado de cada nutriente. Um exemplo claro foi na prevenção de defeitos do tubo neural quando se obteve melhores
resultados dando um multivitamínico com ácido fólico, do que
dando apenas doses altas de ácido fólico. 9
Um grande estudo publicado em novembro de 2012 pelo Journal of the American Medical Association, envolvendo 14.641
homens dos EUA, com 50 anos ou mais, dos quais 1.314 com
histórico de câncer, submetendo-os à ingestão de multivitamínico ou placebo, de 1997 até junho de 2011, para avaliar o
efeito sobre o desenvolvimento de câncer de próstata, colorretal e outros tipos específicos de câncer. Comparando com
o grupo que ingeriu placebo (cápsulas sem vitaminas), o que
suplementou com um multivitamínico diariamente reduziu a
incidência total de câncer em até 12%, e uma redução de mortalidade de 27% dos participantes que já haviam tido câncer.2
Outro grande trabalho que acompanhou 12.019 sobreviventes
de câncer de mama por até 5 anos após o diagnóstico comprovou uma redução de 16% no risco de morte dos participantes
que tomaram um multivitamínico.10
Um grande estudo foi realizado na França onde se deu um
multivitamínico antioxidante para 13.017 por 7 anos e meio
(estudo SU.VI.MAX.). Após este período, observou-se uma
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significativa redução da mortalidade geral por todas as causas
em homens, por que esses apresentavam níveis mais baixos
de nutrientes no início do trabalho. Este estudo comprovou que
o benefício maior das vitaminas acontecerá obviamente em
quem tem carência dessas.11
Alterações cognitivas e metabólicas são comuns em indivíduos com mais de 40 anos. Em uma grande metanálise
(análise de todos os estudos publicados sobre o tema) que
estudou a melhora da cognição em homens e mulheres
com o uso de multivitamínico, por exemplo, mostrou bons
resultados em relação à melhoria da memória recente,
conhecida como memória de trabalho, que é uma grande
queixa dos idosos.3 Em outra revisão, documentou-se
a melhora da inteligência e performance acadêmica em
crianças saudáveis que usaram um multivitamínico.12
Já foi visto que o uso de altas doses de ácido fólico não
foi suficiente para reverter o excesso de homocisteína no
plasma de pessoas com alterações no metabolismo deste
aminoácido, uma vez que o indivíduo pode ter um defeito
genético na conversão do ácido fólico em sua forma ativa,
o 5-MTHF. Em um estudo com 106 mulheres entre 30 e
42 anos (não fumantes, não vegetarianas e pressão arterial normal) com níveis altos de homocisteína no sangue,
foi visto que uma suplementação multivitamínica foi mais
eficiente na redução da homocisteína, além do que doses
altas de ácido fólico que podem se tornar pró-inflamatórias.1 Os resultados sugerem que não adianta focar apenas
em um nutriente, pois quando há uma alteração instalada,
diversos substratos são necessários e atuarão em conjunto
para corrigi-la.
No caso de gestantes, a suplementação com vitaminas já
está estabelecida como uma forma de diminuir a prematuridade e o baixo peso ao nascer, no entanto, avaliar o uso
junto com um médico é fundamental, pois ele quem vai
definir quais são as doses exatas para garantir a saúde.5
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POR QUE É MELHOR O MULTIVITAMÍNICO
MANIPULADO?
A farmácia de manipulação existe para que se possa fazer a individualização adequada da medicação
para a necessidade do paciente. Assim, um médico ou nutricionista, com conhecimento sobre o histórico familiar do paciente, seus hábitos de vida e alimentação, sua condição clínica, poderá determinar
os objetivos da suplementação de vitaminas e recomendar as doses adequadas dos nutrientes, de
maneira individual a cada paciente.
No Brasil os multivitamínicos comerciais têm suas doses limitadas ao RDA (dose diária recomendada)
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não para suprir as necessidades atuais da vida moderna. O RDA da vitamina C, por exemplo, é de 90
mg, o suficiente para não se ter escorbuto, mas doses maiores que 500 mg previnem melhor uma
série de doenças.
Os minerais usados nos multivitamínicos comerciais são minerais de pouca absorção, pois estão
na forma de óxidos (óxido de zinco...), como são encontrados no solo. Nos multivitamínicos manipulados utilizam-se minerais na forma de quelados. Quelar em grego significa abraçar, assim
os minerais estão “abraçados” por aminoácidos e são muito mais absorvidos que os minerais na
forma de óxido. Além disso, pode ser acrescentado substâncias que não estão disponíveis nos
multivitamínicos comerciais, como licopeno, que previne doenças na próstata e na mama, ou
gamatocoferol que é uma vitamina E natural de melhor qualidade que a alfa-tocoferol sintética
usada pelos multivitamínicos.

MULTIVITAMÍNICO aliado a práticas saudáveis
A suplementação adequada de vitaminas e minerais deficitários, aliada à incorporação de hábitos de
vida saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma dieta balanceada, representam os
pilares para a manutenção do equilíbrio metabólico e funcional do corpo, prevenindo doenças e promovendo um envelhecimento saudável
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Essentia Pharma:
Atenção Constante
à Sua Saúde

U

Um dos grandes desafios da Essentia Pharma é
o desenvolvimento de fórmulas farmacêuticas e
suplementos totalmente isentos de açúcares e
edulcorantes artificiais, que tenham boa aceitação,
influenciando de maneira positiva a saúde do paciente.
Segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos, doenças
infecciosas não são mais as grandes responsáveis pela
mortalidade mundial. Novas patologias relacionadas aos
maus hábitos alimentares e mutações genéticas roubaram
o lugar que antes era dos vírus e das bactérias. De acordo
com a Organização das Nações Unidas (ONU), doenças
crônicas não transmissíveis como câncer, diabetes e
problemas no coração são responsáveis por cerca de 35
milhões de mortes ao ano.
Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco,
destacam outro responsável pela mudança na saúde
pública mundial, além do cigarro e do álcool: o açúcar.
Os autores afirmam que os efeitos danosos do açúcar no
organismo humano são semelhantes aos promovidos pelo
álcool e que seu consumo também deve ser regulado. O
problema não está na obesidade em si, mas na disfunção
metabólica. Pessoas não obesas estão desenvolvendo
mais problemas no fígado e nos rins que antigamente.
Os autores defendem o controle das taxas de açúcar no
alimento como política pública de prevenção de doenças.
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É a farmácia referência nacional no desenvolvimento de produtos para
os pacientes autistas ou com transtorno de desenvolvimento
Polivitamínicos, suplementos, medicamentos industrializados ou até mesmo manipulados em farmácias convencionais geralmente contêm em sua formulação grandes quantidades de açúcares, corantes e edulcorantes artificiais,
que podem desencadear alterações na glicemia, processos
alergênicos aos pacientes sensíveis e até mesmo doenças
inflamatórias e neurológicas mais complexas.
A Essentia Pharma se diferencia integralmente no mercado magistral e farmacêutico, uma vez que considera que
o papel da farmácia vai além da disponibilização de um
medicamento. A filosofia de trabalho prioriza a saúde e o
bem-estar dos pacientes. Dentro desta concepção busca
diferenciais de qualidade, entre os quais, a utilização de
cápsulas sem corantes, a isenção de açúcares e edulcorantes artificiais como aspartame, ciclamato, sacarina, acessulfame, soluções orais e xaropes sem adição de açúcar,
cápsulas sublinguais aromatizadas com adoçantes naturais,
entre outros.
Com isso, a Essentia consegue produzir medicamentos de
alta qualidade para o público mais sensível e delicado: as
crianças. Entre as crianças, está um grupo mais sensível
ainda: as crianças autistas. Desta forma, a Essentia Pharma
participa ativamente do PROJETO AUTISMO. É a farmácia
referência nacional no desenvolvimento de produtos para
os pacientes autistas ou com transtorno de desenvolvimento, assim como apoia financeiramente iniciativas de
esclarecimentos e divulgação dos tratamentos biomédicos
no Brasil. O autismo é descrito como uma desordem que
compromete o desenvolvimento psiconeurológico e afeta
a capacidade de comunicação, compreensão e linguagem,
afetando assim o convívio social. O tratamento base destes
pacientes está diretamente relacionado ao controle da dieta e do consumo de alimentos extremamente alergênicos,
como o glúten.
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Com embasamento internacional sólido, a Essentia desenvolve formulações específicas e diferenciadas para os autistas,
com intuito de satisfazer todas as necessidades inerentes à
utilização de medicamentos e suplementos. As fórmulas são
desenvolvidas sem adição de corantes, aromas ou edulcorantes artificiais, glúten, caseína, lactose, soja, e totalmente
isentas de açúcar. Utiliza como edulcorantes somente substâncias naturais e seguras como Stevia, Taumatina, Luo Han
Guo e Polióis (xilitol, eritritol, maltitiol e sorbitol).
A adesão ao tratamento farmacológico depende da aceitação
e da facilidade de administração do medicamento. Frequentemente, as especialidades farmacêuticas comercializadas
em drogarias e farmácias convencionais, não atendem às
necessidades específicas destes pacientes pediátricos, que
necessitam de matérias-primas diferenciadas, doses individualizadas e principalmente cuidados especiais quanto à
adição de aditivos alimentares. Encontrar formas de administração dentro destes padrões é um desafio farmacotécnico
constante na Essentia. Todas as fórmulas desenvolvidas são
previamente testadas e aprovadas pela equipe técnica quanto
à palatabilidade (sabor) e estabilidade dos produtos.
A gratificação e o reconhecimento ficam evidenciados no sucesso dos tratamentos e nos relatos de mães e familiares, pois
o autista é a criança mais exigente quanto às particularidades
necessárias a cada desenvolvimento e também à dificuldade
de tornar contínua a administração dos medicamentos.
A Essentia Pharma foi idealizada para suprir, facilitar e adequar as necessidades mais individuais e específicas de cada
paciente, e se diferencia no setor magistral através da superioridade em todos os processos de desenvolvimento, desde
a escolha das melhores matérias-primas até o cuidado refinado na utilização de aditivos alimentares que não comprometem a saúde dos pacientes.
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Quatro mudanças de estilo de
vida podem proteger seu coração
e reduzir significativamente o
risco de morte

U

Um grande estudo multicêntrico, liderado por pesquisadores
da Universidade John Hopkins, documentou a relação entre
estilo de vida e saúde cardíaca, adicionando mais evidências às
recomendações de adoção de hábitos de vida saudáveis, como a
prática de exercício, dieta balanceada, manutenção do peso e, mais
importante, não fumar. Os pesquisadores provaram que se adotarem estes quatro cuidados as pessoas estarão protegidas contra
doenças coronárias, bem como o acúmulo precoce de cálcio nas
artérias do coração, e ainda terão uma redução de 80% no risco de
morte, independentemente da causa, em um período de oito anos.
“Para nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que documentou uma associação de proteção entre os fatores de estilo de vida
poderem baixar os riscos dos sinais precoces de doença vascular,
doenças coronárias e de morte, em uma única avaliação longitudinal”, diz Haitham Ahmed, o autor que é um residente de medicina
interna, no Centro Ciccarone de Prevenção de Doenças Cardíacas,
na Universidade Johns Hopkins.
“Foram avaliados dados de mais de 6.200 adultos, de 44 a 84 anos
de idade, entre africanos, latino-americanos e chineses. Todos foram acompanhados por uma média de 7,6 anos. Aqueles que adotaram as quatro hábitos de vida saudáveis apresentaram diminuição
de 80% na taxa de mortalidade durante o período avaliado, em
comparação com os participantes que não adotaram os mesmos
hábitos, diz Ahmed.

Esse estudo foi aplicado nos participantes do chamado Multi-Ethnic Study Of Atherosclerosis (MESA), que prospecta os fatores
de risco, prevalência e prevenção de doenças cardíacas. Eles foram recrutados em seis centros médicos acadêmicos e não tinham
diagnóstico de doença cardiovascular, quando foram matriculados.
Todos os participantes tiveram dosados o escore de cálcio coronário com tomografia computadorizada, quando foram matriculados
pela primeira vez no estudo, para ver se havia sinais precoces de
depósitos de cálcio nas artérias do coração, que são conhecidos

por contribuir para o risco de ataque cardíaco. Como o estudo progredia, os pesquisadores também avaliaram se os participantes
tiveram um ataque cardíaco, parada cardíaca súbita, dor no peito,
angioplastia ou morreram devido à doença cardíaca coronária ou
outras causas.
Os pesquisadores desenvolveram uma pontuação de estilo de vida
para cada um dos participantes, variando de 0 (menos saudável)
a 4 (mais saudável), com base em sua dieta, índice de massa corporal (IMC), quantidade de atividade física regular e tabagismo.
O resultado apontou que apenas 2% do total de participantes, ou
seja, apenas 129 participantes, que satisfaziam os quatro critérios
completos de vida saudáveis. “De todos os fatores de estilo de vida,
descobrimos que evitar fumar desempenhou o maior papel na redução do risco de doença cardíaca coronariana e de mortalidade”,
diz Roger Blumenthal, cardiologista e professor de medicina na
faculdade de medicina, da Universidade John Hopkins. De fato, os
fumantes que adotaram dois ou mais dos hábitos saudáveis ainda
tinham menores taxas de sobrevivência após 7,6 anos, do que os
não fumantes que eram sedentários e obesos”.
Blumenthal, que também é o presidente da filial de Maryland da
American Heart Association, diz que os resultados “reforçam as
recentes recomendações da Associação Americana do Coração,
que indicam a manutenção de uma dieta rica em vegetais, frutas,
nozes, cereais integrais e peixes, mantendo um IMC inferior a 25,
ser fisicamente ativo e não fumar para prevenir doenças cardíacas”.
Os pesquisadores enfatizam que o seu estudo mostra a importância
de hábitos de vida saudável, não só para reduzir o risco de doença
cardíaca, mas também para a prevenção da mortalidade por outras
causas. “Embora existam fatores de risco que as pessoas não podem
controlar, como a seu histórico familiar e idade, estas medidas de
estilo de vida são coisas que as pessoas podem mudar e, consequentemente, fazer uma grande diferença na sua saúde. É por isso que
acho que essa pesquisa é tão importante”, afirma Ahmed.

Fonte: ScienceDaily, 03 de junho de 2013 (www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130603090552.htm)
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Telômeros
Marcador da idade biológica

J

Já se sabe que a idade cronológica (conhecida como
DNA: “data de nascimento antiga”) pode não se
relacionar com a idade biológica (quão novo ou velho
a pessoa realmente é). Assim, além das aparências,
faltava um marcador objetivo do processo de
envelhecimento. A idade biológica, afirma Samani,
da Universityof Leicester, coautor de um relatório
publicado na NatureGenetics, é relacionada ao
comprimento dos telômeros – extensões de DNA ao
final dos cromossomos que protegem esses preciosos
pacotes de genes do desgaste diário. Os cientistas
acreditam que, quando nascemos, nossos telômeros
têm um certo comprimento que vai diminuindo
conforme nossas células se dividem e, como resultado,
nós envelhecemos.22
O tamanho dos telômeros indica diretamente a idade
celular, assim como o efeito de muitas medidas
consideradas “preventivas do envelhecimento” que
não se tinha como comprovar seu efeito. Assim, o
estudo dos telômeros é a mais nova e intrigante área
da ciência para uma melhor compreensão do processo
da vida e do envelhecimento.22
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CIÊNCIA DOS TELÔMEROS

O tamanho dos telômeros indicam fatores
da nossa saúde
TelômeroS

Existem trilhões de células em nosso corpo e a um
determinado momento um grande número delas
está se dividindo para nos manter vivos e saudáveis.
O processo é guiado pelos genes situados nos 23
pares de cromossomos encontrados no núcleo de
todas as células do nosso corpo. Os cromossomos
são longas sequências de DNA que contêm todo o
nosso material genético. Cada par de cromossomos
consiste de um originário de sua mãe e um de seu pai,
sendo torcidos um ao redor do outro, formando uma
estrutura chamada de dupla hélice. 7,8
O especial interesse dos cientistas são as
extremidades de cada cromossomo, conhecidas
como telômeros. Os telômeros não têm nenhuma
função genética; eles são simplesmente

alongamentos de DNA (repetições dos pares de
base) que protegem o restante do cromossomo.
Estes pequenos pedaços de DNA são essenciais para
uma função celular saudável tendo sido comparados
às pontas plásticas de cadarços de sapato, pois eles
evitam que o cromossomo “desfie”.7,8
No entanto, os telômeros se tornam cada vez mais
curtos cada vez que a célula se divide. Quando
nascemos temos 15.000 bases de telômeros, a
rápida multiplicação na primeira infância faz com
que cheguemos na adolescência com 10.000 bases.
A cada replicação celular perdemos 100 a 200
bases, e se o tamanho dos telômeros diminuir de
5.000 bases, passa a dar instabilidade no DNA e, as
pontas começam a se “desfiar”. Quando ficam curtos

Telômeros
Conforme a célula se divide, com o tempo os telômeros encurtam até que a divisão celular deixa de ocorrer
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demais, as células atingem a senescência reprodutiva
e não conseguem mais se dividir, e o resultado pode
ser os vários problemas de saúde associados ao
avanço da idade. 7,8
Somente recentemente os cientistas começaram
a compreender a fundamental importância dos
telômeros encurtados. Pesquisas demonstraram
que pessoas de mais de sessenta anos de idade que
têm telômeros longos demonstram melhor saúde
cardíaca e um sistema imunológico mais forte do que
outras pessoas da mesma faixa etária que possuem
telômeros curtos. Desta forma, está se tornando bem
claro que manter o comprimento do telômero previne
o declínio relacionado à idade, sendo este um bom
marcador do envelhecimento biológico. 7,8

TELÔMEROS: MARCADOR DO
ENVELHECIMENTO E ADOECIMENTO
Telômeros curtos aumentam o risco de doenças

A partir do descobrimento da relação do tamanho
dos telômeros com o envelhecimento, uma série
de trabalhos científicos começaram a mostrar que
esta medida poderia ser também uma medida
de saúde das pessoas. Sabemos que o estresse
causa envelhecimento e doença. Quem não teve
um conhecido ou familiar que após um evento
muito estressante não ficou com cabelos brancos
e envelheceu aparentemente muitos anos? Então
se dosou o tamanho dos telômeros em pessoas
deprimidas, que passaram por um grande
estresse, e verificou-se que seus telômeros eram
menores que em pessoas sadias.12 Além disso,
pessoas que tinham que cuidar de um familiar
com demência, com grande estresse medido pela
curva de cortisol, tinham uma relação direta entre
o estresse e tamanho dos telômeros.13
Devaneio mental, ansiedade constante, falta de
presença e atenção são sintomas comuns em
pessoas estressadas. Assim sendo, dosaram os
telômeros dessas pessoas e eram menores do que
os das pessoas calmas e tranquilas.14 Sabe-se que

meditação é uma prática milenar para longevidade,
e a técnica que leva ao oposto do devaneio mental
e ansiedade constante. Sabendo disso, Dosaram
os telômeros de praticantes de meditação, e
descobriram que seus telômeros eram maiores
que das pessoas que não meditavam. 15
O tamanho dos telômeros também é o marcador
da eficiência do sistema imune. Em um trabalho
interessante para demonstrar isso na prática, ao
se medir o tamanho dos telômeros nos glóbulos
brancos de 156 pessoas saudáveis de 18 a 55 anos
de idade. Depois administraram gotas nasais com
o vírus do resfriado comum (Rhinovirus) e viram
como reagiam e também se ficavam resfriados ou
não. O resultado demostrou que quanto menor os
telômeros dos linfócitos maior foi o risco de ter a
infecção!16

pessoas com mais de 60 anos de idade e com
telômeros mais longos têm probabilidade menor
de desenvolver doenças cardíacas e, inclusive, são
mais resistentes a infecções. Essas evidências
foram obtidas por meio da análise dos prontuários
de 143 pessoas ao longo de vinte anos de estudos
contínuos. As análises periódicas revelaram que
aquelas com telômeros maiores eram 30% mais
protegidas contra o desenvolvimento de doenças
cardíacas e 88% delas eram mais resistentes
a doenças infecciosas. Essas duas vantagens
conferiram ao grupo de pessoas com telômeros
maiores a possibilidade de viver entre quatro e
cinco anos a mais do que aquelas com telômeros
menores. A ligação entre telômeros mais curtos e
com maiores riscos de doenças, relacionadas com
a idade, é provável que tenha a ver com o efeito
dos telômeros sobre a vida de cada célula. 23

Em um estudo clássico, divulgado na revista
americana Scientific American e realizado
por pesquisadores da Universidade de Utah
nos Estados Unidos, ficou comprovado que as

A consequência natural destes achados é se
perguntar como os telômeros diminuem? Como
se pode preservá-los? Como se pode aumentá-los
se já estiverem diminuídos?
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TELOMERASE: A ENZIMA QUE
REFAZ OS TELÔMEROS
Diminuição da atividade da enzima
prejudica os telômeros
O encurtamento dos telômeros ocorre
porque a maioria das células somáticas
normais para de sintetizar a telomerase.
Essa enzima é uma ribonucleoproteína
que confere às células a capacidade de
refazerem seus telômeros, e recuperar a
perda de telômeros que acontece a cada
replicação celular. 7
Durante o desenvolvimento humano, a
função da telomerase declina e os telômeros
se encurtam, e, após centenas de divisões
celulares, as pontas dos cromossomos ficam
danificadas, podendo os genes situados
próximos aos telômeros serem danificados. 7

A senescênca celular – que se caracteriza
pela perda da capacidade das células normais
se dividirem – pode ser uma manifestação de
perda da telomerase. A perda da telomerase,
e consequente não recuperação do tamanho
dos telômeros é a causa do fenômeno de
Hayflick: as células normais dos mamíferos
não são imortais, e após determinados
números de multiplicações perdem esta
capacidade e morrem.
A telomerase foi identificada pela primeira
vez em meados da década de 80, do século
passado, por Greider e Blackburn, em
organismos simples como a Tetrahymena. Esta

descoberta deu a estas autoras o prémio Nobel
de Medicina em 2009. 24
Assim, o que diminui os telômeros é a menor
atividade da enzima que os recupera: a
telomerase. Todos os fatores que afetam essa
enzima prejudicam diretamente o tamanho
dos telômeros, e com isto a longevidade ou não
das células. O exemplo mais peculiar são as
células cancerosas. Elas conseguem se tornar
“imortais” porque têm a telomerase ativada e
funcionando plenamente. Outro exemplo são
as células sexuais masculinas que também se
reproduzem por toda vida pela alta função da
telomerase neste tecido. 9,19

Imagem: Divulgação
Carol W. Greider (à esquerda) e Elizabeth H. Blackburn (à direita), ganhadoras de Prêmio Nobel pela descoberta da telomerase
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Ômega 3 é um dos nutrientes da longevidade

COMO PRESERVAR OS TELÔMEROS
E A TELOMERASe
Uma das dificuldades no estudo do
envelhecimento é determinar a eficácia dos
tratamentos sobre o envelhecimento humano.
Com os estudos dos telômeros conseguiuse documentar uma série de medidas
preventivas e comprovar seus efeitos. A ação
epigenética (que está além dos genes) ganhou
um grande aliado para tornar compreensível
o mecanismo da longevidade, e assim poder
definir novas intervenções.
Diversas substâncias estão sendo pesquisadas
e avaliadas quanto a sua eficiência de intervir no
processo de envelhecimento. Os mecanismos
de ação geralmente estão relacionados com a
capacidade de estimular a enzima telomerase,
aumentar o número ou alongar os telômeros,
além de inverter determinados mecanismos
do envelhecimento, declinando a morte das
células, que antes eram julgadas inevitáveis
após um certo número de divisões.

Antioxidantes
Sempre se soube do benefício dos
antioxidantes, mas não se compreendia
como agiam para ajudar um envelhecimento

saudável. Hoje se sabe que o estresse
oxidativo é um dos principais mecanismos de
destruição da telomerase. Como exemplo da
ação dos antioxidantes temos:
1) Ascorbato de magnésio fosfato: o centro de
investigação da universidade de Hiroshima,
dirigido pelo investigador K. Furumoto, do
departamento de biologia celular, demonstrou
que uma forma especial de vitamina C
diminuía significativamente o declínio –
associado à idade – do nível de telomerase. 5
2) Chá Verde: o extrato de chá verde contendo
polifenois, e, sobretudo na forma de galato
de epigalocatequina, é reconhecido pela sua
capacidade de alongamento dos telômeros
no ser humano. Um abrangente estudo
chinês realizado por Chan e colaboradores
envolvendo mais de 2000 participantes com
idade igual ou superior a 65 anos, mostrou
que um consumo de, pelo menos, 700 ml por
dia de chá verde (o equivalente a 700 mg de
extrato) permitiria obter um alongamento
médio dos telomeros superior a 46%, o que
equivaleria a um prolongamento de cinco anos
de tempo de vida, em especial nos homens.2

3) L-Carnosina: também denominada betaalanina-L-histidina, este dipeptídeo é uma
molécula natural encontrada no músculo
esquelético e no cérebro. É reconhecida
pelas suas propriedades de antiglicação e
antioxidantes e evidenciou igualmente em
estudo realizado por Shao e colaboradores,
em meio de cultura, e em particular nos
fibroblastos dos pulmões, combater os
danos e os encurtamentos dos telômeros em
cerca de 32% (de 26.8 versus 39.4 TRFs terminal restrictionfragments) e permitir um
alongamento substancial do tempo de vida.6

Multivitamínico e Ômega 3
Os benefícios dos multivitamínicos e Omega 3
também são conhecidos como nutrientes para
longevidade, e também foram documentados
sua ação a nível dos telômeros.17,4

Atividade Física
Sabe-se que atividade física é importante para
a longevidade, e agora se documentou que
esta reduz a destruição da telomerase ligada à
idade e estabiliza o tamanho dos telômeros.18
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COMO ATIVAR A TELOMERASE E
AUMENTAR OS TELÔMEROS JÁ DIMINUíDOS
Possível fonte da juventude
No futuro, dosar os telômeros será igual a dosar
o colesterol. Ainda não disponível no Brasil, este
exame avalia a real saúde e longevidade da pessoa
analisada. Se os telômeros estiverem reduzidos, a
busca por um tratamento que ative a telomerase e
recupere os telômeros se tornará uma “fonte da
juventude”.
Já existem investigações sobre o extrato
ultrapurificado de uma planta chinesa, o Astragalus
membranaceus. Pesquisas demonstram que esse
extrato possui glicosídeos que podem ativar a
telomerase. Observou-se nos estudos científicos a
melhora de uma série de sintomas que são comuns
com a idade, como exemplo: otimização do sistema
imune, redução do colesterol total e LDL, melhora
da insulina e glicemia de jejum, redução da pressão
arterial, melhora cognitiva e da memória, melhora da
densidade óssea...3,10,11
Existe uma grande discussão na literatura se o
aumento da telomerase não levaria a um aumento
da incidência de câncer. O que foi percebido é que,
embora o câncer tenha a telomerase ativada como
um de seus múltiplos mecanismos, a ativação da
telomerase “forçada” levou a uma diferenciação
celular maior nas células cancerosas, ao invés de
uma maior malignização.19 Outra descoberta com
os estudos é que os ativadores da telomerase não
aumentam de forma inespecífica os telômeros,
mas aumentam os telômeros mais curtos, que são
os que realmente precisam ser aumentados.20 Este
fenômeno de um efeito maior sobre os pacientes
com telômeros mais curtos, justamente os pacientes
com maior risco de mortalidade, faz este um
promissor tratamento para a longevidade. 21
Astragalus membranaceus
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Refúgios
Exclusivos
Para quem busca bem-estar e gosta
de conhecer outras culturas

O

O que é o que é? Tem ouro, platina e cristal, mas não é joalheria? Tem
caviar e café, mas não é restaurante? Se você pensou em spas de luxo,
acertou. Novas técnicas e tratamentos estéticos atraem pessoas para
várias partes do mundo que, além fazer turismo, desejam investir seu
tempo – e dinheiro - no bem-estar físico e espiritual. Tudo isso, é
claro, com muita exclusividade.
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Esses espaços, ricos não só em sua arquitetura, como também em detalhes
artísticos, eram frequentados por todos os membros da sociedade,
inclusive nobres e militares de alta patente que iam as casas de banho em
busca de bem estar, e também era um momento de socialização

Os spas nem sempre foram templos luxuosos. Os primeiros
spas sugiram há muito tempo, vem da pré-história, como
apontam pesquisas arqueológicas realizadas na França e na
República Tcheca. Uma das teorias a respeito do nome spa
vem do nome de uma cidade na Bélgica, Spa, que era conhecida na Roma Antiga como Aquae Spadanae. E foi durante o domínio do império romano que as casas de banho começaram
a ser difundidas e popularizadas por toda a Europa. Cidades
como Bath (Inglaterra), Baden Baden (Alemanha) e Aix-les
-Bain (França), foram assim nomeadas por sediarem grandes
casas de banho.
Acreditando no poder curativo das águas - daí outra possível
origem do nome, as iniciais de Salus Per Aquam ou Sanitas
Per Aquam, que significa saúde pela água – os gregos e romanos construíram espaços de banho perto de fontes minerais e
termais, não só para relaxamento, mas pelo caráter medicinal
das águas. Esses espaços, ricos não só em sua arquitetura,
como também em detalhes artísticos, eram frequentados por
todos os membros da sociedade, inclusive nobres e militares
de alta patente que iam às casas de banho em busca de bem
-estar, e também era um momento de socialização.
Atualmente alguns hotéis ou resorts spa oferecem serviços
que em nada lembram os simples banhos frios em pequenas
piscinas do tempo dos romanos. No cardápio de opções estão
massagens de diversos tipos, sauna, ofurô, exfoliação e até
mesmo meditação.
É claro que todos esses mimos têm seu preço, porém, se dinheiro não for problema, aqui vão algumas dicas de spas em
resorts que impressionam com tanta sofisticação.
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Assawan Spa & Health Club
Burj Al Arab, Dubai
Entre o Mar do Golfo Persa e o deserto de Dubai figura o icônico Burj Al Arab. No famoso hotel que se assemelha a uma vela,
está instalado o Assawan Spa & Health Club. Em dois andares do
spa, o hóspede pode desfrutar de sessões de shiatsu, reflexologia,
massagem tailandesa, sueca e balinesa, bem como massagens com
aromaterapia e ervas selecionadas.
Já para os que desejam atenuar indesejáveis rugas e celulite, as
opções de terapia estética incluem o uso de platina, ouro, caviar e
algas marinhas. Quem dispõe de tempo e pretende aproveitar tudo
o que o spa tem a oferecer, há os planos combinados que se adequam à necessidade do hóspede, que pode comprar os cosméticos
usados nos tratamentos na butique do hotel.

Tabacon Grand Spa Thermal Resort
Costa Rica
Próximo a uma área de atividade vulcânica e cravado em meio à
densa floresta tropical costarriquenha está o Tabacón Grand Spa
Thermal Resort. Naturalmente aquecidas pelo vulcão Arenal, as
águas termais e cachoeiras são apenas alguns dos atrativos do
resort, que também encontram no vulcão a matéria-prima utilizada em alguns dos recursos terapêuticos disponíveis. A lama, por
exemplo, desintoxica a pele e melhora a circulação sanguínea.
Outra especialidade do Grand Spa é o Shirodhara, terapia de origem
hindu, que usa óleos quentes para ativar os chakras, proporcionando o alívio do estresse e evita doenças mentais, bem como melhora
a circulação sanguínea na cabeça, reduzindo a tensão.
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The Royal Zambezi Lodge Touch Spa
Zâmbia
Para quem deseja maior contato com a vida selvagem e quer aliar
aventura em um safari na Zâmbia a momentos de relaxamento e
tranquilidade, o The Royal Zambezi Lodge Touch Spa pode ser uma
boa opção. Localizado no coração da África, o spa oferece vários
tipos de massagem, incluindo a “Tradicional Zambian Ukuchi”,
originária da África Central, ideal para alívio do estresse, tensão e
depressão pós-parto. É claro, passeios pela savana africana para ver
de pertinho a fauna local.

Banyan Tree Spa
Marina Bay Sands, Singapura
Tão antiga quanto na Europa, a tradição dos spas na Ásia também
é forte. Lá estão alguns dos mais luxuosos centros terapêuticos do
mundo. A rede Banyan Tree Spa, por exemplo. Quando o primeiro spa dessa rede instalou-se no continente asiático, foi pioneiro
em aliar os jardins tropicais com as terapias orientais e holísticas,
focadas na harmonia espiritual, mental e física, aplicando práticas
milenares, transmitidas de geração a geração.
O Banyan Tree proporciona aos hóspedes um santuário para os
sentidos, um lugar para a renovação da mente e do corpo, enfatizando mais o contato humano do que mecânico e o uso de temperos e ervas naturais.

ESPA at Resorts World Sentosa
Singapura
A ilha Sentosa, que até 1970 era um forte militar, atualmente
abriga um dos mais populares resorts de Singapura, onde estão
instalados oito hotéis e inúmeras opções de entretenimento - inclusive uma filial do parque Universal Studios. É nesse pedacinho
do paraíso que os frequentadores podem usufruir do ESPA, um
oásis de tranquilidade planejado especialmente para quem deseja
um relaxamento total e recreação.

Imagem: Divulgação
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Banho turco, sauna de cristal e pedras, fontes de gelo, yoga e meditação são algumas das modalidades do ESPA. E se depois de tanto
relaxamento bater a fome, é só ir ao Tangerine, um café comandado
por Sam Leon, o chef-celebridade da Singapura.

PRIMEIRA CLASSE

Imagem: Divulgação

Talise Ottoman Spa
Jumeirah Zabeel Saray Hotel, Dubai
Para quem sonha em ser Rei Shariar ou Sherazade, o lugar adequado para passar mil e uma noites de sonho é o Talise Ottoman
Spa, digno de um conto persa. Nesse palácio disfarçado de spa, o
Shariar ou a Sherazade - ou melhor, o hóspede - desfrutará não
somente do que há de melhor em termos de estrutura, como também da melhor qualidade de cosméticos.

que água é a personagem principal desses spas, que possui três
suítes de hidroterapia, sete salas terapêuticas, piscinas externas e
internas de águas medicinais e termais.
Para os que desejam uma experiência relaxante “a seco”, há opções de massagens com óleos essenciais, algas marinhas, caviar
e lama termal.

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort
Governador Celso Ramos

Desde o peeling de café à máscara de ouro, todas as matérias
-primas usadas nos tratamentos desse spa foram pesquisadas
e adquiridas em várias partes do mundo, por exemplo, a rosa
damascena dos Himalaias, sais de cristal de Caxemira, óleo de
argan do Marrocos, chá branco de Paris e até mesmo extratos
naturais da Amazônia.

Evania Ladies’ Spa and Seba Gentlemen’s Sports and Wellness Center
Park Hyatt, Arabia Saudita
Respeitando costumes muçulmanos, o spa do Park Hyatt em Jeddah, na Arábia Saudita, é dividido em dois: o Evania para as mulheres e o Seba para os homens.
Nos dois, o lema “sanitas per aquam” é levado a muito a sério, já

Se todos esses spas parecerem muito distantes ou se a falta de
tempo for um problema, a solução está bem perto de você. O Brasil
também tem excelentes opções para quem quer relaxar em grande estilo, como é o caso do Ponta dos Ganchos Exclusive Resort.
Localizado em Governador Celso Ramos, 40 km de Florianópolis,
serviu de refúgio para os ídolos da música internacional Paul McCartney e Beyoncé. Quem se hospeda lá também pode ter tratamento digno de estrela no spa do resort catarinense. Instalado em
um lugar paradisíaco com vista para o mar em uma península particular, o spa do Ponta dos Ganchos proporciona uma experiência
sem igual a quem deseja relaxar e recarregar as baterias em seus
bangalôs próximos à praia. Portanto, se você está organizando um
roteiro para suas próximas férias, por que não hospedar-se em
um desses hotéis e aproveitar um dia dedicado somente a você? O
difícil mesmo vai ser decidir qual deles escolher.
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Prática esportiva a céu aberto e entre amigos

C

Correr faz bem para a saúde. Sim, você já sabe disso.
Sabe também que a corrida proporciona melhora da circulação coronariana, diminui as chances de AVC, auxilia
a prevenção de hipertensão e doenças cardíacas, fortalece os tendões e ligamentos, combate a osteoporose,
reduz o estresse e diminui a ansiedade e tantos outros
benefícios que poderiam encher as páginas da revista.
É por isso que atualmente milhares de pessoas correm
em busca de uma vida saudável.

Melo a facilidade em relação a local para se treinar, que pode ser
em qualquer lugar que se possa caminhar ou correr, a flexibilidade de horários, permitindo que cada um encaixe seu treino
nos horários livres e o bem-estar provocado pela corrida sejam
alguns dos pontos que atraem as pessoas a virarem atletas:
“percebo que geralmente os praticantes começam despretensiosos, em pouco tempo torna-se competitivo consigo mesmo,
passam a querer correr maiores distancias, por mais ou menos
tempo”, garante o treinador.

Há relatos de que essa prática que vem ganhando cada vez
mais adeptos tenha começado no Brasil no início do século 20,
no ano de 1906, na Bahia. Mesmo sem um número exato, estima-se que hoje mais de 5 milhões de brasileiros pratiquem a
corrida como atividade esportiva regular. Em 2012, só no estado de São Paulo, mais de 500 provas oficiais foram realizadas,
sendo os com maior destaque circuitos como: Maratona de São
Paulo, Circuito Caixa, além de provas tradicionais como a São
Silvestre e circuitos de marcas esportivas.

Os clubes de corrida também ganham destaque, como é o caso
do Formacco, em Florianópolis – Santa Catarina, coordenado
pelo professor de Educação Física Antônio Saccomori, é um dos
17 grupos de corrida ativos na capital catarinense e conta com
profissionais que orientam os 70 atletas durante os treinos
diários na Avenida Beira Mar, um dos lugares da cidade mais
procurados para prática de esportes a céu aberto.

Conversamos com o diretor de marketing da Associação dos
treinadores de corrida de rua de São Paulo e também diretor
técnico, Douglas de Melo, que atua na Top Notch Training, empresa paulista especializada em preparação física personalizada, treinamento de caminhada e corrida, ele garante que a forte
adesão a essa modalidade é devido à consciência que as pessoas estão ganhando em relação à importância da prática de
exercício: “muita gente percebeu a necessidade de um melhor
condicionamento físico e cuidado com a saúde, nos últimos
anos. A maioria dos médicos inicialmente aconselham uma
caminhada de meia hora, três dias por semana. E logo a pessoa
está trotando, passando pra corrida de maneira natural.”
Ter um acompanhamento de um profissional é tão importante
quanto praticar exercícios, é essencial para quem está começando não só na corrida de rua, mas em qualquer atividade
física. A prescrição do exercício é individualizada, depende
da condição física da pessoa, da sua disponibilidade de tempo
e, principalmente, do que ela gosta de fazer. Para Douglas de

Convidada por Saccamori quando o clube estava começando,
a professora Marcia Medeiros fala do grupo com brilho nos
olhos. “O Clube de Corrida foi algo grandioso na minha vida,
porque além de ajudar a minha saúde, é também meu lado social. Ali fiz amigos de verdade, pessoas com quem posso contar
nos momentos de alegria e tristeza”.
Marcia - que já participou da Meia Maratona de Florianópolis e
está se preparando para a XVII Meia Maratona Internacional do
Rio de Janeiro – descobriu ser diabética durante a gravidez e
passou a praticar atividade física para controlar a doença, mas
estar com os amigos é um dos fatores que mais a motiva a
correr. “Praticar uma atividade física, seja qual for, em grupo é
sempre mais gratificante e estimulante”.
Aos 57, o atleta Carlos Miguel Torres engrossa o coro. “A socialização é importante, eleva à auto estima, tem uma troca
de energia, afasta a solidão. Eu me sinto rejuvenescido.” Sem
contar a questão da saúde, que é o que mais o motiva. “O dinheiro que eu vou gastar com remédio, eu gasto com exercício,
com saúde e com clube. E eu quero envelhecer com saúde.”
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quando entrei no Clube, tudo mudou. Minha relação com a vida é diferente, procuramos
estar sempre juntos e na mesma sintonia

Dicas para quem deseja
começar a correr
* Começar com caminhadas seguindo
uma rotina de três vezes por semana, com
duração de 20 a 30 minutos. A frequência
cardíaca deve ser acompanhada pelo
profissional de Educação Física
* Ir aos poucos alternando os treinos entre
caminhadas e trotes curtos, por exemplo:
caminhar 3 minutos e correr 2,até chegar
aos 30min. Depois inverter, correr 3
minutos e caminhar 2. Ir progressivamente
aumentando o tempo das corridas.
* Alimentação também é importante e varia
de acordo com o treino e a intensidade.
Se for até 60min de treino, um lanche
30 minutos antes, composto de 1 fruta
+ 1 fatia de pão integral e azeite de oliva,
por exemplo, é suficiente. Sucos de fruta
puros devem ser evitados, pois podem
causar hipoglicemia de rebote durante o
treinamento. Já se a corrida durar mais
de 1 hora, deve-se investir numa refeição
um pouco mais reforçada uma hora antes
ou em algum alimento ou bebida fonte de
carboidrato de sais minerais após a primeira
hora de corrida.
* Se a pessoa se alimentou bem antes do
treino, o treino é curto e o objetivo dela é
emagrecer, ela deve esperar pelo menos
40min para se alimentar novamente. Já
se o treino é mais intenso e o objetivo é
competição ou condicionamento físico,
deve-se sim, comer algo depois.
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Além de iniciativas individuais, corporações estão incluindo na rotina dos colaboradores a corrida como uma maneira de proporcionar mais qualidade física e mental, ajudando no desempenho do funcionário: “O crescimento da corrida de rua facilitou para
que as empresas agregassem esta modalidade como projetos de qualidade de vida. É
fácil contratar um profissional e sempre tem um local próximo da empresa viável para
correr e caminhar. Com isso, aumenta-se também a visibilidade da empresa, pois os
atletas expõem a marca em camisetas, bonés, entre outros”, indica o treinador da Top
Notch, Douglas de Melo.
Para a professora Marcia, os benefícios da corrida vão além das pistas. “Há 3 anos, quando entrei no Clube (Formacco), tudo mudou. Minha relação com a vida é diferente, procuramos estar sempre juntos e na mesma sintonia. Reuniões, jantares em grupo, festas,
baladas, sempre estamos juntos”. A união do grupo atrai até os familiares dos atletas,
que acabam entrando para o clube também. É o caso da filha de Marcia. “Minha filha está
no clube tem mais ou menos um ano e gosta muito da integração com o pessoal. Vai
mais pela bagunça! Mas, como corre e pratica outros exercícios, isso está auxiliando-a na
perda de peso e a ter uma vida mais saudável.”.
Em cada maratona, em cada competição disputada, os relacionamentos dessa turma se
fortalecem. “Onze de nós vamos para o Rio participar da meia maratona internacional. É
muito boa essa integração, sem falar na bagunça! Inclusive alguns casais se conheceram
no clube e hoje estão ou namorando ou casados”, confidencia a professora Marcia. Correr
é a opção para quem busca uma atividade física, flexibilidade de tempo, vencer os próprios limites, e, quem sabe, criar um novo ciclo de amizade.

Um esporte para todos os bolsos
Além de mudar os hábitos alimentares, a rotina e o desempenho físico do atleta, a corrida
acaba contribuindo com o turismo. Quem toma gosto pelo esporte, passar a aliar os períodos de férias com o de competições, como, por exemplo, quem se prepara para correr
na Maratona de Paris ou outro destino de seu interesse.
Outro ponto que varia de acordo com o bolso do atleta são os equipamentos de corrida.
Para começar, basta um bom par de tênis e sair ganhando as ruas, mas a partir do momento que se ‘treina’ corrida, as pessoas investem em relógios/gps, tecidos de alta tecnologia, óculos especiais, tênis, fisioterapia preventiva, assessoria esportiva, academia
para fortalecimento com musculação, inscrição em prova, viagens, e aí o investimento
varia conforme a disponibilidade de cada um.

FITNESS

Suplementação
Um suplemento alimentar é indicado para complementar uma alimentação saudável e equilibrada. Quando se
pratica um esporte como a corrida, que exige um esforço
do nosso corpo, a suplementação contribui com as reservas de nutrientes do organismo, além de melhorar a
resistência aeróbia, ajuda a restabelecer e prevenir danos
ao tecido muscular, entre outras lesões. Confira alguns
suplementos aliados aos corredores:
* Glutamina - Aminoácido mais abundante no tecido
muscular. Protege a perda de massa muscular, acelera
a recuperação do tecido e atua no fortalecimento do
sistema imunológico.
* Proteína (whey protein, caseína, albumina, etc.) - são
usadas para melhorar a recuperação muscular, ganho de
força e produção de energia durante o exercício. Confira
mais informações no artigo “Whey Protein – benefícios e
ações terapêuticas não conhecidas” na página 76.
* Ômega 3 – Possui ação anti-inflamatória para vasos,
músculos, cartilagens e articulações.
* Vitaminas e minerais - Podem ser consumidas isoladas (como vitamina C, E e beta-caroteno, por exemplo) ou
de forma múltipla (multivitamínicos). São indicadas para
complementar as vitaminas e minerais obtidas com a alimentação quando estas são insuficientes para atender a
demanda, evitando deficiências nutricionais que podem
prejudicar o desempenho do atleta.
* Bebidas esportivas (isotônicos) - hidratam de maneira
eficaz, fornecendo energia através dos carboidratos e repondo sais minerais perdidos no suor. São indicadas em
treinos acima de 1 hora e nos dias mais quentes.
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Alergias alimentares
são causadas pela
utilização de pesticidas
que contêm cloro
Estudo mostra que quadros alérgicos podem
ser devidos ao uso de agrotóxicos, e compostos
clorados usados na água

A

Alergias alimentares estão em ascensão e já afetam 15 milhões
de americanos. De acordo com um novo estudo publicado na edição de dezembro da revista científica Asthma and Immunology, do
Colégio Americano de Alergia, os pesticidas que contêm diclorofenol são uns dos culpados por esse aumento.
O estudo relatou que altos níveis de diclorofenol, uma substância química usada em pesticidas e também para clorar a água,
foram encontrados no corpo humano e estão associados a alergias alimentares. “Nossa pesquisa mostra que os altos níveis
de pesticidas contendo diclorofenol podem causar intoxicação
alimentar em algumas pessoas, causando alergia”, disse a alergista Elina Jerschow, autora do estudo. “Este produto químico
é comumente encontrado em pesticidas utilizados pelos agricultores para conter insetos, produtos de controle de plantas
daninhas, bem como a água da torneira.”
Entre os 10.348 participantes do US Nacional Health and dos
Nutrition Examination Survey 2005-2006, 2.548apresentaram
taxas de diclorofenol na urina e 2.211 foram incluídos no estudo.
411 participantes tinham alergia alimentar, enquanto 1.016 tinha
alergia causada por poluição.

“Estudos anteriores demonstraram que tanto a alergia alimentar
quanto a causada por poluição ambiental está aumentando nos
Estados Unidos”, disse o Dr. Jerschow. “Os resultados de nosso
estudo sugerem que estas duas tendências podem estar ligadas,
e que o aumento do uso de pesticidas e outros produtos químicos
está ocasionando esse problema”.
Optar por garrafas de água mineral, em vez de água da torneira
pode reduzir o risco de desenvolver uma alergia, mas não é o suficiente. “Outras fontes de diclorofenol, tais como frutas e vegetais
tratados com pesticidas, podem desempenhar um papel maior em
causar alergia alimentar”, disse o Dr. Jerschow.
De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention, foi
observado um aumento de alergia alimentar de 18% entre 1997
e 2007. Os alergênos alimentares mais comuns são leite, ovos,
amendoim, trigo, nozes, soja, peixe e marisco.
Os sintomas de alergia alimentar variam e podem ser desde uma
erupção até uma reação fatal, conhecida como anafilaxia. O ACAAI
(American College of Allergy, Asthma and Immunology), aconselha
a todos que sabem que possuem alguma alergia alimentar devem
buscar alimentos orgânicos e sem agrotóxicos.
Fonte: ScienceDaily (03 de dezembro de 2012)
www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121203081621.htm
REVISTA ESSENTIA

69

ESPECIAL

O que mais posso
fazer para meu filho
com autismo ou
déficit de atenção?
Dr. Rogério Rodrigues Rita1

Especialmente convidado para esta reportagem. Médico ortomolecular com formação em
tratamentos biomédicos para autismo no Autism Research Institute, San Diego, California,
EUA, e é Fellow da Medical Academy for Pediatrics of Special Needs (MAPS). t

1
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E

Essa é a pergunta que todos os pais amorosos fazem para
seus filhos com transtornos do desenvolvimento. Após o
diagnóstico feito por especialista, a medicação prescrita
é apenas sintomática, para tirar a agitação (risperidona para
os autistas) ou para aumentar a concentração (ritalina para o
déficit da atenção). Indica-se fazer estimulação com fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicólogos, mas a pergunta fica: o
que mais posso fazer por meu filho?

O que é Espectro Autista?
O Espectro autista é um transtorno de desenvolvimento caracterizado para uma redução ou incapacidade de comunicação
(fala e autoexpressão), comportamentos repetitivos (falta de
imaginação) e dificuldade de socialização (empatia, sorrir, olhar
nos olhos). Essas alterações podem fazer parte de um transtorno geral do desenvolvimento, quando a criança já tem um atraso para sentar, para andar e também atrasa o desenvolvimento
da fala e interação social. Nesse caso, temos o que é chamado
Espectro autista tipo I (conhecido como autismo sindrômico),
que é secundário a alguma doença genética (Síndrome do X
Frágil, Angelman, Down...) ou agressão infecciosa congênita
ou neonatal (Rubéola, Citomegalovírus...). O que é mais comum é aquela criança que senta e anda na idade correta, e inicia
o desenvolvimento da fala, mas com 18 a 24 meses, tem seu
desenvolvimento neurológico interrompido ou acontece uma
regressão: a criança se fecha em seu mundo e não se comunica mais. Esse é chamado de Espectro autista tipo II (conhecido
como autismo não-sindrômico). Existem quadros em que não
se consegue classificar facilmente, o que eram chamados de
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, em que as crianças
podem ter uma dificuldade de desenvolvimento em algumas
áreas, como só na fala, ou só no comportamento, sem problemas de socialização. O autista clássico, isolado em seu mundo
está ficando mais raro, e a criança que não consegue interagir
adequadamente com a vida moderna está ficando mais comum.
Na nova classificação de doenças mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria (DSM 5), o Autismo se chamará de Espectro
autista, para deixar claro que não existe um autismo, mas um
espectro de manifestações possíveis e variáveis, não uma doença fixa e única, e que a criança pode caminhar dentro desse
espectro de sintomas, podendo ter uma recuperação ou trans-

formação do seu estado. O Espectro autista está no capítulo
da medicina dos transtornos de desenvolvimento neurológico:
distúrbios que são secundários ao não desenvolvimento adequado do cérebro, que conforme a idade da criança ou localização vai se manifestar como doenças que aparentemente são
psiquiátricas, mas na realidade são neurológicas. Se a criança
tiver um problema na gestação ou primeiro ano de vida poderá
ter autismo no segundo ano de vida, se tiver problemas nos
primeiros sete anos de vida, poderá ter déficit de atenção ou
hiperatividade no segundo septênio de sua vida. Se compararmos o cérebro com um computador, os transtornos do desenvolvimento são problemas no hardware, em como a estrutura
do cérebro foi construída, e não no software, ou problemas
psicológicos devidos à família e educação. Outra intenção é de
se fazer um diagnóstico mais precoce possível, não se esperar
até quatro anos para dar o diagnóstico definitivo e perder anos
preciosos do neurodesenvolvimento. Assim, se uma criança
não tem sorriso e interação social, não responde ao ser chamado seu nome com 1 ano de idade, faz atos repetitivos e mecânicos, se ao invés de aumentar seu vocabulário o diminui e se
expressa menos, usa as pessoas como objetos para conseguir
as coisas ao invés de apontar o que quer, em suma, se algo não
está evoluindo como deveria, esta criança deve ser o mais cedo
possível diagnosticada, tratada e estimulada.

Será que temos uma
epidemia de autismo e
déficit de atenção?
Há 30 anos a incidência de autismo nos EUA era de 1
criança a cada 10.000 crianças aproximadamente. As
últimas estatísticas americanas mostram uma em cada
cinquenta crianças com autismo (2% de todas as crianças),
uma em cada 10 crianças (10%) com déficit de atenção ou
outros distúrbios de desenvolvimento: discalculia, dislexia,
transtornos de aprendizagem. Esses números americanos
indicam uma tendência mundial, sendo que em alguns países,
como a Coreia do Sul, apresentam estatística piores (um em
cada 32 crianças). No Brasil não temos estatísticas, mas se
observa esse crescente número de crianças acometidas.
Esses níveis são considerados epidêmicos? Podemos
comparar com a incidência que a paralisia infantil foi
considerada uma epidemia: uma para cada 250 crianças.
Esses números comprovam que temos uma epidemia.
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Uso de suplementos e vitaminas
ajudam no funcionamento saudável
do cérebro e também podem diminuir
muitos sintomas de forma natural.

Quais são as causas desta
epidemia?
Podemos resumir essa complexidade a uma imagem: as crianças
são como os canários nas minas de carvão de antigamente. Se
o canário está cantando, indica que a toxicidade da mina está
adequada, se o canário parar de cantar, indica que o ar da mina
está com níveis tóxicos, e o mineiro sai correndo da mina. As
crianças são os seres humanos mais sensíveis, e pelo fato
de que o processo do neurodesenvolvimento demora tantos
anos (da gestação até a adolescência) esse fica mais sujeito às
influências ambientais danosas. A epidemia dos transtornos do
neurodesenvolvimento espelham o lado trágico da toxicidade
ambiental e de hábitos da vida moderna.
Essa carga tóxica pode ter várias ações, como afetar a genética
transmitida para as crianças (efeito epigenético), onde crianças
nascem com pequenas alterações genéticas (chamadas de
Polimorfismos Genéticos Simples) que as deixam mais sensíveis
aos efeitos da alimentação e ambiente. A alimentação rica em
agrotóxicos, falta de nutrientes essenciais, e exposição precoce
a alergênos, complica ainda mais nessa criança hipersensível.
Mudanças culturais também resultam em mudanças
que predispõem ao autismo: obesidade na gestação,
sedentarismo, ter filhos cada vez mais tarde, métodos de
inseminação artificial, medicina intensiva que consegue
reduzir a mortalidade, mas deixando sequelas importantes,
vacinação massiva no primeiro ano de vida, antes de o cérebro
estar formado completamente, uso abusivo de antibióticos no
primeiro ano de vida, favorecendo o surgimento de disbiose
intestinal, que produz metabólicos neurotóxicos. Cada dia
sai um estudo novo investigando as possíveis causas desse
fenômeno. No entanto, essa situação só pode ser multicausal,
como qualquer outra situação humana complexa, ou seja, a
soma de vários fatores, um influenciando ao outro.
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Mas, afinal, o que posso fazer
pelo meu filho que já está com
autismo ou déficit de atenção?
A criança é um ser em construção, assim a matéria-prima
fornecida pode ter uma importante influência na formação
de seu cérebro. Assim, a primeira medida é uma alimentação
saudável, com a menor carga tóxica possível (sem corantes,
agrotóxicos, produtos químicos em geral...), e mais rica em
nutrientes possível (produtos orgânicos, vegetais, proteínas
de boa qualidade...). Vários trabalhos mostram, por exemplo,
que a simples higiene na alimentação reduz o déficit de
atenção e hiperatividade: retirar corantes, reduzir açúcar e
aumentar o conteúdo nutricional da alimentação.
Crianças com autismo se beneficiam em muito de uma dieta
mais controlada, retirando os produtos que contenham
glúten (trigo, centeio, cevada e aveia) e caseína (todos os
laticínios). Essas proteínas são pró-inflamatórias, facilitam
o surgimento de alergias, e podem se transformar em falsos
neuro-transmissores que entorpecem as crianças. Retirada
de açúcar (por favorecer o crescimento dos fungos intestinais)
e da soja e milho (por fazerem uma reação cruzada com o
glúten e caseína) também resultou em melhores resultados.
Redução da toxicidade ambiental como brinquedos com
chumbo, uso da amálgamas de mercúrio, tintas artificiais
para pintar, panelas de alumínio, água de torneira sem
filtragem etc. podem ajudar essas crianças hipersensíveis.
Uso de suplementos e vitaminas ajudam no funcionamento
saudável do cérebro e também podem diminuir muitos
sintomas de forma natural. Tratar a disbiose intestinal de
forma agressiva, reduzindo a carga tóxica endógena: matar
parasitas, reduzir fungos e bactérias indesejáveis. Reduzir
ao máximo o uso de antibióticos, resguardando seu uso
para as situações realmente necessárias. Evitar o uso de
acetaminofen (tylenol), pois esse reduz a capacidade do
fígado de desintoxicar o corpo.
Estimular atividades físicas e de equilíbrio. A maturação
cerebral pode ser estimulada pela atividade física, sendo o
primeiro e mais importante mecanismo de estimulação. A
criança é naturalmente em movimento, ação e imaginação.
Esse movimento pode ser estimulado e intensificado em

uma criança, para melhorar seu funcionamento cerebral.
Para qualquer criança com transtorno de desenvolvimento
cerebral abaixo de três anos a melhor terapia é levá-la em
um parque duas horas pela manhã e a tarde e estimulá-la.
Fiquei espantado quando ouvi essa recomendação de um
especialista nos EUA, mas sua simplicidade tem uma sabedoria em intensificar os mecanismos que a criança normal
usa para seu desenvolvimento: o movimento e estimulação
sensorial. Recentemente saiu um trabalho que mostra que
estimular intencionalmente as crianças ajuda em seu desenvolvimento: texturas, sabores, sons e cores. Toda estimulação sensorial ajuda.
O oposto de estimular neurologicamente uma criança é deixá-la diante de uma televisão, hipnotizada por uma sequência
incompreensível de imagens ou fazendo movimentos repetitivos num computador. A criança precisa de interação e
ação. Os responsáveis precisam se tornar seus terapeutas e
estimuladores de seu desenvolvimento, para compensar esse
atraso ou dificuldade em seu desenvolvimento. Quanto maior
a interação afetiva e carinhosa, estimulante e interessante
para a criança, maior o seu neurodesenvolvimento.

Mas qual é a principal coisa que
posso fazer pelo meu filho?
A principal coisa é não achar que o diagnóstico de autismo,
ou qualquer outro transtorno de desenvolvimento, seja um
diagnóstico fechado e definitivo, e perder a esperança na
recuperação de seu filho. Hoje o autismo e o déficit de atenção
são tratáveis e potencialmente reversíveis, dependendo de
cada caso. O cérebro tende naturalmente ao desenvolvimento
e a plasticidade cerebral mantém o potencial curativo por
muitos anos, se as condições forem criadas para isso.
Assim, se reduzir a carga tóxica, retirando o empecilho para
seu florescimento, nutrir o corpo e a alma dessa criança, e
adequadamente tratar as doenças que possam estar somando
a esse quadro, a melhora poderá acontecer. Muitas vezes não
se trata diretamente o autismo, mas se melhora a saúde da
criança como um todo, e o transtorno de desenvolvimento
pode minorar ou até desaparecer. Assim, uma atitude
proativa, buscando o que o seu filho precisa a cada etapa,
usando o que funciona e evitando o que não funciona para
seu neurodesenvolvimento, com a visão de sua recuperação
possível, é o que melhor pode-se fazer por essas crianças.
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CURTAS

Relações a longa
distância podem
formar laços
mais fortes que
relações próximas
Nem sempre a distância é um empecilho nos relacionamentos

A

As relações a longa distância têm acometido estudantes universitários e pessoas transferidas por motivo de trabalho. Essas
relações parecem ser fadadas a acabarem, mas será que não podem
criar vínculos mais fortes que uma relação fisicamente mais próxima? Uma recente pesquisa publicada no Journal of Communication
descobriu que quem mantém uma relação à longa distância tem
vínculos mais fortes advindos de uma comunicação mais profunda
e constante que uma relação com maior convívio.
Crystal Jiang, da Universidade de Hong Kong e Jeffrey Hancock, da
Universidade de Cornell, perguntaram aos namorados que tinham
relações e estavam afastados e os que estavam geograficamente
perto para relatar sua interação diária com meios diferentes: face
a face, ligações telefônicas, conversas por vídeos, mensagens e
e-mail. Por uma semana, eles relataram o quanto compartilharam
sobre si próprios, a intimidade experimentada, e quanto eles sentiram seus companheiros fazendo o mesmo. Quando compararam
os dois tipos de relação, Jiang e Hancock encontraram que os casais
em longas distâncias sentiam mais intimidade com o outro e esta
intimidade advinha de duas tendências: casais de longa distância se
abriam mais e eles idealizavam o comportamento de seus companheiros. Essas duas tendências se tornaram mais manifestas quando se comunicaram por texto, de forma sincrônica e em aparelhos
móveis, por que eles tinham que fazer mais esforços para sobrepujar as limitações do meio de comunicação.

Relações à longa distância não foram exploradas por anos. Uma das
razões é a crença do público geral de que são raras e anormais.
Estudos anteriores focaram em como os casais lidavam com os
problemas, como o ciúme e estresse, mas até que recentemente foi
demonstrado que as relações a distância nem sempre são problemáticas. Alguns estudos mostram esses casais têm relações iguais
ou melhores se comparados aos casais geograficamente próximos.
Romance a distância é bem mais comum hoje em dia. Os casais
se separam por uma série de motivos, devido à mobilidade moderna, e eles escolhem manter a relação através de todos os tipos
de tecnologia de comunicação. Estatísticas recentes mostram que
3 milhões de casais casados nos EUA vivem separados; 25 a 50%
dos estudantes universitários têm relações à longa distância e até
75% destes tiveram uma relação deste tipo durante este período.
Por outro lado, as pessoas pensam que as relações a distância
são desafiadoras. “De fato, nossa cultura enfatiza que devemos
ter contato físico face a face e frequentemente para se ter uma
relação íntima, mas as relações à longa distância contrariam todas
estas crenças”. “Pessoas não precisam ser tão pessimistas sobre
um romance a longa distância”, disse Jiang. “Os casais a longa
distância têm que fazer maior esforço para comunicar afeição e
intimidade que os casais geograficamente próximos, mas esse
esforço é recompensado”.
Fonte: ScienceDaily (18 de julho de 2013)
www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130718101232.htm
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ARTIGO

Whey Protein
Benefícios e aplicações
terapêuticas não conhecidas

Q

Quando se pensa em Whey Protein
se associa logo com a imagem dos
fisiculturistas tentando ganhar grandes
volumes de massa muscular, ingerindo
grandes quantidades de proteínas. Esta
associação levou a uma limitação do
uso do Whey apenas para hipertrofia
muscular, no entanto uma série de
estudos mostram inúmeros benefícios
para pessoas que estão longe das
academias, e poderiam se beneficiar de
seu uso. Vamos dar alguns exemplos.
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O que é o Whey Protein?
A proteína completa
Whey Protein é uma proteína de alto valor
biológico (isso quer dizer que o corpo consegue aproveitar a sua maior parte para seu
benefício), extraída da porção aquosa do leite
(o soro do leite), gerada durante o processo
de fabricação do queijo. É uma proteína
completa, pois contém todos os aminoácidos
essenciais que participam da formação dos
músculos e tecidos. Além disso, participam
de funções metabólicas importantes como
reguladores da função imune, anti-hipertensivos, detoxificante e antimicrobianos. 1,2

BEta-Lactoglobulina,
principal proteína do whey

Qual a diferença entre
os tipos de Whey Protein?

Proteína pode ser encontrada com composições variadas de
acordo com o organismo de cada pessoa

H-WPI é sugerido a pessoas com dificuldade
de ingestão proteica por já possuir
proteína fragmentada em aminoácidos
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O Whey Protein foi evoluindo em seu desenvolvimento. Primeiramente surgiu o WPC, Whey Protein Concentrado, onde sua composição apresenta
de 30 a 90% de proteína, mas com uma parte de
caseína, gordura e lactose. Depois surgiu o WPI,
ou Whey Protein Isolado, para melhorar a qualidade do concentrado, ou seja, tecnologias diversas
de filtragem possibilitaram a obtenção de um produto com 90% a 99% de proteína do soro do leite
e isento de caseína, gordura e lactose. Por último
surgiu o H-WPH, Whey Protein Isolado e Hidrolisado, que possui características semelhantes ao
Whey isolado, porém passa por um processo de
quebra, denominado hidrólise, que reduz o tama-

nho das proteínas e facilita a digestão.
O WPC não é indicado para quem tem restrição de
caseína, lactose e gordura na dieta, pois pode promover intolerâncias e desconfortos abdominais.
O WPI oferece a proteína mais pura e de melhor
qualidade, rápida absorção e sabor agradável,
sendo a forma mais comercializada pela relação
custo-benefício e aceitação do sabor. O H-WPI
otimiza as funções do Whey por acelerar a absorção e assim seus efeitos benéficos. Para as pessoas que possuem dificuldade de digestão proteica é
sugerido esse Whey, pois a proteína encontra-se
fragmentada na forma de aminoácidos

Qual o processo
de absorção
do Whey Protein?
Um conceito muito investigado é a velocidade de absorção das proteínas. As proteínas rapidamente absorvidas aumentam as concentrações
plasmáticas de seus aminoácidos, sendo logo utilizados. A digestão de
Whey Protein se inicia no estômago e continua até o intestino delgado.
Esse processo é rápido e leva em torno de 1 hora e meia para finalizar,
no entanto, se consumido com leite ou caseína podem levar mais tempo.
É importante que o corpo absorva rapidamente a proteína, principalmente nos momentos que mais requerem aminoácidos, como pós
-exercício físico ou pós-operatório. Segundo Kollias (2008), o corpo
absorve de 8 g a 10 g de Whey Protein por hora, índice considerado
bom quando comparado à caseína que absorve 5 g por hora.6 De acordo
com este estudo, 15 g a 20 g de Whey seria a quantidade ideal da dose
tomada por vez. No entanto, para que o corpo utilize as proteínas para
além das funções básicas de energia e reparação, 20 g a 50 g por dia é
o recomendado em doses fracionadas.6 Atletas profissionais podem se
beneficiar com mais de 1,2 g/kg de Whey Protein por dia, segundo um
estudo da Universidade de Illinois, mas para essa quantidade é necessário consultar um profissional da saúde especializado para acompanhamento adequado. 7

Por que é melhor consumir Whey
Protein do que o leite de vaca?
O leite de vaca apresenta 3% a 4% de proteína, sendo 80% na forma de caseína. Fazendo
em proporções, se você ingerir 100 ml de
leite, a quantidade de proteína administrada será de 3 a 4 gramas. Já o Whey Protein
na sua forma isolada contém 90% a 99% de
proteína. A caseína e o Whey Protein são me-

tabolizados de forma diferente. A caseína coagula no estômago, formando uma espécie de
“coalhada”, que pode diminuir sua metabolização no intestino delgado, servindo como
uma proteína de liberação lenta (boa opção
para ser utilizada antes de dormir). A proteína do soro (Whey Protein), por outro lado,

não coagulam em condições ácidas. Ela é
considerada “proteína rápida”, na medida em
que alcança o intestino delgado, a velocidade
de hidrólise do Whey Protein é maior que a
da caseína, o que permite maior absorção ao
longo do intestino, e rápido aproveitamento
desta proteína.
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Quais os benefícios
desconhecidos do Whey Protein?
O Whey pode ser utilizado terapeuticamente em
várias condições, como:

SARCOPENIA: Esse é o termo médico utilizado
para perda de massa muscular. Esse processo pode
ser secundário a inúmeras causas: imobilização
prolongada, sedentarismo, dietas hipocalóricas,
idade. Independentemente da causa, o Whey é a
melhor opção para recuperação e ganho de massa
muscular em qualquer idade. A sarcopenia é um
problema sério para o idoso, pois vai reduzindo cada
vez mais sua capacidade funcional. Para quem pratica atividades físicas com peso, como a musculação, é essencial o consumo maior de proteínas, tanto como prevenção quanto recuperação muscular.2
Haraguchi (2006) e sua equipe citaram um estudo
o qual avaliou um grupo de 13 idosos que recebeu
suplementação proteica logo após a atividade física resistida (com peso) e um grupo que recebeu 2
horas depois. O grupo que recebeu a proteína em
seguida ao exercício respondeu melhor ao anabolismo muscular, ou seja, desenvolveu mais massa
muscular que o segundo grupo2. Assim, para ter
maior efeito de anabolismo muscular, o Whey deve
ser consumido antes ou logo após a atividade física.

AUXILIAR EM DIETAS: Por incrível que pareça o Whey tem uma ação importante em provocar
saciedade por estimular a produção e liberação
de Colecistoquinina (CCK) e Peptídeo Semelhante
a Glucagon-1 (GLP-1) e por inibir a Grelina. Se
comparado com 48 gramas de caseína, tomados
90 minutos antes das refeições, o Whey teve um
efeito maior como redutor de apetite que a caseína,
na mesma quantidade. Além de reduzir o apetite,
reduz a perda de massa muscular durante as dietas.
Em estudo duplo cego-controlado com 31 mulheres obesas pós-menopausa, foram divididas em 2
grupos: um grupo recebeu 50 gramas de Whey (2x
25 gramas) pela manhã e a noite, além da dieta de
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1400 calorias, e o outro grupo recebeu maltodextrina em igual dosagem (com a mesma caloria). As
mulheres do grupo do Whey perderam 4% mais de
peso e ganharam 6% mais de músculo. 2

conversão da enzima de angiotensina é um mecanismo usado por muitos medicamentos para
controlar a pressão. Isso também pode ser conseguido pelo uso do Whey Protein, já que a alfa
e beta-lactoalbumina apresentam este efeito. Em
vários estudos se confirma este efeito hipotensor
do Whey, assim como melhora da função vascular
pelo seu poder antioxidante. 3,4,5

importante efeito sobre a regeneração do fígado,
podendo ajudar na esteatose hepática não alcóolica
(acúmulo de gordura no fígado que é atualmente a
principal causa de cirrose hepática), pois regula a
formação de gordura pelo fígado. Administrou-se
60 gramas de Whey para 11 mulheres obesas e observou-se uma redução dos lipídeos intracelulares
em 20%, e dos triglicerídeos.11 Em outro estudo
onde os pacientes já apresentavam esteatohepatite (reação inflamatória que pode levar a cirrose),
usando 20 gramas de Whey por 12 semanas, observou-se redução significativa das transaminases
hepáticas (marcadores da hepatite), redução da
esteatose e aumento da glutationa plasmática. 12, 13

DOENÇAS INFECCIOSAS: O uso do Whey

DOENÇAS CARDÍACAS: Além do ganho de

leva ao aumento da glutationa no corpo, inclusive
dentro dos linfócitos, aumentando a imunidade. O
exemplo mais claro é seu uso nos portadores de
HIV (vírus da AIDS), onde ficou comprovado sua
capacidade em ajudar a aumentar CD4 (linfócitos
que ajudam a defesa do corpo) e a melhorar a qualidade de vida destes pacientes.6 Nas hepatites B e
C, na sua forma crônica, estudos mostram benefício
do uso do Whey em reduzir o processo inflamatório
e as enzimas hepáticas.7,8

força que o Whey produz, e redução da pressão
arterial, este apresenta uma melhora importante
no perfil lipídico. Trabalhos mostram que, além de
reduzir o triglicerídeo, aumenta o colesterol bom
(HDL) e proteger do estresse oxidativo das refeições ricas em gorduras e carboidratos.14

HIPERTENSÃO ARTERIAL: Bloquear a

CÂNCER: Seu efeito preventivo para o câncer
por sua ação detoxicante e imune estimulante, já
foi bem documentado.9 Alguns autores alertam
para o uso de Whey Protein em paciente com
câncer ativo, pois é um alimento que ajuda o crescimento celular, e suspeita-se que possa também
ajudar o crescimento do câncer. Assim, sua utilização maior é durante ou após os tratamentos
de radioterapia e quimioterapia para recuperar
massa muscular e caquexia. 10

DOENÇAS HEPÁTICAS: Além de auxiliar
no tratamento de hepatites, o Whey apresenta

FÓRMULAS INFANTIS: A alergia ao leite de
vaca e seu efeito causal de uma série de patologias,
motivando a busca de alternativas. O Whey Protein
em sua forma hidrolisada está sendo progressivamente usado como substituto do leite em pó (rico
em caseína que é o principal causador de alergias e
intolerâncias digestivas). Na impossibilidade de ser
amamentada, a criança pequena reduz o tempo de
cólica com o Whey Hidrolisado e previne a incidência de dermatite atópicas e outras alergias.15, 16

USO PÓS-OPERATÓRIO: As cirurgias
demandam do corpo um esforço extra para sua
recuperação e cicatrização. Por ser uma proteína tipicamente anabolizante, nada mais indicado
que seu uso para a recuperação de pós-operatórios e queimaduras. 17, 18

Por que o Whey Protein é
considerado a proteína perfeita?
Componetes que beneficiam a saúde
COMPONENTE DO WHEY

% DO WHEY PROTEIN

BENEFÍCIOS

Beta-Lactoglobulina

50 -55%

Excelente fonte de
aminoácidos essenciais e
de cadeira ramificada =>
economiza músculos durante
atividade física. Aumenta
biodisponibilidade de vitaminas
lipossolúveis.

Alfa-Lactoalbumina

20-25%

Proteína encontrada no leite
materno, e excelente fonte
de aminoácidos essenciais e
ramificados. Rica em triptofano
que ajuda na produção de
serotonina (melhora sono,
humor...)

Imunoglobulinas

10-15%

Principalmente IgG (mas
também IgA, IgD, IgE, IgM).
Proteínas encontradas no
colostro, com efeito imune
estimulante.

Lactoferrina

1-2%

Antioxidante, antibactericida,
antifúngica, promove
crescimento das bactérias
saudáveis. Regula absorção do
ferro.

Lactoperoxidase

0,5 %

Inibe crescimento bacteriano

Albumina Sérica Bovina

5-10 %

Grande fonte de aminoácidos
essenciais

Glicomacroproteinas

10-15%

Inibe formação de cáries
dentárias

O Whey Protein é um complexo de proteínas, considerado por muitos profissionais
um alimento funcional perfeito por conter
nutrientes de alto valor biológico e com
benefícios à saúde comprovados cientificamente. Foram publicados mais de 2450
artigos científicos no PubMed, importante
base de dados e estudos científicos, sobre
esta proteína.
Um dos componentes do Whey Protein
é a β-lactoglobulina, uma das melhores
fontes de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA). O BCAA é composto pelos
aminoácidos essenciais leucina, isoleucina e valina. A leucina é o aminoácido que
estimula a síntese proteica e assim favorecer o crescimento muscular. 2 A insulina
de modo isolado não é suficiente para
estimular a síntese proteica muscular,
sendo necessária a complementação com
aminoácidos e proteínas obtidos da dieta
ou suplementação, 3 principalmente dos
BCAA. A -lactalbumina do WheyProtein,
também é fonte de BCAA. Esse peptídeo é
encontrado no leite materno, assim como
as imunoglobulinas que, junto à lactoferrina, são importantes para modulação do
sistema imunológico e pela atividade antibacteriana, antifúngica e antiviral. Outra
importante atividade do Whey Protein é
por promover a formação da glutationa
– formada pelos aminoácidos glicina, glutamina e cisteína – o mais importante antioxidante intracelular. A glutationa é um
antioxidante que possui importante efeito
protetor e detoxificante em todo o corpo.
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COMO USAR O WHEY PROTEIN?
Seus benefícios podem ser obtidos quando se utiliza Whey Protein de várias formas, quer
seja puro, diluído em água ou leite/suco, quer seja em preparações como vitaminas, chocolates, panquecas, entre outras variadas receitas que se tornaram populares. O Whey
Protein pode ser misturado com cacau em pó, sendo uma excelente substituição ao chocolate em pó industrializado, que normalmente contém grandes quantidades de açúcar.
Pode ser misturado com abacate e adoçante, e se tornar o chocolate dos maias.
O horário do uso depende da intenção que se tenha: antes e imediatamente após os
exercícios aumenta o ganho de massa muscular. Administrar, 60 a 90 minutos antes
das refeições aumenta a saciedade e reduz apetite. Pode substituir um lanche ou pequena refeição, pode ser usado durante refeição como suplemento proteico, pode ser
usado ao deitar para manter massa muscular. A dose pode variar de 15 a 20 gramas 2 a
3x ao dia, até 1,2 gramas por quilo de peso (80 a 120 gramas ao dia).

Whey Protein
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