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CACAO WHEY e VANILLA WHEY
The perfect food.
LANÇAMENTO

Cacao Whey e Vanilla Whey são combinações perfeitas de Whey Protein Hidrolisado e Isolado e Colágeno
Hidrolisado nos sabores de Cacau e Baunilha. Os ingredientes presentes na composição se complementam
e fornecem um sabor delicioso e as quantidades ideais de aminoácidos necessários à saúde.

0800 607 9030
www.essentialnutrition.com.br

• Whey Protein Hidrolisado
• Colágeno Hidrolisado
• Sem Açúcar
• Sem Lactose
• Sem Adoçantes Artificiais

- Indicado para praticantes de esportes ou para suprir carência nutricional de proteínas.
- Whey Protein Hidrolisado e Isolado são proteínas altamente absorvidas pelo organismo.
- Colágeno Hidrolisado ajuda no fortalecimento da pele, ossos e cartilagens.
- Cacau é uma ótima fonte de antioxidantes.
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Saúde da mulher é um assunto que merece uma atenção especial. Por
isso, a quinta edição da revista Essentia traz na capa o artigo: “Reposição
hormonal feminina”, que fala da importância e os benefícios de se fazer
uma reposição hormonal individualizada e que atenda às necessidades
particulares de cada paciente. A editoria “Coisas de mulher” destaca os
cuidados pré-gestacionais, para se ter uma gravidez sem complicações
e saudável para mãe e bebê. Outro ponto que buscamos sempre estar
em dia é com a alimentação. Em “Medical foods,” a matéria fala sobre o
Whey Prot ein e como incluí-lo em suas refeições. Um artigo científico
sobre o cacau falando como ele pode ser um aliado para manter sua
saúde física e mental. Para desestressar, selecionamos os melhores
SPAs brasileiros, com boas sugestões para degustar de momentos
relax em paisagens paradisíacas, além, é claro, de todo o conforto e
sofisticação. Nessa edição, preparamos uma novidade: Literaturas
Indicadas. Nessa editoria, você confere algumas opções de livros sobre
alimentação, saúde, bem-estar, atividade física e estilo de vida. Além
de aproveitar nossa revista, confira nossos conteúdos e novidades nos
canais de comunicação: site e facebook.
boa leitura!
Essentia Pharma

www.revistaessentia.com.br
www.essentia.com.br
a revista essentia é uma publicaçãO editada
pOr publish grupO de mídia ltda.
O cOnteúdO apresentadO nesta publicaçãO é de tOtal
respOnsabilidade da essentia pharma.
tOdOs Os direitOs reservadOs.
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Essentia Pharma
cumpre agenda
internacional
Saiba como foi a Supply Side West, feira realizada em
novembro de 2013, em Las Vegas.

A agenda da Essentia Pharma sempre indica os principais eventos da área da saúde para quem quer ficar
por dentro das tendências do mercado, bem com as novidades sobre das pesquisas científicas. De 12 a
16 de novembro de 2013, a Essentia Pharma participou da Supply Side West, realizada em Las Vegas. A
feira internacional reuniu compradores, vendedores e fornecedores de matérias-primas direcionadas à
indústria de alimentos, suplementos nutricionais, bebidas, cuidados pessoais e mercado de cosméticos.
“Nossa participação reforça a preocupação que temos em estar atentos aos últimos lançamentos, além
de certificar a qualidade de nossos produtos, que em nada deixam a desejar quando comparados aos de
outros países”, diz Paulo Urban, diretor da Essentia Pharma. A próxima edição será promovida em Nova
Iorque, nos dias 2 e 3 de junho. O foco deste ano está nos produtos considerados saudáveis, seguros,
eficazes e sustentáveis, e que então em alta entre os consumidores: Ômega-3, Probiótico, Proteínas,
Aminoácidos, Carotenoides, Magnésio, Adoçantes, Antioxidantes e Vitamina E. Para conferir a programação do evento, acesse o site: west.supplysideshow.com.
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CHOCOLIFT
Prazer saudável.

Chocolift é um chocolate funcional sem os ingredientes que
fazem mal a saúde.
- 8,2g de Whey Protein Isolado e 2g de Óleo de Coco.
- Sem Açúcar, Sem Lactose, Sem Gorduras Trans e Sem Glúten.
- Cacau 38% com ação antioxidante.
- Fibras solúveis que auxiliam o sistema digestivo.

0800 607 9030
www.essentialnutrition.com.br
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XXVII Congresso Internacional de Prática Ortomolecular

02-04

MAIO

LOCAL: CENtRO DE CONVENÇÕES DO ShOPPINg FREI CANECA, SÃO PAULO/ SP
Mais informações: www.congressoortomolecular.com.br
O evento, tradicionalmente presidido pelo Dr. Efrain Olszewer, apresenta as recentes diretrizes da prática
ortomolecular, reunindo médicos de diversas especialidades interessados no assunto.

Curso de Medicina Funcional para o
Tratamento Integral do Autismo e TDAH

09-10
MAIO

LOCAL: SÃO PAULO/SP
Mais informações: www.medicinafuncional.congressodeautismo.com.br
O evento é voltado a médicos e nutricionistas interessados em aprender como tratar o autismo e
TDAH, com práticas da medicina e nutrição fu ncional. O tratamento já é aplicado em 90 países do
mundo com grande sucesso.

Congresso Brasileiro de Nutrologia

24-26

SETEMBRO

LOCAL: SÃO PAULO/SP
Mais informações: www.abran.org.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 à obesidade, gestação, nutrologia
esportiva, pediatria, transtornos alimentares, entre outros.

REVISTA ESSENTIA
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in thE nEWs

Consumir açúcar
excessivamente
pode ocasionar
doença cardíaca

o

O Journal of the American Medical Association publicou, em
fevereiro de 2014, um relato sobre o mais expressivo estudo
sobre o efeito do consumo do açúcar em doenças do coração.
Os resultados revelaram que os adultos que consumiam mais açúcar tiveram quase três vezes mais riscos de morte prematura por
complicações cardíacas. Esse relatório que emana do Centro para o
Controle e Prevenção de Doenças e ajuda a corroborar o que já se
sabia: existe um impacto vascular inflamatório após refeição rica em
carboidratos e picos de glicose no sangue.
Participaram do estudo National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANes) 11.733 pessoas, que foram acompanhadas durante 14,6 anos. Comparou-se os adultos que consumiam menos
de 10% de açúcar adicionados em sua alimentação (não o que está
naturalmente em frutas e verduras) com os que consumiam mais de
10% de seu total consumo calórico diário em açúcar (em bolos, refrigerantes, doces...). quem consumiu entre 10% e25 % do total de
calorias em açúcar teve um risco aumentado em 30% de morte por
doenças cardíacas, e quem consumia acima de 25% teve um risco
de 175% maior de morrer por doenças cardíacas. Esse é o primeiro
grande trabalho que documenta de forma irrefutável a relação entre
o consumo de açúcar e o risco de doenças cardíacas em pacientes
não diabéticos.

Fonte: JAMA Intern Med. Published online February 03, 2014. doi:10.1001/jamainternmed.2013.13563
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IN THE NEWS

Tratamento com
Lactobacillus
reduz cólicas
em bebês

A

A cólica infantil é um dos problemas mais corriqueiros relatados pelos pais nas consultas médicas aos pediatras. Cerca de
10% a 20% dessas visitas ocorrem durante os quatro primeiros
meses de idade dos bebês. Esse incômodo, que acaba com uma
noite tranquila de sono dos pais e gera dor e desconforto para
as crianças, pode vir a ter fim. Segundo pesquisas, o tratamento
com o probiótico Lactobacillus reuteri, durante os três primeiros
meses de vida, reduz a probabilidade de cólicas, regurgitação e
constipação funcional.

A equipe da Drª. Flavia Indrio, da Universidade de Bari Aldo
Moro, na Itália, realizou um estudo com 589 recém-nascidos,
de 9 unidades neonatais da Itália, entre 1º de setembro de 2010
e 30 de outubro de 2012. Os bebês foram divididos em dois
grupos de estudo: os recém-nascidos amamentados pelas mães
e os recém-nascidos alimentados por outras fontes que não a
amamentação materna.
O resultado do estudo foi publicado no JAMA Pediatrics e mostrou que a administração diária do probiótico reduziu a incidência
de choro “inconsolável” de 71 para 38 minutos por dia. Além disso, os bebês com três meses de idade, que foram tratados com
o probiótico, regurgitaram menos vezes que os bebês que não
fizeram o uso do Lactobacillus, passando de 4,6 vezes para 2,9
vezes ao dia.
A cólica neonatal é considerada uma condição clínica autolimitada de etiologia desconhecida. Diversos estudos têm apresentado

que os distúrbios gastrointestinais funcionais precoces podem
desencadear diferentes doenças mais tarde na vida. Por exemplo,
o grupo de pesquisa da Universidade de Bari Aldo Moro já havia
publicado um estudo em que as crianças maiores diagnosticadas
com síndrome do intestino irritável tiveram um percentual maior
de distúrbios gastrintestinais funcionais neonatal do que o grupo
sem a síndrome.
Embora a ligação entre a cólica neonatal e as doenças posteriores não seja totalmente comprovada, os autores sugerem que a
dor inicial da cólica pode promover o desenvolvimento de uma
hipersensibilidade visceral em longo prazo e um aumento da
permeabilidade da mucosa. Isso poderia alterar o equilíbrio da
microflora intestinal e aumentar a inflamação de baixo grau. Os
pesquisadores propõem ainda, que o tratamento profilático com
Lactobacillus pode conduzir uma mudança na colonização intestinal, promovendo uma melhoria na permeabilidade no órgão.
No entanto, apesar da falta de informação sobre os mecanismos
de ação dos probióticos contra a cólica infantil e algumas limitações dos estudos, alguns médicos apostam no uso potencial de
Lactobacillus para combater esse sintoma.
“Talvez chegará um momento em que prestadores de serviços
médicos vão recomendar cinco probióticos por dia para manter a
cólica infantil distante”, dizem o Dr. Bruno P. Chumpitazi, MPH, e
o Dr. Robert J. Shulman, do Baylor College of Medicine, em Houston, Texas.

Fonte: JAMA Pediatr. Publicado online em 13 de janeiro de 2014.
REVISTA ESSENTIA
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mEdical foods

P

Possivelmente você consome whey Protein desde sua infância, como leite em pó especial,
mas não como o suplemento que se tornou popular nos últimos anos e que é frequentemente relacionado a atletas que querem aumentar a massa magra. A recuperação, manutenção e
construção muscular, de fato, são vantagens proporcionadas pelo produto, mas quando consumido
de forma correta, ele garante outros importantes benefícios para a saúde de qualquer pessoa, seja
qual for o seu objetivo.

Acredite: bolo de
chocolate feito com
whey protein
POPULAR NAS ACADEMIAS ENTRE AqUELes qUE DesEJAM
gANHAR MASSA MUSCULAR, O SUPLEMENTO qUE gANHOU AS
PRATELEIRAS DE LOJAS esPECIALIzADAS PODE fAzER MAIS
PELA SUA SAúDE DO qUE VOCê IMAgINA

prOteína pOderOsa
O consumo regular de proteína é de extrema importância para que o nosso corpo funcione corretamente. Elas fornecem aminoácidos responsáveis pelo crescimento, regeneração e manutenção
dos tecidos e órgãos, e produzem energia, conforme a autora geórgia bachi explica no livro
“Dieta com Whey Protein”. é possível encontrar na nossa alimentação diária diversas fontes
proteicas: carnes, aves, peixes, ovos, leites e derivados. Uma fonte proteica que é considerada a
de melhor valor disponível, quando comparada a outros alimentos, é a proteína do soro do leite,
que é o Whey Protein, forma pela qual ficou popularmente conhecida.
Extraídos da porção aquosa do leite durante o processo de fabricação do queijo, os peptídeos
que compõem o soro são a beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina, albumina do soro bovino,
imunoglobulinas e glicomacropeptídeos. Os benefícios dessa prot eína foram conhecidos em
estudos científicos realizados na década de 70 e que comprovaram a eficácia do Whey Prot ein
em tratamentos intestinais, como aponta a autora geórgia bachi.
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Bolo de
chocolate
com castanhas
ingrEdiEntEs: massa
1 colher (sopa) de
castanha-de-caju

30g de Whey Protein
sabor cacau

1 colher (sopa) de
castanha-do-pará
2 gemas

1 colher (sopa)
de fermento
químico em pó

5 claras

2 bananas picadas

2 xícaras (chá)
de farinha de aveia

Margarina light para
untar a forma

200 ml de leite

Sal

ingrEdiEntEs: cobErtura
½ barra de chocolate meio amargo ralado
1 banana cortada em rodelas para decorar
30g de Whey Protein sabor ccacau
Canela a gosto

modo dE PrEParo
bata as 5 claras em neve em um recipiente e reserve.
Triture as castanhas no liquidificador (reserve alguns
pedaços). Misture na batedeira as castanhas,
o Whey Protein, as gemas e a farinha de aveia. Acrescente
o leite aos poucos e bata até a massa ficar homogênea.
Acrescente o fermento em pó e as claras em neve,
mexendo até misturar tudo. Coloque as bananas.
Pré-aqueça o forno a 200°C, unte uma forma redonda
de pudim com margarina light e polvilhe com farinha
de trigo integral. Deixe assar por 30 minutos.
Obs: Não deixe a massa ﬁcar muito seca.
Abaixe a temperatura caso seja necessário.

cobErtura
Misture o Whey Protein com um pouco de água,
adicione a barra de chocolate ralada e deixe derreter.
Despeje por cima do bolo e decore com as rodelas de
banana em volta. Se preferir, polvilhe canela em pó.
REVISTA ESSENTIA
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mEdical foods

valOr biOlógicO das
fOntes de prOteína
Valor biológico é a taxa de aproveitamento da proteína acumulada no organismo por grama da proteína absorvida. O
quadro abaixo apresenta a graduação de diferentes fontes
de proteína e a porcentagem de absorção do nutriente:
quanto maior o valor biológico, maior a retenção de aminoácidos e nitrogênio pelo corpo.
- Whey Protein Isolado e Hidrolisado: 100 a 159
- Whey Protein Concentrado: 100
- Leite de vaca: 91
- Clara de ovo: 88

A proteína do soro do leite contém uma boa quantidade de todos os aminoácidos
essenciais, que são os que o corpo não produz, como triptofano, lisina, cisteína,
leucina, valina e isoleucina – sendo que os três últimos são os aminoácidos de cadeia
ramificada, chamados de bCAA (branched-Chain Amino Acid). é considerada, ainda,
uma proteína de alto valor biológico, o que indica que ocorre melhor e com mais
disponibilidade a absorção e o aproveitamento da proteína pelo nosso corpo.

pOr que cOnsumir?
Essa rápida absorção da proteína pelo organismo é um dos fatores de mais evidência
no suplemento, por isso seu uso está comumente associado a atletas e a frequentadores de academia: seu consumo favorece a definição e o crescimento muscular.
quando ingerido após a prática de atividade física, que é um dos períodos em que os
músculos estão mais receptivos aos nutrientes, o grau de absorção de proteínas e
aminoácidos é ainda maior, auxiliando na síntese proteica muscular. Assim, é possível garantir uma melhor resposta anabólica do exercício.

- Peixe: 83
- Carne magra: 80

Pessoas que procuram por qualidade de vida, de crianças a idosos, ou querem
prevenir doenças, podem consumir Whey Prot ein como complemento alimentar
para suprir as necessidades nutricionais. Confira alguns dos resultados positivos
relacionados ao consumo do suplemento:

- frango : 79

dica de
leitura
A nutricionista geórgia
bachi é a autora do
livro “Dieta com Whey
Protein”, no qual
relata os benefícios do
consumo de Whey Protein para quem busca uma vida
mais saudável. A publicação esclarece o assunto sobre a
utilização do suplemento por qualquer indivíduo, além de
trazer receitas fáceis para incluir na alimentação diária.
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Sistema Imunológico: fonte rica em aminoácidos essenciais, o consumo de Whey
Protein auxilia a fortalecer o sistema imunológico, o que favorece o combate de doenças e infecções. As imunoglobulinas, uma das proteínas que constituem o soro do
leite, estimulam as células de defesa do corpo.
Antioxidante: a cisteína, um dos aminoácidos presentes na composição do Whey,
participa da formação da glutationa, um poderoso agente antioxidante que atua no
combate de radicais livres (moléculas que podem reduzir o desempenho físico).
Redução de gordura corporal: o suplemento é também fonte de cálcio, o que
auxilia na redução de gordura corporal, pois atua na diminuição de depósito de
gordura nos adipócitos (células de gordura).
Cartilagem: o Whey proporciona uma concentração extra de glutamina, aminoácido produzido pelo corpo, que atua no combate ao desgaste das cartilagens,
resultando em articulações mais resistentes.

Cappuccino
Achocolatado
tipOs de WheY prOtein
é importante identificar, primeiramente, quais são os objetivos e as necessidades nutricionais de cada pessoa, para escolher qual o tipo de Whey mais
indicado para incluir na alimentação. Os suplementos encontrados no mercado apresentam, geralmente, as seguintes opções:
hidrolisado: é o whey protein que passa por um processo de hidrólise (quebra)
para reduzir o tamanho das proteínas e deixá-las em fragmentos menores e
mais fáceis de serem absorvidos pelo nosso corpo. é indicado para complementar as necessidades nutricionais e para otimizar a absorção do whey protein. Por
ter concentração de proteína superior a 90%, é uma das formas mais indicadas
para obter os benefícios do Whey, como emagrecimento ou crescimento muscular, sendo mais benéfico para aqueles com dificuldade de digestão.
Isolado: essa forma apresenta baixos índices de gordura e carboidrato, pois
passa por alguns processos industriais que reduzem essas concentrações e
também o tamanho da prot eína, mas não ao mesmo ponto do hidrolisado.
Possui mais de 90% de prot eína, com as mesmas indicações do hidrolisado.
Concentrado: é o que passa por menos estágios de filtragens, resultando em
uma concentração de proteína menor, comparado às outras opções, podendo
variar de 30 a 80%, dependendo do produto. Nessa forma contém maior quantidade de gorduras e carboidratos. Sua digestão e absorção são mais lentas
comparado aos outros tipos de whey protein.

ingrEdiEntEs
1 colher (chá) de café solúvel
100 ml de leite desnatado gelado
200 ml de sorvete de creme light
30 g de whey protein sabor cacau
5 cubos de gelo

modo dE PrEParo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e
bata tudo até que se forme uma mistura homogênea.
Sirva em seguida.

Panqueca
Proteica
ingrEdiEntEs
1 pitada de canela
10 claras de ovos
2 bananas nanicas
2 colheres de sopa de aveia em flocos
30 g de whey protein sabor cacau
Óleo de coco para untar

modo dE PrEParo
bata todos os ingredientes no liquidificador de modo que
tudo fique bem líquido. Caso prefira, reserve as bananas
para o final. Unte uma frigideira antiaderente com óleo
de coco com auxílio de um guardanapo ou um pincel para
espalhá-lo por toda a frigideira. Com a frigideira aquecida,
coloque, aproximadamente, uma concha do líquido. Abaixe
a intensidade do fogo e cubra com uma tampa. Assim
que dourar as bordas, com a ajuda de uma espátula, vire e
refaça o processo até atingir o ponto de sua preferência.
REVISTA ESSENTIA
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CURTAS

Você conhece todos
os benefícios do DHA?
O DHA é um dos ácidos graxos encontrados
no ômega 3 e é uma das substâncias que mais
fazem bem à saúde.

E

Estudos dos efeitos metabólicos dos ácidos graxos ômega 3,
em especial o DHA, concluem que esses compostos podem ter
mais benefícios para o nosso organismo além dos que já conhecemos. Foi descoberto agora que atuam na prevenção de
doenças do fígado.
A pesquisa, feita por cientistas da Universidade do Estado de Oregon e outras instituições, foi uma das primeiras de seu tipo a usar
metabolômica, uma análise de metabólitos que refletem os efeitos
biológicos de ômega 3 no fígado. Foram pesquisados também os
danos sofridos pelo fígado frente à dieta ocidental, que cada vez
mais está relacionada à inflamação do fígado, fibrose, cirrose e, por
vezes, insuficiência hepática. Os resultados foram surpreendentes,
dizem os pesquisadores. A suplementação com DHA gerou mudanças expressivas observáveis no metabolismo de carboidratos,
proteínas e aminoácidos, bem como no metabolismo lipídico.
Os resultados dos estudos indicam que suplementar com DHA é
uma maneira de prevenir os danos do fígado causados pela dieta
ocidental, que, geralmente, é baseada em um consumo excessivo de
carne vermelha, açúcar, gordura e grãos processados. A pesquisa foi
publicada na revista científica online PLoS One.
“Ficamos impressionados com a influência do ômega 3 e dos ácidos
graxos (como o DHA) no organismo”, disse Donald Jump, professor da
faculdade de OSU de Saúde Pública e Ciências Humanas. “A maioria
dos estudos sobre esses nutrientes indica efeitos sobre o metabolismo lipídico e inflamação. Nossa análise metabolômica indica que
os efeitos do ômega 3 vão além disso e inclui o metabolismo de carboidratos, aminoácidos e metabolismo das vitaminas”, acrescentou.
Recentemente, o ômega 3 tem sido objeto de pesquisa e muitas
vezes com resultados conflitantes. As possíveis razões para as con-

tradições são as quantidades de suplementos usados e a abundância relativa de dois ômega 3 comuns - DHA e EPA. Estudos em OSU
concluíram que o DHA tem mais capacidade, quando comparado ao
EPA, para prevenir a formação de metabolitos prejudiciais. Verificou-se que a suplementação de DHA reduziu até 65% das proteínas
envolvidas em fibrose do fígado.
Os estudos foram realizados com animais de laboratório, que receberam um nível de suplementação de DHA equivalente a cerca de
2 a 4 gramas por dia, para uma pessoa de estrutura mediana. Na
dieta, as fontes mais comuns de DHA são os peixes com mais teor
de gordura, como salmão, cavala ou sardinha.
“Muitos estudos são feitos sobre doenças hepáticas, e estamos
apenas começando a explorar o potencial do DHA na prevenção ou
no retardamento da progressão da doença”, disse Jump, que também é pesquisador no Instituto Linus Pauling da OSU.
Tanto o diabetes quanto as doenças hepáticas aumentam de forma
constante no Estados Unidos. Para Junmp, “o óleo de peixe, um suplemento comumente usado para fornecer ômega 3, normalmente
não é prescrito para regular os níveis de glicose no sangue em pacientes diabéticos, mas nossos estudos sugerem que o DHA pode
reduzir a formação de metabolitos de glicose nocivos associados a
complicações diabéticas”.
A Fundação Americana do Fígado estimou que cerca de 25% da
população do país, e 75% dos que são obesos, têm doença hepática gordurosa não alcoólica (esteatose hepática). Isso pode
evoluir para esteato-hepatite não alcoólica, cirrose e câncer.
Esse estudo estabeleceu que o principal alvo de DHA no fígado é
o controle da inflamação, o estresse oxidativo e fibrose, que são
as características mais graves dos problemas hepáticos.

Fonte: Christopher M. Depner, Maret G. Traber, Gerd Bobe, Elizabeth Kensicki, Kurt M. Bohren, Ginger Milne, Donald B. Jump. A Metabolomic Analysis of Omega-3 Fatty Acid-Mediated
Attenuation of Western Diet-Induced Nonalcoholic Steatohepatitis in LDLR-/- Mice. Oregon State University. “More benefits emerging for one type of omega-3 fatty acid: DHA.”
ScienceDaily. ScienceDaily, 23 January 2014. <www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140123125931.htm>.
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COISAS DE MULHER

Pensando em
engravidar?
O que fazer para ter uma gestação
e um filho mais saudáveis

O

O que posso fazer para me preparar para uma boa gravidez?
Como posso prevenir doenças genéticas ou congênitas? Essas perguntas são feitas por pais que optam por ter um filho
um pouco mais tarde, ou pais que sabem do grande aumento
da incidência de doenças congênitas ou transtornos do desenvolvimento como o autismo e querem fazer algo para
prevenir. Pensava-se que o tratamento adequado para isso
seria fazer o acompanhamento pré-natal com o obstetra; no
entanto, com os avanços da ciência se percebeu a importância
de ter uma atitude proativa muito antes de engravidar. Esse
tratamento preventivo, que deve acontecer antes da concepção, se chama tratamento pré-concepcional.
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coisas dE mulhEr

COM O AVANçO DE gENéTICA, DesCObRIU-SE qUE UMA SéRIE DE PATOLOgIAS PODERIA SER
PREVENIDA. MAIS DE 90% DAS DOENçAS gENéTICAS SãO CONgêNITAS, E NãO HEREDITáRIAS.

dOenças genéticas Ou cOngênitas pOdem ser prevenidas?
Sim, com o grande avanço de genética descobriu-se que uma
série de patologias poderia ser prevenida. Mais de 90% das
doenças genéticas são congênitas (mutações novas), e não
hereditárias. Isso quer dizer que a maioria das modificações
dos genes geradores de doenças aconteceu durante a construção genética do feto, e que não foram transmitidas dos
pais para a criança. Assim, se pudermos estabilizar, nutrir e
melhorar a qualidade dos cromossomos, poderemos reduzir
a chance da ocorrência de uma mutação. O exemplo mais
claro é o ácido fólico: é uma vitamina do complexo b que é
um cofator importante durante o processo de síntese de cromossomos. Nas primeiras semanas de intensa multiplicação
celular, se faz necessário muita matéria-prima (como o ácido
fólico), e sua carência faz com que se formem cromossomos
alterados que resultarão em más-formações congênitas,
como Meningomielocele e lábio leporino, sendo necessária
a indicação de ácido fólico para todas as gestantes. Outras
substâncias estão sendo consideradas muito importantes
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também para essa fase, como a vitamina D3, iodo, vitaminas b6 e b12 e ômega 3, nutrientes essenciais na prevenção
de doenças congênitas. Essa nova área da ciência se chama
nutrigenômica e está focada em estudar como os nutrientes
podem ter uma influência epigenética e auxiliar na estabilidade e saúde genética.
A realização de testes genéticos pré-concepcionais consegue prevenir 2 a 3% das doenças genéticas. geralmente
os testes fazem o diagnóstico de doença autossômica
recessiva, como fibrose cística e anemia falciforme. Esses
testes estão indicados em caso de consanguinidade (ex.
judeus) ou raças específicas que já se sabe do aumento da
incidência de doenças genéticas. Assim, testes genéticos
não estão indicados para a população em geral, nem para
pais de crianças que tiveram uma doença congênita (que se
formou na gestação). Uma atitude proativa pode prevenir
mais que os testes.

coisas dE mulhEr

Pode-se resumir o tratamento pré-concepcional como a otimização da saúde: quanto mais saudáveis forem os pais, mais saudável
será o filho. Não se almeja apenas não ter doenças, mas também melhorar a saúde para gerar uma criança sadia. A partir dos conhecimentos atuais da ciência, propõem-se as seguintes medidas de otimização da saúde:

tratamentO pré-cOncepciOnal para O pai
Os óvulos da mulher já estão formados ao nascer, enquanto que os espermatozoides são produzidos de forma contínua, sendo mais
suscetíveis às influências ambientais e ao estresse oxidativo. Vários trabalhos mostram a melhora da qualidade dos espermatozoides e do seu DNA com o uso de suplementos antioxidantes, otimizando a fertilidade masculina.
Como os homens estão tendo filhos cada vez mais tarde, como ficam mais expostos a toxinas ambientais (como o cigarro e álcool),
é muito importante que faça um tratamento antioxidante antes da concepção para reduzir microalterações cromossômicas que
repercutirão para seu filho.
Além de ter bons hábitos de vida (como parar de fumar e usar drogas), o uso de um multivitamínico rico em antioxidantes será de
grande ajuda. Se tiver condições de manter uma dieta saudável e um tratamento desintoxicante antes da concepção, isso também
pode melhorar a carga genética do bebê.
quando se fala em poluição, pensa-se nos químicos pesados, mas se esquece da poluição eletromagnética, como colocar o celular
próximo aos testículos ou o computador sobre o colo. Trabalhos mostraram redução de motilidade dos espermatozoides quando
expostos a campos eletromagnéticos. Assim, descobriu-se que o pai também deve se tratar e se cuidar antes da concepção, e que
sua contribuição poderá ser muito grande para a saúde de seu futuro filho.

a impOrtância de se fazer um
tratamentO pré-cOncepciOnal
A importância de se fazer um tratamento pré-concepcional é o fato de que
quando a mulher descobre que está grávida, o embrião já está formado, como
se vê nas fotos ao lado. Após a mulher perceber o atraso menstrual, ela irá
fazer exames para confirmar a gravidez, geralmente já com quatro (primeira
imagem) a seis (segunda imagem) semanas de gestação. Nesse momento,
a estrutura corporal já está formada em tamanho milimétrico. Se o objetivo
for prevenir doenças, ajudar na formação embrionária e ter um filho mais
saudável, a atuação terapêutica precisa ser feita antes de iniciar a gestação.

a realizaçãO de
testes genéticOs
pré-cOncepciOnais
cOnseguem prevenir
de 2 a 3 % das
dOenças genéticas.
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coisas dE mulhEr
tratamentO pré-cOncepciOnal para a mãe
O uso de vitaminas que estabilizam o DNA, por exemplo, o ácido fólico e as vitaminas
b12 e b6 antes de engravidar é um bom começo. Um erro frequente é engravidar logo
após parar o uso da pílula anticoncepcional. O uso prolongado da pílula reduz os níveis
corporais de vitamina b6 e ácido fólico, podendo apresentar carências subclínicas que
vão se manifestar na gravidez. Assim, se recomenda a interrupção da pílula e suplementação de nutrientes três a seis meses antes de engravidar.
Muitas mulheres que usam ácido fólico podem ter uma alteração genética que impede que ele seja efetivamente utilizado pelo corpo, por falta de uma enzima (Metileno
TetraHidrofolato Redutase = MTHfR) que faz a ativação final deste. Essa alteração genética pode acontecer em até 30% de alguns grupos populacionais. Assim, se deveria
pesquisar a mutação para MTHfR antes de usar o ácido fólico. quem tiver essa mutação tem que fazer suplementação com o ácido fólico ativo: o Metilfolato.

O que é O tratamentO
pré-cOncepciOnal?

A infertilidade ou dificuldade de engravidar é a mais nova epidemia moderna, que está
diretamente ligada à toxicidade ambiental e de metais pesados. Assim, fazer uma detoxificação ou retirada dos metais pesados (quelação) antes da gestação pode ajudar
a facilitar a fecundação. Vários casais antes de gastarem grandes quantidades de dinheiro com métodos de fertilização in vitro deveriam primeiro fazer a sua parte: se
prepararem corporalmente e mentalmente para a gravidez.

Hoje em dia o tratamento pré-concepcional (junto com o
pré-natal) já é reconhecido pela ciência, como podemos ver
no site do CDC (Centro de Controle de Doenças) americano
que indica :

A dieta saudável é naturalmente recomendada, mas descobriu-se que mulheres que
faziam fertilização in vitro tinham mais resultados positivos se fizessem uma dieta
saudável e rica em proteínas.

- faça um plano e seja pró-ativa antes da gestação;
- Visite um profissional que saiba sobre tratamento pré-concepcional, que possa analisar o histórico das doenças, DSTs,
uso de medicações e hábitos de vida;
- Tome 400 mcg de ácido fólico ao dia;
- Pare de beber, fumar e usar drogas;
- Evite substâncias tóxicas e contaminantes ambientais;
- Esteja no peso saudável;
- Proteja-se da violência;
- Aprenda com sua história familiar;
- fique mentalmente saudável;
- Priorize a gravidez saudável.

Fonte: www.cdc.gov/preconception/planning.html
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Durante a gestação, alguns nutrientes, se suplementados, vão ter uma repercussão
após o parto, gerando uma criança mais saudável e livre de doenças.
Os probióticos são muito estudados como preventivos de cólicas abdominais e doenças
alérgicas em recém-nascidos. Deve-se suplementar a gestante para ter bastante lactobacilos em sua vagina quando a criança nascer, e se o parto for cesárea, se recomenda
o uso de lactobacilos já para o recém-nascido. O ômega 3, principalmente no segundo e
terceiro semestres, são muito importantes para o crescimento cerebral. Sabemos que
no terceiro trimestre o cérebro produz 500.000 novas células por hora; esta produção
precisará de muita matéria-prima e o ômega 3 é uma das matérias-primas essenciais
(isto é, que o corpo não pode produzir, mas retirar da alimentação). Isso repercutirá
em uma criança mais inteligente e com melhor qI aos quatro anos de idade, como
comprovado em trabalhos científicos.
Os conhecimentos da epigenética são cada vez maiores e mostram a influência do meio
e dos nutrientes sobre os genes. Os estudos da Nutrição, principalmente da Nutrigenômica, área que estuda a influência dos nutrientes sobre a ativação e inativação dos
genes, tem dado respaldo científico e a informação necessária para um tratamento
pré-concepcional e pré-natal muito melhor, fazendo com que o ser humano ocupe sua
função de co-criador, sendo pró-ativo e colaborativo no ápice do processo da criação:
a gestação de um ser humano.

dha
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Reposição
Hormonal
Feminina
nOvOs achadOs
cOnfirmam seus
benefíciOs
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a

Até 2002, os médicos prescreviam liberalmente estrógenos e progestinas sintéticas para mulheres com sintomas da menopausa, quando o estudo do women’s
health Initiative (grande pesquisa sobre reposição hormonal financiada pelo governo americano com 160 mil mulheres em mais de 10 anos de duração) mostrou
que essas drogas aumentavam o risco de câncer de mama e doença vascular. Após
este estudo, seguiu-se uma corrida para parar o seu uso. 1
Na última década, a medicina tradicional se esforçou para interpretar corretamente e compreender os resultados do estudo do women’s health Initiative, com
muitas controvérsias sobre seus resultados. A grande crítica a esse estudo foi o
uso de progestina sintética (uma imitação química da progesterona, mas que não
contempla todas as suas ações), ao invés de usar a progesterona natural, normalmente produzida pela mulher. 2

Em 2013, uma análise publicada pela Yale School of Medicine forneceu mais evidências de que a progestina sintética era a vilã que causou o abandono do uso
dos hormônios sexuais femininos a partir de 2002-2004.3 Ainda mais convincente,
esses pesquisadores estimaram que ao longo da última década, por volta de 18.600
a 91.600 mulheres na pós-menopausa, entre idades de 50 e 59 anos, que se submeteram a uma histerectomia podem ter morrido prematuramente por não terem
recebido a reposição de estrogênio. O relatório de 2013 da Yale não é uma exceção.
Uma análise combinada de 27 estudos publicados revela uma redução de 28% na
mortalidade em mulheres na menopausa, com menos de 60 anos de idade, que fazem a reposição hormonal.4 Os estudos também mostram uma profunda melhoria
da qualidade de vida destas mulheres.
Essas descobertas não significam que as mulheres devem sair correndo e procurar
tratamento convencional com seu ginecologista. Mesmo que alguns médicos hoje
prescrevam hormônios naturais humanos, só profissionais com treinamento especial ajustam perfeitamente a dose individual e recomendam os protocolos destinados a proteger as mulheres contra os riscos carcinogênicos e vasculares. Esse
artigo é sobre os benefícios da restauração natural do equilíbrio dos hormônios
sexuais com base nas mais recentes evidências científicas.
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ENTENDENDO A MENOPAUSA
A necessidade da reposição hormonal
Embora os sintomas da menopausa variem de
acordo com o equilíbrio hormonal individual, a
maioria das mulheres sofre, porque seus corpos não produzem mais estrogênio e progesterona suficientes para seu adequado funcionamento. Depressão, irritabilidade e lapsos de
memória de curto prazo são queixas comuns
da menopausa, além de ondas de calor com
suores, dificuldades para dormir e ganho de
peso. Na ausência de uma reposição hormonal
racional, os problemas de saúde encontrados
durante a menopausa podem afetar negativamente a mulher para o resto de sua vida.5
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A partir dos anos de 2002-2004, os médicos
limitavam o uso prolongado de medicamentos
hormonais. A indicação era apenas para combater os sintomas da menopausa e o tempo de
tratamento era cessado assim que a paciente
relatava o alívio das sintomatologias frequentes. A progesterona e o estradiol não eram
reconhecidos como substâncias chave para os
processos vitais da fisiologia feminina.
Transtornos relacionados à falta de estrogênio incluem glaucoma6, demência7, perda de
memória8, osteoporose9, fragilidade10, atrogia

genital11, perda muscular e de força12, envelhecimento da pele13, entre outros. Muitas
das doenças que foram consideradas consequências da idade, hoje, já se sabe que são
secundárias à carência hormonal. A deficiência
de estrogênio e progesterona pode, assim, ser
caracterizada como um estado de envelhecimento acelerado.14

Os hormônios não
são todos iguais
fique atento ao que é prescrito
Em seu pânico para “não fazer mal”, médicos
convencionais minimizaram a prescrição de
hormônios sexuais. No entanto, as drogas
dadas para as mulheres na pesquisa do Women’s Health Initiative, que foram especificamente ligadas ao aumento do câncer e
dos riscos vasculares, eram o PremPro® e o
Premarin®.15
O Premarin® é uma droga feita a partir da urina de éguas prenhas que contém alguns estrogênios equinos que não são naturais para o
corpo humano (seu nome é, na realidade, uma
sigla: Pregnant Murine Urine= Premarin).
Hoje, esse é evitado por mulheres esclarecidas
e alguns médicos, mas ainda é o estrogênio
mais frequentemente prescrito por via oral.16
O PremPro® é uma combinação de Premarin® e uma progestina sintética denominada
medroxiprogesterona, que não tem o mesmo

composto que a progesterona natural e não
funcionando como tal.17
As progestinas, que são drogas sintéticas, protegem contra o câncer de endométrio induzido
pelo estrogênio e, por serem patenteadas, tem
seu uso estimulado pela indústria farmacêutica. Elas não são “naturais para o corpo humano” como é a progesterona natural.18 Estudos
indicam que elas provocam grandes efeitos
adversos. Por exemplo, alguns dados sugerem
que a progesterona natural pode conferir um
efeito protetor contra o câncer de mama19, enquanto que as progestinas são associadas ao
aumento desse risco.20 Uma revisão da literatura revela que a progestina é a grande culpada
por trás das taxas mais elevadas de doença
vascular e câncer, o que fizeram os médicos
abandonarem todas as drogas hormonais femininas a partir de 2002.21

formas de administração
Não só os hormônios, mas como usá-los
O Premarin® (estrogênios derivados da urina
de éguas prenhas), o Provera® (progestina) e o
Prempro® (a soma dos dois) foram fortemente
comercializados para os médicos como soluções
simples para os problemas da menopausa, desconsiderando completamente a individualidade e
a variabilidade que existe entre as mulheres.
Além da falta de individualização do tratamento,
existe o impacto adverso sobre a coagulação do

sangue arterial com base na via de administração do estrogênio. Vale destacar que o aumento
dos mecanismos de coagulação do sangue é
observado com mais frequência após a administração oral, em vez da subcutânea. Esse dado
enfatiza a importância das mulheres usarem o
estrogênio natural, como um creme tópico, e não
os tomarem na forma de pílulas orais.22,23
Vários estudos mostram que os efeitos cardio-

protetores do estrogênio são largamente negados após a adição da progestina sintética usada
nos testes do Women’s Health. Por exemplo,
o estradiol tem sido associado com efeitos
benéficos na função endotelial, como avaliado
pela vasodilatação medida pelo fluxo da artéria
braquial, mas o efeito foi anulado pela adição da
progestina.24 Outros dados do estudo mostram
que a progestina (não natural) aumenta o risco
de vaso espasmo coronário.25
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benefícios do tratamento

a progesterona natural protege contra o câncer de mama
Em comparação com a progestina sintética que estimula a
proliferação de células da mama, a progesterona natural tem
demonstrado um efeito protetor. Existem vários estudos que
mostram que as progestinas aumentam significativamente a replicação e o crescimento das células mamárias em grande parte
devido à estimulação do receptor de estrogênio pelas progestinas.26,27,28 Em contraste, existem estudos demonstrando que a
progesterona natural não induz a essa mesma proliferação.29,30
Consequentemente, numerosos estudos têm demonstrado um
aumento do risco de câncer da mama com o uso de progestinas
sintéticas. No entanto, o uso de progesterona natural não tem
sido associado a um aumento do risco deste câncer.31,32

cuidando do coração

a progesterona natural e a saúde cardiovascular
O risco de um coágulo no sangue é uma preocupação séria na reposição de estrogênio, em
especial via oral. Esse risco não ocorre quando
a progesterona natural é adicionada ao uso
de estrogênio. Uma investigação comparou
o risco de formação de coágulos sanguíneos
em mulheres na pós-menopausa tomando
a progesterona natural com mulheres que
tomaram a progestina sintética. O grupo de
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mulheres que usaram a progestina sintética
em combinação com estrogénio teve surpreendentemente 290% maior risco de formação
de coágulos de sangue, em comparação com o
grupo que nunca utilizou o hormônio. O grupo
que recebeu a progesterona natural em combinação com estrogênio, por outro lado, teve
uma diminuição de 30% do risco de coágulo
no sangue, em comparação com as mulheres

que nunca usaram reposição hormonal.33
Além disto, a progestina sintética é conhecida
por causar reduções no nível do HDL.34 Um
mecanismo pelo qual a progesterona natural
aumenta a saúde cardiovascular é a capacidade de manter ou mesmo aumentar os níveis
do HDL em mulheres que receberam reposição de estrogênio.35,36

Benefício Inusitado

estudo de Yale mostra que mesmo Premarin®
é melhor do que não usar estrogênio

Em 2013, uma nova análise do Women’s Health Initiative foi publicada sobre o grupo de
mulheres com idades entre 50-59, que tinham
sofrido uma histerectomia (a essas mulheres
é indicado a reposição apenas de estrogênio,
pois a principal função da reposição de progestina seria a proteção do câncer de endométrio). Estas mulheres foram divididas em
dois grupos: mulheres histerectomizadas que
receberam Premarin® e mulheres histerectomizadas que receberam placebo. Dessa análise, que emana da Yale School of Medicine,
estima-se que entre 2002 e 2011 ocorreram
um mínimo de 18 mil e um máximo de 91 mil
mortes entre as mulheres histerectomizadas
com idades entre 50 e 59 anos que poderiam
ser evitadas com o uso de estrogênio.37
A redução das mortes por doenças coronárias e câncer de cólon para essas mulheres
que tomaram Premarin® por via oral (e sem
progesterona) foi superior ao aumento no
número de mortes por câncer de mama, derrame e embolia pulmonar. O que torna essa
descoberta tão relevante é que essas mulhe-

res estavam tomando apenas o Premarin® e
por via oral, mas...
-sem dosagem individualizada (para otimizar
a tolerabilidade);
-sem progesterona natural (para equilibrar a
ação do estrogênio nos tecidos sensíveis aos
hormônios, como o da mama, potencialmente
reduzindo o risco de câncer de mama);
-sem preparações tópicas (para evitar o efeito
da primeira passagem pelo fígado do estrogênio quando usado por via oral, que é associado
à produção de metabólicos, o que causa a inflamação e a coagulação do sangue arterial);
-sem modificadores de estrogênio, como
indol-3- carbinol (para inibir a formação de
metabólitos estrogênicos ligados ao aumento
do risco de câncer de mama);
-sem quantidade suficiente de vitamina D (para
regular a proliferação de células da mama);

-sem estar em um programa abrangente que
envolva a ingestão de alimentos saudáveis e
reduza a ingestão de compostos nocivos, assim como a modificação de hábitos de vida e
prática de atividade física.
O tamanho dessa análise feita por pesquisadores de Yale faz desse estudo um argumento convincente de que pode ser melhor para
as mulheres com deficiência de estrogênio,
em idades de 50-59 anos, tomar o Premarin® por via oral do que não tomar estrogênio nenhum. Além do benefício da queda
de mortalidade dessas mulheres, a terapia
hormonal proporcionou uma melhoria nas
medidas de qualidade de vida durante os primeiros anos de tratamento. Mulheres com
mais de 59 anos não obtiveram esses benefícios tomando Premarin® como terapia,
nem era esperado que fosse. No processo
do envelhecimento já instalado, deve-se ter
ainda mais cuidado no tratamento de reposição hormonal.
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Benefícios Comprovados

Resultados de 27 estudos adicionais sobre reposição
hormonal confirmam esse resultado
Não importa o quão prestigiada é a instituição ou o tamanho e a qualidade do estudo,
devemos sempre buscar dados de confirmação quando tomamos uma decisão como a de
restaurar os hormônios sexuais femininos de
volta para os níveis pré-menopausa. Do ponto de vista biológico, quando se entende que
o estrogênio e a progesterona são essenciais
nos processos de vida de uma mulher, seria
lógico procurar manter esses hormônios nos
níveis saudáveis durante a vida, mas há sempre a preocupação com os efeitos colaterais.
Para avaliar o pior cenário, os pesquisadores
avaliaram dados derivados de 27 estudos publicados que analisaram os efeitos em longo
prazo de muitas formas medicamentosas de
estrogênio e progesterona convencionais em
mulheres na menopausa. Oito desses estudos
foram observacionais, enquanto 19 foram
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ensaios clínicos randomizados envolvendo
16 mil mulheres acompanhadas por 83 mil
pacientes-ano. Alguns dos estudos usaram
medicamentos hormonais que foram considerados perigosos ou de qualidade inferior.
Nenhum desses estudos seguiram os abrangentes protocolos de modulação hormonal
individualizada, associada a mudanças nutricionais e de hábitos de vida. Foram revisados
os dados de todos esses estudos para determinar o risco de mortalidade em mulheres
que usaram a reposição hormonal convencional em comparação com aquelas que não o
fizeram. A análise conjunta desses 27 estudos
independentes mostrou que as mulheres com
menos de 60 anos de idade que fizeram reposição hormonal sexual eram 28% menos
propensos a morrer.38
Então, o que isso nos diz? Desde 2002-2004,

avisos emanados da FDA, grupos médicos tradicionais e de médicos praticantes afirmam que
a reposição hormonal em mulheres maduras é
perigoso. No entanto, o estudo de Yale de 2013
sobre mulheres pós-menopáusicas histerectomizadas, além de uma análise de 27 estudos de
terapia hormonal usando preparações de hormônio abaixo do ideal em mulheres com menos
de 60 anos, mostram uma redução da mortalidade em mulheres que optam pela reposição.
Não há dúvida de que a prescrição imprópria aumenta os riscos de câncer e doenças vasculares.
Mas as mulheres já não têm de ser submetidas
a práticas de prescrição ultrapassadas. Há dados
concretos que permitem às mulheres de todas
as idades recuperarem um perfil hormonal mais
jovem, usando formas de hormônios da mesma
estrutura química do estrogênio e da progesterona fisiológica, indicando reduções de câncer e
riscos vasculares.

mortalidade feminina é multicausal

O câncer de mama não é a única causa de morte prematura
Com toda a atenção da mídia e da captação de
recursos por grupos de apoio, você pode ser induzido a pensar que o câncer de mama é a única
doença que mata prematuramente as mulheres.
A cada ano, mais de 40 mil mulheres nos
Estados Unidos morrem de câncer de mama
metastático. 39 Mas há um total de cerca de 1
milhão e 250 mil mortes de mulheres a cada
ano nesse país.40 Isso significa que, para
cada morte por câncer de mama, há aproximadamente 31 mulheres que morrem de
alguma outra coisa. Muitas dessas “outras”

doenças são relacionadas com deficiências
hormonais. Isso não significa que as mulheres devem ignorar o risco de câncer de
mama e cegamente tomar medicamentos
hormonais, e sim contextualizar as questões de saúde que realmente as mulheres
enfrentam. Essas “outras” mortes fornecem
uma base racional para a restauração dos
hormônios, mostrando que sua utilização
tem um grande potencial preventivo. A redução das mortes por doenças cardiovasculares por fraturas osteoporóticas já justificariam o seu uso.

O câncer de mama e a idade
Qual faixa etária apresenta mais riscos?

Enquanto as mulheres envelhecem, seus
genes reguladores do crescimento das células acumulam mutações. O envelhecimento
reduz a capacidade de reparar rapidamente
esse prejuízo. Quando os genes que regulam
a divisão celular são submetidos à mutação, o
resultado pode ser a propagação celular descontrolada, que pode resultar na formação de

tumores. As mulheres maduras experimentam um aumento dramático na incidência de
câncer, assim como seus níveis de estrogênio
caem drasticamente. Não são os níveis hormonais que causam câncer, mas sim as mutações genéticas. Os hormônios podem ajudar o
crescimento e a proliferação de células cancerosas, mas não criá-las.

RISCO DE DESENVOLVER CÂNCER DE
MAMA POR IDADE 41
30 anos . . . . . . 0.44% (ou 1 em 227)
40 anos . . . . . . 1.47% (ou 1 em 68)
50 anos . . . . . . 2.38% (ou 1 em 42)
60 anos . . . . . . 3.56% (ou 1 em 28)
70 anos . . . . . . 3.82% (ou 1 em 26)
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proteção dos potenciais
efeitos nocivos

Desfrute dos benefícios do estrogênio enquanto
se protege contra riscos potenciais
As mulheres que repõem adequadamente
seu estrogênio e progesterona geralmente se
sentem melhor, dormem melhor, ganham uma
aparência mais bonita, pensam melhor, têm ossos mais fortes, músculos mais firmes, melhor
função endotelial e uma vida mais longa.
A desvantagem de todos esses benefícios é a
preocupação de haver um maior risco de câncer
em certas mulheres (o câncer de cólon é uma
exceção, pois este diminui). Hoje sabemos que
vários compostos naturais podem ajudar a reduzir o risco de câncer de mama e o seu uso
concomitante à reposição hormonal pode proteger contra estes riscos potenciais:

1) Evidências convincentes indicam que a progesterona natural reduz a proliferação celular
induzida por estrogênio, particularmente na
mama e no endométrio, sem os riscos adversos associados com a progestina sintética.42

que comparou 1.394 pacientes com câncer de
mama na pós-menopausa, 1.365 apresentaram baixos níveis sanguíneos de vitamina D,
o que aponta uma relação aos riscos de câncer
de mama. Na verdade, as mulheres com os
níveis mais altos de vitamina D tiveram uma
redução de quase 70% do risco, em comparação com as mulheres com menos vitamina
D.45 Uma pesquisa semelhante revelou que as
mulheres com níveis de vitamina D no sangue
de cerca de 52 ng/mL tiveram um risco 50%
menor de câncer de mama, em comparação
com as que tiveram níveis de vitamina D abaixo de 13 ng/mL.46
3) Modificações na dieta ajudam a diminuir o
risco de câncer, como exemplos:47 reduzindo
a carne vermelha, laticínios ricos em gordura
e doces. Ao passo que consumir mais vegetais e peixes pode ajudar a reduzir o risco de

câncer de mama, bem como outros.
4) Consumir vegetais crucíferos ricos indol3-carbinol (brócolis, couve-flor, couve de
bruxelas, repolho, couve) podem ajudar a prevenir o câncer de mama, de próstata e outros,
alterando favoravelmente o metabolismo do
estrogênio. Os cientistas identificaram compostos nestes vegetais que inibem especificamente a formação de produtos de decomposição perigosos de estrogênio que promovem
o crescimento do câncer. Os compostos dos
vegetais crucíferos também ajudam a ativar
as vias enzimáticas vitais responsáveis por
neutralizar os muitos agentes cancerígenos
que estamos inevitavelmente expostos a cada
dia.48,49 Muitos destes podem ser conseguidos
pela suplementação de extratos de brócolis
(brocolinol) ou pela suplementação de indol 3
carbinol e cálcio D-glucarato.

2) A vitamina D confere um efeito protetor
significativo contra o câncer de mama. Estudos de laboratório mostraram que ela suprime
o crescimento do câncer de mama por:43
- Bloquear os sinais que estimulam o crescimento de células cancerosas;
- Melhorar os sinais que inibem o crescimento de células cancerosas;
- Favoravelmente alterar os reguladores de
genes do ciclo celular.44
Estudos descobriram uma forte correlação
entre os níveis sanguíneos de vitamina D e o
risco de câncer de mama. Um estudo de caso
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Vegetais crucíferos ricos em indol 3 carbinol favorecem o metabolismo do estrogênio

A individualização e o controle do tratamento potencializam os benefícios da reposição hormonal
5) Gamatocoferol (a forma completa da vitamina E encontrada na natureza no óleo de palma, nozes e no Tocofemax) apresenta efeito
protetivo para o câncer de mama.50

chances de risco de câncer de mama em mulheres que bebiam chá verde, em comparação
com aquelas que não o consumiam.54

6) Uma dieta rica em linhaça51 oferece excelente proteção contra doenças da mama,
do endométrio e da próstata. Pesquisadores
de Nova York avaliaram o risco de câncer de
mama e a ingestão dietética de lignanas em
mais de 3 mil mulheres, incluindo cerca de
1.100 pacientes com câncer de mama confirmado e cerca de 2 mil mulheres que serviram
como controle. Os cientistas determinaram
que as mulheres na pré-menopausa com mais
ingestão de lignanas (são compostos da linhaça com ação anticâncer) tinham 34% menos
risco de desenvolver o câncer de mama.52

As mulheres de hoje têm
acesso a estrogênios e
progesterona manipulados,
ideais para um tratamento
individuaizado.

7) O consumo de chá verde ou uso de suplementos de chá verde está associado a uma
diminuição do risco do câncer de mama.53 Em
análise, foi observado o índice de 47% menos

8) Além dos conhecidos benefícios cardiovasculares do óleo de peixe, uma pesquisa
revelou que o óleo de peixe rico em ômega
3 pode oferecer proteção contra o câncer de
mama também. 55 Foi constatada a diminuição de 49% do risco de câncer de mama em
mulheres com mais ingestão dos ácidos graxos ômega 3, em comparação àquelas com
menos ingestão. 56

Concluindo, a reposição hormonal feminina é
uma importante medida para a saúde da mulher. Sua utilização tem que ser feita com uma
série de novas abordagens e uma compreensão maior da fisiologia e das necessidades da
mulher. Se os médicos cuidadosamente monitorarem os sintomas de suas pacientes menopáusicas, bem como verificarem seus níveis
sanguíneos em resposta à reposição hormonal com estrogênio em forma de cremes (não
comprimidos) e progesterona natural, assim
como individualizarem a dose para potencialmente maximizar o benefício e, idealmente,
minimizar o risco (usando substâncias que
modulam e protegem dos potenciais efeitos
nocivos), os resultados do tratamento seriam
completamente diferentes. Felizmente, as
mulheres de hoje têm acesso a estrogênios
e progesterona manipulados, ideais para um
tratamento individualizado e com melhores
resultados.
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SUPLEMENTAÇÃO

Prevenção de
doenças com a
suplementação
Mantenha seu corpo em dia com todos os nutrientes
necessários para uma vida saudável.

A

As vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Elas são capazes de
evitar e auxiliar na cura de doenças, ajudam na absorção dos demais nutrientes ingeridos na alimentação, regulam as funções do nosso corpo, diminuem o estresse e até melhoram o humor. As principais
fontes naturais de vitaminas são as frutas, verduras e legumes, mas também podem ser encontradas
nos alimentos em geral. O ideal é ingeri-las diariamente, independentemente da fonte. Também são
encontradas nos multivitamínicos, que fornecem as quantidades específicas e atendem às necessidades fisiológicas individuais.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças que mais matam os brasileiros são: câncer,
ataque cardíaco, obesidade, acidente vascular cerebral e enfermidades ligadas ao sistema respiratório. O curioso é que são justamente essas doenças que mais se beneficiam com a prevenção. São
vários os meios para detectar uma enfermidade, descobrir se você tem tendência a desenvolvê-la e
até mesmo preveni-la.
Os cientistas estão provando em estudos que a ingestão diária de diferentes vitaminas acima das doses
nutricionais podem ser grandes aliadas na prevenção de doenças e na manutenção da saúde. Se a intenção é prevenir uma patologia, pode-se usar um nutriente de forma contínua. Descobriu-se que um
nutriente em doses baixas é uma peça importante na complexa engrenagem do metabolismo, mas que
em dose alta passa a ter uma ação bioquímica específica, podendo levar à prevenção de doenças. Os
nutracêuticos agem como um remédio, por fornecerem ao organismo os nutrientes em falta. Essa ação
nutracêutica dos nutrientes originou a medicina preventiva, nas suas diferentes áreas, ortomolecular,
nutrição e nutrologia.
Veja alguns estudos relacionados à prevenção e à cura que esses ingredientes preciosos podem beneficiar nossa saúde:
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Suplementação e Doença Alzheimer
O cérebro é um órgão metabolicamente ativo que produz altos
níveis de radicais livres. Esses radicais livres podem bombardear
as membranas celulares dos neurônios causando perda de função
prematura. A Doença de Alzheimer se tronou um grande problema
de saúde pública no mundo e é a causa mais comum de doenças em
idosos. Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, as células do
cérebro as quais chamamos de neurônios vão morrendo de maneira
lenta, insidiosa e progressiva.
A doença afeta não somente a memória, mas outras funções cognitivas. Com o passar da idade, as chances de ter Alzheimer aumentam. Não há ainda estudos que comprovem que essa patologia é
influenciada pela genética.
Dr. Denham Harman propôs que o envelhecimento do cérebro está
associado a um desequilíbrio progressivo entre a defesa antioxidante e as espécies pró-oxidantes, que podem ocorrer como resultado de um aumento na produção de radicais livres e a redução na
defesa antioxidante. Pesquisas mostram que o estresse oxidativo
gera mudanças no cérebro de portadores da Doença de Alzheimer.
Neste contexto, alguns estudos observacionais têm sugerido que a
suplementação de antioxidantes, incluindo as vitaminas C e E, ou
uma dieta rica nesses nutrientes pode prevenir o estresse oxidativo
que possivelmente causa a perda neuronal observada na Doença de
Alzheimer, diminuindo assim o risco para a patologia.
Um estudo clínico duplo cego randomizado e controlado avaliou a
eficácia da suplementação de um composto a base de EPA/DHA,
uridina, colina e micronutrientes em pacientes com Doença de Alzheimer leve. Após 12 semanas de avaliação, o estudo concluiu que
os pacientes tiveram melhora na memória. Pesquisas demonstram
que a deficiência de alguns nutrientes está, possivelmente, relacionada com a piora da memória, podendo ser a manifestação de uma
doença mais séria. Por outro lado, a ingestão desses nutrientes, nas
quantidades necessárias, é difícil de alcançar com a dieta regular,
sendo necessária sua suplementação.

Suplementação e Câncer
Determinadas vitaminas e minerais atuam na manutenção da
estabilidade genômica, com potencial ação na prevenção do
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câncer. A deficiência de folato, B6 e B12 parece causar quebra
no cromossomo e formação de neoplasias. As vitaminas C e E
têm ação antioxidante. A vitamina C tem habilidade em neutralizar substâncias carcinogênicas e a E protege os substratos
oxidáveis das células. O cálcio e a vitamina D estão envolvidos
na regulação da proliferação e diferenciação celular, indução da
apoptose (morte celular) e inibição da angiogênese (criação de
novos vasos sanguíneos). Estudos epidemiológicos têm evidenciado mais risco para câncer associado à baixa ingestão destas
vitaminas e do cálcio.
Segundo um estudo realizado, a ingestão de um multivitamínico
diário pode reduzir as chances de desenvolver câncer em homens de
50 anos ou mais. O efeito protetor oferecido pelas cápsulas diárias
foi considerado “modesto” pelos pesquisadores, uma vez que seu
uso durante o estudo foi apenas para evitar deficiências nutricionais.
Os resultados foram publicados no Journal of The American Medical
Association, em outubro de 2012.
Cerca de 15 mil médicos do sexo masculino ingeriram um multivitamínico ou placebo e foram acompanhados durante 10 anos. O resultado mostrou uma redução de 8% na ocorrência de várias formas
de câncer nos participantes que tomaram multivitamínico todos os
dias. O grupo estudado continuará em seguimento para observar os
efeitos da ingestão de vitaminas em longo prazo.

Suplementação e Doença Parkinson
A Doença de Parkinson é uma enfermidade neurodegenerativa
caracterizada pela presença de rigidez, tremor e lentidão dos movimentos, sendo um dos distúrbios do movimento mais encontrados
na população idosa. Estudos mostraram que o estresse oxidativo, o
uso prolongado da droga levodopa no tratamento dessa doença e o
aumento da concentração plasmática de homocisteína são agentes
que agravam os sintomas. Muitos nutrientes são pesquisados tanto
na prevenção como no tratamento da doença, dentre os quais se
destacam as vitaminas antioxidantes. Houve recentemente aumento do número de pesquisas sobre a ação dessas vitaminas, atenuando os danos causados ao cérebro nesses pacientes. Os estudos
e a literatura científica demonstram informações recentes sobre
a influência positiva das vitaminas C, E, B6, B12 e ácido fólico na
Doença de Parkinson.

Suplementação x Problemas Cardiovascular

Suplementação e Problemas
Cardiovasculares
Segundo pesquisa japonesa apresentada no Jornal da Associação Americana do Coração, comer mais alimentos que contenham vitaminas B (ácido fólico, B-6) reduz o risco de acidente
vascular cerebral e doença cardíaca para as mulheres e pode
reduzir o risco de insuficiência cardíaca em homens.
“As pessoas necessitam ingerir uma dieta com mais ácido
fólico e vitamina B-6, que pode levar à prevenção de doenças
cardíacas”, disse Hiroyasu Iso, MD, professor de saúde pública
da Universidade de Osaka.
As conclusões sobre o valor de vitaminas do complexo B são
consistentes com estudos na Europa e na América do Norte.
Os pesquisadores dividiram os participantes em cinco grupos
com base na sua ingestão de ácido fólico, vitaminas B-6 e em
vitamina B-12. Comparando-os em relação às suas dietas com
mais ou menos de cada um dos nutrientes, foi descoberto que
um consumo maior de ácido fólico e vitamina B-6 está associado com um número significativamente menor de mortes
por insuficiência cardíaca em homens e um número significativamente menor de mortes por acidente vascular cerebral,
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doenças cardíacas e doenças cardiovasculares em mulheres. A
ingestão de vitamina B-12 não foi associada à redução de risco
de mortalidade.
O ácido fólico e a vitamina B6 podem ajudar a proteger contra
doenças cardiovasculares, diminuindo os níveis de homocisteína, disseram os pesquisadores. A homocisteína é um
aminoácido do sangue que é afetado pela dieta e por fatores
hereditários. O ácido fólico e outras vitaminas do complexo B
ajudam a quebrar a homocisteína no organismo.
Não há uma ligação causal direta, mas evidências têm demonstrado que a homocisteína pode danificar o revestimento interno
das artérias e promover a formação de coágulos sanguíneos.
Estes são alguns exemplos de como as vitaminas podem ser
de grande ajuda na prevenção de algumas doenças. Além de
suprir as carências nutricionais com um multivitamínico (ter
certeza que não falta nenhum nutriente para o funcionamento
adequado do corpo), pode-se usar alguns nutrientes específicos em doses acima das doses nutricionais (se tornando um
nutracêutico) para ajudar na prevenção de doenças e melhor
qualidade de vida.

usar alguns nutrientes específicos em doses acima das doses nutricionais (nutracêuticos) pode
ajudar na prevenção de doenças.
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curtas

rEssaca:

cOmO amenizar Os sintOmas?

d

Dores de cabeça, mal-estar, náuseas, tonturas, fadiga, sede
interminável. Sintomas típicos da intoxicação por excesso de álcool – a conhecida ressaca. Alternativas para fugir desse mal são
sempre procuradas pelo público boêmio e despertam o interesse
da comunidade científica.
A ressaca é uma reação frequente – e desagradável – da intoxicação por consumo excessivo do álcool. Os sintomas são físicos
e mentais, e incluem fadiga, dor de cabeça, sensibilidade à luz e
som, dores musculares, sede, além de aumento da pressão arterial
e taquicardia, enjoos e vertigens.
O mal-estar geral causado pela ressaca é fruto, principalmente, do
desequilíbrio que o álcool causa no organismo, quando em excesso.
gera desidratação, afeta o equilíbrio eletrolítico, causa distúrbios
gastrointestinais, reduz os níveis glicêmicos e compromete o ritmo
biológico e a qualidade do sono.
Metabolizado primeiramente pelo fígado, proteger este órgão contra os danos causados por ele e por seus metabolitos é importante
não somente para espantar a ressaca, mas para evitar doenças hepáticas graves, como a cirrose. Sabe-se que o álcool literalmente
dissolve os fosfolipídios das membranas celulares, entre eles a
fosfatidilcolina, causando lesões sérias.

Assim, a suplementação com esse constituinte natural das membranas celulares é apontada por pesquisadores como eficaz para
a proteção e recuperação hepática. O estudo pioneiro sobre o assunto foi realizado na Alemanha, com pacientes já com depósitos
de gordura e lesões no fígado, devido ao consumo excessivo de
álcool. A pesquisa observou que o uso de fosfatidilcolina conseguiu
melhorar as condições hepáticas e inflamatórias dos indivíduos,
quando comparados a grupos que receberam placebo.
Recentemente, um estudo observou o efeito da administração de
fosfatidilcolina nas células hepáticas lesionadas pelo álcool 5. Os
resultados demonstraram que a fosfatidilcolina inibe a peroxidação
lipídica nessas células, prevenindo o rompimento das membranas e
consequente lesão hepática.
A administração de fosfatidilcolina mantém as células hepáticas
saudáveis, além de ter papel essencial para o processo de desintoxicação do fígado, transformando substâncias tóxicas em substâncias solúveis para serem eliminadas pelo nosso corpo. Então, caso
a euforia da noite anterior acabe causando uma ressaca na manhã
seguinte, lembre-se: seu fígado tem um aliado para o esforço da
recuperação!

Referências: 1. SWIFT R, DAVIDSON D. Alcohol hangover: mechanisms and mediators. Alcohol Health Res World. 1998;22(1):54-60; 2. KIDD, PM. Phosphatidylcholine: A Superior Protectant Against Liver Damage. Alt Med Rev, 2002: 1(4):258-274; 3. Phosphatidylcholine: Monograph. Alt Med Rev. 2002:7(2):150-154; 4. KNUECHEL F. Double blind study in patients with
alcohol-toxic fatty liver. Med Welt, 1979; 30:411-416; 5. ZHANG Y, ZOU W, CUI F, WANG N, ZHANG D, CUI Y, LIU P, LIU J.Protective effect of phosphatidylcholine on restoration of ethanol-injured
hepatocytes related with caveolin-1. J Membr Biol. 2014 Jan;247(1):73-80; 6.MAHER JJ. Exploring alcohol’s effects on liver function. Alcohol Health Res World. 1997;21(1):5-12.
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VitrinE

Nutrindo
a Saúde
NOS úLTIMOS ANOS, ACONTECEU UMA gRANDE
MUDANçA COMPORTAMENTAL RELACIONADA à
bUSCA POR UMA VIDA MAIS SAUDáVEL. A TENDêNCIA
é qUE CADA VEz MAIS PesSOAS ADOTEM HábITOS
bENéfICOS PARA A SAúDE, CONSCIENTes DOS
PRObLEMAS CAUSADOS PELO SEDENTARISMO E Má
ALIMENTAçãO. PARA ATENDER A qUEM PROCURA POR
qUALIDADE DE VIDA, A esSENTIAL NUTRITION LANçA
NOVOS PRODUTOS EM SUA LINHA, qUE CONTRIbUEM
PARA A NUTRIçãO SAUDáVEL E PREVENTIVA.

Vanilla Whey
Composto por proteína de melhor qualidade, o whey protein da Essential
Nutrition chega com o novo sabor de vanila, em embalagem de 450g, sem
adoçantes artificiais em sua fórmula.
O blend de proteínas hidrolisada e isolada facilita a digestão e a rápida
absorção do Vanilla Whey, favorecendo o emagrecimento e o crescimento
muscular. Pode ser consumido como suplemento alimentar por atletas a
frequentadores de academia, ou como complemento alimentar por aqueles
que buscam qualidade de vida como idosos, crianças e adultos.
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xylitol
xylitol é um adoçante natural com o mesmo poder adoçante do açúcar,
podendo ser utilizado na culinária e como adoçante do dia a dia.
- Obtido a partir de fontes naturais.
- Indicado para dietas de adultos e crianças, inclusive autistas e com
déficit de atenção (DDA).
- Indicado por dentistas por atuar na prevenção de cáries.
- baixo índice glicêmico e permitido para diabéticos.

sweetlift cook
Uma das novidades da linha Essential Nutrition foods, é o
SweetLift Cook. Produzido à base de estévia e taumatina,
adoçantes obtidos de fontes naturais, será vendido em
embalagem a granel, ideal para substituir o açúcar nas
receitas de forno e fogão, pois apresenta boa estabilidade
em altas e baixas temperaturas. Indicado para as pessoas
que buscam uma alimentação mais saudável e com dieta
restrita em açúcar. Possui baixo índice glicêmico e é livre
de maltodextrina, lactose, aspartame, ciclamato, sacarina
acessulfame e sucralose.
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EsPEcial

Essentia Pharma:
Busca Contínua pela
Perfeição

a

A expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. No
Brasil, na década de 60, essa marca era de 62 anos; hoje,
ultrapassa os 71. A medicina que acreditamos privilegia a
prevenção, que começa cedo. A abordagem médica mudou
não só para os idosos. Desde a infância, a ideia é cuidar da
saúde como um todo e não apenas da doença apresentada
num determinado momento.
Viver bem, com boa saúde e bem estar, é o desejo da maioria
das pessoas. Cuidar de si não é mais hobby, e procurar os
melhores recursos para que esse objetivo seja alcançado
tornou- se prioridade para muitos. queremos o melhor, e
quando o assunto é saúde isso é imprescindível.
O tratamento preventivo busca a individualidade fisiológica,
pois cada ser humano tem uma identidade genética própria
e, conseqüentemente, a farmácia magistral é a que melhor
atende a essa característica, os medicamentos e suplementos

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

são produzidos de acordo com a necessidade de cada cliente.
A confiança é construída com base em qualidade dos produtos
e zelo nos processos. Sabendo disso, a Essentia Pharma
prioriza oferecer o que há de melhor em produtos e serviços
aos seus clientes.
Nesses nove anos de história conquistamos a confiança de
prescritores e pacientes em todo o país, pois acreditamos
que o papel de uma farmácia vai além da disponibilização de
um medicamento.
A Essentia Pharma foi idealizada para suprir com perfeição
as necessidades do mercado e oferecer uma experiência
única de cuidado com os clientes. Esses ideais se concretizam
em importantes diferenciais de qualidade e possibilitam o
sucesso no tratamento de milhares de pessoas.

A esSENTIA PHARMA esTá SEMPRE EM bUSCA DO qUE Há DE MAIS
MODERNO EM ATIVOS DesENVOLVIDOS NO bRASIL E NO ExTERIOR.

Produtos ExcusiVos

prOdutOs exclusivOs
buscamos o que há de mais moderno em ativos desenvolvidos, no brasil e no exterior. Encontrar e
disponibilizar as melhores matérias-primas do mundo é nossa prioridade, e conseguimos atingir
esse objetivo por meio de nossa presença global e alianças internacionais.
Hoje, contamos com um rol de ativos exclusivos que, junto ao lançamento de novos produtos,
novos processos e tecnologias de produção, somam em média 50 inovações anuais.

expertise em tecnOlOgia
Os investimentos constantes em conhecimento e tecnologia possibilitam o desenvolvimento de
sistemas de absorção mais eficientes. Agregam qualidade e eficácia nas matérias-primas utilizadas, otimizando a ação farmacológica dos ativos.
O Sistema Sorbsystem é uma dessas tecnologias exclusivas. Esse Sistema pot encializa e
intensifica a absorção de vitaminas e substâncias cuja ação é limitada devido à rápida metabolização pelo fígado.
Nosso objetivo é oferecer aos nossos prescritores e pacientes, produtos diferenciados e especialmente elaborados para beneficiar a sua saúde.

matérias-primas cOnceitO
As matérias-primas conceito são produtos que possuem valor agregado devido à sua diferenciação
de ação no organismo. São dificilmente encontradas no mercado magistral, e apresentam um potencial de ação diferenciado, refletindo na melhor eficácia do tratamento.
Visando atender às necessidades clínicas individuais dos pacientes, buscamos constantemente
essas opções de ativos no mercado.

TELOACTIVE®
UbIqUINOL KANEKA®
TesTOfEN®
gLISODIN®
PTEROPURE®
N-ACETIL-D-gLUCOSAMINA
DL-fENILALANINA
URIDINA-5-MONOfOSfATO
MENAqUINgOLD® (VITAMINA K2-MK7)
SAffR`ACTIV®
TRIENzA®
REDNITE
gINSENg gS15-4®

matérias-Primas concEito
ORNITINA ALfA-CETOgLUTARATO
ARgININA ALfA-CETOgLUTARATO
CURCUMINA C3 COMPLEx 95%
DL fENILALANINA
ExSyNUTRIMENT
áCIDO R ALfA LIPOICO
N ACETIL D gLUCOSAMINA
PIRIDOxAL-5-fOSfATO
METILTETRAHIDROfOLATO
METILCObALAMINAIDEbENONA
bETA-ALANINA
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EsPEcial
fatOr de cOrreçãO: cOnfiança na dOse
Por questões farmacotécnicas, algumas matérias-primas chegam diluídas do fornecedor. Assim, faz-se necessária sua correção, por meio de cálculo, para compensar esta diluição, ajustar
o teor dos ativos conforme laudo de análise, ou corrigir teores de umidade.
A aplicação do fator de Correção para algumas matérias-primas é imprescindível para se
obter a dosagem correta prescrita. Por esse motivo, prezamos pela correta aplicação desses
fatores, revisados a cada novo lote adquirido.
Para melhor compreensão, colocamos abaixo um exemplo do ativo Astaxantina, que se faz
necessária a aplicação do Fator de Correção uma vez que este princípio ativo encontra-se
concentrado no extrato da alga Haematococcus pluvialis.
quando se receita a Astaxantina 4mg, o prescritor deseja 4mg do princípio ativoAstaxantina,
e não do extrato da alga que ela esta concentrada. O fator de correção utilizado neste caso
é 31,55, calculado através de dados disponíveis no laudo de análise da matéria-prima. Se o
fator de correção não for considerado no momento da pesagem, o paciente estará utilizando
aproximadamente 30 vezes menos a quantidade que deveria estar ingerindo. Essa questão
implica diretamente na eficácia do tratamento e consequentemente no valor final do produto.

cápsula com fatOr
de cOrreçãO

cápsula sEm fatOr
de cOrreçãO

conhEça alguns Produtos
maniPulados quE são
imPrEscindíVEis a aPlicação
do fator dE corrEção:

A cápsula de coloração marrom, mais concentrada em princípio ativo, contém 4mg de astaxantina com o fator de correção ou 126,20mg do extrato, correspondendo a solicitação do
prescritor.
Já a cápsula de coloração branca, possui 4mg do extrato da alga Haematococcus pluvialis, e
cada cápsula terá em média 30 vezes menos princípio ativo do que o médico esta solicitando.

VITAMINA K2
MINERAIS qUELADOS
MINERAIS ALbION
fOSfATIDILSERINA
fOSfATIDILCOLINA
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Nossa maior preocupação é oferecer o que há de melhor a quem confia em nossos produtos e
serviços. Dentro desta concepção nos diferenciamos no mercado magistral através da superioridade em todos os processos, desde nossa equipe seleta de colaboradores até os ajustes
mais refinados da técnica farmacêutica. O resultado deste trabalho e desta busca constante
pela perfeição está refletida em cada tratamento bem sucedido, cada cliente satisfeito.
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PRIMEIRA CLASSE

O Fascinante Mundo dos
SPAs de Luxo no Brasil
Atendimento personalizado, sofisticação, exclusividade.
São alguns dos serviços oferecidos pelos resorts e hotéis de luxo
para agradar aos hóspedes que buscam qualidade impecável.

hotel Saint Andrews,
em gramado, RS

Imagem: Divulgação

O

O conceito de luxo assumiu um novo significado e não
está mais relacionado apenas com o dinheiro e o que ele
pode ou não comprar. Esse mercado, que está em constante
crescimento, é movimentado por um público que busca estilo
de vida, exclusividade e conforto. A sofisticação e a qualidade do
serviço e atendimento já não suficientes: é preciso proporcionar
também experiências únicas.
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Imagem: Divulgação

Alinhado a essa nova demanda, o setor de turismo de luxo no Brasil
oferece uma estrutura diversificada para atender a quem busca
por momentos únicos e serviços incomparáveis. Seja no frio do
sul ou no calor do nordeste, os melhores resorts e hotéis do país
disponibilizam opções de lazer, tranquilidade, entretenimento
e gastronomia com padrões de luxo para garantir aos hóspedes
experiências fascinantes.
Independentemente do motivo da viagem, o foco é atender às preferências de quem procura por esse serviço de luxo. A arquitetura
e o design das acomodações desses empreendimentos unem a
beleza das paisagens naturais com modernidade e requinte, resultando em ambientes personalizados e únicos.
Restaurantes comandados por chefs renomados, áreas de lazer e
entretenimento, SPAs com produtos especiais. Seja para relaxar,
descansar ou curtir, cada detalhe da estrutura é pensado para que
a experiência do turista comece no check-in, mas sem terminar no
check-out: os momentos devem ser inesquecíveis.
Diferentemente do que acontecia há alguns anos, atualmente é
possível desfrutar desse turismo exclusivo no Brasil em hotéis
que são referência no mercado e oferecem serviços com qualidade
internacional. Se você planeja investir em um roteiro privilegiado,
a Revista Essentia selecionou alguns dos melhores hotéis de luxo
do país para ajudar você a programar sua próxima viagem.
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Kenoa Resort
www.kenoaresort.com
O conforto de um resort com a tranquilidade da paisagem litorânea,
aliados à preocupação com o ambiente natural que cerca sua estrutura. O Kenoa – Exclusive Beach Spa & Resort adota o conceito
de eco-chic design resort, unindo na sua arquitetura tecnologia e
elementos naturais, para oferecer aos hóspedes momentos únicos.
Localizado ao sul de Maceió, na Barra de São Miguel, um dos mais
belos destinos de praia do Brasil, cada detalhe do resort foi pensado para proporcionar bem-estar. O Kenoa conta com 23 acomodações e dentre os ambientes exclusivos e personalizados estão o
Kaamo (restaurante, winebar & longe), o Kenoa Spa, especializado
em tratamentos de relaxamento, o fitness center e o conference &
business center.

PRIMEIRA CLASSE
cada detalhe da estrutura é
pensado para que a experiência do
turista comece no check-in, mas sem
terminar no check-out.

Nannai Resort & Spa
www.nannai.com.br
Localizado em meio à bela praia de Muro Alto, ao sul de Pernambuco, o Nannai Resort & Spa é um dos mais sofisticados resorts de
praia do Brasil. A estrutura privilegia a exclusividade, o conforto
e a privacidade, com ambientes diferenciados que se integram às
particularidades da natureza local.
As acomodações seguem a linha luxuosa, com ênfase para a tranquilidade, traduzidas em locais aconchegantes e íntimos, com destaque para os Bangalôs Master. São duas unidades duplex que contam com piscina privativa com hidromassagem, cozinha gourmet e
banheira de hidromassagem com vista para o mar.
Na gastronomia, o resort une o melhor da cozinha contemporânea e internacional, sem deixar de lado os pratos regionais e os
ingredientes tropicais. Para relaxar, os hóspedes contam com as
instalações do SPA Nannai by L´Occitane, que oferece 11 salas de
tratamento, área de convivência para relaxamento, fitness center,
saunas suecas e a vapor e um cyber café integrado.

Imagem: Divulgação
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Hotel das Cataratas
www.hoteldascataratas.com.br
Com decoração inspirada no estilo colonial português, o Hotel das
Cataratas é o único localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu,
em Foz do Iguaçu. Sua estrutura segue a linha luxuosa da rede de
hotéis Orient-Express, que administra o empreendimento desde
2007. Além do conforto, o hotel oferece uma experiência inesquecível aos hóspedes: a vista para as cataratas.

Imagem: Divulgação

Imagem: Divulgação

Cercado pela bela paisagem dos 185 mil hectares do Parque Nacional, o Hotel das Cataratas oferece sete categorias de acomodações,
decoradas com móveis de madeira maciça certificada, respeitando a
preservação do meio ambiente.
Para garantir aos visitantes mais comodidade, o hotel conta com
dois restaurantes em ambientes únicos: o Ipê Grill, que fica ao lado
da piscina, e o Itaipu, que possui um terraço ao ar livre. Na gastronomia, destaque para a cozinha internacional e para ingredientes
tipicamente brasileiros. Completam a estrutura de lazer o Bar Torabá, o Pool Bar, piscinas, jardins e um SPA.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte
www.tivolihotels.com
Coqueirais, mata de restinga, areia branca, mar verde esmeralda.
Esse é o cenário que cerca o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado na praia de mesmo nome, e que fica próxima de Salvador,
na Bahia. A infraestrutura do hotel privilegia a paisagem natural,
dando espaço para a fauna e flora no terreno de 300 mil metros
quadrados, onde se espalham os jardins e as acomodações do
empreendimento.
A arquitetura sofisticada do Tivoli Ecoresort Praia do Forte se
integra a natureza, proporcionando conforto e tranquilidade aos
visitantes. O hotel oferece um pacote de serviços diversificado,
pensado para atender a toda a família. Além da estrutura de lazer e
entretenimento para os adultos, como piscinas, SPA, fitness center
e esportes náuticos, o resort tem opções para atender também às
crianças: parque aquático, atividades de educação ambiental e oficinas de arte, tudo acompanhado por monitores.
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Imagem: Divulgação

Imagem: Divulgação

PRIMEIRA CLASSE

Saint Andrews
www.saintandrews.com.br
Exclusividade e atenção minuciosa aos detalhes. Assim é a estrutura do requintado Saint Andrews, que foi planejada para que os
hóspedes se ocupem apenas em aproveitar os serviços de luxo e
o atendimento personalizado. Localizado em Gramado, na Serra
Gaúcha, o hotel tem vista para o Vale do Quilombo e espaços que
oferecem experiências inesquecíveis.
Desde a recepção com chofer no aeroporto até receitas desenvolvidas especialmente para atender ao gosto particular do hóspede,
a ambientação do Saint Andrews exala o melhor do estilo de vida
exclusivo. Adega gourmet, jardim de inverno, biblioteca, saunas e
serviços de estética integram o sofisticado pacote de serviços do
hotel.
São apenas 11 suítes, decoradas com objetos que se harmonizam
com as pedras preciosas que nomeiam cada uma delas: Diamante,
Jade, Pérola, Esmeralda, Granada, Onix, Turquesa, Topázio, Rubi,
Âmbar e Cristal.
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SweetLift Cook, à base de taumatina e estévia, adoçantes obtidos de fontes naturais, é um adoçante
culinário ideal para substituir o açúcar nas receitas de forno e fogão. Indicado para as pessoas que buscam
uma alimentação mais saudável sem o açúcar.

0800 607 9030
www.essentialnutrition.com.br
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- Proporciona o sabor doce desejado sem calorias.
- Sem edulcorantes artificiais.
- Sem Lactose.
- 100% obtido de fontes naturais.
- Baixo índice glicêmico, podendo ser utilizado por diabéticos e autistas.
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Afinal, O Que
É Treinamento
Funcional?
Conheça a atividade
física que se adequa às
necessidades de cada
praticante e traz benefícios
que vão além da estética

D

Desde os primórdios da humanidade, o homem busca
formas de manter a sua sobrevivência. Para encarar os
desafios do dia a dia como caçar, garantir abrigo para a família
ou para escapar de perigos na selva, nossos ancestrais tinham
seu corpo como a principal máquina. Esse estilo “livre” de se
levar a vida incluía constantemente correr, saltar, empurrar,
entre outras atividades impulsionadas pela força física. Com
o passar dos séculos, as técnicas de treinamentos de forças se
modificaram, até chegar ao modelo de prática de exercícios que
conhecemos hoje, a musculação.
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LEVANtAMENtO DE PESO: A MODALIDADE QUE VEM
DA ANtIgUIDADE É UMA DAS BASES DO tREINAMENtO
FUNCIONAL
Não há uma data específica que marque o início da prática de levantamento de peso. Já foram encontradas gravuras de 4.500 anos em
paredes de capelas funerárias do Egito Antigo, que mostram homens
levantando pesos como um exercício físico. Hoje, o levantamento de
peso foi reestruturado e remodelado, ganhando destaque no mercade
fitness e de saúde.
Segundo o fisiot erapeuta americano gray Cook, em seu artigo function? (2011), o exercício funcional começou a ser vendido como uma
proposta inovadora aos exercícios clássicos, sem que se tivessem
métricas para indicar uma função ou disfunção dos padrões de movimento para ser considerado funcional. A verdade é que as formas
mais antigas de se exercitar estão ganhando muita popularidade exatamente pelo seu mérito funcional.
Desde os anos 60, houve um engano quando a forma física e os
exercícios que trabalham músculos isolados começaram a ganhar
mais relevância, em detrimento dos exercícios básicos como agachar, saltar, empurrar, puxar, entre outros que partem desses movimentos, os quais visam à melhoria dos movimentos fu ndamentais
do ser humano.

“Um ótimo exemplo é o exercício de agachamento livre. Muitas vezes
visto como “vilão” nas academias pela percepção de que pode causar
lesões na coluna e nos joelhos, é um dos exercícios mais completos para
a funcionalidade do nosso corpo, trabalhando mais de 250 músculos
simultaneamente. Mas é curioso observar que nós nascemos sabendo
agachar com perfeição, basta observarmos crianças quando começam a
andar e agacham com muita naturalidade para apanhar objetos no chão,
assim como, em um passado não muito distante, o hábito de sentar em
vaso sanitário não existia – era necessário se agachar para evacuar. Ou
seja, é um padrão de movimento natural do ser humano. Na maioria dos
casos, ao longo do nosso crescimento até a vida adulta, perdemos tal
habilidade em razão do nosso estilo do estilo de vida moderno. Se pedirmos para um adulto sedentário fazer um agachamento somente com o
peso do próprio corpo, provavelmente ele se desequilibrará podendo até
cair. Nesses casos, iniciar um trabalho de fortalecimento muscular, mobilidade e estabilidade é fundamental para, em um segundo momento,
aplicar carga no exercício, progredindo de acordo suas limitações individuais e prevenindo lesões”, comenta a personal trainer Camila fabris,
especialista em biomecânica e fisiologia do Exercício.

tREINAMENtO FUNCIONAL: O QUE É? RESgAtANDO OS
MOVIMENtOS NAtURAIS DO CORPO
Por definição, o Treinamento físico funcional é um método que não
agride as funções articulares individuais (estabilidade ou mobilidade
articular), integrando os sistemas muscular, esquelético e nervoso,
respeitando as limitações individuais com a periodicidade correta, prevenindo lesões. O método procura trabalhar os movimentos considerados fundamentais no ser humano: agachar, empurrar e puxar. Segundo
gray Cook, a grande vantagem do Treinamento funcional comparado ao
realizado em máquinas é não impormos limitações articulares para os
movimentos. O indivíduo treinado consegue executar melhor o movimento com exercícios livres, não tendo as limitações das máquinas e
obter resultados mais eficazes.
Apesar de estar em alta nas academias e com diferentes nomes comerciais, não é de hoje que o Treinamento físico funcional é praticado.
Trabalhos científicos publicados sobre o functional Training (nome em
inglês) datam de 1949 e estão diretamente ligados à fisioterapia. Passaram a ter uma aplicação no esporte a partir da década de 80, para recuperação e melhoria de performance em atletas. grandes clubes americanos que utilizam esse método com atletas relatam que aparelhos de
musculação são utilizados apenas como complemento das atividades.

Imagem: rook76/ shutterstock.com
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No brasil, os primeiros trabalhos que utilizaram o método funcional foram realizados em São Paulo, no final da década de 90, e se
dissiparam para as demais regiões do país nos últimos anos. “Essa
prática vai muito além da utilização de equipamentos específicos, de
se equilibrar, puxar borrachas ou subir em bolas. O método é denominado funcional, pois visa melhorar a funcionalidade da ‘máquina’
corpo humano de forma individualizada, quer seja para uma atividade diária como agachar e pegar um objeto sem dificuldade, quer
seja para melhorar a performance de um atleta olímpico de natação”,
ressalta Camila.

PROgRESSÃO DE PERFORMANCE FUNCIONAL
No livro “Athletic body in balance”, publicado em 2003, o fisioterapeuta gray Cook mostra a Pirâmide de Progressão de Performance funcional :

hABILIDADE FUNCIONAL
PERFORMANCE FUNCIONAL

A grande vantagem do Treinamento funcional é retirar a pessoa
dos movimentos mecânicos e eixos isolados, como na musculação, e diferenciar-se da rot ina cansativa de academia. Os exercícios em sua grande maioria são livres e dispensam aparelhos sofisticados. Eles contam com o auxílio de acessórios mais simples
e multifu ncionais, como elásticos, barras, bancos, pesos livres,
cordas, bolas, entre outros. é um método que ajuda a prevenir
lesões, gera melhorias cardiovasculares, definição muscular, redução do percentual de gordura, por trabalhar diversos grupos
musculares simultaneamente.

MOVIMENtO FUNCIONAL
FASE I : Movimento funcional: amenizar as compensações ou
disfunções individuais, como mobilidade, estabilidade e controle
mot or, focado na correção dos movimentos e não em sobrecarga.
FASE II: Desempenho funcional: nesta fase ocorre o treinamento
propriamente dito da força, pot ência, condicionamento com barras, kettlebells, pesos, entre outros meios.
FASE III: aqui, entram as técnicas mais avançadas, específicas para
melhoria de resultados em esportes e ganho de performance.
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EXEMPLOS DE EXERCÍCIOS FUNCIONAIS
LIVRES COM O PESO DO NOSSO CORPO

MItO OU VERDADE?

PRANChA EStÁtICA

Entenda as verdades e os mitos que a ciência tem revelado sobre
o levantamento de peso e exercícios funcionais.

Musculatura Ativada:

QUANtO MAIOR A CARgA, MELhOR O RESULtADO

Core e tronco: região
abdominal e lombar

Benefícios:
Estabilidade e preparo para
caminhadas, períodos longos
sentado, corrida. Melhoria da
Postura.

AgAChAMENtO COM PESO DO
PRÓPRIO CORPO
Musculatura Ativada:
Membros inferiores: Pernas. Core e
tronco: região abdominal e lombar.

Benefícios:
Mais força nas pernas para agachar,
levantar, sentar, subir escadas. Previne
lesões nos joelhos, tornozelos e quadril.

Carga é a última variável que deve ser incluída pelo profissional no programa de treinamento. Previamente, o aluno precisa
desenvolver uma boa consciência corporal, coordenação motora, flexibilidade, mobilidade e estabilidade articular.

SONO E DESCANSO tAMBÉM É PARtE DO
tREINAMENtO

FLEXÃO DE BRAÇOS
Musculatura Ativada:
Peitoral, ombros e
costas: grande dorsal e
paravertebrais.

Benefícios:
Aumento da força da musculatura envolvida, mais
estabilidade para caminhadas e outras atividades diárias. Melhora da
postura e prevenção de lesões na coluna.

StIFF COM CABO DE VASSOURA
Musculatura Ativada:
Membros inferiores: parte posterior das
pernas e glúteos. Core e tronco: região
abdominal e lombar.

Benefícios:
Estabilidade e preparo para apanhar objetos
no chão, melhoria da postura, prevenção de
dores na coluna.

PROCURE SEMPRE UM PROFISSIONAL hABILItADO PARA UM
PROgRAMA DE tREINAMENtO ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES.
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é comum encontrarmos pessoas que estão começando a praticar
musculação e que relacionam um bom treino a cargas elevadas.
Elas acabam por copiar o treino de colegas ou de algum site que
tenham lido na internet, idealizando que altas cargas são o método
mais simples e eficaz de aumentar a musculatura e se esquecem
dos riscos de lesões que elas podem gerar. Um estudo apontou
que mais da metade dos praticantes de musculação já sofreram algum tipo de lesão e já treinaram, sem comunicar o professor, com
algum tipo de dor. Os alunos insistem em que as dores articulares
vão se amenizar e poderão treinar com altas cargas.

Uma noite de sete a oito horas de um sono reparador é essencial
para que haja a recuperação adequada. Ausência de luz, silêncio e uma cama confortável são elementos cruciais. é durante
o sono que nosso corpo produz boa parte do hormônio do crescimento e da testosterona, que vão garantir melhores desempenhos e resultados nos treinamentos, bem como hormônios
controladores do apetite.

QUANtO MAIS DIAS E MAIS EXERCÍCIOS EM CADA
tREINO, MAIS RESULtADO
Atualmente, existem diversos métodos de treinamento que deixam os alunos ext remamente exaustos logo nas primeiras aulas.
Nosso corpo precisa estar preparado para uma carga excessiva
de treino e, para isso, é necessário um tempo mínimo para se
recuperar. Um exercício de força gera “microlesões” nos músculos, o que requer tempo de descanso, nutrição e sono adequados para se recuperarem. Assim é que ocorre o anabolismo e o
aumento de resistência.

fitnEss
ALIMENtAÇÃO DE QUALIDADE
Alimentação adequada ajuda a reduzir o percentual de gordura e aumentar a
massa magra. Ingerir carboidratos antes do treino, preferencialmente de baixo
índice glicêmico, auxilia na manutenção da glicemia, pouco interfere na oxidação lipídica e fornece substratos para formação do glicogênio. Alimentos e
suplementos alimentares prot eicos são excelentes aliados tanto no pré como
no pós-treino, ambos com o intuito de reparação muscular e de otimização da
resposta adaptativa no ganho de força e hipertrofia muscular.
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EXERCÍCIOS MULtIARtICULARES DIMINUEM O RISCO DE LESÕES
Exercícios multiarticulares tendem a diminuir o risco de lesões, por distribuir
a carga sobre nosso corpo. Eles envolvem mais de uma articulação para execução de um determinado movimento, por exemplo, o agachamento, clássico
exercício multiarticular. Nele, as cargas são distribuídas entre as articulações
da coluna, quadril, joelho e tornozelos e representam também exercícios funcionais do nosso dia a dia: sentar e levantar de cadeiras, sofás e cama diversas
vezes ao dia.

NOSSO CORE (tRONCO) É A BASE PARA A FUNCIONALIDADE
DO CORPO
Na anatomia, o core se refere ao nosso corpo sem pernas e braços, ou seja,
a parte central. A estabilidade do core é o ponto de partida para a execução
adequada de qualquer movimento, independentemente das articulações envolvidas. Portanto, a funcionalidade vai muito além de braços ou músculos
hipertrofiados.

EXERCÍCIOS ISOLADOS SÃO BONS PARA
MAXIMIZAR RESULtADOS
Exercícios “isolados” ou monoarticulares são aqueles que envolvem uma única
articulação em um determinado movimento, com uma sobrecarga muito maior
para a articulação envolvida, pot encializando os riscos de lesões para pessoas destreinadas, iniciantes ou com instabilidade articular. São indicados para
aqueles com padrão de movimento perfeito de agachar, empurrar e puxar, como
os atletas de elite de fisiculturismo de alto nível que se beneficiam mais com o
esse tipo de exercício, segundo gray Cook.
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Atenção: o treinamento em excesso pode causar uma série de sintomas negativos conhecidos como overtraining. São eles: perda de condicionamento físico,
dor muscular persistente, sensação de fadiga crônica, elevação significativa da
frequência cardíaca em repouso e do cortisol (o hormônio do estresse), queda
da resistência imunológica e perda da qualidade do sono.

http://graycook.com/?p=137
http://www.functionalmovement.com/articles/Philosophy/2013-11-08_isolation_vs._
movement_patterns
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a imPortância do moVimEnto
intErmitEntE Para a longEVidadE
PRATICAR ExERCíCIOS fíSICOS REgULARMENTE PODE NãO SER O SUfICIENTE PARA A SUA SAúDE
Pesquisa revela que adultos que passam uma média de seis horas
por dia na frente da tV têm suas expectativas de vida diminuídas em
quase cinco anos, comparados a pessoas menos sedentárias. Outra
análise realizada com 18 estudos descobriu que os que estavam sentados por períodos mais longos de tempo desenvolveram uma propensão
de duas vezes mais chances de ter diabetes ou doença cardíaca, em comparação com os que ficavam sentados por períodos menores. O pesquisador Thomas yates relata que: “Mesmo para as pessoas que são ativas,
ficar sentado por longos períodos parece ser um fator de risco para doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e doenças renais”.

“Nós já sabíamos há 60 anos que a atividade física é importante para o
coração, mas, recentemente, a pesquisa centrou-se principalmente no
exercício e deixado de lado os outros hábitos de rotina.”, disse o autor
Elin Ekblom bak.

Um estudo anterior, publicado em 2009, destaca evidências do hábito de ficar muito tempo sentado com biomarcadores de má saúde
metabólica, chegando até a um aumento do risco de diabetes tipo 2,
doenças cardíacas e outros problemas de saúde crônica. De acordo
com os autores, “Mesmo que as pessoas mantenham em suas rotinas
o recomendado de pelo menos 30 minutos de atividade física por dia,
o tempo que permanecem paradas pode anular os benefícios dessa
atividade e trazer danos para a saúde em longo prazo, por isso faz-se
necessário o movimento em nossas atividades ao longo do dia”.

Evitar a tentação de ficar preso ao sofá pode ser particularmente importante para os idosos. Se você é mais velho, é recomendado passar
mais tempo fazendo exercícios de baixa intensidade, todos os dias, para
reduzir o tempo gasto na posição sentada. No estudo apresentado, os
participantes que foram avaliados até a idade de 60 foram acompanhados por mais de 12 anos, e os resultados foram reveladores:

atividade diária cOntínua e
envelhecimentO saudável
Mais recentemente, um estudo sueco concluiu que aqueles que vivem
uma vida ativa geralmente têm melhor saúde do coração e vivem mais
do que aqueles que permanecem sedentários durante a maior parte
do dia. Isso é verdade mesmo para aqueles que não se envolvem em
uma rotina regular de exercícios, conforme relatado no trecho a seguir: “Nosso estudo, realizado em Estocolmo, envolveu cerca de 3.900
pessoas com mais de 60 anos de idade e evidenciou que permanecer
sentado é extremamente prejudicial à saúde”, dizem os pesquisadores:
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Se alguém se exercita, vigorosamente ou não, essa prática, geralmente, ocupa apenas uma fração do dia. Isso deixa o resto do tempo para
qualquer um ficar parado ou se engajar em atividades de não exercício,
como reparos domésticos, cuidados com gramado e jardinagem, manutenção do carro ou a pesca.

- Aqueles que relataram níveis mais elevados de movimento diário
intermitente sofreram menos problemas relacionados ao coração;
- Para cada 100 pessoas sedentárias que tiveram um ataque cardíaco
ou acidente vascular cerebral, apenas 73 do grupo altamente ativo tiveram um evento como esse;
- Para cada 100 dos mais sedentários que morreram, apenas 70 dos
mais ativos morreram;
- Aqueles que tinham altos níveis de atividade diária e estavam envolvidos em um programa de exercício físico regular tiveram os perfis de
risco mais baixos globais.

O que faz do ato de
ficar sentado ser tão
prejudicial à sua saúde?
No entanto, outro estudo recente descobriu que os idosos que se exercitam têm menos
depressão, demência e outros problemas crônicos de saúde, incluindo diabetes e câncer.
O maior benefício do exercício é o aumento das chances de um envelhecimento saudável,
que chega a ser até sete vezes maior. Mesmo quem passou a se exercitar sendo idoso,
obteve pelo menos três vezes mais chances de envelhecer com saúde.

O que a gravidade tem a ver com isso?
A expressão “vetor de gravidade”, para a Dra. Vernikos, está relacionada ao conceito de
“antigravidade”. Ela integrava o grupo de médicos designados para manter os astronautas da NASA em perfeitas condições de saúde no espaço. Em uma situação de antigravidade, o corpo se deteriora a um ritmo muito mais rápido, e curiosamente, ficar sentado
por um longo período de tempo simula um ambiente de baixa gravidade para o seu corpo.
Atividades como faxina, jardinagem, pendurar roupas, agachar para pegar algo que caiu
no chão, procurar um item em uma prateleira alta são alguns exemplos de movimentos
que você pode envolver em sua rotina, mantendo seu corpo ativo de manhã até a noite.
A razão pela qual eles são tão importantes para a sua saúde é que, quando você se move,
aumenta a força da gravidade em seu corpo, e isso faz com que diminua os riscos de
complicações com a saúde.
Em menor grau, um minitrampolim também irá aumentar as forças gravitacionais do
corpo e proporcionar benefícios semelhantes, mas menos extremos. O objeto submete
o corpo a forças gravitacionais que variam de zero, no topo de cada salto, para duas a três
vezes a força da gravidade na parte inferior, dependendo de quão alto você saltar.
O problema é que a sociedade moderna e a nossa dependência da tecnologia reduziu ou
eliminou muitas dessas oportunidades para o movimento de baixa intensidade. Algumas
se comunicam por mensagens de texto com os outros membros da família, dentro da
mesma casa, em vez de se levantar e caminhar para a próxima sala. A inatividade e a
preguiça excessiva podem acabar por diminuir anos de sua vida.
Com base em pesquisas duplo-cego conduzidas pela Dra. Vernikos, o número mínimo de
vezes que você precisa interromper o tempo que permanece sentado para neutralizar os
seus riscos para a saúde cardiovascular fica em torno de 35 vezes por dia. A pesquisa
mostra também que sentar e levantar várias vezes por 35 minutos não tem o mesmo
efeito que ficar em pé uma vez, 35 vezes ao longo de todo o dia. Para ser eficaz, a atividade deve ser espalhada. Isso ajuda a explicar porque o exercício algumas vezes por
semana ainda não é suficiente para neutralizar os efeitos nocivos dos longos períodos
que passamos parados.

De acordo com David Dunstan, do Instituto Baker
IDI Heart & Diabetes, em Melbourne, na Austrália,
a falta de contração muscular causada por ficar
sentado diminui o fluxo de sangue pelo corpo, reduzindo assim a eficiência dos processos biológicos.
“Além de se engajarem na prática de atividades
físicas, as pessoas devem ficar atentas aos seus
comportamentos ao longo do dia, buscando se movimentarem de tempo em tempo. Não há dúvidas de
que o exercício regular é importante, mas estamos
criando uma consciência de que permanecer ativo
com outros movimentos físicos ao longo do dia nos
torna mais saudáveis e ainda contribui para a longevidade”, disse Reuters.
Em entrevista, Dra. Joan Vernikos, ex-diretora da
Divisão de Ciências da Vida da NASA e autora do
livro Sitting Kills, Moving Heals, falou sobre esse
tema. Apresentou uma explicação científica muito
interessante sobre o porquê de permanecer sentado pode trazer tantos danos à saúde, o que pode
trazer tantos danos à saúde e o que podemos fazer
diante disso. Ela abordou o problema de um ângulo
diferente do que a maioria. Curiosa para desvendar
porque o exercício regular não compensa os efeitos
negativos da postura sentada prolongada, focou a
pesquisa para descobrir que tipo de movimento
quebraria esses resultados negativos de se permanecer sentado. Ela descobriu que é a mudança
de postura que atua contra a gravidade, e que se
levantar regularmente é mais eficaz que ficar de
pé. Segundo o Dr. Vernikos: “A chave para a saúde
ao longo da vida vai além da prática de exercício de
ginástica tradicional, três a cinco vezes por semana.
A resposta é redescobrir uma vida de constantes
movimentos naturais de baixa intensidade, além
dos exercícios que usem o vetor de gravidade ao
longo do dia”.

Fontes: www.fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2013/05/03/.
www.fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2014/04/11/.
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ARTIGO

Cacau
prazer sem culpa
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“Ele nasceu como a bebida preferida dos deuses maias.
Virou moeda para os astecas e se tornou barra no século 19, na Europa. Alimentou o exército americano na
Segunda Guerra e a ciência descobriu suas capacidades
antidepressivas. Nos últimos 3.500 anos, o chocolate,
alimento feito à base de cacau, já passou por quase
todo tipo de forma, cor e sabor – bombom, oval, branco,
amargo” (Revista Galileu – Ed. Globo).
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de onde vem o chocolate?
a forma mais saborosa de consumir cacau
Cacau é o fruto de uma árvore denominada
cientificamente Theobroma cacao ou, mais
popularmente, cacaueiro. Possui a forma de
“vagem” e é constituído de aproximadamente 35 a 50 sementes envoltas por uma polpa
adocicada. Cerca de 70% da produção brasileira se dá na Bahia, local que permite boas
condições climáticas para a árvore crescer e
produzir frutos. Quando se inicia a colheita,
os frutos do cacaueiro são acomodados em
caixas e passam pelo processo de fermentação, sob influência de micro-organismos
que se multiplicam utilizando o açúcar da
celulose como fonte de energia. Após a fermentação, as sementes são secas sob o sol
ou em fornos a lenha, moídas e torradas para
formar uma massa, que será prensada até
chegar ao cacau em pó utilizado para fabricação de chocolates nas indústrias. 1
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As indústrias fabricam vários tipos de chocolate, com mais, menos ou zero teor de cacau,
adição ou não de açúcar/edulcorante artificial
ou leite, entre outros ingredientes. A partir
das matérias-primas utilizadas na fabricação
de chocolates, ficou conhecido que o cacau
era o que concentrava mais quantidade de
antioxidantes, como os polifenóis. Dessa forma, o chocolate tipo amargo – que concentra
mais teor de cacau – é o que na prática contém mais polifenóis. 2
Os polifenóis são uma classe que apresenta
o maior grupo de substâncias conhecidas no
reino vegetal – dentre elas, os flavonoides
e uma de suas subclasses, os flavonóis. Os
flavonóis mais conhecidos, presentes nas
sementes de cacau, são as epicatequinas e
as catequinas. Esses compostos fazem parte

do metabolismo das plantas e sofrem uma
“quebra” formando mais uma substância,
a proantocianidina, encontrada em níveis
maiores no cacau que outros produtos, como
o vinho e a maçã. 2,3
Nos últimos anos, surgiram muitas publicações científicas sobre os benefícios dos
flavonóides do cacau nas doenças cardíacas
e no câncer. O interesse maior é na atividade
antioxidante que reduz a formação de radicais livres, mas outros efeitos já foram catalogados pelos pesquisadores: estimulação
da síntese do óxido nítrico; melhora do fluxo
sanguíneo e elasticidade arterial; redução da
pressão arterial e da agregação plaquetária,
ação que é semelhante à aspirina, e aumento
da sensibilidade à insulina, sem citar as ações
anti-inflamatórias em todo o corpo. 4,5

o que a ciência diz?

Confira os benefícios comprovados do cacau
cacau e coração
O consumo de bebidas à base de cacau com
elevado teor de flavanóis e procianidinas pode
favorecer a saúde cardiovascular por meio do
aumento dos níveis de óxido nítrico (NO) por
reflexo da melhoria das funções dos vasos6.
Schnorr et al. (2008) avaliaram o efeito do consumo de bebida à base de cacau com alto teor
de flavanóis em dez voluntários saudáveis e
verificaram diminuição da atividade da enzima
arginase e melhoria da função cardiovascular.
Em 2005, pesquisadores da Universidade Di
L’Aquila, na Itália, comprovaram que o consumo
de chocolate com alto teor de flavonoides tem o
poder de reduzir a pressão sanguínea de pessoas hipertensas. 7 Sete dias antes de iniciar o
estudo, 20 pacientes hipertensos nunca tratados foram avaliados com exames ambulatoriais.
Eles foram aleatoriamente designados para ingerir 100g de chocolate tipo amargo (contendo
88g de flavonoides) ou 90g de chocolate branco
(sem flavonoides) ao dia, por 15 dias, sendo que
ambos possuíam as mesmas calorias.7
Depois de sete dias da fase de ingestão dos
chocolates, os pacientes foram submetidos a
medidas ambulatoriais 24 horas, dilatação mediada por fluxo, testes de tolerância à glicose,
colesterol sérico e marcadores de inflamação
vascular. Os pesquisadores perceberam que o
consumo de chocolate tipo amargo proporcionou redução da pressão arterial e do colesterol
LDL sérico, melhorou a dilatação mediada por
fluxo e a sensibilidade insulínica em pacientes
portadores de hipertensão. 7
Uma recente meta-análise avaliou a associação entre o consumo de chocolate e o risco
de desenvolver distúrbios cardiometabólicos.

O consumo de chocolate com alto teor de flavonoides tem o poder de reduzir a pressão sanguínea de pessoas hipertensas.

“Distúrbio cardiometabólico” é um termo
que representa um conjunto de fatores de
risco inter-relacionados que promovem o
desenvolvimento de doença coronariana,
acidente vascular cerebral e diabetes tipo 2
. Esses fatores de risco incluem: hipertensão,
glicemia de jejum elevada, níveis elevados de
colesterol, obesidade abdominal e triglicérides elevados. Os pesquisadores reuniram
os resultados de sete estudos que incluíram
coletivamente mais de 114 mil participantes.
Cinco dos sete estudos relataram uma associação benéfica entre o consumo de chocolate
e o risco reduzido de desenvolver transtornos cardiometabólicos.8
Os mecanismos exatos que fazem do cacau

uma potente ferramenta contra inflamação,
problemas cardiovasculares e até mesmo câncer podem ser atribuídos à inibição de substâncias pró-inflamatórias conhecidas na área
da saúde, como PCR, IL-6 e TNF-.9
Na Tabela 1, são apresentados dados compilados de diversas referências quanto à dose
ingerida, ao tipo de produto oferecido e aos
efeitos observados. A maioria dos estudos
que avaliaram o efeito de doses agudas (dose
única) utilizara, teores próximos a 900mg de
flavanóis e procianidinas por porção servida
e a maioria dos estudos que avaliaram doses
crônicas (consumo por período mais prolongado) utilizaram teores diários próximos a
300mg de flavanóis e procianidinas.
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Tabela 1

Estudos sobre a ingestão de polifenóis de cacau e os efeitos evidenciados à saúde
Quem foi
avaliado

Estudo 1

Estudo 2

Estudo 3

Estudo 4

Estudo 5

30 voluntários saudáveis

10 volutários saudáveis

Voluntários de 50 a 80
anos em tratamento
para diabetes mellitus
tipo 2

45 voluntários, sendo
12 homens e 33
mulheres, com idades
entre 19 e 49 anos

Seis homens com
disfunção endotelial
causada pelo uso de
cigarro

Produto ou
composto
Bebida à base de
cacau contendo açúcar
e água

Bebida à
base de cacau

DOSE

e procianidinas em
300 mL de bebida

54g de cacau
em pó, contendo
985mg de flavanóis
em 200mL

Dose aguda (única)

– Efeito similar ao do ácido
acetilsalicílico no sangue;
– Diminuição transitória da reatividade
das plaquetas, minimizando
o risco de formação de coágulos.

Dose crônica
(três vezes ao dia,
durante 30 dias)

– Regressão das disfunções vasculares
sem afetar o controle glicêmico (ingestão
da dose de 963 mg.dia–1);
– Absorção dos flavanóis e procianidinas
dose dependente;
– Inalteração do metabolismo e
dos parâmetros hemodinâmicos
dos pacientes nas doses avaliadas.

Balzer et al.
(2008)

Dose crônica
(21 dias)

– Aumento dos níveis de HDL-colesterol
de 11,4 (amargo) e 13,7% (amargo com
alto teor de polifenóis);
- Diminuição de 2,9% do nível de HDL
com o consumo de chocolate branco;
– Inibição da peroxidação lipídica com
o consumo dos 3 tipos de chocolates
(possivelmente resultado do aumento
dos níveis de AGs monoinsaturados
e saturados da manteiga de cacau).

Mursu et al.
(2004)

Dose aguda (única)
Dose crônica
(três vezes ao dia,
durante 7 dias)

– Dose aguda: aumento da dilatação mediada
pelo fluxo, apresentando-se máxima após
duas horas do consumo da bebida;
– Dose crônica: aumento contínuo
da dilatação mediada pelo fluxo
e aumento sustentável após duas
horas da ingestão da bebida;
– Reversão da disfunção endotelial.

Mursu et al.
(2004)

Heinrich et al.
(2006)

Neukam et al.
(2007)

Chocolate branco,
amargo e amargo com
alto teor de polifenóis

775g de chocolate
branco (0mg),
amargo (274mg)
ou amargo com alto
teor de polifenóis,
contendo (418mg)
*mg de polifenóis

Bebida à base de
cacau

918mg de
flavanóis em
100mL da bebida,
306mg de flavanóis
em 100mL de
bebida

Dose crônica
(12 semanas)

– Diminuição significativa de rugosidade
e descamação da superfície da pele;
– Melhoria da função de vasos e do fluxo
sanguíneo;
– Proteção da pele contra danos provocados
pelos raios ultravioleta.

Dose aguda (única)

– Aumento da concentração de epicatequina
no plasma;
– Aumento do fluxo sanguíneo cutâneo entre
uma e duas horas após o consumo da bebida.

Cacau em pó em água

Estudo 7

Dez mulheres, com
idades entre 18 e 65
anos

Bebidas à base de
cacau

329mg de flavanóis
e procianidinas em
100mL de bebida

Rein et al. 2000

Rein et al. 2008

Dose aguda (única)

75, 371 ou 963mg
de flavanóis por
dose ingerida

24 mulheres saudáveis,
com idades entre 18 e
65 anos

Referência

– Melhoria das funções
endoteliais e vasculares;
– Melhoria da saúde cardiovascular com o
aumento dos níveis de óxido nítrico;
– Diminuição da atividade
da enzima arginase.

Bebidas à base
de mistura em pó
formulada com cacau
(Cocoapro Powder®)

Estudo 6
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Efeitos positivos
comprovados

897mg de flavanóis

18g de cacau
em pó com 326
de flavanóis em
100mL de água

Fonte: EFRAIM P et al, 2011

Período
administrado

Tabela 2

Cacau e Poder Antioxidante

Capacidade antioxidante de
alguns alimentos e bebidas
Alimento ou bebida

ORAC * (mmol de
equivalentes Trolox.100 g–1)

Licor de cacau

40,0

Chocolate amargo

13,0

Chocolate ao leite

6,7

Maçã

0,2

Vinho tinto

0,7

Infusão chá preto
(2g chá. 200mL–1 água)

1,6

*(ORAC) Capacidade de absorção de radicais de oxigênio. Fonte: Arts et al. (2000); Hammerstone et al. (2000);
Osakabe et al. (1998); Wang et al. (2000); Cao et al. (1996, 1998 apud STEINBERG et al., 2003).

Um estudo de 2003 publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry revelou que uma xícara de chocolate quente (com cacau em pó puro) tem
quase o dobro da quantidade de antioxidantes que
um copo de vinho tinto, mais que o dobro da quantidade do chá verde e quatro a cinco vezes mais do
que o chá preto. 10
Para termos uma ideia da capacidade antioxidante
do cacau, um estudo comparou suas qualidades nutricionais com outras frutas também reconhecidas
por seu poder antioxidante. As concentrações de
polifenóis no cacau, por exemplo, foram significativamente superiores ao mirtilo e amora. Mais do
que isso, estudos recentes, tanto experimentais
quanto observacionais, sugeriram que o consumo
de chocolate tem uma influência positiva no humor
das pessoas.4,8 Dados apresentados por Steinberg
et al. (2003) coletados a partir de outros estudos
demonstraram que a capacidade antioxidante das
procianidinas de cacau e derivados foi maior em
comparação com outros alimentos (Tabela 2).

Cacau e humor
Esse efeito relaxante e que proporciona prazer tem
explicação científica. Ansiedade e depressão são
sintomas comuns em indivíduos que estão passando por tratamentos agressivos, como no caso
do câncer, e que afetam a qualidade de vida desses
pacientes. Um estudo publicado em 2012 na revista científica Health and the Environment Journal
tratou da relação entre consumo de chocolate com
alto teor de cacau e flavonoides e dos benefícios
gerados para os sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com câncer. Após três dias de ingestão do chocolate (50g/dia), notou-se diferença
no humor e bem-estar desses pacientes. 11
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Cacau e Estresse
O uso do chocolate como uma ferramenta de cura para o estresse emocional foi um dado obtido em um novo ensaio clínico. O estudo constatou que a ingestão de cerca de 40g de chocolate amargo por dia, durante
duas semanas, reduziu os níveis de hormônios do estresse. No estudo,
os cientistas identificaram reduções de hormônios do estresse e outras
alterações bioquímicas relacionadas à condição fisiológica em voluntários
classificados como altamente estressados.12

Cacau e proteção cerebral
Uma pesquisa relacionou o efeito protetor cerebral da substância epicatequina, um composto do chocolate amargo, após acidente vascular. Um
acidente vascular cerebral, ou AVC, é semelhante a um ataque cardíaco, mas
ocorre quando o suprimento de sangue para o cérebro torna-se bloqueado
ou reduzido, em vez de bloquear o fornecimento de sangue para o coração.
Isso priva o cérebro de oxigênio e nutrientes necessários, fazendo com que
as células percam sua vitalidade em minutos. Alguns antioxidantes como
epicatequinas (que também são encontrados no chá, vinho tinto e algumas
frutas e vegetais) podem oferecer benefícios significativos para vítimas de
acidentes vasculares cerebrais.13

Qual chocolate devo comer?
Fique atento: nem todo chocolate faz bem
É muito importante alertar que os benefícios saudáveis do cacau são obtidos do cacau
amargo ou cacau em pó sem açúcar. Quando
o açúcar é adicionado no seu chocolate ou na
sua bebida, o saldo de proteção antioxidante
é provavelmente superado pelos danos causados pelos altos níveis de insulina.
Diante de tantos benefícios, vimos que pra
quem não abre mão de chocolates é possível
saborear esse alimento e ainda obter benefícios
importantes para a saúde. É importante buscar
os produtos que ofereçam opções mais saudáveis como: sem adição de açúcar, lactose (para
intolerantes), edulcorantes artificiais, conservantes, etc. Seja qual for sua escolha, inclua no
dia a dia como parte de uma alimentação saudável, consumindo-o com moderação.
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Os benefícios saudáveis do cacau são obtidos do cacau amargo ou cacau em pó sem açúcar.
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ESPECIAL
A creatina é um dos suplementos naturais mais populares e amplamente
pesquisado atualmente. Evidências científicas comprovam seus benefícios para muitas funções do organismo e em diferentes faixas etárias.
Melvin Willians, considerado o “pai da creatina”, estimula o consumo
da creatina em função das diversas publicações estudadas por ele. Maratonista aos 77 anos, Willians enfatiza em suas palestras ministradas
mundo afora uma indicação fundamental para esse aminoácido, além
dos atletas e esportistas: os idosos. A indicação é um consumo diário
de 3g, normalmente associados a exercícios com pesos, como a musculação.1 Dalbo e sua equipe2 publicaram uma excelente revisão na qual
concluíram que a suplementação de creatina é benéfica para idosos,
principalmente quando associado aos exercícios com peso.
Em um estudo, Williams1 cita o protocolo típico para a creatina,
sendo a ingestão de 20g desta substância monohidratada dividida
em quatro doses ao longo do dia (5g/dose), em um período de
quatro a seis dias.

Conheça a
Creatina
seu estoque adicional de energia

A maioria dos estudos é focada nos efeitos da creatina, principalmente a
monohidratada, tanto para o desempenho físico como para a saúde em
si. Sua suplementação tem sido associada com aumento da força muscular, de massa magra, sendo benéfica em exercícios de alta intensidade
ou para treinamentos de resistência, por exemplo.3
Sabe-se que há variação na resposta de um indivíduo para outro, mas evidências mostram que a suplementação aumenta o
armazenamento de creatina e promove uma rápida regeneração
de energia, chamada de adenosina trifosfato (ATP), entre os exercícios de alta intensidade, promovendo as adaptações necessárias
e o aumento da performance durante o treino.3 Recentes pesquisas sugerem que a suplementação de creatina (0,1g/kg de peso
corporal) combinada com treinamento de resistência melhora as
respostas fisiológicas do treinamento em um nível celular.4
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creatina nO cOrpO
A creatina é produzida dentro do nosso corpo (endogenamente) em uma quantidade próxima de um grama
por dia. A síntese ocorre predominantemente no fígado, nos rins e, em menos quantidade, no pâncreas. O
restante da creatina disponível para o corpo é obtido com o consumo de um grama por dia proveniente dos
alimentos-fontes: carnes, frango e peixes. Noventa e cinco por cento do aminoácido está concentrado nos
músculos esqueléticos e o restante (5%) está distribuído no cérebro, fígado, rim e testículos.5,6 Adeptos
da alimentação vegetariana apresentam menos concentrações da creatina tanto nos músculos como no
cérebro.6 Tanto que o Departamento de Serviço de Pesquisa Agrícola e Agricultura dos Estados Unidos
afirma que os vegetarianos podem aumentar seus níveis de creatina com a suplementação (UNITED STATes DEPARTMENT Of AgRICULTURE’S) e se beneficiarem das suas aplicações fisiológicas.

creatina e energia
No cérebro, a adenosina trifosfato, ou ATP, é uma fonte de energia fundamental, fornecida por meio da
conversão da creatina em fosfocreatina, reação catalisada (acelerada) pela enzima creatina quinase. O
suprimento cerebral normalmente é feito pela glicose e oxigênio, dois componentes básicos do metabolismo energético corporal. Devido ao seu papel fundamental no equilíbrio de energia, a suplementação
com creatina pode melhorar a performance cerebral e atuar como neuroprotetora,7 uma vez que diminui
a demanda cerebral por oxigênio e reduz a fadiga mental. Diante de uma intensa ativação da atividade
cerebral, os níveis de fosfocreatina podem cair intensamente.7
A creatina é particularmente importante em tecidos com elevadas e intensas flutuações de energia,
como o cérebro e os músculos, podendo agir sinergicamente com a coenzima q108 e a D-ribose, com o
objetivo de prot eger contra isquemias em um momento em que as células cardíacas e cerebrais estão
defasadas em energia.9

creapure®: a melhOr creatina
Na intenção de melhorar a absorção e eficácia dos suplementos alimentares, a composição da creatina
foi evoluindo com o tempo. A creatina monohidratada (CM) foi desenvolvida com o objetivo de alcançar
os resultados positivos durante o exercício e no pós-treino em relação à performance física e ganho de
massa muscular.10, 11, 12, 13, 14, 15

O que é atp?
Adenosina trifosfato (ATP) é uma
molécula que possui, como o nome
diz, três fosfatos. quando os
músculos e o cérebro precisam
de energia para fazer agum movimento, um desses três fosfatos
é utilizado. A função da creatina é
recuperar esse fosfato para formar
uma nova molécula de ATP, favorecendo rapidamente a recuperação
desse ‘combustível’ muscular.

A suplementação de CM gera o aumento dos níveis de creatina intramuscular (livre), de acordo com o limite
natural de cada individuo, facilitando o restabelecimento rápido e eficiente de fosfocreatina, e consequentemente do ATP. Tal processo de recuperação retarda o limiar de lactato, ou seja, evita a fadiga muscular, transformando-se em um mecanismo de controle na seguinte situação: transmissão entre neurônios e músculos
durante a atividade intensa, com constante repetição e curtos intervalos de tempo para recuperação.13
Há cerca de 20 anos, a creatina monohidratada é um dos suplementos mais estudados, com grande número de
protocolos bem estabelecidos que garantem sua segurança quanto ao consumo. Outras formas de creatina foram
divulgadas com a pretensão de serem superiores à monohidratada: soros de creatina, malato de creatina e ésteres
etílicos de creatina. A eficácia, segurança e regulamentação dessas formas não foram estabelecidos, tampouco a
literatura científica fornece evidências sobre as alegações benéficas de mais absorção, estabilidade e eficácia.16
Em 2004, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EfSA) divulgou um parecer no qual não relaciona
riscos quanto ao consumo da creatina monohidratada com mais de 99% de pureza, desde que esta seja livre
de contaminantes como a diciandiamida e derivados da dihidro-1,3,5-triazina, e comprova por meio de estudos
científicos a excelente biodisponibilidade e eficácia da CM.
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A literatura científica demonstra [...] os benefícios da creatina monohidratada tanto para
melhorar o desempenho em atividades físicas quanto para ganho de massa muscular.
A empresa alemã AlzChem, produtora da marca Creapure®, desenvolveu um processo para a produção sintética de creatina que garante a melhor qualidade e mais pureza. A síntese de matérias-primas
de fontes não animais é feita por reações químicas, o que propicia o
consumo de Creapure® por vegetarianos, além da isenção de componentes tóxicos comumente encontrados em produtos similares
no mercado, a diciandiamida e derivados da dihidro-1,3,5-triazina.
Creapure® foi avaliada pela rigorosa Food and Drug Administration
(FDA), dos EUA, constatada com 99,95% de pureza (Laudo FDA).
AlzChem realizou diversos estudos clínicos e pré-clínicos objetivando comprovar a segurança e eficácia da suplementação com Creapure®. Em adição aos testes toxicológicos clássicos, Creapure® foi utilizada em mais de 50 ensaios clínicos. Como parte dessas pesquisas,
pessoas de diferentes idades foram avaliadas, tanto em situações
esportivas como não esportivas, durante períodos de mais de 21
meses, sem apresentar quaisquer efeitos colaterais.
A literatura científica demonstra claramente os benefícios da creatina monohidratada tanto para melhorar o desempenho em atividades físicas quanto para ganho de massa muscular e aumento
das fibras musculares tipo II.17, 18, 19, 20 Outros benefícios adicionais
proporcionados pela CM:
- Melhora a força muscular e o desempenho físico dos idosos nas
atividades do dia a dia;
- Acelera o processo de reabilitação após um período de imobilização;
- Aumenta a performance cognitiva;
- Participa da formação de ossos e cartilagem, melhora o sistema
imunológico e protege as células.

Creatina e MELHORA
dO desempenho físico
Diferentes mecanismos são responsáveis pelos efeitos da
suplementação de creatina para melhorar o desempenho:
- Altas concentrações de fosfato servem como reservas imediatas para formar ATP durante o exercício;
- Aumento da ressíntese de fosfocreatina durante e após o
exercício, devido ao aumento dos níveis de creatina no sangue;
- Diminuição do pH muscular durante a atividade, devido à ação
tamponante da creatina;
- Melhora da capacidade física durante o treino, e
- Aumento da massa muscular (potência muscular).

Creatina e idosos
Diversos estudos têm demonstrado benefícios na suplementação
de creatina em idosos. Com o envelhecimento e a redução da atividade física, a creatina muscular em idosos tende a diminuir, e assim
reduz a massa muscular, densidade óssea e resistência física. Há
evidências de que a ingestão de creatina pode reverter essas alterações e, posteriormente, melhorar as atividades da vida diária. No
cérebro, a creatina está associada com a melhor função cognitiva por
aumentar a concentração de fosfocreatina no órgão.
Estudos posteriores demonstraram que o processamento cognitivo,
quer experimentalmente (após a privação de sono) ou naturalmente
(devido ao envelhecimento) prejudicada, pode melhorar com a suplementação de creatina.
A creatina é um suplemento nutricional com excelente custo-benefício, com efeitos periféricos e centrais. Os benefícios concedidos
tanto aos atletas e esportistas quanto para indivíduos normais
saudáveis e idosos, por meio da ingestão da substância, são únicos:
melhoram a qualidade de vida, o resultado esperado da atividade
física e reduzem a carga de doenças associadas à sarcopenia e à
disfunção cognitiva.
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LITERATURAS INDICADAS

Fonte da
Vida Saudável
Para quem busca uma saúde perfeita, é comum ter dúvidas sobre o melhor
exercício, a alimentação mais indicada, o que é preciso evitar. Além da ajuda de
um profissional, atualmente é possível contar com diversas opções de livros
que abordam o tema e auxiliam a sanar esses questionamentos. A Revista
Essentia separou alguns títulos que trazem dicas e informações importantes
para quem deseja adquirir hábitos mais saudáveis.

Barriga de Trigo

As Verdades que Você Precisa Saber

100 Alimentos Mais Saudáveis

de William Davis

de Rodrigo Paiva

de Parragon Books

O cardiologista americano William Davis defende
nesse best-seller uma dieta livre de trigo,
inclusive do integral, por considerar o alimento
responsável por doenças como obesidade e
doenças do intestino e do coração, além de
promover o aumento da barriga. Presente em
grande parte do que consumimos, como massas,
cereais, doces e pães, o trigo é considerado um
veneno pelo doutor, que fundamentou suas
pesquisas em estudos clínicos e resultados
observados em seus pacientes, após serem
orientados a eliminar o consumo de trigo.

O livro reúne dicas sobre dietas, musculação,
suplementos, emagrecimento e definição. O
autor propõe ao leitor olhar para o próprio corpo
de forma diferente, com a finalidade de entender
o que acontece com o organismo, desde a
vontade de comer, passando pelos resultados
da prática de exercício físico até o processo
de absorção e aproveitamento dos nutrientes
contidos nos alimentos. Dessa forma, Rodrigo
Paiva procura esclarecer dúvidas como porque
algumas pessoas comem muito e não engordam
e outras vivem lutando contra a balança.

O livro traz uma lista com os alimentos que
oferecem mais benefícios para a saúde,
auxiliando a desenvolver um hábito alimentar
focado nas necessidades nutricionais do nosso
corpo. Além de apresentar os 100 alimentos
mais saudáveis, que incluem frutas, legumes,
peixes e grãos, a publicação traz também 100
receitas para acrescentar na alimentação, como
vitaminas, saladas, molhos e sopas. Saiba
mais sobre os nutrientes de cada alimento, a
quantidade diária recomendada e as calorias por
dose ingerida.

Editora WMF Martins Fontes
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Editora Uniceub

Editora Dcl Difusão Cultural

litEraturas indicadas

açúcar, o Perigo doce
de fernando carvalho

editora alaúde

Presente no Ocidente desde o século 10, quando chegou como uma especiaria vinda da índia
e da Pérsia, o açúcar hoje é apontado como um vilão por não trazer nenhum benefício para a
saúde. Diagnosticado com diabetes ainda jovem, fernando Carvalho escreveu o livro a partir de
pesquisas sobre a doença e os malefícios do consumo em excesso do açúcar. O autor aponta que
problemas como cárie dentária, obesidade, doenças cardiovasculares e a própria diabetes, por
exemplo, podem ser evitados se o açúcar for eliminado da nossa alimentação diária.

a Essência da saúde

alimentação saudável

saúde - a hora é agora

de Paulo de barros carvalho

de camila Yamashita e Karin sedo sirkis

de fernando carvalho

Nos últimos anos, o conceito de saúde abrange
muito além da ausência de doenças. Cuidados
com a alimentação, prática de exercícios físicos,
evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas são
apontados atualmente como medidas essenciais
para conseguir hábitos de vida saudáveis.
A publicação aborda esses e outros temas,
incentivando o cuidado com a saúde para se
obter qualidade de vida.

Esse livro é um guia com dicas sobre
alimentação saudável, considerada a melhor
forma de prevenção de problemas de saúde,
como algumas doenças crônicas a até alguns
tipos de câncer. As autoras destacam a
importância de conhecer os nutrientes que
devem fazer parte de uma dieta equilibrada,
considerando itens que fazem parte do nosso
dia a dia e indicando quais são as melhores
escolhas. Elas apontam também os benefícios
dos alimentos funcionais, que ajudam a deixar o
organismo mais resistente às infecções.

O Prof. Milton de Arruda Ramos, o Dr. Mário
ferreira Júnior, médicos do Hospital das Clínicas
de São Paulo, e a jornalista especializada
em Saúde Conceição Lemes abordam neste
livro temas importantes para cuidados com o
bem-estar e a saúde. Os autores consultaram
especialistas brasileiros para escreverem sobre
assuntos como atividade física, alimentação e
emagrecimento de forma acessível, para um
público que quer cuidar da saúde.

editora martin claret

editora campus

editora manole

Imagens: Divulgação
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curtas

Estatinas

EfEITOS COLATERAIS qUE DEVEM SER CONHECIDOS

As estatinas são um grupo de remédios para baixar o colesterol,
sendo as mais usadas a Sinvastatina, Atorvastatina e Rosuvastatina. Elas substituíram uma classe de fármacos que baixava o colesterol pelo bloqueio de sua absorção no intestino. Estas drogas,
muitas vezes, tinham efeitos colaterais imediatos e desagradáveis, incluindo náuseas, indigestão e constipação, e no paciente padrão
só ocorria uma ligeira redução dos níveis de colesterol. A adesão ao
tratamento era baixa, pois o benefício não parecia valer os efeitos colaterais e o pot encial de uso muito limitado. Por outro lado, as estatinas
não tiveram efeitos colaterais imediatos: elas não causavam náusea
ou indigestão e foram consistentemente eficazes, muitas vezes diminuindo os níveis de colesterol em 50 pontos ou mais.
Durante os últimos 20 anos, a indústria farmacêutica fez uma incrível campanha que transformou as estatinas em um dos fármacos mais vendidos
de todos os tempos, com milhões de usuários diários. Porém, também é
crescente o aumento de relatos de efeitos colaterais que se manifestam
meses após o início da terapia. Um artigo, publicado no American Journal of
Cardiovascular Drugs, cita cerca de 900 estudos sobre os efeitos adversos
das estatinas, também conhecidas como inibidores da HMg-CoA redutase
(enzima hepática que controla a produção de colesterol). Entre as complicações mais recorrentes estão os problemas musculares, cognitivos, sexuais e de memória, além de dor ou dormência nas extremidades. Também já
foram diagnosticados casos de elevação de glicose no sangue (maior risco
de ter diabetes) e complicações nos tendões.
geralmente, as estatinas não causam efeitos colaterais imediatos. No início
do tratamento, elas são eficazes na redução dos níveis de colesterol. As
complicações fisiológicas que aparecem mais tarde muitas vezes não são
interpretadas como efeito colateral da droga, mas sim como novo problema
de saúde. Uma das causas dos efeitos das estatinas é prejudicar a função
mitocondrial (sistema responsável pela formação de energia), condição que
leva a um aumento da produção de radicais livres. Ao mesmo tempo em
que baixam o colesterol, as estatinas também reduzem os níveis de coen-

zima q10, um importante antioxidante mitocondrial, por meio do bloqueio
da via envolvida na produção de colesterol - a mesma rota metabólica pela
qual a q10 é produzida. As estatinas também reduzem o colesterol no sangue, que transporta Coq10 e outros antioxidantes lipossolúveis.
é importante lembrar que o colesterol é vital para uma adequada função neurológica e desempenha um papel fundamental na formação da
memória, na absorção de hormônios e produção de neurot ransmissores no cérebro, incluindo a serot onina, substância química de bem
-estar do corpo. O colesterol é a principal molécula das membranas
celulares do cérebro, consistindo de mais da metade do peso seco do
córtex cerebral. quando os níveis de colesterol ficam muito baixos, os
receptores de serot onina não conseguem executar suas funções, podendo predispor o surgimento de depressões.
O colesterol é o precursor de todos os hormônios produzidos no córtex
adrenal, incluindo os glicocorticoides, que regulam os níveis de açúcar
no sangue, e os mineralocorticoides, que regulam o equilíbrio mineral.
Os corticoides são os hormônios suprarrenais à base de colesterol que o
corpo usa em resposta ao estresse de vários tipos, isso promove a cura
e equilibra a tendência à inflamação. Por agir também sobre os hormônios sexuais, incluindo a testosterona, o estrogênio e a progesterona, sua
redução excessiva pode causar disfunção na produção dos hormônios
suprarrenais e sexuais, o que pode ocasionar uma série de disfunções
fisiológicas, como problemas de glicose no sangue, edema, deficiências
minerais, inflamação crônica, alergias, asma, libido reduzida, infertilidade e vários problemas do aparelho reprodutor, entre outros.
é necessária a conscientização e vigilância dos efeitos colaterais apresentados pelos pacientes durante o tratamento com inibidores da HMg-CoA
redutase (estatinas) para que a conduta a ser tomada priorize a qualidade
de vida do paciente, sem causar riscos à saúde. ficar preocupado apenas
com o colesterol e não avaliar as demais necessidades fisiológicas pode
resultar em muitas “dores de cabeça”.

Referências: 1.Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. The Lancet, Volume 375, 9716, p. 735 - 742, 27 February 2010; 2.Am J Cardiovasc Drugs.
2008;8(6):373-418. doi: 10.2165/0129784-200808060-00004. Statin adverse effects : a review of the literature and evidence for a mitochondrial mechanism. Golomb BA1, Evans MA; 3.Mercola - The Dangers
of Statin Drugs: What You Haven’t Been Told About Cholesterol-Lowering Medication (Part 1 of 3. Disponível em: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2004/07/21/statin-drugs-part-four.aspx;
4.Mercola - New Bombshell of Disastrous Side Effects from Statins… Disponível em: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/06/12/unintended-statin-sideeffect-risks-uncovered.aspx
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