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Completar 10 anos de história é um mot ivo de orgulho para nós da
Es sentia pharma. Nesse período, evoluímos e consolidamos nossa
marca, sempre com muito orgulho de conseguir manter firmes nossos
ideais sonhados na fu ndação da empresa. Possuindo como um dos nossos
pilares a divulgação do conhecimento, nesta edição comemorativa,
a revista Essentia Pharma traz mais uma vez em suas matérias temas
importantes para a sua saúde. A editoria Functional Foods apresenta
os benefícios de adot ar o uso do xilitol, um adoçante de fonte natural
e versátil. Em Suplementação, a matéria explica de maneira clara os
estudos atuais que comprovam cientificamente as vantagens do consumo
diário de um multivitamínico de boa qualidade. As principais matérias
desta edição abordam dois temas muito presentes e possíveis ‘vilões’ de
nossa saúde: o estresse e o trigo comum. No artigo sobre o estresse,
trazemos mais informação para lhe auxiliar a lidar com ele, já que sua
conexão com a saúde física e mental é tão íntima. Logo no artigo sobre
o trigo, você descobrirá o mot ivo pelo qual um alimento, um dia tão
insubstituível, pode se tornar causador de malefícios à saúde de muitos.
Em coisas de Mulher, você verá que o colágeno, grande aliado da beleza
feminina, evoluiu e apresentaremos os benefícios da suplementação com
o diferenciado ‘peptídeo de colágeno’ aliado a vitaminas e minerais. E,
entre outras novidades, primeira classe traz destinos fora do comum
para você conhecer, rot eiros de viagem voltados para corpo, mente e alma.
Acompanhe nas próximas páginas alguns dos ingredientes essenciais
para uma vida com escolhas conscientes e saudáveis.
Boa leitura!
Essentia Pharma

www.revistaessentia.com.br
a revista essentia é pubLicada
por pubLisH grupo de mídia eireLi.
o conteúdo apresentado nesta pubLicação é de totaL
responsabiLidade da essentia pHarma.

www.essentia.com.br
/essentiapharmacia
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ACONTECEU

Essential Nutrition
é destaque na Free
From Expo 2014
OS PRODUTOS CACAo WHEY, SWEETLIFT E CHOCOLIFT
PARTICIPARAM de FEIRA DE PRODUTOS INOVADORES NA BÉLGICA

O Brasil estava representado na Free From Expo, uma feira internacional direcionada à necessidade
de produtos inovadores tidos como “livre de”, com os produtos Cacao Whey, SweetLift e ChocoLift
da Essential Nutrition. E, pelo destaque recebido, muito bem representado. A feira, especializada
em alimentos e suplementos sem açúcar, sem glúten, sem lactose e, dentre outros, sem gordura
trans, reuniu as empresas mais avançadas mundialmente desse setor. A presente intolerância ao
glúten, à lactose, ou mesmo a atual tendência de uma escolha consciente de um estilo de vida
saudável por consumidores cada vez mais seletivos e informados exige do mercado atual inovações
que aliem os alimentos de nutrição funcionais a paladares exigentes. A Essential Nutrition, única
empresa brasileira expositora no evento, teve a oportunidade de apresentar sua linha completa e
compartilhar experiências, assim, também se inspirando para novos produtos. “Nossa intenção
é expandir a presença da marca, já presente no continente europeu, e ficamos lisonjeados pelo
grande número de elogios, inclusive quanto à beleza da apresentação dos nossos produtos. Não
saberíamos apresentá-los de outra forma, pois a beleza exterior simplesmente reflete o nível de
qualidade dos produtos Essential”, conta o Diretor de Vendas e Marketing, Vitor Urban.
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Sabor e saúde
no Ironman 2014
Gastronomia Funcional abre as
possibilidades para a utilização de
suplementos alimentares em uma
nutrição especial.
De 22 a 25 de maio a saúde e a superação tomaram
conta de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Tanto
para quem sonha em competir algum dia quanto para
as marcas que querem ver seus nomes associados ao
Ironman, essa foi a oportunidade de encontrar grandes personalidades do esporte e conhecer mais sobre
produtos e serviços voltados para atletas de ponta.
Mais uma vez a Essential Nutrition estava presente
e, além da qualidade e background científico por
trás dos seus produtos, levou também a sua chef,
Sabrina Faccio, para apresentar o sabor e algumas
receitas que combinaram alimentos funcionais
com suplementos nutricionais. Uma ideia perfeita
para sair da mesmice, complementar as refeições
e recuperar, da melhor forma, todos os nutrientes
gastos durante as provas.

ACONTECERÁ

X Congresso Internacional de Nutrição Funcional 2014

11-13

Local: Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca - São Paulo/SP
Mais informações: vponline.com.br/2014/pt/congresso.php

SETEMBRO

XVIII Congresso Brasileiro de Nutrologia

24-26

Local: Maksoud Plaza/SP
Mais informações: mzpublicidade.com.br/congresso_2014/

SETEMBRO

VIII Congresso Brasileiro de Fisiologia Hormonal e Longevidade

10-11

Local: Amcham eventos - São Paulo/SP
Mais informações: longevidadesaudavel.com.br/8congresso/#.U9YywvldVnc

OUTUBRO

ExpoNutrition & Sports Show

31-02

Local: Pavilhão Azul - Center Norte - São Paulo/SP
Mais informações: exponutrition.com.br

OUT / NOV
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IN ThE NEWs

Estudos sugerem
que a oxitocina pode
proporcionar um
novo tratamento
para anorexia

A

a oxitocina, também conhecida como o “hormônio do amor”,
pode proporcionar um novo tratamento para a anorexia nervosa, de acordo com pesquisa realizada por uma equipe de cientistas britânicos e coreanos1. A anorexia nervosa afeta aproximadamente 1 em cada 150 adolescentes no Reino Unido e é uma das
principais causas de mortes relacionadas com a saúde mental, tanto
por meio de complicações físicas quanto por suicídio.
Além de problemas com a comida e estética corporal, as pacientes
com anorexia têm, em uma grande parte dos casos, dificuldades
sociais, incluindo ansiedade e hipersensibilidade às emoções negativas. O estudo constatou que a oxitocina altera a tendência que as
pacientes anoréxicas têm de se fixarem em imagens de alimentos
altamente calóricos e silhuetas irreais. Os resultados seguem um
estudo anterior do mesmo grupo, mostrando que a oxitocina mudou as reações das pacientes para rostos furiosos e enojados.
A professora Janet Treasure, do Instituto de Psiquiatria, uma das
principais autoras de ambos os estudos do King’s College de Londres, esclarece que pacientes com anorexia sofrem diversas dificuldades sociais. “Muitas vezes isso começa em seus primeiros anos
da adolescência, antes do início da doença. Esses problemas sociais,
que muitas vezes resultam em isolamento, podem ser importantes
na compreensão do início e da manutenção da anorexia. Usando a
oxitocina num potencial tratamento para a anorexia, estamos nos
concentrando em alguns destes problemas subjacentes que vemos
nas pacientes”, enfatiza Treasure.
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A oxitocina é um hormônio liberado naturalmente durante a empatia afetiva, incluindo o sexo, o parto e a amamentação. Como produto sintetizado, ela tem sido testada no tratamento para muitas
desordens psiquiátricas, demonstrando ter benefícios na redução
de ansiedade social em pessoas com autismo.
No primeiro estudo2, publicado na Psychoneuroendocrinology,
31 pacientes com anorexia e 33 controles (saudáveis) receberam
uma dose de oxitocina, ministrada através de spray nasal ou um
placebo. As participantes foram então convidadas a olharem para
uma sequência de imagens relativas a alimentos (calóricos e não
calóricos), forma do corpo (gordo e magro) e peso (balanças). Uma
vez que as imagens passavam na tela, os pesquisadores mediam a
rapidez com que as voluntárias as identificavam. Se tivessem uma
tendência a concentrarem-se nas imagens negativas, elas iriam
identificá-las mais rapidamente. O teste foi feito antes e depois de
tomarem a oxitocina ou o placebo.
Depois de tomarem a oxitocina, as pacientes com anorexia reduziram seu foco (ou ‘“viés atencional”) em imagens de alimentos e
partes corporais gordas. O efeito da oxitocina foi particularmente
forte em pacientes com anorexia que tinham maiores problemas
de comunicação.
O segundo estudo3, publicado na revista PLOS ONE, envolveu as
mesmas participantes. Um teste semelhante foi feito antes e depois da oxitocina ou placebo, mas desta vez testando suas reações

IN ThE NEWs

às expressões faciais, tais como raiva, nojo ou felicidade. Depois
de tomarem uma dose de oxitocina, as pacientes com anorexia
eram menos propensas a se concentrarem nos rostos expressando desgosto. Em contrapartida, ficavam mais atentas aos
rostos com expressões de raiva.
A professora Youl-Ri Kim, da Universidade Inje, em Seul, na
Coreia do Sul, também uma das principais autoras de ambos
os estudos, afirma que a pesquisa mostrou que o hormônio
reduziu tendências inconscientes e emoções negativas nas
pacientes. “Atualmente existe uma falta de tratamentos farmacológicos efetivos para a anorexia. Nossa pesquisa acrescenta uma prova importante para a crescente literatura sobre a
oxitocina em tratamentos para doenças mentais e aponta que
pode ser uma opção inovadora de tratamento para pacientes
com anorexia”, relata Kim.
De acordo com a professora Treasure, a pesquisa está em fase
inicial. “É um pequeno número de participantes, mas é extremamente emocionante ver o potencial que este tratamento poderia
ter. Precisamos de ensaios muito maiores, em populações diversas, antes que possamos começar a fazer diferença na forma
como os pacientes são tratados” afirma a professora.

Fonte:
www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140313092712.htm
Artigo traduzido por Essentia Pharma
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IN ThE NEWs

Efeitos do Whey Protein e de exercícios
de resistência sobre a composição
corporal: uma meta-análise de estudos
randomizados confirma seus benefícios

U

Uma meta-análise publicada na edição de março/abril de 2014 no Journal of the
American College of Nutrition avaliou o efeito da ingestão da proteína do soro de
leite, com e sem exercício físico de resistência, sobre o peso e composição corporal de adultos saudáveis. Os autores do estudo fizeram uma revisão na literatura científica e selecionaram os ensaios clínicos randomizados que avaliaram a
relação entre a proteína do soro do leite (concentrado, isolado ou hidrolisado) e
peso corporal, índice de massa corporal (IMC), gordura corporal, massa corporal
magra (MCM), massa livre de gordura (MLG) e circunferência da cintura.
Quatorze ensaios clínicos randomizados foram incluídos, com um total
de 626 adultos estudados. Cinco estudos examinaram os efeitos do whey
como substituto de outras fontes calóricas e os nove estudos restantes examinaram os efeitos da proteína do soro do leite, ou seja, sem modificações
na dieta alimentar.
Quando os pesquisadores analisaram os estudos de perda de peso em pessoas
que usaram whey protein para substituir calorias na dieta, os participantes com
a ingestão de proteínas de soro de leite tiveram uma redução no peso corporal
de 4,2 quilos, em média, em comparação com os valores basais. Quando os
pesquisadores analisaram os estudos de síntese de proteína muscular, que incluíram exercícios de resistência em combinação com o consumo de proteína
de soro de leite, os participantes tiveram um aumento estatisticamente significativo na massa corporal magra de 2,24 quilos, em média.
“Há um crescente corpo de pesquisa que suporta os benefícios da proteína
de soro de leite para a manutenção do peso e massa corporal magra”, disse
Dominik D. Alexander, Ph.D., MSPH, investigador principal. “Através da realização desta meta-análise fomos capazes de avaliar melhor o poder coletivo de
cada estudo individualmente. Os resultados indicam que há algo único sobre
a proteína de soro de leite, em comparação com outras fontes de proteínas e
carboidratos, quando se trata de construir massa corporal magra e manter ou
perder peso. “
Fonte: Miller PE, Alexander DD, Perez V. Effects of Whey Protein and
Resistance Exercise on Body Composition:
A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of the
American College of Nutrition Volume 33, Issue 2, 2014.
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CURTAS

Novidade para quem sofre de
depressão: comprovado
o benefício do uso da curcumina

M

Mesmo com mais de meio século de investimentos pesados da
psicofarmacologia moderna, a depressão se tornou uma doença
comum em todo o mundo, com uma estimativa de 350 milhões
de pessoas afetadas, e é classificada como um grave problema
de saúde, afetando o lado profissional, escolar, familiar e íntimo. A depressão pode levar ao suicídio e dados apontam 1
milhão de mortes ao ano.
Um time internacionalmente reconhecido de cientistas publicou
na Phytotherapy Research 5 seu estudo, reafirmando o que a medicina tradicional asiática sabe empiricamente há séculos sobre
o uso da curcumina, ingrediente bioativo mais importante da
Curcuma longa Linn (Zingiberaceae), também conhecida como
açafrão, no tratamento da depressão, dentre outros males.
Foi constatado o que outros estudos anteriores vinham apontando: a curcumina inibe a enzima monoamina-oxidase (MAO),
o mesmo trabalho que os antidepressivos fazem. A monoamina-oxidase metaboliza os neurotransmissores, mas a administração do ingrediente bio-ativo bloqueando esta enzima
leva a um aumento da concentração de serotonina, dopamina

e noradrenalina no cérebro, os neurotransmissores que dão a
sensação do ‘sentir-se bem’.
O estudo usou a Escala de Hamilton para Depressão e sua eficácia foi avaliada depois de duas, quatro e seis semanas, obtendo as seguintes taxas de respostas ao tratamento sobre os
grupos avaliados: 62,5% no grupo curcumina, 64,7% no grupo
Fluoxetina e 77,8% no grupo com a combinação das duas. Foi
utilizado um extrato da Curcuma longa padronizado a 95% de
curcuminoides, possuindo ótima absorção gastrointestinal
(biodisponibilidade).
O fato da curcumina somar seu efeito positivo à Fluoxetina
indica que pode complementar o tratamento convencional e
que possui outros mecanismos de ação, além da elevação dos
neurotransmissores. A curcumina, sendo um potente anti-inflamatório, atua como anti-inflamatório cerebral, além de também possuir propriedades medicinais anticancerígenas e de ser
útil aos pacientes de osteoartrite e artrite reumatoide, entre
outros. Segurança aliada à ausência de efeitos colaterais, o que
representa uma boa novidade aos que sofrem de depressão.

Referências:
1

Curcumin is a super herb. Good for depression. Acessado em 15 de julho de 2014. Disponível em: http://www.socialanxietysupport.com/forum/f11/curcumin-is-a-super-herb-good-for-depression-48908/

2

Curcumin just as effective antidepressant as Prozac, study concludes. Acessado em 15 de julho de 2014. Disponível em: http://www.ergo-log.com/curcumin-just-as-effective-antidepressant-as-prozac-study.html

3

Depression. Fact sheet N°369. October 2012. World Health Organization. Acessado em Julho/2014. Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/.

4

Report. A New Way To Manage Depression Without Drugs. Life Extension Magazine. June 2014.

5

Sanmukhani J, Satodia V, Trivedi J, Patel T, Tiwari D, Panchal B, Goel A, Tripathi CB.Efficacy and safety of curcumin in major depressive disorder: a randomized controlled trial. Phytother Res. 2014 Apr; 28(4):579-85.
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VITrINE

sWEETLIFT COOK
Uma das novidades da linha Foods da Essential Nutrition é o Sweetlift Cook, que chega em uma versão
a granel. Produzido à base de estévia e taumatina,
adoçantes obtidos de fontes naturais, e associado
a polióis naturais (eritritol e maltitol), é ideal para
substituir o açúcar nas receitas de forno e fogão,
pois apresenta boa estabilidade em altas e baixas
temperaturas. Indicado para aqueles 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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Benefícios:
• adoçante sem lactose, sem glúten e sem
maltodextrina;
• 100% de fonte natural;
• sabor doce, sem retrogosto amargo;
• suporta altas temperaturas sem sofrer degradação;
• baixo índice glicêmico;
• dobro do poder adoçante do açúcar.

VITrINE

COLLAGEN sKIN
O Collagen Skin se reinventa e chega com uma nova
fórmula, atuando especificamente na reconstrução
e no fortalecimento da pele. É um alimento proteico, fonte de peptídeos bioativos de colágeno, ácido
ortosilícico biodisponível e vitaminas, ingredientes
que estimulam a formação e proteção do colágeno da
pele. Com ação de dentro para fora, Collagen Skin tem
potencial de atuação nas células da pele, minimizando
a formação de rugas e favorecendo a elasticidade e
hidratação cutânea.
PEPTÍDEOS DE COLáGENO BIOATIVOS
Os Peptídeos de Colágeno são pequenos agrupamentos de aminoácidos obtidos do colágeno tipo 1, através
de processo produtivo que utiliza tecnologia de ponta
e controles rígidos de hidrólise química e enzimática.
Desta forma, facilita-se a absorção do colágeno e sua
chegada à pele3. Utiliza-se as duas marcas mais famosas de colágeno em função de qualidade superior e
tamanho adequado dos peptídeos, o que garante alta
absorção.
áCIDO ORTOSILÍCICO ESTABILIzADO EM COLINA
Benefícios:
O silício é um oligoelemento essencial para manter a
integridade estrutural da pele, cabelos, unhas, mucosas, artérias, ossos, cartilagem e tecido conjuntivo.4,5
Utiliza-se como fonte de silício a forma mais comprovada em trabalhos científicos e altamente absorvido
pelo organismo, por ser estabilizado em colina.

• peptídeos de colágeno bioativos;
• minimiza a formação de rugas e favorece
a hidratação e elasticidade;
• fonte de vitaminas e minerais que estimula
a produção e proteção do colágeno;
• ação rejuvenescedora da pele de dentro para fora.

VITAMINAS
Pesquisas ressaltam que a formação de colágeno na
pele, seja proveniente da suplementação ou da alimentação, deve ser associada com a ingestão de outros nutrientes, como a vitamina C, vitamina A e vitamina E4,5.

Referências:
J Med Food. 2011;14(6):618-24.
2
Am J Clin Nutr. 1991 Dec;54(6 Suppl):1135S-1140S.
3
Rousselout. Benefícios da ingestão de Peptídeos de Colágeno Peptan™.
4
J Nutr Health Aging. 2007 Mar-Apr;11(2):99-110.
5
Arch Dermatol Res. 2007 299:499–505
1
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GAsTrONOMIA FUNCIONAL

Um prato
cheio para
a saúde

NOSSO PALADAR MUDA
CONSTANTEMENTE
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Logo no início da vida, ficamos satisfeitos com o consumo limitado de alimentos. porém, à medida que vamos descobrindo novos sabores e texturas,
nós nos tornamos mais exigentes. ao longo dos anos, quando adquirimos
uma consciência alimentar maior, passamos a identificar os alimentos que
nos fazem bem ou não, que mexem com nossas sensações e emoções, ampliando, assim, nossas escolhas.
Nessa deliciosa história da alimentação humana, o sabor foi um fator decisivo para
o desenvolvimento da arte de comer e beber. Com a utilização de condimentos,
aprendemos a harmonizar, descobrimos a arte da gastronomia e aliamos os prazeres à mesa com a sua função mais simples: manutenção da saúde do organismo.
Paralelo a isso, vieram as grandes transformações do século xx e os desafios de
alimentar grandes populações urbanas, trazendo a comida enlatada, congelada e
rápida. Mais opções, mas menos nutritivas.
O que estamos novamente presenciando é uma revolução alimentar, porém, dessa
vez no sentido espiral. Um resgate à tradição, ao sabor e à nutrição consciente.
Dentro deste contexto, muito se fala sobre a gastronomia funcional, que alia o
sabor à saúde. O conceito define a técnica da escolha e do preparo dos alimentos
com foco na melhoria da qualidade de vida.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina como funcionais
os alimentos ou ingredientes que, além das funções nutricionais básicas, quando
consumidos na dieta usual, produzem efeitos benéficos à saúde, devendo serem
seguro para consumo sem supervisão médica. Um termo novo para classificar
algo que sempre existiu, mas que nunca esteve tão em alta.
As primeiras pesquisas sobre alimentos que evidenciavam algum benefício à
saúde foram de caráter epidemiológico. No início do século passado, Thomas Latimer (Peter) Cleave (1906-1983) pesquisou os efeitos negativos do consumo
de carboidratos refinados para a saúde (principalmente açúcar e farinha branca),
que não estariam disponíveis durante a evolução humana primitiva.
Em 1977, ele já dizia para a revista americana Time Magazine que “o homem é
o que ele come”, parafraseando um antigo provérbio, que provou ser profético
anos mais tarde.
Outro estudioso, Edward Giovannucci, professor de nutrição e epidemiologia de
Harvard, apontava, em 1986, correlações entre o consumo cotidiano de produtos de tomate, que são ricos em licopeno, e a reduzida incidência de câncer de
próstata. Segundo ele, em revisão lançada em 1999, no Journal of the National Cancer Institute, os benefícios trazidos pela ingestão do molho de tomate
possivelmente se resultariam da interação entre vários carotenoides, o ácido
ascórbico e outros compostos antioxidantes.

Salada de
acelga,
camarão e
abacaxi
INGrEdIENTEs
2 folhas de acelga em tiras finas
1 fatia grossa de abacaxi em cubos médios
1 sachê de zymes
3 camarões grandes
2 colheres de sopa de manteiga clarificada
3 colheres de sopa de iogurte natural
1/2 sachê de Sweetlift
1 colher de chá de molho inglês
1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
1 colher de sopa de suco de limão siciliano
1 sachê de Super Lactobacillus
1/3 de maço de folhas de agrião
sal rosa do Himalaia e mix de pimenta em grão a gosto
pimenta do reino moída na hora
folhas de hortelã para enfeitar

MOdO dE PrEPArO
Temperar o abacaxi com zymes, mexer bem e reservar.
Em mixer de mão, bater bem o iogurte com o Super Lactobacillus, Sweetlift, molho inglês, suco de limão, azeite
de oliva extravirgem e folhas de agrião. Temperar a gosto. Cortar em tiras finas a acelga. Temperar os camarões
com sal e pimenta. Grelhar em frigideira com manteiga
clarificada. Dispor a acelga em um prato, temperar com o
molho verde de iogurte. Arrumar os camarões. Espalhar
os cubos de abacaxi e decorar com folhas de hortelã.
REVISTA ESSENTIA
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Como se vê, pesquisas nesse campo sempre existiram. Patologias como câncer,
diabetes, hipertensão, mal de Alzheimer, doenças ósseas e cardiovasculares entraram para o rol de doenças que veem na nutrição uma forma complementar de
combater seus males. Cardápios balanceados fortalecem o organismo no processo da cura e exploram componentes químicos vitais para a funcionalidade dos
alimentos: carotenoides, flavonoides, ácidos graxos como ômega-3, probióticos,
fibras, dentre outros.

Mousse
energética

No entanto, nunca a gastronomia associada à saúde foi tão reconhecida. Virou
tendência, assim como o boom que estamos presenciando de cursos, programas
de televisão, revistas e livros voltados para a culinária.

Ingredientes

O livro “Nutrição - Conceitos e Controvérsias” (Sizer, 2002) mostra algumas regras gerais sobre a obtenção e conservação dos princípios ativos (fotoquímicos)
presentes nos alimentos funcionais. Eis aqui algumas dicas preciosas para quem
deseja novas formas de se alimentar bem:

2 barras de Chocolift
50 ml de leite sem lactose

Quem se aventura pelos caminhos da gastronomia funcional precisa muito mais
do que uma boa mão para a cozinha, deve dominar os conceitos de nutrição e
conhecer os fundamentos da química, essencial para o momento do preparo.

1 scoop de Vanilla Whey
1 sache de D-Ribose
1 sache de Glutamina
1 colher de sopa rasa de Sweetlift Cook

- escolher frutas e vegetais da estação colhidos na fase completamente madura;
- dar preferência para alimentos orgânicos, preparados crus, assados ou no
vapor, evitando longos períodos de fervura;

1 clara de ovo pequena
- armazenar frutas e vegetais sob refrigeração para reduzir a destruição
enzimática ou oxidativa dos fitoquímicos.

MODO DE Preparo
Dissolver o Vanilla Whey no leite em temperatura
ambiente. Quebrar em quadrados o Chocolift. Levar
ao micro-ondas por 20 segundos e mexer. Derreter
por mais 20 segundos e homogeneizar o chocolate.
Misturar a calda de Vanilla Whey com o Chocolift até
obter um creme homogêneo. Acrescentar o sachê
de D-Ribose, a Glutamina e o Sweetlift Cook. Mexer
bem. Bater com um mixer de mão, ou “fuet”, até ficar bem aerado, por cerca de 5 minutos. Bater a clara em neve e incorporar ao creme. A mousse rende
300 ml. Deixar na geladeira por aproximadamente
1 hora antes de comer. Servir com farofa de avelãs.

O resultado dessa consciência alimentar está intimamente ligado ao bem-estar
físico, social e mental e já atrai um público crescente de adeptos, que divulga
abertamente nas redes sociais os benefícios sentidos e começam a popularizar
expressões como alimentos probióticos e sono anabólico, ajudando na propagação dos benefícios da gastronomia funcional.
Mas um ponto importante nos relatos dos resultados, e que muitas vezes fica
esquecido, é a percepção individual. As necessidades pessoais são distintas e
precisam ser avaliadas cuidadosamente para que os objetivos traçados com um
cardápio funcional sejam alcançados, pois nossos organismos não digerem um
alimento da mesma forma, assim como não reagem igualmente aos exercícios,
medicamentos ou ao clima, por exemplo.
“A individualidade bioquímica e a alimentação funcional não podem ser dissociadas”, explica a chef Sabrina Faccio, que trocou a alta gastronomia pela funcional.
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GASTRONOMIA FUNCIONAL

Acostumada a aguçar os sentidos em cozinhas sofisticadas, ela dedica-se agora a um Mestrado em Alimentação e
Nutrição em Barcelona e incorpora o grupo de pesquisa e desenvolvimento da Essentia Pharma. Sua proposta é buscar
novas soluções alimentares, apoiadas em estudos científicos.
Sabrina descreve duas tendências sobre o futuro da alimentação, vislumbrada em um passado recente. A primeira,
tradicionalista, baseia-se no resgate das origens, do natural e da agricultura local. Já a segunda caminha para fórmulas
nutricionais, alimentos sintéticos e proteína texturizada, apresentados em formas variadas.
No entanto, ela acredita ainda em uma terceira: na perfeita união da natureza com a ciência, pois além de buscar usar
os ingredientes normais da gastronomia funcional, ela está usando suplementos funcionais em sua nova culinária.
Para pesquisar um pouco mais sobre o assunto, a chef fez da cozinha da sua casa um verdadeiro laboratório e utiliza
como ingredientes whey protein, enzimas digestivas, probióticos e tantos outros suplementos, buscando a inclusão
de nutrientes com ação funcional sobre o corpo, sempre no ponto certo para aproveitar o melhor dos nutrientes. Sua
busca constante é para associar o sabor da alta gastronomia com os conceitos da funcional, dando um passo evolutivo
nesta arte: usar como ingredientes o que existe de mais avançado em suplementos nutricionais. Sua comida é de verdade, e, preferencialmente, orgânica. Sal, somente do Himalaia. A manteiga é Ghee e para aquecer, apenas óleo de coco.
Ao pesquisar um pouco mais sobre as receitas da chef, percebemos claramente que existem técnicas, ingredientes
e linhas condutoras na cozinha praticada por ela. Baixo índice glicêmico, baixa frutose, baixa sacarose e carboidratos
complexos são alguns exemplos.
Do lado gastronômico, Sabrina traz a capacidade criativa, o cuidado com o preparo, a preocupação com a escolha
dos alimentos e a paixão por receber. “Quero que meus convidados desfrutem mais do que uma experiência gastronômica incrível, quero proporcionar bem-estar”, conta ela, lembrando-se da participação no stand da Essential
Nutrition este ano, no Ironman, em Florianópolis. “Preparamos algo bem específico, à base de glutamina, d-ribose
e whey protein, para recuperar as energias perdidas pelos atletas durante a prova. Tudo sem glúten, sem lactose e
absolutamente saboroso”.
Basta olhar as fotos dos pratos prontos para identificar na gastronomia funcional com o uso de suplementos um esforço para resgatar o prazer por comer aliado à saúde e colocar no passado recente a teoria que se pregou de uma dieta
saudável, restritiva e sem graça. Aqui a regra é o equilíbrio: não à restrição e sim à expansão.
Se você tem alguma dúvida se estamos falando de mais um daqueles modismos alimentares, prepare-se para as
infinitas possibilidades que a gastronomia funcional com o uso de suplementos pode lhe proporcionar.
É bem provável que você, antes mesmo do que imagina, esteja comendo brownie com biomassa de banana verde, pão
sem glúten e sem lactose e, mesmo assim, seja tudo absolutamente saboroso e macio.
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Bolo de
chocolate,
creme de
baunilha
e frutas
vermelhas
Ingredientes para
o Creme de Baunilha
2 scoops de Vanilla Whey
1 ½ scoops de SweetLift Cook
3 colheres de sopa de amido de milho
500 ml de leite sem lactose
1/2 fava de baunilha
2 colheres de sopa de manteiga clarificada
4 gemas
Pitada de sal rosa do Himalaia

MODO DE Preparo
Cortar a fava de baunilha no sentido vertical. Misturar bem o leite com o Vanilla
Whey. Acrescentar a fava de baunilha.
Aquecer em fogo baixo. Em batedeira juntar o adoçante, as gemas e amido de milho.
Fazer uma gemada bem clara. Acrescentar
o leite à gemada. Misturar bem, retornar o
creme a panela. Levar ao fogo alto sempre
mexendo, até formar um creme grosso.
Desligar o fogo. Acrescentar a manteiga
clarificada e bater bem. Colocar em recipiente, cobrir com plástico filme e levar
gelar bem.
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Ingredientes para o Bolo

FINALIZAção

3 scoops de Cacao Whey
3 scoops de farinha de amêndoas
4 scoops de farinha de nozes pecãn
2 ½ scoops de SweetLift Cook
2 scoops de cacau em pó
3 colheres de sopa de farelo de aveia
2 scoops de manteiga clarificada
2 ½ scoops de leite sem lactose
1 colher de sobremesa de canela em pó
2 colheres de sobremesa de fermento para bolo
1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
6 claras
2 pitadas de sal rosa do Himalaia
Manteiga clarificada e cacau em pó para untar as formas
2 formas de aro removível 20 cm

1 caixinha de mirtilos
1 caixinha de amoras preta
1 caixinha de framboesa
1 caixinha de morangos pequenos
10 cerejas frescas
folhas de hortelã
Creme de baunilha
2 discos de bolo
SweetLift Cook para polvilhar

MODO DE Preparo
Separar todos os ingredientes e utensílios. Aquecer o
forno com dourador a 180 graus. Untar as formas com
manteiga clarificada e cacau em pó. Misturar bem todos
os ingredientes secos, menos o sal. Acrescentar a manteiga clarificada derretida e o leite morno. Homogeneizar
bem a massa. Bater as claras com sal, a ponto de neve
médio. Adicionar a massa às claras em neve. Misturar
bem. Dividir a massa nas formas, espalhando suavemente por toda a superfície da forma. Levar ao forno por 10
min. Desligar o dourador e assar por mais 10 min. Desligar o forno. Deixar dentro por mais 5 min. Desenformar
os bolos. Esfriar sobre grelha.

MODO DE Preparo
Lavar e secar as frutas. Cortar ao meio a
metade da caixinha de amoras. Tirar as folhas dos morangos para o recheio, reservar
alguns com folhas para decoração. Cobrir
com creme de baunilha 1 disco de bolo. Espalhar as frutas vermelhas, menos a cereja.
Colocar o outro disco de bolo e acrescentar
o restante do creme de baunilha. Decorar
com as frutas vermelhas, polvilhar SweetLift Cook. Finalizar com Cerejas e folhas
de hortelã.

ESPECIAL

Óleo de krill
Um novo suplemento: fonte de Omega-3,
fosfatidilcolina e astaxantina

O

O consumo de peixes e frutos do mar em geral tem sido recomendado
por diversos profissionais da área da saúde como uma intervenção
nutricional de longo prazo para preservar a saúde mental, dificultar
processos neurodegenerativos e otimizar a capacidade cognitiva nos
seres humanos. A maioria dos benefícios neurológicos fornecidos pelo
consumo frequente desses alimentos está relacionada à adequada
absorção de ácidos graxos poli-insaturados de ômega-31.

Krill, ou Euphausia superb, é o nome genérico de minúsculos camarões
que povoam as águas frias do Antártico, constituídos essencialmente
por ácidos graxos de ômega-3 de cadeia longa, como o EPA (ácido
eicosapentaenoico), o DHA (ácido docosahexaenoico), a fosfatidilcolina
e a astaxantina, cujos benefícios estão amplamente divulgados.
Em norueguês, Krill significa “alimentação de baleia”, apesar de os
pinguins, as focas e as aves marinhas também o consumirem2.

ÓLEO DE KRILL E SEUS CONSTITUINTES
A dieta convencional fornece ao ser humano não apenas ácidos graxos
do tipo ômega-3 mas também ômega-6. A relação do consumo de
ácidos graxos ômega-6/ômega-3 na dieta deveria ser idealmente de
1:1. No entanto, na dieta ocidental contemporânea, a diminuição do
consumo de peixe e o aumento da utilização de óleos vegetais ricos
em ácidos graxos ômega-6 proporcionam um perfil desfavorável dos
ácidos graxos ingeridos, o que por sua vez provoca um desequilíbrio

com tendência pró-inflamatória e desenvolvimento de certas doenças
no organismo10.
O EPA e DHA são componentes importantes presentes no óleo de krill.
Numerosos estudos mostraram que estas substâncias melhoram a
qualidade de vida, diminuem o risco de morte prematura e têm uma
influência positiva significativa sobre a saúde humana para uma ampla
gama de indicações, como prevenção de doenças cardiovasculares,
inflamatórias, cognitivas, comportamentais, humor, entre outras11.
A administração de EPA e DHA tem sido associada com a melhora
cognitiva em um amplo espectro de doenças psiquiátricas, como
demonstrado em vários estudos em humanos e animais 11-12.
Uma característica do óleo de krill é que o ômega-3 está associado aos
fosfolipídios, principalmente a fosfatidilcolina, aumentando, e muito, sua
absorção. Os fosfolipídios do óleo de krill têm um contributo adicional,
pois melhoram a biodisponibilidade dos ômegas-3 e são responsáveis pelo
fornecimento de EPA e DHA para os órgãos-alvo. 2,3
Outro ingrediente que torna o óleo especial é a presença natural da astaxantina,
que é um carotenoide com potente atividade antioxidante. Isso protege o óleo
de krill de se oxidar ou ficar “rançoso”, sendo mais estável e mantendo suas
qualidades terapêuticas. Além de proteger a oxidação do óleo, astaxantina
também está sendo tomada, e esta protege a célula de danos oxidativos e,
assim, o corpo humano fica protegido de uma variedade de doenças.13
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Cognição
Um estudo randomizado controlado avaliou o efeito do óleo de krill na
função cerebral de voluntários idosos saudáveis. Quarenta e cinco homens
com idades entre 61-72 anos foram designados para receber 12 semanas
de tratamento com: triglicerídeos de cadeia média como placebo; óleo
de krill (ômega-3 incorporado à fosfatidilcolina); ou óleo de sardinha
(ômega-3 incorporado a triglicerídeos). Alterações nas concentrações
de oxiemoglobina no córtex cerebral durante as tarefas de memória e de
cálculo foram medidas. Os resultados evidenciaram que os ácidos graxos
de ômega-3 ativam a função cognitiva, especialmente o óleo de krill,
sendo este mais eficaz do que o óleo de sardinha e o placebo14.

Ação anti-inflamatória
Um artigo publicado no “Journal of the American College of Nutrition”
avaliou 90 participantes com doença cardíaca ou artrites (osteo ou
reumatoide) com níveis elevados de PCR (proteína C reativa). Os
voluntários receberam óleo de krill ou placebo por um período de 30 dias.
O PCR é uma medida de inflamação no organismo. A partir do 7º dia
de tratamento com o óleo (300mg dia), houve uma diminuição de 19%
dos níveis de CRP. O grupo do placebo exibiu um aumento de 16% do
PCR. No 30º dia do tratamento, houve uma redução de 31% do PCR no
grupo de quem ingeriu o óleo e 32% de aumento no grupo do placebo.
Nos pacientes artríticos, houve uma melhoria significativa na dor e no
nível de rigidez e uma “redução da incapacidade funcional”15.

Síndrome Pré-Menstrual
O efeito do óleo de krill na síndrome pré-menstrual (TPM) também
foi investigado. Os resultados de um estudo duplo-cego controlado
demonstraram que mulheres que tomam suplementos de óleo relataram
menos sintomas da TPM, como dores nas mamas, inchaço e dores nas
articulações, em comparação com as mulheres que tomaram suplementos
de óleo de peixe. As mulheres que tomaram o óleo krill também ingeriram
menos medicação para dor. Ao avaliar o efeito do seu consumo sobre os
efeitos emocionais da TPM, as mulheres relataram que tiveram menos
sentimentos de estresse, ansiedade, depressão e irritabilidade. Suspeitase que o estresse emocional reduzido nestas mulheres era devido à
influência do DHA sobre a função cerebral, um efeito bem conhecido
desse ácido graxo16.
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Triglicerídeos/LDL-colesterol
Um ensaio clínico em humanos constatou efeitos positivos do óleo de
krill em pacientes com hiperlipidemia, reduzindo significativamente os
triglicerídeos (-25%), colesterol total e LDL-colesterol (-39%). Além
disso, o consumo do óleo aumentou o HDL-C em até 60% e reduziu o
nível de glicose no sangue17. Embora os resultados desse estudo sejam
intrigantes, não houve ajustes feitos por outros fatores que influenciam,
como a dieta, sexo, genética e tabagismo. Os dados do estudo clínico
são ainda apoiados por uma série de ensaios pré-clínicos realizados em
ratos hiperlipidêmicos e obesos, mostrando resultados semelhantes na
modulação de lipídios no sangue, bem como redução de triglicerídeos
hepáticos e cardíacos19,20.

Esteatose Hepática
É uma doença causada pelo acúmulo de gordura nas células do fígado
devido a uma retenção anormal de lipídios. Um dos principais riscos da
esteatose é disfunção hepática. O acúmulo de gordura pode também
ser acompanhado de uma inflamação progressiva do fígado (hepatite).
Um ensaio clínico humano, que foi conduzido em pacientes com doença
hepática crônica, demonstrou que a administração de ácidos graxos poliinsaturados ligados à fosfatidilcolina possui ação benéfica no tratamento
de doenças crônicas do fígado18. O óleo de krill contém cerca de 40% de
fosfolipídios e, por conseguinte, tem um elevado potencial para proteger
o fígado em doenças hepáticas. Estudo pré-clínico demonstra que o óleo
reduz significativamente o peso do fígado e a gordura total hepática em
ratos alimentados com uma dieta rica em gordura, além de sugerir que
esta substância pode ter valor terapêutico em pacientes com síndrome
metabólica ou doença hepática gordurosa não alcoólica8,18.

ÓLeo de KriLL X ÓLeo de peiXe
A principal diferença entre eles é teor em antioxidantes e fosfolipídios. Os antioxidantes
tornam o óleo de krill mais estável, preservando a integridade dos ácidos graxos,
e os fosfolipídios melhoram a sua absorção pelo organismo, conhecida como
biodisponibilidade3.
A biodisponibilidade é a taxa em que os ácidos graxos do ômega-3 são absorvidos
pelo nosso organismo e disponibilizados no local da atividade fisiológica. Estudos
mostraram que a biodisponibilidade de ácidos graxos ligados a fosfolipídios é melhor
do que os ácidos graxos ligados a estil-ester, e, portanto, a absorção é maior nos
tecidos-alvo, tais como coração, cérebro e fígado6,7,8.
Outro benefício de suplementos de óleo de krill é que eles não têm sabor de peixe e as
cápsulas são menores do que a maioria das cápsulas de óleo de peixe, por isso eles são
mais fáceis de ingerir. Entretanto, a quantidade de ácidos graxos EPA e DHA presentes
no óleo estão em menor concentração, em média um terço da composição de um óleo
de peixe de qualidade superior.
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ARTIGO

Aspectos não
conhecidos
do trigo da
atualidade
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“O que hoje tomamos por trigo não é a
mesma coisa de outrora. O trigo mudou,
mas não por meio de forças naturais,
como secas ou doenças, e sim por meio
da intervenção humana. Como resultado, o trigo sofreu uma transformação
drástica: foi esticado, costurado, cortado e
recosturado para se transformar em algo
totalmente singular, quase irreconhecível
quando comparado com o original e, ainda
assim, atendendo pelo mesmo nome de
trigo.” – Dr. William Davis, cardiologista e
autor do livro “Barriga de Trigo”1.
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Afinal, como é o trigo
que comemos?

Nos últimos 15 anos, diversas bases científicas tentam elucidar os aspectos que levaram o
cereal a ser um dos maiores fatores colaborativos para uma reação inflamatória em cadeia
na população e causador de diversas patologias, em maior ou menor intensidade, incluindo obesidade, rinite, alterações gastrointestinais, depressão e doenças autoimunes1-6.
Um dos argumentos é que o trigo não é mais
igual ao que se comia nos últimos 10.000
anos. As variedades iniciais, a einkorn e emmer, sofreram diversos cruzamentos genéticos ao longo dos anos, gerando a espécie mais
cultivada atualmente, a Triticum aestivum, que
possui mais de 25.000 variedades3,5,6. Seu
genoma, ou seja, o conjunto de informações
genéticas que comandam a construção da
planta e caracterizam a espécie, tem uma peculiaridade especial: nas suas células, coexistem os genomas de três espécies primitivas
diferentes, resultantes de diversas hibrida24 R E V I S T A E S S E N T I A

ções naturais, o que confere a ela uma carga
de quase 100 mil genes (humanos possuem
cerca de 30 mil genes)7,8! Mas a técnica conhecida como melhoramento genético é capaz
de cruzar esses diferentes genes e gerar um
“novo” trigo, selecionando as melhores características de cada variedade – ou produzindo
um novo grão com proteínas tão diversificadas que não sabemos direito como atuará
em nosso organismo7,8. Um exemplo simples
de como o trigo está diferente do tempo dos
nossos antepassados está no tamanho: antigamente os trigais poderiam chegar até 1,20
metro, hoje não passam de 60 cm. Essa é uma
característica que facilita a colheita por máquinas. Outro exemplo são as sementes dos
trigos mais antigos, que permaneciam bem
grudadas à haste, deixando o grão mais “cascudo”. Manipulações nos genes Q e Tg (gluma
tenaz) modificaram a característica “colada”
para deixar a semente mais solta e facilitar a
colheita e a debulha1,5.

Além disso, os parentes selvagens do trigo
não eram capazes de se reproduzirem com
tanta eficácia como o trigo moderno1,5,8. Hoje
a produção do cereal chega a incríveis recordes: previsão de 705 milhões de toneladas de
trigo colhido no mundo para 2014/2015, de
acordo com o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA) 2.
Para termos uma ideia, em 2013 duas instituições brasileiras da área da agricultura
anunciaram parceria para o programa de
melhoramento de trigo no Rio Grande do
Sul, no qual estão em andamento 120 cruzamentos para o trigo utilizado para o pão
e outros 30 cruzamentos para o trigo de
duplo propósito (pastejo e grãos) 9. Esse é
um projeto consideravelmente pequeno em
termos do que se faz em outros projetos
de manipulação genética. O aumento da
quantidade de glúten foi uma das grandes
modificações ocorridas no trigo, vide as

variedades que temos de massas “boas”
ou “ruins”, dependendo para o que serão
utilizadas7,8 . Para os agricultores, características como resistências a determinadas
condições ambientais, como a seca, ou a
organismos patogênicos, como os fungos,
são fantásticas e prometem rendimentos
financeiros e quantitativos em larga escala.
Entretanto, para a área da saúde, essa pode
ser a “chave” para entender a epidemia de
alterações fisiológicas que está ocorrendo
nos últimos anos 6 .

Essas mudanças fizeram com que o trigo de
hoje possua um teor de glúten muito maior
do que os cultivares que são possíveis de
encontrar em lugares longínquos da Europa.
Os métodos de colheita também afetam a
quantidade de glúten nos grãos de trigo1,5.
Além de modificações genéticas, seu processo de plantio e colheita também mudou
muito nas últimas décadas. Antigamente, o
trigo era colhido à mão, enrolado em fardos
no campo e levado até os silos. Somente depois de algum tempo era transportado para

ser debulhado, ensacado e transformado em
farinha. Esse processo mais lento permitia
certo grau de germinação no trigo, durante
o qual é utilizado seu estoque proteico: o
glúten, reduzindo, assim, de forma natural
sua quantidade. Na agricultura moderna
essas etapas foram suprimidas e o trigo é
rapidamente colhido, debulhado, ensacado
e enviado para moagem. Não há, portanto,
o procedimento natural de germinação, interrompendo a utilização natural do glúten,
antes de ser consumido.

Trigo no café da manhã,
almoço e jantar!
Outro argumento dado à causa das doenças
modernas, além da modificação dos genes,
é que nunca se comeu tanto trigo. Nos supermercados, as prateleiras apresentam
variedades de produtos feitos com trigo:
massas, pães brancos, pães integrais, pães
fermentados, pão árabe, croissants, esfihas,
congelados de lasanha e empanados, croutons para saladas, biscoitos cracker, cereais
matinais, tortas, biscoitos light, podendo
encontrar componentes do trigo até mesmo
em sorvetes e cosméticos1. As ofertas são
inúmeras e cada uma é condicionada a fazer
parte de pelo menos uma refeição no dia. O
que se observa é um excesso de exposição do
corpo a uma única proteína: o glúten.
A partir da década de 70, houve um aumento
no consumo de carboidratos, principalmente
do trigo, incentivado pelos cientistas e instituições de saúde de muitos países, em detrimento do consumo de gorduras que foram
consideradas por décadas a causa das doenças
cardiovasculares e da obesidade no mundo10.
No entanto, nunca na história da humanidade

as pessoas foram tão obesas e apresentaram
tão frequentemente problemas cardiovasculares como hipertensão arterial10.
Estudos recentes e pesquisadores renomados afirmam: o trigo contribui mais que
qualquer outro grão para a resistência à
insulina11, condição precursora do diabetes,
e síndrome metabólica12. Isso significa que
100 gramas de trigo são piores para o corpo que 100 gramas de outro grão. O índice
glicêmico do pão, seja ele integral ou não,
varia de 65 a 80, enquanto que da sacarose e
da glicose são, respectivamente, 65 e 10013.
Mas os efeitos colaterais do seu consumo se
estendem também a outras patologias: depressão, esquizofrenia, demência, neuropatia, enxaquecas, autismo14, dores articulares,
alergias alimentares, dermatites, sintomas
gastrointestinais, osteoporose, Síndrome
do Intestino Irritável, anemia, câncer, fadiga,
aftas, artrite reumatoide, esclerose múltipla,
entre outras15. Reconhece os sintomas em
você ou em alguém que você conhece que
consome trigo?
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dOENçA CELÍACA, ALErGIA AO TrIGO
OU sENsIBILIdAdE AO GLúTEN?
O trigo é um dos cereais mais consumidos na
Europa e América. Principal fonte de glúten,
ele é responsável por diversas doenças denominadas Doenças Relacionadas ao Glúten. O
reconhecimento de que as reações ao glúten
não se limitam à doença celíaca levou ao desenvolvimento de um documento, em 2012,
através de um consenso entre um grupo de
15 especialistas internacionais liderados por
Anna Sapone, pesquisadora do Centro de
Pesquisa de Biologia da Mucosa, da Escola de
Medicina da Universidade de Maryland, nos
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EUA. Sugeriu-se uma nova nomenclatura e
classificação, com três condições induzidas
pelo glúten – doença celíaca, alergia ao trigo e
sensibilidade ao glúten não celíaca 4,16,17.
Tecnicamente, a doença celíaca (dc) seria uma
resposta imunológica intensificada ao glúten
em indivíduos que possuem o gene da doença.
A alergia ao trigo é definida como uma reação
imunológica às proteínas do trigo mediada por
uma imunoglobulina chamada IgE – pode apresentar-se com sintomas respiratórios (“asma

do padeiro” ou rinite, mais comum em adultos),
alergia alimentar (sintomas gastrintestinais,
urticária, angioedema ou dermatite atópica,
principalmente em crianças) e urticária de contato. Os testes para a alergia incluem dosagem
sérica de IgE ou testes cutâneos para o trigo.
a sensibilidade ao glúten não celíaca é uma
forma de intolerância ao glúten quando a doença celíaca e a alergia ao trigo foram excluídas4.
A frequência de ocorrência das duas primeiras
é de 1%, e a terceira chega a afetar 6 a 10%
da população4, sendo mediadas por IgG ou IgA.

Doença Celíaca

Alergia ao trigo

A Doença Celíaca já foi considerada uma patologia
extremamente rara e típica de indivíduos com ascendência europeia. Hoje, no entanto, um número
crescente de pesquisas indica que a DC é encontrada em todo o mundo, chegando a atingir 1 em
cada 100 pessoas no mundo todo18,19,20. Imagine a
Doença Celíaca como uma pirâmide: no topo está
uma parcela da população que apresenta graves e
frequentes sintomas relacionados à DC (diarreia,
má absorção e dores abdominais) e que pode
ser diagnosticada com exatidão através de uma
análise detalhada da mucosa intestinal (biópsia
intestinal). No meio da pirâmide encontram-se
indivíduos com sintomas, mas longe de serem
considerados como parte da DC e que podem ser
detectados através de exames de anticorpos no
soro. Por fim, na base da pirâmide encontramse 20 a 30% das pessoas que carregam um gene
com susceptibilidade à DC (o HLA-DQ)3, mas
que não têm manifestações clínicas da doença.

Um estudo sobre o trigo, publicado no Journal of Experimental Botany, relatou que 8%
dos aprendizes de padeiro do Reino Unido
adquirem alergia ao trigo em apenas 2 anos
de exposição diária à farinha21. O glúten do
trigo é uma proteína composta de gliadina e
glutenina, identificadas como sendo os “gatilhos” que reagem com a imunoglobulina E
(IgE)22,23,24. Os sintomas de alergia ao trigo
mediados por IgE podem incluir rinite, asma,
urticária, angioedema e conjuntivite. Os pacientes também podem desenvolver fezes
soltas, dor abdominal e agravamento de eczema (que tendem a ocorrer dentro de algumas
horas de ingestão do trigo)25. Muitos trabalhos científicos recentes estão desvendando
as frações proteicas do trigo e os mecanismos
pelos quais o grão causa diversas manifestações alérgicas em todo o corpo26,-28, inclusive
no sistema nervoso central.

Sensibilidade ao
glúten não celíaca
A sensibilidade ao glúten é considerada uma nova
condição20, cujas manifestações são sintomas
intestinais ou extraintestinais (fora do intestino)
e que melhoram, ou mesmo desaparecem, após
a retirada do glúten, mesmo em indivíduos com
intestino saudável. Presume-se que essa condição atinja uma população muitas vezes maior
que os celíacos18,19. Indivíduos com a Síndrome
do Intestino Irritável sentem muitas vezes os
mesmos sintomas que celíacos, e mesmo não
apresentando os mesmos anticorpos que celíacos, sentem uma melhora considerável ao retirar
o glúten da dieta29. Isso porque a substância,
quando mal digerida, “cola” na mucosa do intestino, provocando uma reação inflamatória em
cascata que obriga o sistema imunológico a liberar substâncias chamadas citocinas, que tentarão
“combater” esse agressor do intestino29-31.
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Antonio Carroccio e sua equipe publicaram um
estudo no The American Journal of Gastroenterology, em 2012, que recrutou 920 indivíduos com sintomas de Síndrome do Intestino
Irritável (SII), que apresentavam sensibilidade
ao trigo. Eles foram submetidos a 4 semanas
de um período sem trigo na dieta. Depois de
voltar a ingerir o cereal por uma semana, um
terço dos participantes (n=276) apresentou
sintomas de hipersensibilidade ao alimento.
Vinte e cinco por cento deles fizeram mais um
teste, que mostrou alergia somente ao trigo32.

A sensibilidade ao glúten é frequentemente percebida pelos próprios pacientes e,
ao consultarem um médico para tentar um
diagnóstico de Doença Celíaca ou, pelo menos, de alergia ao trigo, eles saem do consultório sem diagnóstico nenhum, tampouco com exames laboratoriais que possam
detectar uma alergia alimentar à gliadina
mediada por IgE 32 . É uma condição que cria
a inflamação por todo o corpo, com efeitos de amplo alcance em todos os órgãos,
incluindo o cérebro, o coração, as articu-

lações, o sistema digestivo e outros. Ela
pode ser uma das causas (e não a única, obviamente) por detrás de muitas condições
“novas, misteriosas e crônicas”. Enxaquecas frequentes que não cessam, dificuldade em perder peso, falta de concentração,
compulsão alimentar por carboidratos, falta de qualidade no sono são algumas delas.
A tentativa de eliminação do glúten por um
período pode ser decisivo para fechar um
diagnóstico clínico e melhorar os sintomas,
quem sabe, definitivamente 32 .
Médicos e nutricionistas mais conservadores afirmam que apenas indivíduos com
doença celíaca são intolerantes ao glúten –
estes não excedem nem a 1% da população
mundial – e devem excluí-lo da dieta 20 . Enquanto que uma nova frente de profissionais da saúde ressalta as diversas consequências maléficas que o consumo excessivo
de trigo (e, consequentemente, glúten) traz
à saúde 5,6,17,33.

O GLúTEN E A sAúdE
INTEsTINAL (E COrPOrAL)
Segundo David Perlmutter, neurologista,
Fellow da American College of Nutrition e instrutor adjunto do Instituto de Medicina Funcional em Gig Harbor, em Washington (EUA),
e autor do livro A Dieta da Mente, “tirando
as reações ext remas que desencadeiam uma
condição autoimune, como a doença celíaca,
a chave para a compreensão da sensibilidade
ao glúten é que ela pode atingir qualquer órgão do corpo, mesmo que o intestino delgado
seja poupado. Assim, mesmo quem não tem
a doença celíaca, o restante do corpo, inclusive o cérebro, corre um risco maior quando
o indivíduo é sensível ao glúten”. 5
As principais características que deram ao
trigo uma vantagem sobre outras culturas
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de clima temperado são as propriedades únicas da massa formada a partir do trigo, que
dependem das estruturas e interações das
prot eínas do grão, que juntas formam uma
prot eína denominada “glúten” 21. Seu significado no latim é “cola”, em fu nção da sua
característica pegajosa e eficaz1,5,53.
O glúten não é uma molécula simples. É formada, em sua maioria, por dois grupos principais de prot eínas, a glutenina e a gliadina.
Além de uma pessoa poder ter sensibilidade
a cada uma dessas prot eínas, a gliadina consiste, por sua vez, em diferentes subtipos
(alfa, beta, gama, ômega) e cada um deles
pode provocar uma reação de intolerância
que leva a um processo inflamatório 4,5,34.

Estudos têm mostrado que os anticorpos,
como as antigliadinas, podem ser detectados em mais da metade dos pacientes
com Sensibilidade ao Glúten Não Celíaca (SGNC) 4,33-35. A maioria dos pacientes
(93,2%) demonstra o desaparecimento de
anticorpos antigliadina de classe IgG após 6
meses de dieta isenta de glúten36.
A gliadina aumenta a produção intestinal de
uma prot eína conhecida como zonulina. Es ta
prot eína modula a abertura e o fechamento
das células na mucosa intestinal: quando
aumentada, aumenta também a permeabilidade do intestino em celíacos e não celíacos,
independentemente se a pessoa tem ou não
o gene para a intolerância ao glúten37. Es ta

permeabilidade intestinal ampliada permitirá a passagem de macromoléculas que
ativarão o sistema imune intestinal. Isso
indica que uma reação imunológica pode
ser desencadeada pelo glúten do trigo como
uma resposta normal e humana por essa
maior permeabilidade sem ser inteiramente baseada nos genes.
A permeabilidade intestinal está associada a
uma grande variedade de doenças, incluindo
as cardiovasculares, hepáticas, imunológicas
e outras doenças autoimunes38,39. A maioria
das pessoas que procuram ajuda médica
para sintomas gastrointestinais deflagrados
pela permeabilidade e disbiose intestinal se
beneficiam da dieta livre de trigo e glúten,
embora não possam ser classificadas como
celíacas ou alérgicas a glúten 40.

Glúten e sistema neurológico
Você já ouviu falar que o glúten provoca ansiedade e depressão e, se retirado da dieta,
pode fazer com que o bem-estar volte ao
normal? Provavelmente ainda não, pois é um
conceito novo 41. Afinal, por que um alimento
não processado ou um nutriente faria mal
ao sistema neurológico? Os processos inflamatórios são a base de muitos problemas
cerebrais e podem ser iniciados quando o
sistema imunológico reage a uma substância
no corpo do indivíduo – no caso, a proteína
do trigo, o glúten 41,42.
A sensibilidade à substância é causada por
níveis elevados de anticorpos contra a gliadina – uma das frações proteicas do glúten.
A resposta imunológica estimula a liberação de citocinas inflamatórias em uma
quantidade tão grande (e por tantas vezes
ao longo da vida) que alcançam o cérebro e
danificam os tecidos. Outro problema é que
os anti-corpos podem se ligar a proteínas
muito parecidas com a gliadina no cérebro

e, obviamente, atacá-las. E mais uma vez
o sistema imunológico é acionado, pois
entende que estão “atacando” novamente
o tecido cerebral. E quais são as doenças
neurológicas em que mais se encontram
essas citocinas? Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e autismo 42 .

Segundo Hadjivassiliou (2002),
a sensibilidade ao glúten pode
ser uma doença neurológica
sem nenhum problema
gastrointestinal42-44.
Facilmente percebemos a relação da ingestão de trigo com o nosso bem-estar. Em um
primeiro instante, ao consumirmos um pão
branco, a sensação que nos toma é de euforia
e bem-estar. Ao serem decompostos no estômago, os peptídeos do glúten mal digeridos atravessam a barreira do intestino (já

alterada depois de anos de disbiose intestinal) e chega ao cérebro, onde agem como
opioides, semelhantes à morfina, o que nos
dá a sensação de “felicidade”. Esses
peptídeos são chamados de “exorfinas”.
Quando o efeito das exorfinas cessa, seguese uma sensação desagradável, de “tristeza”
e a busca por mais uma dose da “droga” que
o cérebro necessita, gerando dependência
química ao glúten1,5,42,45-49.
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Glúten
e autismo
Em 2013, um relatório do governo americano indicava que uma em cada 50 crianças em
idade escolar (cerca de um milhão de crianças)
teve um diagnóstico de alguma forma de autismo. Embora não existam causas exatas definidas, diversos fatores de risco estão sendo
estudados, inclusive infecciosos, metabólicos,
ambientais e, claro, nutricionais. Um deles é
o consumo de trigo5. O autismo tem uma característica semelhante às demais doenças
cerebrais, como esquizofrenia e bipolaridade:
os processos inflamatórios como resultado de
uma sensibilidade alimentar 5,50. A presença de
anticorpos IgG para gliadina e a presença de
sintomas gastrointestinais estão fortemente
relacionadas à sensibilidade ao glúten51.
Dietas de restrição ao glúten tornam-se cada
vez mais populares entre os pais que procuram
tratamento para crianças diagnosticadas com
autismo, sendo descritos casos de grande melhora apenas com a exclusão do trigo e laticínios (a proteína do leite, caseína, tem estrutura
semelhante à gliadina, podendo causar reação
cruzada entre as duas proteínas e os mesmos
efeitos alergênicos e sensibilizantes) 41. As boas
respostas estão relacionadas com a melhora da
inflamação cerebral, da deficiência nutricional
e má absorção decorrente da sensibilidade ao
glúten não diagnosticada50,52.
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Como posso saber se
possuo sensibilidade
ao glúten?
Estão chegando no Brasil exames para fazer
o diagnóstico da sensibilidade ao glúten não
celíaca, que podem ser solicitados por seu
médico. São testes que pesquisam IgG e IgA
ao glúten ou outras proteínas do trigo.

Para descobrir se você é uma entre as milhares de pessoas que sofrem de sensibilidade
ao glúten não celíaca, basta fazer um teste
clínico simples que já pode dar uma grande
pista54.

Dieta de eliminação / REINTRODUÇÃO
Esse teste é feito por um curto período de tempo (2 a 4 semanas) e pode ajudar a
identificar a sensibilidade ao glúten. Após esse período observe seus sintomas.

Não devem ser consumidos os seguintes alimentos:
	Glúten (cevada, centeio, aveia, espelta, kamut, trigo,
além de observar os rótulos de alimentos e cosméticos);
	Fontes ocultas (misturas de sopas, saladas, molhos,
vitaminas, medicamentos e batom).

A eliminação deve ser de 100% por, pelo menos, 2 semanas. Após este período,
pode reinseri-lo novamente na dieta e observar os seus sintomas, se melhoraram
com a exclusão e pioraram com a reintrodução, você está sensibilizado ao trigo.
Testes assim nos ajudam a nos conhecer melhor e, de fato, detectar se a alimentação está mexendo com algum órgão específico ou no sistema como um todo, e
sendo um estresse para o sistema ou uma fonte de energia para a vida.
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A FórMULA PArA
UMA VIdA sAUdÁVEL
10 anos de evoLução
A festa está animada. É a confraternização de final de ano
e uma prévia das comemorações dos 10 anos da empresa,
que durante esse tempo profissionalizou seus processos,
inovou em produtos e serviços, expandiu seus negócios
para o mundo e tornou-se a Essentia Pharma.
O lugar escolhido é especial. Todos vestem branco e estão
acompanhados dos familiares às margens da Lagoa da
Conceição, um dos pontos mais bonitos de Florianópolis.
O evento reúne os elementos principais na busca da felicidade: sinceridade, sabedoria, atenção assertiva, saúde,
amigos, espiritualidade e realização profissional. São princípios que a empresa incorporou, não só como modelo de
gestão, mas como filosofia de vida e de negócio.
Um dos seus fundadores, Paulo Urban, aproxima-se do microfone. Seus discursos são sempre muito aguardados. Com
a intimidade e a simplicidade com que chega todos os dias
para trabalhar, senta-se à beira do palco e tenta minimizar a
distância entre ele e seus mais de 200 colaboradores.
“Quem de vocês sabe por que trabalhamos todos os dias
buscando, passo a passo, aperfeiçoar-nos?”, pergunta Paulo para a plateia. A resposta vem logo em seguida: “Para
que cada indivíduo que use nossos produtos tenha a certeza
de estar tomando o melhor”.
Em seguida, fala sobre atitude, sucesso e felicidade. Este
poderia ser mais um discurso motivacional clichê, se por

trás daquelas palavras não houvesse uma equipe que incorpora estes valores no dia a dia da empresa. Ao som de
Fireworks, música adot ada como hino por todos, ele dá continuidade às celebrações e a plateia vem abaixo.
A confraternização termina com uma gigantesca distribuição de presentes, escolhidos previamente por cada colaborador, mediante uma lista de desejos, que mais se assemelha à lista do Papai Noel.
Investir em pessoas, desenvolver talentos e criar um ambiente ideal fazem com que a Essentia seja considerada, por
aqueles que fazem parte da sua história, umas das melhores
empresas para se trabalhar. Talvez este seja um dos prêmios
que a Essentia ainda irá ganhar no futuro. Em uma pesquisa
realizada pelo SEBRAE, ela obteve 93% de satisfação de seus
colaboradores, um índice excelente se observarmos o número
de funcionários. Até o momento, a coleção tem 2 prêmios de
Mérito Ortomolecular, conferido pela Associação Médica Brasileira de Prática Ortomolecular (AMBO), além da certificação
do IFOS e o reconhecimento internacional em feiras das quais
participa ao redor do mundo.
Começando suas atividades em uma unidade compacta e
muito bem estruturada, a Essentia cresceu, tal como uma
semente brot a, cresce e se torna uma grande e frutífera árvore. Sua idealização surgiu a partir do anseio de servir e do
sincero interesse pelo bem-estar e saúde do ser humano,
com o desejo de que cada pessoa tivesse acesso às mais pu-
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ras matérias-primas, aos mais desenvolvidos sistemas de absorção
e ao seu processo dinâmico e contínuo de inovações e criatividade.
Mais do que um plano de negócio, existiam valores a serem seguidos,
que saíram do campo da teoria e na prática nortearam a empresa em
todas as decisões tomadas. Na administração empresarial, sabemos
o desafio que isso representa. Tentações para recuperar mais rápido o
capital inicialmente investido ou maximizar o lucro acabam afastando
os empreendedores dos propósitos iniciais, degradando, assim, os
valores centrais.
É preciso ser fiel aos ideais e ter uma consciência clara de que toda
substância ingerida influencia diretamente na composição celular de
todo o organismo humano e que um atalho não é o caminho mais
seguro para o sucesso monetário quando o assunto é saúde.
Em pouco tempo, a Essentia se tornou referência na área. Ela não só
buscou informações nas maiores publicações científicas do mundo
como também compartilhou essas descobertas com todos aqueles
que buscam conhecimento verdadeiro através dela, sendo este compartilhar um de seus valores principais.
Suas inovações direcionadas para as mais distintas especialidades,
ativos exclusivos e a rápida resposta ao tratamento passavam a chamar a atenção e atrair a curiosidade dos médicos, que encontram na
empresa não só produtos manipulados mas também uma consultoria
farmacêutica especializada.

2004
34 R E V I S T A E S S E N T I A

2006

Eram os sinais de inovação que acompanhariam toda uma trajetória.
Nessa época, pouco se falava em farmácias de manipulação com o
conceito nacional, menos ainda internacional. Era a primeira fronteira
a ser cruzada. As visitas interestaduais e a participação assídua em
congressos nacionais e feiras internacionais foram o combustível que
faltava para os negócios alavancarem de vez.
Hoje, esse Centro Farmacêutico mantém, através da concepção e
prática de melhoramento contínuo (kaizen), uma atenção ainda mais
polida a cada dia, adot ando processos muito mais rigorosos de gestão e controle de qualidade. A entrada da matéria-prima é criteriosamente analisada e avaliada através de relatórios periódicos, que
detalham com precisão a concentração e a pureza dos ativos, sendo
acompanhada de perto por mais de 30 farmacêuticos especialistas
nos processos de manipulação e conferência.
Os produtos industrializados ou prontos para consumo foram também alvo dessa atenção especial: primeiro vieram o Superlactobacillus, o Collagen, o SuperOmega 3, a D-Ribose e a Glutamina. Atualmente, a linha conta com mais de 14 produtos e não para de crescer.
Criou sua marca própria, Essential Nutrition, desenvolvendo-se em
três direções (supplements, foods e cosmetics) e abriu sua ﬂagship,
que é comercializada em grandes drogarias e lojas voltadas para a
saúde em todo o Brasil e na Europa.
assim, nesses 10 anos, a Essentia pôde fortalecer-se e aperfeiçoar-se naquilo a que se propôs desde o início.

2007
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AGORA VAMOS FALAR DO FUTURO
No paradigma da medicina moderna, preventiva e individualizada, o
grande alicerce é a informação. No fu turo, nosso ideal é promover muito mais acesso ao conhecimento, como sempre foi um dos pilares centrais da Essentia Pharma. Estudos veiculados em periódicos científicos
ao redor do mundo chegam aos médicos e seus pacientes através desta
revista especializada, sites satélites, atualizações nas redes sociais, divulgações semanais e até um livro publicado em 2013, um verdadeiro
guia para quem trabalha na área.
Essa atitude gerará e alimentará, como sempre gerou e alimentou, a
transformação, cristalizando os dados científicos em matéria-prima
para o trabalho do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Lá,
os resultados científicos são aplicados no campo da manipulação e originam novas fórmulas e formas farmacêuticas.

mente ela trará uma evolução ao mercado nos próximos meses. Dessa
vez será o lançamento do SORBSYSTEM, sistema de potencialização da
absorção de ativos através da nanotecnologia, desenvolvido e registrado pela Essentia. O uso do SORBSYSTEM é possível pela inovadora tecnologia de envase de cápsulas duras para conteúdo líquido (chamadas
Liquid Capsules), até então disponíveis apenas nas grandes indústrias
farmacêuticas.
E é desta forma que a Essentia Pharma chega aos seus 10 anos, cheia
de agradecimento e com muita vontade de continuar evoluindo. Tanto
no mundo dos negócios quanto na vida, reinventar-se e ter a consciência de suas escolhas é fundamental para quem busca uma existência
frutífera e saudável.

Talvez esta sim seja a receita do sucesso e da longevidade empresarial: a combinação de qualidade, informação, atenção, serviço, inovação
e investimento no desenvolvimento humano. Um exemplo disso foi
quando a empresa integrou o tratamento de reposição hormonal em
2006, desenvolvendo os géis transdérmicos de alta absorção. Nova-

NOSSO OBRIGADO POR VOCÊ
PARTICIPAR DESTA HISTóRIA E
DO NOSSO FUTURO.

®
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AsPArTAME:
PEsqUIsA
INdICA EFEITOs
ALArMANTEs
NO CérEBrO
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O USO DISSEMINADO DE ADOÇANTES ARTIFICIAIS QUE SÃO VENDIDOS
COMO INóCUOS É CADA VEz MAIS PREOCUPANTE

O

Os adoçantes são comercializados como se não tivessem consequências ou riscos para a saúde, mas estudos mostram o
contrário. Uma pesquisa recente da Universidade de Dakot a do
Norte propôs testar os limites de segurança do aspartame em
um curto período de tempo. eles descobriram que a ingestão
de apenas metade da dose diária aceitável como “segura”
pelo Fda causou alterações neurocomportamentais alarmantes, que incluíram comprometimento cognitivo, humor
irritável e depressão.

A pesquisa foi realizada com o recrutamento de 28 estudantes
universitários saudáveis em teste cego, com duração de quatro semanas1. Os participantes receberam três refeições e dois
lanches por oito dias. O alimento foi medido para conter tanto
grandes quantidades de aspartame (25 mg/kg de peso corporal/dia) quanto uma menor porção da substância (10 mg/kg de
peso corporal/dia). Após os primeiros oito dias, os participantes entraram em um período de “limpeza” de duas semanas,
passando depois para outra dieta no tratamento. Os alimentos
que continham o adoçante sintético incluíam iogurte, sorvetes,
geleias, xaropes, gelatinas, bebidas e sobremesas.
A pesquisa concluiu que as habilidades de orientação espacial
dos participantes foram reduzidas de forma significativa após a
dieta rica em aspartame, quando comparadas com o período de
baixo índice da substância. De fato, dois participantes também
tiveram um significativo prejuízo clínico de orientação espacial após o consumo de dietas ricas em aspartame. Além disso,
outros dois alunos apresentaram prejuízo clinicamente significativo na memória de trabalho. Isto está de acordo com um
estudo anterior com 90 estudantes universitários que associou
os usuários da substância com lapsos de memória mais longos
do que os estudantes que não consumiram o produto químico.

No estudo de Dakot a do Norte2, nenhum aluno apresentou
sinais de depressão depois de ingerir a dieta pobre em adoçante sintético. No entanto, os alunos tornaram-se significativamente mais deprimidos após consumirem uma dieta com
grande quantidade do produto. Inclusive, três dos participantes apresentaram sinais leves a moderados de depressão
clínica. Também mostraram significativamente mais irritabilidade após o consumo da dieta rica em adoçante sintético.
Os pesquisadores acreditam que esses resultados foram consistentes com um estudo anterior, duplo-cego, randomizado,
cruzado que mostrou que a depressão grave estava relacionada com a substância. Es te estudo envolveu 40 participantes
que tinham depressão e 40 que não tinham, que receberam
refeições com nível ainda mais alto de aspartame (30 mg/
kg de peso corporal/dia) ou açúcar de confeiteiro. O estudo
teve de ser interrompido precocemente devido às reações
adversas graves sofridas pelos participantes deprimidos que
consumiram a substância.
Esses pesquisadores observaram que, na verdade, é a composição química do aspartame que é parcialmente responsável por
seus efeitos sobre o cérebro. O adoçante sintético é metabolizado para gerar o ácido aspártico (conhecido por ser um neurot ransmissor excitatório), fenilalanina e metanol. O metanol,
também conhecido como álcool de madeira, decompõe-se no
corpo em formaldeído. Outros pesquisadores encontraram uma
ligação entre o aumento substancial da fenilalanina e ácido aspártico e reduções na produção de dopamina e serot onina após
a ingestão do aspartame.
Enquanto novas pesquisas estão sendo desenvolvidas sobre os
malefícios do aspartame e outros adoçantes artificiais, evitar
essas substâncias é uma escolha certamente mais saudável.

Referências:
1
2

Lindseth GN, Coolahan SE, Petros TV, Lindseth PD. Neurobehaviora effects of aspartame consumption. Res Nurs Health. 2014 Jun; 37(3):185-93.

Walton RG, Hudak R, Green-Waite RJ. Adverse reactions to aspartame: double-blind challenge in patients from a vulnerable population. Biol Psychiatry. 1993 Jul 1-15;34(1-2):13-7.
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O sabor doce
e saudável do xilitol
DESCOBERTO EM 1891, O xILITOL TEM SIDO
USADO COMO ADOÇANTE NA ALIMENTAÇÃO
HUMANA DESDE A DÉCADA DE 60

Na edição número 4 da Revista Essentia, abordamos a inserção exagerada e cotidiana dos açúcares na
alimentação ocidental, tornando-se fator número 1 para a causa da obesidade, um dos mais graves problemas
de saúde pública no mundo. Em 2013, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa com resultados
alarmantes: 51% da população brasileira está acima do peso.
Mas, para muitas pessoas, a retirada do açúcar é mais que uma opção para redução do peso corporal: é uma
necessidade para regularizar a função intestinal degradada por uma disbiose, por conter um aumento nos
fungos do organismo que se alimentam do açúcar, pela intolerância à frutose ou mesmo em indivíduos com
diabetes tipo I e II.
São muito bem descritos na literatura os benefícios dos polióis, que quimicamente também são chamados
de álcoois de açúcar – devido à presença de estruturas químicas denominadas álcoois (sem semelhança
com as bebidas alcoólicas que ingerimos). Dentre eles, o que mais se destaca no dia a dia das pessoas
atualmente é o xilitol.
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O xilitol ganhou aceitação generalizada como adoçante alternativo em função
do seu papel na redução do desenvolvimento de cáries¹. Durante o século 19,
na Europa, foi popularizado como um adoçante seguro para uso pelos diabéticos e hoje é largamente consumido em todo o mundo. Atualmente faz muito
sucesso por possuir a mesma doçura e volume da sacarose, com um terço
a menos de calorias, sem deixar sabor desagradável após ingestão. O xilitol
dissolve-se rapidamente e produz uma sensação de frescor na boca¹, devido à
sua capacidade de absorver o calor da boca ao entrar em contato com a saliva².
É um adoçante de fonte natural e sua versatilidade também chama atenção.
Pode ser utilizado tanto na culinária como para adoçar o café, sucos ou vitaminas, destacando-se pelo seu sabor semelhante à sacarose. É um grânulo cristalino branco que parece e tem gosto de açúcar e a boa notícia é que ele não tem
os efeitos colaterais negativos associados à sacarose, além de ter baixo índice
calórico, baixa quantidade de carboidratos, podendo ser consumido sem culpa.
Embora o xilitol seja uma substância natural encontrada em frutas e vegetais,
também é produzido naturalmente no nosso corpo durante o metabolismo
normal dos carboidratos. Um adulto de estatura média é capaz de produzir
cerca de 15 gramas de xilitol diariamente³.
A característica mais marcante do desta substância está na sua metabolização
no organismo. Por ser um poliol lentamente absorvido e que não fermenta, não
causa aumento do açúcar no sangue e não serve de alimento para as bactérias
presentes no intestino, além de possuir benefícios notáveis na saúde bucal.

BOA OPÇÃO PARA
DIABÉTICOS E
PORTADORES DA
SÍNDROME METABóLICA
O xilitol é lentamente metabolizado e a pouca
quantidade absorvida (50%) não afeta o açúcar no sangue e influencia pouco a secreção
de insulina4,5,6. Possui um índice glicêmico
baixo (13) 4, menor, inclusive, que alguns
legumes e castanhas6, enquanto a sacarose
e a glicose possuem, respectivamente, 65 e
1006. Animais alimentados com xilitol apresentaram níveis de açúcar no sangue mais
estáveis, menor ganho de peso e apetite reduzido, comparados àqueles que consumiram
sacarose7. Essas informações evidenciam que
o xilitol é um adoçante em potencial para uso
de diabéticos, para aqueles que querem perder ou manter o peso e para os que possuem
outras desordens metabólicas influenciadas
negativamente pelo alto índice glicêmico dos
alimentos e seu efeito inflamatório8.

prazer e saúde em um único produto
Se pudéssemos utilizar um adoçante que, além de aumentar o prazer em consumir uma bebida ou uma preparação, traria excelente proteção
contra o desenvolvimento de cáries e placas bacterianas, certamente o agregaríamos ao nosso dia a dia, correto? e hoje isso é possível.

efeito remineraLizante do dente
Embora o xilitol seja um carboidrato, não é fermentado pelos microrganismos presentes na boca, devido, principalmente, à sua estrutura de cinco carbonos, o que o torna um substrato impróprio para essas bactérias10. Além disso, o xilitol liga-se ao cálcio e fosfato,
contribuindo para a remineralização do esmalte do dente. O complexo formado xilitol-cálcio facilita a absorção do mineral através da
parede intestinal11,12. Esse mecanismo também sugere que o xilitol tem papel na prevenção da osteoporose13,16.
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Xilitol no combate às cáries
Há 40 anos, não havia nenhuma informação sobre o efeito do xilitol na prevenção de cárie dentária. Desde então, mais de 370 artigos foram publicados
e descrevem possíveis mecanismos para essa ação. Estudos mostram que ele
pode ajudar ativamente na reparação de cavidades menores causadas pela
cárie e na redução a placa bacteriana2. Um dos motivos é sua estrutura semelhante à sacarose, que atrai os microrganismos e, por não conseguirem
digerir o poliol, morrem.
Sabe-se que as bactérias da boca normalmente utilizam a sacarose para a
produção de compostos denominados “glucanos”. Eles se formam quando
dois tipos de bactérias Streptococcus secretam enzimas que “quebram” a sacarose em glicose e frutose. Então, utilizam a glicose para formar placas que
se fixam no dente, produzindo cada vez mais camadas de placas que formam
as cáries e deterioram os dentes17,18, além de produzir ácidos que dissolvem o
cálcio e o esmalte da estrutura dentária19.
A principal causadora da cárie, a bactéria Streptococcus mutans, encontrase normalmente na boca e prefere ambientes ácidos. Assim, manter o pH
básico bucal é importante, mas o consumo excessivo de açúcares (açúcar
refinado, massas e pães refinados, refrigerantes, biscoitos) faz o ambiente
básico se tornar ácido, estimulando a atividade da bactéria. O xilitol não é
utilizado de forma eficiente por estas bactérias orais, por isso atrasa o seu
crescimento e inibe a produção de ácidos, mantendo o pH bucal básico,
impedindo também a adesão por diminuir a produção de glucanos e diminuindo a concentração bacteriana20,25.
Estudos mostram que o S. mutans é transmitido dos pais para o filho recémnascido, momento em que se inicia a produção de bactéria na criança. O uso
regular de xilitol pelas mães tem reduzido significativamente a transmissão
bacteriana, resultando em baixas concentrações na criança20,21,26.

Melhora das infecções
respiratórias

vada estabilidade química e microbiológica, mesmo em baixas concentrações,
ele age como conservante de produtos alimentícios, combatendo o crescimento de microrganismos2. Outra vantagem é que, devido à ausência de grupos aldeídicos ou cetônicos em sua molécula, o xilitol não participa de reações
com aminoácidos, conhecidas como reações de “Maillard”2.

Conheça os benefícios do xilitol28:
• excelente sabor, versatilidade e
doçura equivalentes ao açúcar;

• inibe a levedura, incluindo
Candida albicans;

• b aixo teor calórico e baixo
índice glicêmico;

• diminui a glicação de proteínas, reduz AGEs;

• efeito mínimo sobre o açúcar no
sangue e os níveis de insulina;

• reduz a compulsão por carboidratos e compulsão alimentar;

• lenta liberação, fonte constante
de energia;

• anticatabólico: auxilia na
manutenção da massa
muscular;

• anticetogênico: reduz os níveis
séricos de ácidos graxos livres e
melhora a utilização de glicose
periférica;
• a umenta a absorção de vitaminas do complexo B e cálcio;

• antioxidante: gera o NADPH,
mantendo glutationa em um
estado ativo;
• reduz os danos dos radicais
livres e da oxidação.

EFEITOS CLINICAMENTE COMPROVADOS
DE XILITOL NA SAúDE BUCAL:
• inibe a placa bacteriana e as cáries dentárias em 80%;
• retarda a desmineralização do esmalte dentário;
• promove a remineralização do esmalte dentário;
• aumenta a produção de saliva, aliviando a boca seca (xerostomia);

Estudos têm demonstrado que a goma de mascar feita com xilitol pode ajudar a prevenir infecções de ouvido, como a otite média aguda2,27. O ato de
mastigar e engolir auxilia na eliminação da cera, limpando o ouvido médio, e
a presença de xilitol impede o crescimento de bactérias nas regiões do nariz
e da orelha27.

Utilização na culinária
Uma das vantagens do xilitol sobre a sacarose é que, em virtude de sua ele40 R E V I S T A E S S E N T I A

• protege proteínas salivares, tem um efeito de estabilização da proteína;
• melhora o mau hálito e reduz infecções da boca e da nasofaringe.

Toxicidade
O xilitol não tem toxicidade conhecida em seres humanos e foi classificado
pela Food and Drug Administration (FDA) como um aditivo do tipo GRAS
(Generally Recognized as Safe), assim, sua incorporação em alimentos é
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legalmente permitida e aceita. É usado como adoçante em balas de goma,
bebidas, adoçantes de mesa, pastas de dente e outros produtos.
De acordo com a literatura, o xilitol é extremamente tolerado quando ingerido
em doses espaçadas de, no máximo, 20g cada uma, e desde que a quantidade
consumida por dia não ultrapasse 60g, pois a ingestão de doses mais elevadas
produz efeito laxativo. Esse efeito é provavelmente levado em conta quando
o xilitol é utilizado em alimentos normalmente ingeridos em grandes quantidades, por exemplo, os refrigerantes29. No entanto, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) não estabeleceu um limite para a ingestão diária aceitável deste
edulcorante e a FDA indica que seu consumo é permitido na quantidade necessária para atingir o adoçamento desejado. Em um estudo, os participantes
consumiram uma dieta contendo uma média mensal de 1,5 kg de xilitol, com
uma ingestão diária máxima de 430 g, sem efeitos nocivos aparentes30.

Tal como acontece com outros álcoois de açúcar, com a exceção do eritritol, o
consumo em excesso do limiar laxativo (a quantidade de poliol que pode ser
consumida antes de surgir desconforto abdominal) pode resultar em efeitos
colaterais gastrointestinais temporários, tais como distensão abdominal, flatulência e diarreia. A adaptação, um aumento do limiar laxativo, ocorre com
a ingestão regular, pois o corpo aumenta a produção da enzima poliol- desidrogenase. O xilitol é mais facilmente tolerado do que outros polióis, tais
como manitol e sorbitol. O efeito depende de cada indivíduo e este efeito pode
ocorrer após várias semanas de consumo. Para crianças, recomenda-se não
ultrapassar 35g de xilitol por dia31.
Diante do excesso de calorias e a citotoxicidade provocados pelos açúcares, o
uso de polióis transformou-se em uma alternativa viável e saudável32, atuando paralelamente com os adoçantes naturais, como a estévia e a taumatina.
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Compreendendo
e manejando
melhor o estresse

O ESTRESSE É UMA PALAVRA MUITO COMUM
USADA POR MUITOS DE NóS NO DIA A DIA E,
AFINAL, O QUE É REALMENTE O ESTRESSE?
o estresse é uma resposta fisiológica normal frente aos eventos que causam
pressão, que foram classificados como ameaçantes ou que geraram medo de alguma forma. Quando você se julga em algum perigo, seja este real ou imaginário,
o corpo responde liberando ‘hormônios do estresse’, como adrenalina e cortisol.
Esses hormônios preparam o corpo para uma resposta mais eficiente diante de uma
emergência, que é comumente chamada de “luta ou fuga”. você sente seu coração
batendo mais rápido, seus músculos se contraem, a pressão arterial sobe, a respiração acelera e seus sentidos tornam-se mais aguçados. Estas mudanças físicas
aumentam a sua força e resistência, aceleram seu tempo de reação e melhoram o
seu foco em relação ao inimigo, preparando-o para lutar ou fugir do perigo.
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Estresse agudo e crônico
O livro de Robert Sapolsky, ‘Por Que As
Zebras Não Têm Úlceras’1 , é um excelente
estudo para explicar a diferença do estresse
agudo e do estresse crônico. As zebras só
têm estresse na presença do leão (estresse
agudo). No minuto seguinte que o leão não
está presente, elas entram em relaxamento
e voltam ao equilíbrio. A reação de estresse
na natureza é perfeita diante de um estresse agudo: ajuda a lutar e vencer o inimigo
ou a fugir o mais rápido possível dele.

Ao contrário das zebras, os seres humanos são propensos a períodos prolongados
de estresse, sobrecarregando os mesmos
sistemas que nos ajudam a sobreviver desafios mais agudos. Se você tem responsabilidades e preocupações, a sua resposta
ao estresse de emergência pode ficar ligada
por um período prolongado. Esta exposição
prolongada pode levar a sérios problemas
de saúde. O estresse crônico afeta quase
todos os sistemas em seu corpo. Ele pode

elevar a pressão arterial, suprimir o sistema
imunológico, aumentar o risco de ataque
cardíaco e derrame, contribuir para problemas de infertilidade, problemas de sono,
problemas de pele, ansiedade, depressão,
obesidade e acelerar o processo de envelhecimento. O estresse crônico também pode
deixá-lo vulnerável a úlceras, ao contrário
das zebras, que não têm úlceras porque vivem muito mais o estresse agudo.

CausaS do estresse
Tensões diárias,
internas ou
externas, causam
sofrimentos, e
a forma como
se reage a elas
é o que leva ao
estresse crônico.
Podemos afirmar que o cérebro não discerne o
real do imaginário. Ele reage da mesma forma
ativando o Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal
(HPA) e elevando a produção de cortisol e adrenalina por fugir de um leão ou por imaginar um
leão. O estresse crônico, em sua grande parte, é
criado pela imaginação de que o marido, o chefe
ou a falta de dinheiro vão atacar, como um leão
faria. A preocupação, que é uma antecipação
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EXEMPLOS DE Eventos
desencadeadores de estresse:
• A morte de um parente próximo, amigo

• Problemas financeiros ou incapacidade de

ou parceiro;

aceitar a incerteza;

• Divórcio ou casamento;

• Dificuldades de relacionamento ou ser muito

• Ser demitido de um emprego ou

ocupado;

se aposentar;

• Pessimismo e diálogo interno negativo;

• Lesão ou doença em si ou na família;

• As expectativas irrealistas, o perfeccionismo.

mental, de tentar lutar ou fugir da melhor forma é uma causa do estresse.
Mas as causas podem ser numerosas e altamente individuais. Algo que é estressante para
você pode não ser para outra pessoa. O trânsito
intenso pode causar uma tensão extrema para
algumas pessoas, enquanto outras encontram
nele a oportunidade de ouvir música, pensar

sobre o dia ou falar com amigos. As situações
e pressões que provocam estresse são chamadas estressoras, consideradas, em sua maioria,
negativas. Mas qualquer coisa que coloca uma
alta demanda em você ou te force a um ajuste
pode ser um estressor. Isso inclui eventos positivos, tais como mudança de casa, começo de
um novo emprego ou de uma faculdade.

resposta neuroendÓcrina e metabÓLica do estresse
hIPOTÁLAMO

hormônio liberador de
adrenocorticotróﬁco

Ativa o sN simpático
tensão
muscular

estimula a adeno-hipóﬁse

ativa a medula
da adrenal, que libera:
adrenalina
noradrenalina

Em situações de emergência real,
o estresse pode salvá-lo ao gerar
uma força extra para se defender
ou um estado de alerta para ‘pisar no freio’, evitando, assim, um
acidente. A resposta ao estresse
também ajuda você a enfrentar
os desafios da vida, a se adaptar a
novas situações negativas e positivas, por isso, o endocrinologista
austro-húngaro Hans Selye, em
1946, chamou-o de Síndrome
Geral de Adaptação. Por um lado,
uma forma de estresse pode ser
benéfica em sua vida, trazendo
prot eção ou adaptação às mudanças constantes e novas do ambiente, porém, só até certo ponto. Em
excesso ou fora do lugar, o estresse deixa de ser útil e causa danos
à sua saúde, ao seu humor, à sua
produtividade, às relações e à qualidade de vida. A chave é saber qual
é o ponto onde o estresse começa
a se tornar uma influência negativa sobre a sua vida.

Libera a actH

atua no córtex adrenal liberando
cortisol (hormônio do estresse)

ACONTECIMENTOs
dE VIdA

O hormônio ADH (antidiurético), liberado pela glândula hipófise, atua sobre os
rins aumentando a retenção de água e
íons, elevando a pressão arterial.

AGENTEs
AMBIENTAIs

(casa, trabalho, vizinhança)

TrAUMA,
ABUsO

AMEAçA
PErCEBIdA

diferenças
individuais

(genes, desenvolvimento, experiência)

respostas
comportamentais
(luta ou fuga, padrões de
dieta, bebida e exercício)

rEsPOsTAs
FIsIOLóGICAs

adaptação
aLostáse
sOBrECArGA ALOsTÁTICA

aLostáse
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FAsEs dO EsTrEssE
Na década de 1930, o renomado endocrinologista Hans Selye descobriu que tanto os
estresses psicológicos como os biológicos poderiam afetar negativamente a saúde humana
através de interações entre a mente e a glândula adrenal2. Depois de sua obra de referência, em 1936, sobre a ligação crucial entre o
estresse e o eixo Hipot álamo-Pituitária-Adrenal (HPA), em 1946 Selye publicou um trabalho que se tornou um clássico sobre a relação
entre estresse crônico e doenças3. Ele fundamentou que os organismos vivos, incluindo os
humanos, reagem de formas fisiologicamente

previsíveis para ambos os estressores (físicos
e psicológicos), buscando manter a homeostase, ou um equilíbrio metabólico constante,
dinâmica em que todos os sistemas de órgãos
funcionam para manter uma melhor saúde.
Ele classificou essas respostas fisiológicas e
comportamentais, muitas vezes complexas de
relacionar, de “Síndrome Geral de Adaptação”.
O endocrinologista também observou que, se
os estressores fossem contínuos, o organismo
acabaria por “esgot ar-se” e morrer. Ele concebeu o modelo de três fases para descrever
o processo, como mostra o quadro a seguir.

FAsE 1
REAÇÃO DE ALARME

FAsE 2
FASE DE RESISTÊNCIA

FAsE 3
FASE DE ExAUSTÃO

Diante de um estressor imediato (físico
ou psicológico), há ativação da resposta
de “luta ou fuga” e do eixo HPA, levando à
secreção de maiores quantidades de hormônios, como o cortisol.

Se os estressores percebidos não são resolvidos de forma oportuna e o eixo HPA
está em contínuo funcionamento, em uma
tentativa de manter a homeostase, começam a ocorrer a hipertrofia adrenal e
vários outros efeitos prejudiciais à saúde.

Se o estresse percebido é prolongado, as
glândulas suprarrenais e outros órgãos
começam a “se queimar” e a experimentar
um declínio acentuado na função. Se a fase
de exaustão continua por muito tempo, o
organismo poderá morrer.

SiNaiS

SiNaiS

SiNaiS

• Aumento da frequência cardíaca e
respiratória;

• Aumento do córtex da suprarrenal;

• Retorno parcial e breve à Reação de Alarme (pânico e ansiedade);

• Aumento da pressão arterial;
• Aumento da concentração de glóbulos
vermelhos e leucócitos;
• Aumento da concentração de açúcar no
sangue;
• Dilatação dos brônquios e da pupila;
• Ansiedade ou medo mais intenso.

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

P
r
O
d
U
T
I
V
I ALERTA
d
A
d
E

RESISTÊNCIA
QuaSe
exauStão

ExAUSTÃO

ESTRESSE

• Atroﬁa de algumas estruturas relacionadas à produção de células sanguíneas
(timo, baço e gânglios linfáticos) levando à diminuição da imunidade;

• Falha nos mecanismos de adaptação e
esgotamento por sobrecarga ﬁsiológica
(astenia intensa e depressão);

• Ulceração no aparelho digestivo e alteração intestinal (diarreia/constipação);

• Surgimento de doenças que podem levar
à morte do organismo.

• Irritabilidade, insônia, mudanças no
humor (como depressão);
• Diminuição do desejo sexual, da memória
e capacidade de concentração.

consequências no organismo

EstressE em excesso pode desencadear
uma série de reações no corpo
DENTES
A tensão constante provoca o bruxismo,
um distúrbio que faz a pessoa ranger os
dentes durante a noite, provocando um
desgaste nos molares e pré-molares.
COSTAS
O estresse provoca uma maior tensão
muscular e leva a dores lombares e na
bacia. Com o tempo, pode haver dores
nos braços e nas pernas.
Pulmões
O estressado, normalmente, fuma mais e
isso a longo prazo pode
desencadear problemas
pulmonares. Adrenalina
em excesso modifica o
ritmo respiratório, facilitando gripes, resfriados,
asma e bronquite.
Pele
É o chamado “órgão de
choque”. Tensão
constante resulta em
alergias, suor excessivo
e até agravamento de
doenças de fundo
imunológico,
como dermatites.

Fadiga Adrenal

Hoje encontramos uma nova fase do estresse, não descrita por Selye,
entre a etapa de resistência e exaustão. É a fase da “quase exaustão”,
denominada de fadiga adrenal4, que é um conjunto de sinais e sintomas, conhecido como uma síndrome, que ocorre quando as glândulas
suprarrenais funcionam abaixo do nível necessário, mas que não chega
à exaustão. Como o nome sugere, o seu sintoma fundamental é a fadiga, que não é aliviada pelo sono. Não sendo uma entidade facilmente
identificável, você pode olhar e agir relativamente normal e pode não ter

CÉREBRO
O cérebro é a região que alerta o resto do organismo
sobre o excesso de adrenalina. Este processo diminui
a oxigenação dos centros cerebrais e gera insônia,
enxaquexa, dor de cabeça, dificuldade
de concentração e ansiedade.
CORAÇÃO
As alterações hormonais
provocadas pelo estresse
levam a um desgaste nas
paredes arteriais, favorecendo
o aparecimento de placas de
colesterol. Este processo,
aliado ao endurecimento das
artérias causado pelo aumento
da pressão arterial, pode levar
ao infarto.
ESTÔMAGO E INTESTINO
Os hormônios envolvidos
no estresse aumentam o
ácido clorídrico produzido
pelo estômago, levando
à gastrite e úlcera. No
intestino, há uma alteração
nos hábitos, o que pode
causar constipação, diarreia, gases e hemorroida.

quaisquer sinais óbvios de doença física, mas vive com uma sensação
geral de mal-estar, cansaço ou sentimentos negativos em relação a você
e à vida. Pessoas que sofrem de fadiga adrenal muitas vezes têm de usar
café, energéticos e outros estimulantes para começar a funcionar pela
manhã e para sustentar-se durante o dia. Fadiga adrenal pode causar
estragos em sua vida. Nos casos mais graves, a atividade das glândulas
adrenais é tão diminuída que você pode ter dificuldade de sair da cama
por mais de algumas horas por dia.
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O que causa a fadiga adrenal?

Como se trata
a fadiga adrenal?

A fadiga adrenal é produzida quando suas
glândulas suprarrenais não podem atender
adequadamente às demandas do estresse.
Qualquer um pode experimentar fadiga adrenal em algum momento da sua vida. Uma
doença, uma crise de vida ou uma situação
difícil contínua podem drenar os recursos das
suprarrenais até mesmo da pessoa mais saudável. No entanto, existem fatores que podem

Da mesma forma que é tratado o estresse:
repouso, relaxamento, nutrição e suplementos. O importante de se conhecer a fadiga
adrenal é que muitos sintomas, problemas
físicos e cansaços crônicos que as pessoas
acreditam que são causados por alguma doença física ou até mental nada mais são do
que a insuficiência de produção adequada de
hormônios da suprarrenal.

torná-la mais suscetível. Estes incluem determinados estilos de vida (má alimentação, abuso de substâncias, pouco sono e repouso ou
muitas pressões), doença crônica ou infecções
repetidas (como bronquite ou pneumonia), situações prolongadas nas quais você se sente
preso ou impotente (maus relacionamentos,
empregos estressantes, a pobreza, a prisão)
ou fadiga adrenal materna durante a lactação.

Variações na adaptação ao estressE
O nível de tensão é diferente de indivíduo para
indivíduo. Algumas pessoas parecem ser capazes de tolerar uma quantidade elevada de
estresse, enquanto outras acham que é muito
difícil de lidar até com um pequeno estresse. Algumas pessoas ainda parecem prosperar sobre a
emoção e os desafios. A capacidade da tolerância ao estresse depende de muitos fatores,
incluindo os seguintes:
A rede de apoio: uma forte rede de amigos e familiares é uma forma de proteção e
ajuda. Ter alguém para conversar sobre as
frustrações e tensões em sua vida tem um
efeito positivo sobre a quantidade de estresse que você enfrenta;
a sua visão da vida: algumas pessoas
gostam de desafios na vida mais do que outras, sentem que a mudança é parte da vida
e adoram saborear o desafio que a mudança
traz. Outras encaram a vida como um peso
e cada dificuldade é transformada em um
grande problema;
habilidade para lidar com suas emoções: você é mais vulnerável ao estresse
se você não sabe como se acalmar e relaxar
quando está se sentindo triste, com raiva ou
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com medo. Ter a capacidade de trazer as suas
emoções para um equilíbrio irá ajudar a lidar
melhor com o estresse;
o seu senso de controle: se você tem
confiança em si mesmo e em sua capacidade
de influenciar os acontecimentos e se preservar através dos desafios, isso o deixará
mais propenso a gerir melhor os momentos
de nervosismo. Se você sente que sua vida

está fora de seu controle, você se torna mais
vulnerável ao estresse;
a sua experiência: quanto mais você souber sobre uma situação estressante, como
quanto tempo vai durar e o que esperar,
assim como ter experiências anteriores com
a mesma situação, mais fácil se tornará sua
adaptação ao estresse.

Como lidar
com o estresse
É improvável eliminar os estressores da sua
vida, mas você pode aprender a lidar com o estresse. Querer controlar os eventos é impossível. A vida é feita de mudanças, mas você pode
aprender como controlar a forma como reage
aos eventos estressantes. Gerir o estresse é
ter controle sobre sua vida e você pode fazer
isso sendo responsável por seus pensamentos,
suas emoções, sua agenda, o seu ambiente e a
forma como você lida com os problemas. A gestão do estresse envolve a alteração da situação
estressante quando esta possibilidade está ao
seu alcance. Mas se não estiver, será necessária a mudança da sua reação quanto à situação,
cuidar de si mesmo e organizar tempo para
descansar e relaxar.

Ao preservar a saúde emocional,
as nossas capacidades de
resistência e recuperação de
situações difíceis da vida serão
muito maiores.
Técnicas que ajudam você a relaxar podem ter
impacto sobre como o estresse pode te afetar.
As técnicas de relaxamento, tais como yoga,
meditação e atividades físicas relaxantes, flexibilizarão a resposta do corpo, podendo gerar
um estado de serenidade que é o oposto da resposta ao estresse. Quando praticadas regularmente, essas atividades levam a uma redução
em seus níveis diários de tensão e elas também
aumentam a sua capacidade de manter a calma
e recolhimento quando sob pressão.
A maioria das pessoas ignora a saúde emocional
até que haja um problema. Mas a nossa saúde
emocional requer o máximo de proteção e manutenção, assim como a nossa saúde física.

Exercícios para
um melhor
equilíbrio

Os seres humanos são concebidos para serem
fisicamente ativos. Embora seja do conhecimento comum que o exercício mantém nossos
músculos e ossos fortes e saudáveis, menos
frequentemente é reconhecido que o exercício
moderado também pode reduzir o estresse e os
níveis elevados de cortisol.
Um estudo da revista Psychoneuroendocrinology
examinou os efeitos do envelhecimento e adequação da resposta do eixo HPA ao estresse5.
Os autores testam a hipótese de que o envelhecimento está associado a uma maior reatividade
do eixo HPA ao estresse psicológico que leva a
altos níveis de cortisol, e que o exercício poderia melhorar esta reatividade. Os pesquisadores
submeteram três grupos de mulheres classificadas como “jovens sedentárias” (com idades entre
25-30), “mais velhas e sedentárias” (com idades
entre 64-67), e “mais velhas ativas” (com idades
entre 64-68), a uma bateria de testes psicológicos e físicos destinados a induzir o estresse.
Ainda que os níveis de cortisol tenham aumentado em todos os grupos de mulheres, aquelas
no grupo mais velhas e sedentárias tiveram um
aumento mais significativo. Os autores concluíram que “o envelhecimento está associado com
uma maior reatividade do eixo HPA ao estresse
psicológico, e que a maior aptidão aeróbia em
mulheres mais velhas pode atenuar essas mudanças relacionadas à idade, como indicado por
uma resposta do cortisol diminuída ao estresse
psicológico. Estes resultados sugerem que o treinamento físico pode ser uma maneira eficaz de
modificar algumas das alterações neuroendócrinas associadas ao envelhecimento”6.

Relaxamento e
meditação

Se você quiser diminuir o estresse e o seu cortisol, tirar um tempo cada dia para relaxar e meditar pode ser a solução. Evidências científicas
consideráveis estabeleceram que as técnicas
de relaxamento e meditação são práticas terapêuticas valiosas para a saúde. Por exemplo,
um artigo publicado na revista Psychoneuroendocrinology confirmou os efeitos da meditação
sobre os níveis de vários hormônios, incluindo o
cortisol, em indivíduos saudáveis do sexo masculino que foram submetidos a estresse físico
e mental7. Nesse estudo prospectivo, randomizado, amostras de sangue foram tomadas e os
níveis de hormônios foram analisados no início
do estudo e, novamente, quatro meses mais
tarde, depois dos indivíduos terem aprendido
e praticado uma técnica de meditação. Aqueles
que tinham praticado meditação apresentaram
menores níveis médios de cortisol em comparação com indivíduos que não tinham meditado,
o que sugere que a prática pode ajudar a reverter os efeitos do estresse crônico. Outro artigo,
publicado na revista Psychosomatic Medicine,
descreveu como as mulheres com estágio I ou II
de câncer de mama podem diminuir seus níveis
de estresse, bem como os seus níveis de cortisol, usando técnica de relaxamento8.
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Os estudos sugerem que os suplementos
naturais também são eficazes para ajudar a
manter o eixo HPA em equilíbrio, reduzir os
níveis de cortisol e ajudar a otimizar a saúde,
tais como a vitamina C, óleo de peixe, fosfatidilserina e plantas adaptógenas.

Vitamina C
Além dos seus efeitos benéficos na manutenção adequada da função do sistema imune, a
vitamina C tem sido usada para ajudar a modular os níveis elevados de cortisol provocados
pelo estresse. Um estudo analisou os efeitos
da suplementação de vitamina C sobre os
níveis elevados de cortisol provocados por
estresse físico em corredores de maratona9.
Em um estudo randomizado controlado com
placebo, um grupo de ultramaratonistas recebeu 500 mg por dia de vitamina C, outro
recebeu 1500 mg por dia de vitamina C e um
outro grupo recebeu placebo sete dias antes
da maratona, no dia da corrida e dois dias após
a corrida. Os pesquisadores descobriram que
os atletas que tomaram 1500 mg por dia de
vitamina C tinham níveis de cortisol pós-corrida significativamente mais baixos, seguido por
aqueles que tomaram 500 mg por dia.
Outro estudo publicado na revista Psychopharmacology mostrou que a vitamina C pode reduzir os níveis elevados de cortisol provocados
pelo estresse induzido psicologicamente. Em
um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, os pesquisadores deram 3000
mg por dia de vitamina C ou de um placebo para
120 voluntários que foram submetidos a estresse psicológico através da Trier Social Stress
Test (TSST), uma ferramenta de avaliação, comumente utilizada na pesquisa psicológica, que
simula testes de falar em público e aritmética
para induzir estresse e aumentar os níveis de
cortisol. Participantes que tomaram vitamina C
apresentaram menor pressão arterial, estresse
subjetivo e medidas de cortisol em comparação
com aqueles que receberam placebo10.
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Óleo de peixe
Estudos preliminares mostraram que o óleo de
peixe pode ajudar as pessoas a lidarem com o
estresse psicológico e baixar os seus níveis de
cortisol. Pesquisadores deste estudo deram
7,2 gramas por dia de óleo de peixe por três
semanas e depois os submeteram a uma bateria de exames de sangue e de testes com estressores psicológicos. Após três semanas de
suplementação com óleo de peixe, no entanto,
o aumento dos níveis de cortisol foi atenuado
significativamente, levando os autores a concluírem que a suplementação com ômega-3
do óleo de peixe “inibe a ativação adrenal
provocada por um estresse mental, presumivelmente através de efeitos exercidos ao nível
do sistema nervoso central”11.

Fosfatidilserina
Este fosfolipídio constitui uma parte essencial das membranas celulares. Estudos têm
demonstrado que a fosfatidilserina é capaz
de reduzir os níveis de cortisol elevados induzidos por estresse físico e mental. Em um
estudo inicial, a ingestão de 800 mg por dia,
administrada em homens saudáveis, reduziu significativamente o aumento do cortisol
causado por estresse físico12. Em outro estudo
duplo-cego, 40 homens e 40 mulheres, com
idades entre 20-45, receberam ou fosfatidilserina (400 mg por dia) ou um placebo por três
semanas, antes de se submeterem a estresse
psicológico. A fosfatidilserina foi eficaz na redução da resposta do cortisol ao estresse e os

autores concluíram que ela ajudou a amortecer
os efeitos do estresse sobre o eixo hipófisesuprarenal e pode ter um papel na gestão de
doenças relacionadas ao estresse13.

Plantas
Adaptógenas
Os adaptógenos derivados de plantas podem
ser muito úteis na luta contra os rigores físicos e mentais do nosso estilo de vida moderno,
pois eles trabalham modulando os níveis e atividades de hormônios e neurotransmissores
cerebrais que afetam tudo, desde a atividade
cardíaca até a percepção da dor. Para que
qualquer erva ou substância seja corretamente classificada como adaptógena, é
necessário:
- produzir uma resposta não específica e aumentar a resistência de um indivíduo a uma
vasta gama de estímulos nocivos;
- produzir uma resposta normalizadora em
um indivíduo quando submetido a estressores
fisiológicos, emocionais ou mentais;
- não ser tóxica e não induzir mudanças no
estado fisiológico, emocional ou mental de um
indivíduo não estressado.
Um desses adaptógenos é a Rhodiola rosea.
Na medicina tradicional asiática e europeia,
esta erva tem sido usada durante séculos para
aumentar a resistência física e longevidade,
bem como para gerir a fadiga, depressão e

impot ência. Efeitos positivos da Rhodiola são
exercidos através das ações das rosavinas e salidrosídeos, compostos químicos encontrados
nas raízes da planta. Vários estudos da antiga
União Soviética demonstraram a eficácia da
Rhodiola no combate ao estresse tanto físico
como psicológico14.
Outra erva que serve como um adaptógeno
é o Ginseng, que tem sido usado em toda a
ásia desde a antiguidade. É importante not ar
que o Ginseng é o nome dado a quatro diferentes plantas utilizadas como adaptógenos.
O mais utilizado é Panax ginseng, também
conhecido como coreano, chinês ou asiático. O
Panax quinquefolium - ou ginseng americano
- também é considerado uma erva “verdadeira”. No entanto, o siberiano (Eleutherococcus

senticosus), ainda que comumente referido
como Ginseng, não é verdadeiro, mas sim
uma planta intimamente relacionada. Existe
ainda a Ashwaganda (Withanea sonifera), conhecida como Ginseng indiano, que também é
relacionada mesmo não sendo um. No entanto,
não importa o gênero ou espécie, as quatro
plantas têm evidência experimental apoiando
suas reivindicações adaptogênicas. Es tudos
em animais mostraram que ginsenosídeos,
compostos ativos da erva, melhoram a sensibilidade do eixo HPA para o cortisol. Além
disso, estudos sugerem que as quatro plantas
fornecem prot eção contra estresses físicos e
psicológicos15 16.
Finalmente, outra planta que merece destaque
como um adaptógeno é o Ginkgo biloba. Duran-

te os últimos 5.000 anos, as folhas da árvore
do Ginkgo têm sido utilizadas para tratar várias condições médicas. Enquanto o Ginkgo é
usado atualmente para ajudar a combater os
efeitos debilitantes do declínio da memória e
demência, evidências sugerem que pode ser
útil no tratamento do impacto do estresse e
nos níveis de cortisol. Um estudo duplo-cego,
controlado por placebo, examinou os efeitos do
Ginkgo na modulação dos níveis de cortisol e
da pressão arterial em 70 homens saudáveis.
Quando submetidos a estressores físicos e
mentais, os indivíduos que receberam 120
mg por dia de extrato de Ginkgo padronizado
tiveram aumentos menores em seus níveis de
cortisol e da pressão arterial que os que receberam placebo17.
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VITrINE

VITALIFT
O complexo de vitaminas e minerais Vitalift fornece os nutrientes necessários para o dia a dia e se diferencia dos polivitamínicos do mercado pela presença de minerais quelados Albion®, altamente qualificados e com excelente perfil
de absorção. Nos polivitamínicos comerciais, utilizam-se
os minerais na forma de óxidos, como óxido de zinco, que
®
são pouco absorvidos pelo corpo. A Albion foi a empresa pioneira em criar os minerais quelados: envolvê-los por aminoácidos,
o que intensifica sua absorção. Sua fórmula conta também com vitaminas na forma ativa, ou seja, não necessita de conversão em
outras substâncias no organismo para exercer sua atividade, como é o caso do metiltetrahidrofolato (forma ativa do ácido fólico),
piridoxal-5-fosfato (forma ativa da vitamina B6), a riboflavina-5-fosfato (forma ativa da vitamina B2) e a metilcobalamina (forma
ativa da vitamina B12). A falta de uma dieta equilibrada ou alterações genéticas e enzimáticas podem ocasionar deficiências nutricionais e resultar em sintomas como fraqueza muscular, diminuição da cognição e cansaço. Está comprovado que o uso diário de
um multivitamínico ajuda a prevenir contra o câncer e reduzir a mortalidade geral. Para aqueles que buscam saúde e bem-estar, o
Vitalift oferece vitaminas e minerais (ALBION®) com excelente poder de absorção, concentrados em cápsulas vegetais.
Benefícios:
• complexo de vitaminas e minerais;
• vitaminas nas formas ativas;
• minerais Quelados Albion®;
• cápsulas 100% vegetal.
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GLUTAMINA EssENTIAL

d-rIBOsE

A Glutamina Essential é um aminoácido que compõe 60%
da nossa musculatura e também serve de nutriente para as
células do intestino (os enterócitos). Produzidos através da
tecnologia japonesa patenteada de fermentação da Ajinomoto
Co. Inc., os aminoácidos são fermentados utilizando somente
carboidratos vegetais como matéria-prima. Esse processo e
a purificação da Glutamina permite que ela tenha absorção
eficaz e maior biodisponibilidade para compor o dia a dia da
alimentação de atletas, esportistas e daqueles que querem
manter o intestino saudável.

A D-RIBOSE é o carboidrato fundamental na estrutura dos principais constituintes das células, como ATP, principal fonte de energia da célula, utilizada pelo corpo para fazermos tudo, como levantar da cadeira, caminhar, praticar esporte de alta intensidade. Ela
auxilia na oferta de energia antes do exercício e na recuperação
muscular após o treino, podendo ser usada de forma prática em
sucos, shakes ou misturada apenas com água. O que diferencia a
D-RIBOSE de outras fontes de carboidrato é sua pronta utilização
pelo organismo, sem necessitar de insulina para entrar nas células, e rápida recuperação após atividades físicas.

Benefícios:

Benefícios:

• aminoácido altamente purificado;
• absorção eficaz e alta biodisponibilidade;
• produzido por fermentação através de tecnologia
japonesa patenteada ;
• matéria-prima 100% vegetal.

• energia pré e pós treino;
• recuperação de treinos de alta performance;
• produção de energia na musculatura esquelética e cardíaca;
• fonte de energia prontamente absorvida.

REVISTA ESSENTIA

55

PRIMEIRA CLASSE

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

PRIMEIRA CLASSE

Viagens para a saúde
do corpo e da alma
Que tal trocar Paris pelo Camboja?

P

Para muitos viajantes, a possibilidade de conhecer lugares improváveis e sair da zona de
conforto ou entrar de vez nela, se o destino for um spa extremamente luxuoso na Tanzânia, é
o motivo perfeito para fazer as malas e embarcar em aventuras únicas.
Os destinos inovadores e nada superficiais prometem trazer na bagagem algo mais que
souvenirs. Quem decide trocar Barcelona, Nova Iorque ou Londres por aulas de yoga na Índia,
caminhada no Himalaia ou um trabalho voluntariado na Grécia volta para casa com benefícios
permanentes no corpo, na mente e na alma.
Sair da rotina em um endereço distante pode ajudar a despertar o melhor em nós. Faz
com que direcionemos a atenção para necessidades do nosso organismo e dos nossos
pensamentos. Especialmente se esse período for um pouco mais longo e nos colocar em
contato com costumes e paisagens completamente diferentes da nossa realidade. É como
ver a própria vida de fora.
Viajar não transforma só a maneira como vemos o mundo, também pode mudar nossa visão
do interior. E, apesar de toda a expectativa que criamos, a melhor parte é ser surpreendido
pelo inesperado.
Quanto mais exótico e remoto o lugar escolhido, maiores são as preparações. O planejamento
pode levar alguns meses e já existem agências de turismo que começam a se especializar em
roteiros não convencionais.

Bayon Castle,
CamboJA

No entanto, para quem busca lugares tão inovadores, a internet ainda é o melhor guia. Na
rede, já existem opções para quem quer meditar em um país asiático sem precisar acordar às
4 horas da manhã e adotar uma dieta vegetariana com monges budistas. Sites localizados no
Reino Unido oferecem a possibilidade de experiências únicas por preços flexíveis.
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Passar onze dias à beira-mar em Myanmar (antiga Birmânia), um país paradisíaco e
extremamente tradicional, no sudoeste asiático, longe de bangalôs turísticos, arranha-céus
e com um catamarã de luxo para explorar mais de 800 ilhas, sai por aproximadamente
3.500 euros. Neste valor, não estão incluídas as passagens aéreas, mas já faz muita gente
sonhar e começar a pesquisar sobre as tradições locais para não ofender nenhum morador
logo na chegada ao aeroporto.
O país não é muito explorado por turistas brasileiros e ficou conhecido pelo grande público
após o filme “The Lady”, que narra a vida de Aung San Suu Kyi, prêmio nobel da paz em
1991, que vivia na Inglaterra e voltou para a sua terra natal para candidatar-se às primeiras
eleições da história do país.
Este, como tantos outros roteiros, é cheio de histórias e peculiaridades. A ideia de uma
viagem diferente, ou travel deeper, é tentar misturar-se à cultura e aos costumes locais.
Mas não fique frustrado se a camuflagem não passar despercebida. O essencial aqui é
despir-se de medos e preconceitos, abrindo-se para as experiências que estão por vir. Do
contrário, tanto faz um país ou outro se estivermos presos dentro de nós mesmos.

Destinos para exercitar o corpo, relaxar a mente
e conectar a alma.
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MENTE

a joia do Himalaia
Sikkim deve ter sido o único país do mundo que preferiu
deixar de existir. Era um antigo reino, assim como seus
vizinhos Nepal, Butão e Tibet, quando tornou-se um país
e abriu mão da sua independência para ser uma província da Índia, em 1975. Hoje é o menor estado indiano,
com uma cultura extremamente preservada e localizada
firmemente nas montanhas do Himalaia. Em um roteiro
de 13 dias pela região, é possível visitar mosteiros nos
rochedos, fortalezas antigas, ver o nascer do sol nas
maiores montanhas do planeta, desligar-se do mundo
e se conectar ao que realmente importa.
Apesar do frio, acordar ao romper da aurora não parece
um sacrifício. As acomodações são confortáveis e até
luxuosas para a região, os quartos são cuidadosamente
decorados. As pessoas são hospitaleiras e têm sempre
uma história para contar, os passeios vão colocá-lo em
contato com a natureza deslumbrante, com as comunidades locais e com o budismo tibetano, que prevalece
nessa região.
Quando ir: de outubro a abril.
Onde ficar: Shakti Village House.
Os passeios, as refeições e as bebidas estão incluídas
no pacote do hotel, assim como um guia.
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PRIMEIRA CLASSE

Corpo

Um lugar de surpresas e tranquilidade
Se a ideia é relaxar, o tratamento luxuoso que você vai
receber em Zanzibar, uma exótica ilha na costa leste da
Tanzânia, de atmosfera condimentada, não deixa nada a
desejar para qualquer lugar do mundo.
É a cidade natal de Freddie Mercury, ou Farrokh Bulsara,
e essa é apenas a primeira de muitas as surpresas que
esse lugar reserva.
A dica é se perder pelas vielas estreitas de Stone Town,
ou cidade das pedras, patrimônio nacional da UNESCO e
a parte mais antiga da cidade. Para se hospedar, prefira
ficar à beira-mar, onde está o Baraza Resort and Spa,
que oferece a sensação plena de exclusividade.
O lugar é realmente especial. Um pedaço do paraíso na
Terra, e isso inclui a comida também. Mas a tranquilidade é a verdadeira atração do local. Experimente dar
uma passadinha por lá, só para relaxar depois de alguns
dias de safári ou aproveitar as atividades náuticas que a
região proporciona. Não é um lugar barato, mas se você
pode pagar, faça-o. A experiência será inesquecível.
Quando ir: no inverno, de junho a setembro,
quando o tempo está mais seco e é possível
combinar com os roteiros de safári.
Onde ficar: Baraza Resort and Spa.

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

PRIMEIRA CLASSE

Alma

Conheça a Grécia moderna através do
voluntariado
Se você fala grego, adora viajar e gostaria de deixar um
legado positivo pela sua passagem, talvez essa seja uma
boa oportunidade. O trabalho voluntário da organização
BOROUME visa a distribuição dos alimentos excedentes
para o mais necessitados e chega a distribuir mais de
2.500 refeições por dia em todo o país.
Dá para se dedicar ao trabalho e ainda sobra tempo para
descobrir o país. A organização promete estimular a
socialização com a população local em excursões educativas e informativas, passeios de bicicleta e apresentar
a vida noturna em Atenas. As opções de alojamento vão
de albergues a apartamentos estúdio. Uma maneira de
conhecer não só a cultura local mas também a política e
seu lado social.
A viagem vai de uma a quatro semanas, e sete dias podem sair por 500 euros, incluindo city tour e hospedagem em hostel.
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Doutor, existem evidências
cientíﬁcas para o uso diário
de um multivitamínico?

Sim. Em dezembro de 2013 foi publicada uma extensa
revisão sobre o tema na revista médica americana Annals
of Internal Medicine (Uso de Vitaminas e Minerais na
Prevenção Primária de Doenças Cardiovasculares e
Câncer: uma atualização sistemática da revisão sobre
evidências para a U.S. Preventive Services Task Force)1.
Es tes autores desconsideraram os trabalhos em que apenas
uma vitamina ou um mineral foi estudado e buscaram em
toda a literatura médica apenas os trabalhos nos quais
foram pesquisados o uso de um multivitamínico (mais de
3 vitaminas e/ou minerais), de boa qualidade científica
(duplo-cego randomizado) e com um grande número de
participantes (para dar significância estatística).
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Foram encontrados dois trabalhos que cumpriam estes altos níveis
de exigência. O primeiro foi um estudo que acompanhou 12.741
franceses saudáveis por uma média de 7,5 anos, chamado de ‘ESTUDO SU.VI.MAx: estudo placebo controlado e randomizado dos efeitos dos antioxidantes e minerais na saúde’2. Neste, os participantes
foram divididos em dois grupos. O primeiro recebeu diariamente
um multivitamínico com 3 vitaminas antioxidantes e 2 minerais
(Vitamina C 120mg, Vitamina E 30UI, Betacaroteno 6 mg, Selênio
100mcg e zinco 20 mg), e o segundo grupo recebeu uma cápsula de
placebo. Os principais achados positivos deste estudo foram:

Randomizado Controlado da Saúde dos Médicos II)3.Para um grupo,
foi dado um comprimido de um multivitamínico comercial de baixas
dosagens (Dose Diária Recomendada; RDA) e para outro grupo foi
dado placebo. Os principais achados positivos deste estudo foram:

1. redução de 37% da mortalidade geral em homens;

3. redução da mortalidade de câncer de 12%.

2. redução de 31% da incidência de câncer em homens;

Explicam-se menores resultados neste estudo em comparação com
o anterior em função da menor dose administrada de vitaminas. No
entanto, se somarmos os dois estudos, concluímos que existem
evidências significativas de que o uso de multivitamínicos pode
reduzir a incidência de cânceres e a mortalidade em homens.
Mas e para as mulheres?

3. redução de 23% da mortalidade geral em homens e mulheres.
imagine que pelo fato de tomar uma pílula diária de vitaminas
ocorresse a redução de 30% a 40% da mortalidade geral e de
câncer em homens?
Se estes resultados foram tão impressionantes, por que este trabalho foi criticado? Porque ele gerou um achado aparentemente
inexplicável: um grande efeito em homens e uma aparente falta de
efeito nas mulheres. No entanto, os autores do trabalho fizeram dosagem inicial no sangue dos nutrientes aplicados e concluíram que
esta aparente discrepância entre os resultados dos homens e das
mulheres poderia ser explicada pelo fato de que os níveis séricos de
betacaroteno e vitamina C das mulheres eram maiores que os dos
homens no início do estudo. Estas substâncias são marcadoras do
uso constante de frutas e verduras. Assim, pode-se inferir que as
mulheres apresentavam melhor qualidade alimentar que os homens
e que, por isso, o resultado da suplementação destes nutrientes nas
mulheres não foi tão expressivo como nos homens.
O segundo estudo importante da literatura médica foi um estudo
feito apenas com homens, que acompanhou 14.641 médicos americanos com mais de 50 anos por uma média de 11,2 anos, sendo que
1.312 deles já tinham tido câncer antes de iniciar o estudo (Estudo

1. redução da incidência de câncer de 27% em quem já havia tido
câncer;
2. redução da incidência de câncer de 12% se retirado o câncer
de próstata;

Em dezembro de 2013 foi publicado um grande trabalho do Projeto
de Pesquisa Agrupada Pós-Câncer de Mama (After Breast Cancer
Pooling Project (ABCPP) que fez uma metanálise de 4 estudos realizados apenas com mulheres, que foram tratadas de câncer de mama
e que receberam um multivitamínico4. Desta forma, conseguiu-se
agrupar para análise 12.019 mulheres, acompanhadas por um
período de 1 a 5 anos após o diagnóstico de câncer de mama. Os
principais resultados positivos deste estudo foram:
1. o uso de antioxidantes associado a multivitamínicos reduziu a
mortalidade geral em 21%;
2. o uso de um multivitamínico reduziu a mortalidade
geral em 16%.
Com este trabalho, podemos concluir que os multivitamínicos têm
um efeito preventivo comprovado tanto em mulheres quanto em
homens, reduzindo a incidência total de câncer, ou recidiva de quem
já teve câncer, e, assim, reduzindo a mortalidade geral.
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dificuLdades nas pesquisas dos
muLtivitamínicos
As dificuldades de comprovação científica da eficácia preventiva do
uso diário de um multivitamínico na população geral acontecem pela
complexidade e multifatoriedade envolvidas. A primeira questão é a
composição adequada de um multivitamínico. Hoje se sabe que a dose
adequada de algumas vitaminas é muito maior que a dose estabelecida como necessária para evitar déficits nutricionais, conhecida como
RDA (Dose Diária Recomendada). Por exemplo, precisa-se de 45mg
ao dia da vitamina C para não se ter escorbuto (a doença resultante
da carência de vitamina C), mas para seus benefícios antioxidantes e
efeito, são necessárias doses muito maiores.
Outra questão é quanto à biodisponibilidade dos ingredientes, que
favorece ao corpo absorver e poder usar os nutrientes. Os minerais
na forma de óxido, como são encontrados na maioria dos multivitamínicos comerciais, são de baixa biodisponibilidade, e muito pouco
aproveitados pelas células do corpo. Os minerais na forma de quelado
com aminoácidos são mais absorvidos do que na forma de óxidos.
Quelar, que deriva da palavra grega chel, ou “garra”, significa agarrar, pinçar. Então, minerais são envolvidos com aminoácidos, que são
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mais facilmente absorvidos, propiciando, assim, sua própria absorção. Entre os diversos minerais quelados do mercado, os minerais da
marca Albion®, que inventou este processo há mais de 50 anos, são
os de maior biodisponibilidade 5,6.
Os benefícios das vitaminas também podem ter a interferência genética na capacidade de seu uso. Elas precisam ser metabolizadas
por enzimas específicas para que se tornem ativas e façam seu papel
dentro das células, sendo, de fato, precursoras de substâncias ativas.
Por exemplo, da alimentação e dos multivitamínicos se absorve o
ácido fólico, mas esta substância precisa ser metabolizado em ácido fólico ativo, que se chama metil-folato, por uma enzima chamada
metileno-tetrahidro-folato redutase (MTHFR). Existe uma alteração
genética em que o gene que sinaliza a produção dessa enzima se
torna alterado. Essa alteração genética é cada vez mais comum (variando de 10 a 40%, dependendo da população estudada) e assim as
pessoas portadoras dessa mutação não poderão sintetizar a forma
ativa do ácido fólico e terão alterações metabólicas em virtude disso.
Um multivitamínico em que as vitaminas estejam em sua forma mais
ativa certamente será mais eficaz, pois conseguirá ultrapassar esta
limitação genética 7,8.
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por que seria necessário tomar um
muLtivitamínico?
Se uma pessoa consumir de 5 a 7 porções diárias de frutas e verduras, que é a
medida necessária de alimentos para se obter todos os nutrientes necessários
diariamente, ela não precisará suplementar sua alimentação com um multivitamínico. Indubitavelmente, a alimentação é a melhor fonte de minerais e vitaminas, mas a vida e os hábitos de alimentação modernos fazem com que poucas
pessoas consigam consumir a dose diária recomendada de frutas e verduras. O
estudo do Suvimax comprovou que quem mais se beneficia do uso constante
de um multivitamínico é quem tem piores hábitos alimentares, e a intenção do
uso de um multivitamínico é garantir que não aconteça a carência subclínica dos
minerais e vitaminas essenciais para o bom funcionamento do corpo.
O interessante é observar que a carência de micronutrientes e vitaminas está relacionada com a incidência de câncer e com a recidiva de quem já teve câncer. O que
nos protege do câncer, ou de sua não recidiva após tratamento, é o sistema imune. O
sistema imune é sensível às carências nutricionais e necessita de doses adequadas
destes nutrientes para otimizar sua ação3,4.
Além disso, existe um empobrecimento contínuo do solo, o que leva à redução
do teor de micronutrientes nas frutas e verduras. O uso de adubos que regressam para a terra apenas os macronutrientes (nitrogênio, fósforo e pot ássio)
causa uma redução de micronutrientes como zinco e magnésio nas plantas.
Deste solo empobrecido, crescem plantas ‘mais fracas’, que precisam de mais
defensivos agrícolas e fertilizantes químicos para sobreviverem. O consumo
de alimentos de origem orgânica (sem uso de agrotóxicos) passou a ser uma
necessidade, já que comer uma grande quantidade de verduras e frutas ricas
em agrotóxicos poderá trazer mais malefícios que benefícios.
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High Intensity Interval
Training (HIIT)
MAIS INTENSIDADE, MENOS TEMPO: ENTENDA POR QUE NÃO É
PRECISO FICAR HORAS NA ESTEIRA PARA SE MANTER SAUDáVEL
Por Camila Fabris - Personal Trainer

s

Segundo os historiadores, as primeiras espécies dos nossos ancestrais surgiram há cerca de sete milhões de anos e, muito diferente
dos nossos hábitos atuais, o único meio de se locomoverem e obterem alimentos era através de seus próprios corpos. Utilizavamse da habilidade da corrida para caçar ou para fugir de predadores,
desta forma, rapidez, velocidade e agilidade eram essenciais para
a sobrevivência – caso contrário, facilmente morreriam. Mas nos
tempos atuais o quadro é outro: o sedentarismo faz parte da vida
de diversas pessoas, que passam horas e horas sentadas em frente
a um computador ou assistindo à televisão. Não há exigência de esforço nem mesmo pela busca da comida – basta ir ao supermercado
ou à lanchonete mais próxima para consegui-la1.

O Treinamento HIIT (do inglês High Intensity Interval Training), ou
Treinamento Intervalado Intenso é considerado um treino metabólico, uma atividade similar a que nossos ancestrais faziam em busca
de comida. O aumento da sua fama deve-se pela saturação dos exercícios aeróbicos de longa duração e baixa intensidade, junto com a
busca por métodos diferentes que ofereçam iguais (ou melhores)
condições para o corpo e saúde.
Nas academias, a maioria dos indivíduos tem o treino aeróbico como
primordial para a melhora da saúde, seja uma caminhada leve ou
uma corrida. É o exercício mais indicado pelos médicos, mas não é
necessariamente o único e o mais eficaz. O HIIT tem o objetivo de
quebrar o equilíbrio do organismo (homeostase) para fazer com que
ele desprenda a maior quantidade de energia possível para se reestruturar, ou seja, ele é dependente da intensidade, duração e tempo
do exercício. É um método que traz benefícios para o nosso dia a dia
devido ao menor risco de impacto e sobrecarga fisiológica, melhora
do metabolismo, além, claro, da estética2.
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Entenda o treinamento
metabólico HIIT

Conheça os principais
benefícios do HIIT

Além de “quebrar” o equilíbrio corporal, uma
das grandes vantagens do HIIT é continuar
estimulando a queima calórica mesmo após
o exercício9. O HIIT utiliza-se do mesmo ou
de movimentos diferentes durante períodos
de alta intensidade em um tempo menor3. O
treino pode variar com períodos de trabalho
intenso de 5 segundos até 8 minutos de duração, com 80 a 95% da frequência cardíaca
máxima (FCM) estimada de uma pessoa – sem
intensificar ao máximo 4. Dois exemplos são o
salto e a corrida de 100 metros. No Brasil, vem
aos poucos ganhando seu espaço, mas em países como Estados Unidos, Alemanha e Canadá,
eles fazem parte do dia a dia de atletas e praticantes de atividade física. Um belo exemplo de
treinadores adeptos dessa modalidade são os
jogadores da Seleção de Futebol da Alemanha,
campeã da última Copa do Mundo, realizada
no Brasil. Eles utilizam esse treino como forma de aprimorar as habilidades dos atletas e,
como vimos, com muito sucesso. É um método
prático, diferente e eficaz, sem a necessidade
de muito tempo disponível, excelente para
aqueles indivíduos muito atarefados. Importante lembrar que, como qualquer atividade
física, aquelas pessoas com algum tipo de lesão ou com doença mais séria devem procurar
um médico ou fisioterapeuta para orientação.

Resultados em 3 meses: diversas
pesquisas foram realizadas para avaliar os
efeitos benéficos do HIIT. Em um estudo feito
por Kessler e sua equipe (2012), foram notadas melhoras significativas a partir da 12ª
semana do treinamento, que foi acompanhado
de uma alimentação balanceada e saudável
para melhores resultados5.

A Faculdade Americana de Medicina Esportiva
(FAME), localizada em Indianápolis, nos EUA,
publicou um estudo de revisão de literatura
sobre o HIIT, mostrando que seus benefícios
vão muito além da melhora estética e cardiovascular, incluem melhora significativa na
aptidão aeróbia e anaeróbia, pressão arterial,
sensibilidade à insulina, ajudando os músculos
utilizarem mais rapidamente a glicose como
fonte de energia, melhora nos níveis de colesterol, gordura abdominal, peso corporal e
manutenção da massa muscular.
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nossa sensibilidade à insulina, mas que em indivíduos obesos encontra-se em níveis muito
baixos7.

Redução do desejo por gorduras:
um estudo interessante realizado com homens com sobrepeso, comparando o treinamento de longa duração e intensidade moderada com o HIIT, e a relação dos participantes
com a comida após os treinos, mostrou que
no grupo do HIIT a vontade de ingerir gordura
diminuiu 16%, sendo que no grupo de atividade moderada e longo tempo aumentou 38% a
ingesta de gordura após o exercício6.

Diminuição de lesões: as lesões
musculares podem ser maiores em atividades
de alta intensidade e longa duração devido à
falta de treinamento adequado para a preparação do corpo. Estar bem adaptado significa
ter as fibras musculares aptas a suportar o
estresse imposto pelo exercício, isto é, sua
intensidade, duração e frequência, fatores
que podem resultar em fadiga e ainda levar
a lesões musculares8. No HIIT, os riscos de
lesões são menores, pois esse tipo de treinamento não se limita apenas a alta intensidade
e ao tempo longo pela corrida, por exemplo.
Ele pode ser feito com diferentes movimento
e materiais, diminuindo a sobrecarga articular, o risco de lesões e preparando melhor a
musculatura e a articulação para treinos mais
intensos, com maior impacto e sobrecargas.

Aumento da adiponectina e redução de gordura corporal em adolescentes:
adolescentes com sobrepeso que praticam o
HIIT conseguem reduzir seus índices de gordura corporal (peso, IMC e porcentagem de
gordura) e aumentar positivamente os níveis
de colesterol LDL (o “ruim”) e da adiponectina
– um hormônio produzido nas nossas células
de gordura e que é um dos responsáveis por
controlar a ingestão alimentar e melhorar

Aumento de GH, o hormônio do
crescimento: o treino por exaustão estimula a
produção de hormônio do crescimento humano (HGH, ou simplesmente GH). Isso acontece
porque combina a intensidade adequada com
a duração correta para melhorar a capacidade
aeróbica e anaeróbica, sendo o único tipo de
exercício que atinge os músculos de contração
super-rápida, responsáveis pelo estímulo à
produção desse hormônio.

uma das grandes vantagens do HIIT é
continuar estimulando a queima calórica
mesmo após o exercício.
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COMPArE Os TIPOs
dE TrEINAMENTOs
MAIs CONhECIdOs
treiNaMeNto aeróBico
Um dos mais populares, este treinamento envolve exercício moderado, contínuo e prolongado, com repetição
de um mesmo movimento por, no mínimo, 30 minutos,
sempre mantendo a intensidade e a duração. São exemplos: caminhada, corrida e bicicleta. Em um determinado
momento, há estabilização do movimento repetitivo. Ao
longo dos anos, se não houver variações, pode desestimular a continuidade do exercício.

treiNaMeNto eM circuito
Este tipo de treinamento se utiliza da variação de estímulos e intensidade, similar ao intervalado, porém com
repetição de diferentes movimentos em vez de um único movimento. É estimulante por variar os exercícios e
poder ser realizado em qualquer lugar. Um exemplo é a
ginástica com vários exercícios diferentes. É necessário o
acompanhamento de um profissional de Educação Física.

croSSFit
Programa de treinamento de força e condicionamento
físico,mistura exercícios aeróbicos com levantamento de
peso em séries que variam a cada dia. Estimula a resposta
neuro-endócrina e pode ser realizado ao ar livre ou em
galpões. Necessita o acompanhamento de um profissional especializado e que programe os exercícios.

hiit
O HIIT não está limitado à execução, ou seja, você pode
fazê-lo com levantamento de peso, pedalando, caminhando, jogando tênis, nadando, andando de skate, correndo,
no step, no elíptico, entre outras atividades realizadas
na academia, nos clubes ou ao ar livre. Isso significa que
você pode incluir O HIIT entre as atividades mais prazerosas para você, obtendo um efeito psicológico mais estimulante e dinâmico.

Um teste recomendado pela FAME para avaliar sua
capacidade cardíaca é o “teste da conversa”: para
atingir a intensidade necessária, o indivíduo deve
se sentir pouco confortável para conversar durante
o tempo mais intenso do exercício. No período de
recuperação, que exige 40 a 50% da FCM, o indivíduo
deve perceber sua recuperação em uma intensidade
confortável. Os tempos do treino podem ser entre
20 e 30 minutos, dependendo, é claro, das condições
fisiológicas individuais.
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exemplos de treinamento hiit

Insanity: Exercícios físicos que dispensam o uso
de aparelhos, sendo que todos os movimentos são
realizados com o peso do próprio corpo.

Método Little – Gibala (Protocolo desenvolvido
no Canadá): Constituído por 60 segundos de alta intensidade e

Método Tabata (Protocolo Japonês): oito ciclos
de 20 segundos com maior intensidade possível alternados
com 10 segundos de descanso, tendo como duração 4 minutos,
sendo utilizado qualquer exercício para este treinamento.

Peak 8 – Dr. Mercola: Realiza um tempo total de 16

Verdades sobre o HIIT
Atividades de Alta Intensidade melhoram a Densidade Mineral
óssea (sigla: DMO), um processo dinâmico de formação
e reabsorção do tecido ósseo chamado remodelação. A
manutenção da DMO é muito importante para a prevenção da
osteoporose, mas costuma se agravar com o passar dos anos.
Corrida, salto em distância, treinamento com peso, esportes
de alto impacto, como tênis, futebol, futebol americano, subir
escadas, entre outras atividades são alguns exemplos de
prevenção da osteoporose com o HIIT.
Melhora no Colesterol Total.
Diminui o Risco de Lesões por não se limitar apenas à Corrida.
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75 segundos de baixa intensidade,com valores duas vezes menores,
sendo executados no total 8-12 ciclos, com frequência recomendada
de 3 vezes por semana, também pode ser feito em uma bicicleta.

minutos com 30 segundos de intensidade ente 80-90% da FC
máxima para 1 minuto e 30 segundos de intensidade entre 40
– 55% da FC máxima.

Mais intensidade, menos tempo e
mais prazer em se exercitar!
A intensidade semanal do HIIT é importante, portanto, ao incluí-lo no seu dia
a dia, inicie com uma vez por semana, respeitando os limites mecânicos, cardiovasculares e respiratórios do seu corpo, percebendo as adaptações fisiológicas ocorridas. Depois, inclua mais uma vez na semana e, assim, distribua os
treinos adequadamente na sua planilha, intercalando com outras atividades,
como as de fortalecimento muscular. Os exercícios podem ser feitos com alta
intensidade de 1 a 2 minutos, por exemplo, e seguido por um período de
recuperação de baixa intensidade, caminhando por 2 a 3 minutos. Os tempos
podem variar de acordo com sua capacidade cardiorrespiratória. Essa prática
possibilita que o indivíduo tenha tempo suficiente para se recuperar e realizar
outro intervalo de alta intensidade. Antes de iniciar as atividades por conta
própria, busque orientação profissional para que o acompanhamento e organização das atividades sejam realizados da forma mais proveitosa possível.

FITNEss

SurFar

SpriNt’S de uMa partida de têNiS

Boot- caMp
SuBir/descer escadaS

circuito: Sequência de no mínimo 5 exercícios de resistência e
cardiovascular com um tempo máximo de treino de 15 minutos. O ideal
é ter uma progressão no número e duração de cada exercícios de acordo
com as suas limitações; Inclui exercícios como agachamentos, push ups,
polichinelos, corrida, saltos

pedaLar
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CUrTAs

MAUs-TrATOs NA
INFÂNCIA AssOCIAdOs Às
ANOMALIAs dA MAssA
CINZENTA CErEBrAL:
ABUSO PODE LEVAR A DANOS
PERMANENTES NO CÉREBRO
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CUrTAs
UM ESTUDO INTERNACIONAL ANALISOU A ASSOCIAÇÃO ENTRE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
E O VOLUME DE MASSA CINzENTA CEREBRAL, RESPONSáVEL PELO PROCESSAMENTO DE
INFORMAÇÕES. OS RESULTADOS REVELARAM UM DÉFICIT SIGNIFICATIVO EM DIVERSAS
REGIÕES DO CÉREBRO EM DESENVOLVIMENTO APóS O ABUSO.

d

de acordo com a organização Mundial de Saúde (oMS), maustratos à criança são definidos como todas as formas de maustratos físico ou emocional, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial ou outro, resultando
em dano real ou potencial para a saúde da criança, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade no contexto de uma relação
de responsabilidade, confiança ou poder.

Com o intuito de examinar as regiões cerebrais, com menor ou
maior volume de substância cinza nos indivíduos maltratados,
usou-se um método metalítico de neuroimagem tridimensional
chamado “mapeamento diferencial assinado” (SDM), desenvolvido
expressamente por Radua.

Até agora, os resultados dos estudos de neuroimagem estrutural
realizados tinham sido inconsistentes. Um novo estudo, publicado no American Journal of Psychiatry e realizado por especialistas da London´s King´s College e FIDMAG, Sisters Hospitallers
Foundation for Research and Teaching, tem proporcionado novas
descobertas. “Maus-tratos na infância atuam como um estressor
grave, que produz uma cascata de mudanças fisiológicas e neurobiológicas, que por sua vez levam a suportar alterações na estrutura do cérebro”, afirma Joaquim Radua, pesquisador da FIDMAG
e do centro britânico.

Em comparação com os sujeitos não maltratados, os indivíduos expostos a maus-tratos infantis tinham um volume significativamente
menor de substância cinzenta em várias zonas do cérebro: no giro
orbitofrontal e temporal superior direito, que se estendia à amígdala,
à ínsula e aos giros parahipocampal e temporal médio, bem como
nos giros frontal inferior pós-central esquerdos. “Os déficits nas
regiões orbitofrontal-temporal-límbica direita e frontal inferior esquerda permaneceram em uma análise de subgrupo de participantes
não medicados, o que indica que estas alterações não foram relacionadas à medicação, mas aos maus-tratos”, indica Radua.

A fim de quantificar as alterações em volumes de matéria cinzenta,
a equipe de pesquisa, que inclui a National University of Singapore,
realizou uma meta-análise dos estudos de morfometria baseada
em voxel (VBM) sobre maus-tratos na infância.

Por outro lado, o especialista espanhol salientou que anormalidades
no giro pós-central esquerdo apenas se observaram nos indivíduos
maltratados de maior idade. Estes achados demonstram que as anomalias de substância cinzenta mais consistentes em indivíduos expostos a maus-tratos infantis se encontram nas regiões pré-frontal,
ventrolateral e límbica-temporal. Após os maus-tratos, estas regiões
têm um desenvolvimento relativamente tardio e a sua disfunção poderia explicar o déficit afetivo e cognitivo de pessoas com história de
abuso infantil. “Estes dados mostram as graves consequências das
adversidades ambientais infantis no desenvolvimento cerebral. Esperamos que os resultados deste estudo ajudem a reduzir os riscos
ambientais durante a infância e a desenvolver tratamentos para estabilizar estas alterações morfológicas”, conclui o pesquisador.

A VBM é uma técnica de análise de neuroimagem que permite
investigar diferenças focais na anatomia do cérebro comparando
as ressonâncias magnéticas cerebrais de dois grupos de pessoas.
O estudo incluiu 12 conjuntos diferentes de dados, que compreenderam um total de 331 indivíduos (56 crianças ou adolescentes
e 275 adultos) com história de maus-tratos na infância, além de
362 pessoas que não foram maltratadas (56 crianças ou adolescentes e 306 adultos).

anormalidades não relacionadas à medicação

Fonte: Plataforma SINC. “Childhood maltreatment associated with cerebral grey
matter abnormalities: Abuse coul lead to permanente brain damage”.
ScienceDaily. ScienceDaily,18 June 2014.
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VITrINE

UPLIFT

CrEALIFT

O UpLift é um suplemento à base de microgrânulos de
cafeína, encapsulados com a tecnologia exclusiva Licaps®
da Capsugel. Os microgrânulos proporcionam a liberação
gradativa da cafeína, garantindo, assim, o efeito com ação
prolongada. UpLift promove a melhora do desempenho
durante as atividades físicas e da concentração no dia a
dia, pois aumenta a capacidade de resistência do organismo e reduz a percepção de esforço.

O CREALIFT® é um suplemento alimentar feito com creatina alemã Creapure™, constituído por 100% de creatina monoidratada,
altamente purificada, fabricada com exclusivo processo patenteado
pela Alzchem Trot sberg GmbH e que utiliza alta tecnologia industrial para garantir um produto comprovadamente eficaz. O CREALIFT® acelera a reposição de fosfato dentro das células, que servirá
como reconstrutor da molécula de ATP – sigla famosa na biologia
por ser a principal fonte de energia para as células utilizarem em
exercícios de alta intensidade e explosão.

Benefícios:
Benefícios
• tecnologia Licaps®;
• liberação gradativa de cafeína;
• ação prolongada;
• energia e melhor performance para
atividades físicas e intelectuais.
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• 100% creatina monohidratada e altamente purificada;
• CreapureTM;
• promove aumento de energia e força muscular;
• redução de fadiga após exercícios;
• melhora o desempenho físico.

VITrINE

sWEETLIFT

xYLITOL

O SweetLift traz, sem prejudicar a sua saúde, o poder doce
para suas bebidas e preparações. Como assim? Através da
união naturalmente perfeita da taumatina – proteína obtida
do fruto katemfe e utilizada há séculos pelos nativos da áfrica
Ocidental – com a estévia, planta originária da América do
Sul. Excelente opção para agregar mais sabor ao café da
manhã, lanche da tarde ou à ceia.

O xylitol é um adoçante de fonte natural e sua versatilidade
também chama a atenção: pode ser utilizado tanto na culinária
como para adoçar o café, sucos ou vitaminas, destacando-se
pelo seu sabor semelhante à sacarose. A boa notícia é que ele
não tem os efeitos colaterais negativos associados à sacarose,
é de baixa caloria, baixa quantidade de carboidratos e pode ser
consumido sem culpa.

Benefícios:

Benefícios:

• sem lactose e sem glúten;
• 100% de fonte natural;
• sabor doce, sem retrogosto amargo;
• suporta altas temperaturas
sem sofrer degradação.

• adoçante sem lactose, sem glúten
e sem maltodextrina;
• poder adoçante equivalente ao açúcar;
• 100% de fonte natural;
• sabor doce, sem retrogosto amargo;
• baixo índice glicêmico.
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Colágeno: a beleza
de dentro para fora
manter a estrutura do coLágeno é a cHave para a beLeza.

A

A partir dos 30 anos, linhas finas, rugas e perda de elasticidade são sintomas
comuns associados com o envelhecimento da pele. O acúmulo de exposição ambiental e uma diminuição natural na renovação celular contribuem para outros
sinais associados à idade: pele seca e sem brilho1.

o que é o coLágeno?
O COLáGENO É UMA PROTEÍNA FORMADA POR UMA
TRIPLA HÉLICE DE AMINOáCIDOS QUE COMPÕE AS
FIBRAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORPO.
É a prot eína mais abundante do corpo humano, representando 25% do tot al
de prot eínas, sendo o maior constituinte do tecido conectivo, ou seja, da pele,
cartilagem, dos tendões e ossos. O colágeno é sintetizado pelos fibroblastos
(células da pele), condrócitos (células da cartilagem) e osteoblastos (células ósseas), e existem 23 tipos de colágeno, sendo que os tipos 1 e 3 são os que estão
presentes na pele2,3.
Em fu nção da sua forma, é uma prot eína bastante elástica e, por isso, consegue
exercer sua fu nção de manter a resistência e elasticidade da pele, dos ossos,
músculos, tendões e ligamentos, evitando fraturas, distensões e rompimentos
nessas estruturas. A reparação constante da estrutura do colágeno favorece
a manutenção do brilho e maciez da pele, evitando a formação de sulcos que
originam as rugas2,4.
É fácil perceber a deficiência de colágeno e de tecido conjuntivo. As alterações,
observadas com o avanço da idade, estão diretamente relacionadas às mudanças da qualidade e da quantidade da prot eína. O tecido conjuntivo, que serve
como base estrutural, apresenta rigidez e menor elasticidade, gerando o aparecimento de atrofia, rugas e lassidão na superfície da pele1.
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Juventude x
estresse oxidativo

O que é
o estresse oxidativo?

Qual mulher nunca ouviu falar nos principais “inimigos” da
beleza? O sol excessivo, cigarro e toxinas podem afetar a elasticidade da pele, mas outro fator também tem sido diretamente
ligado ao envelhecimento cutâneo: a glicose, fundamental para
a vida da célula, pois é o seu combustível. No entanto, observando a velocidade com que os indivíduos diabéticos envelhecem, notou-se que a exposição crônica a esse carboidrato
simples estimula no corpo um processo chamado glicação5.

“O oxigênio que respiramos gera naturalmente compostos
oxidantes dentro de nossas células. Esse é um processo necessário para a formação de energia e para que as células se
mantenham vivas. Para combater esses compostos, o corpo
desenvolveu um sistema antioxidante, ou seja, um sistema parecido com “sujou, lavou”. São enzimas, proteínas, vitaminas e
minerais que recuperam a célula e mantêm nossa vivacidade.
Com o tempo, o corpo já não é mais o mesmo e não consegue
se recuperar facilmente, necessitando de uma ajuda externa
para reparar seus tecidos.”10

A glicação é um processo químico que ocorre dentro do corpo,
no qual uma proteína (colágeno) e um carboidrato (glicose)
reagem ao se encontrarem. Essa ligação faz com que o colágeno seja destruído e perca sua função de sustentabilidade6-8.
Evidências também mostram que as reações de glicação são
aceleradas pelo estresse oxidativo (veja quadro ao lado) nas
células da pele9, que age como fator central nos eventos que
desencadeiam o envelhecimento cutâneo na célula4.

Os famosos “radicais livres” são capazes de quebrar as
proteínas (colágeno), alterar o ciclo de renovação da pele,
danificar o DNA e promover a liberação de citocinas inflamatórias – os principais gatilhos na geração de alterações
inflamatórias da pele 4,11-14.

A principal razão dos benefícios da suplementação de colágeno é a presença de aminoácidos que não são comumente encontrados na alimentação ou em suplementos proteicos convencionais, como o whey protein. São eles: Glicina, Prolina e Hidroxiprolina,
principais constituintes do colágeno. Uma característica comum para todos os colágenos é a sequência de peptídeos, que pode ser
expressa como (Gly-X-Y), onde Gly é a Glicina e X-Y são frequentemente representados pela prolina (Pro) e hidroxiprolina (Hyp),
respectivamente. Esta sequência é necessária para o colágeno compor fibrilas que se organizam para formar fibras, oferecendo
integridade estrutural para a matriz extracelular do tecido conjuntivo.

comparação entre valores médios
de aminoácidos de três fontes proteicas 3

%

de aminoácidos

Peptídeos
de colágeno

Proteína concentrada
de soro do leite

Proteína isolada
de soja

Glicina

20

1,5

4

Hidroxiprolina

12

0

0

Prolina

13

4

5

Colágeno e fatores hormonais
Além de apresentar uma quantidade de colágeno menor que os homens, as mulheres sofrem com a questão hormonal. A deficiência
de hormônios sexuais (estrógeno, testosterona, DHEA) e de hormônio do crescimento, que ocorre no sexo feminino por volta dos
45-50 anos, reduz a produção de fibroblastos (células que produzem colágeno). Sem elasticidade dos tecidos, o sangue não percorre
com a mesma velocidade e o mesmo fluxo, reduzindo o aporte sanguíneo para as células, a pele e as glândulas sebáceas. Estes
hormônios em particular possuem grande influência sobre a pele15-23.
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Avanço da idade, glicação, estresse oxidativo e queda hormonal: o que posso fazer para combatê-los?
Juntos, esses processos são os responsáveis por deteriorar o colágeno da pele, esgotar as reservas de vitamina A e C e de todos os
outros estoques de antioxidantes que produzimos e ingerimos para manter a pele bonita. Eliminar os fatores primários e fornecer
os nutrientes certos para a reparação normal da pele e das suas células é evidenciado em diversos estudos científicos. Diante
disso, a área da Nutrição aproveita-se dos benefícios do colágeno hidrolisado, ou dos Peptídeos de Colágeno, que são pequenos
agrupamentos de aminoácidos obtidos do colágeno tipo 1 através de processo produtivo que utiliza tecnologia de ponta e controles
rígidos de hidrólise química e enzimática. Desta forma, facilita-se a absorção do colágeno e sua chegada à pele3. Estes aminoácidos
específicos atuarão no local desejado do corpo, apresentando muitos benefícios.
Como se obtém colágeno da alimentação?
Podemos obter os aminoácidos e nutrientes específicos para a formação de colágeno
que estão presentes, respectivamente, nas fontes proteicas, como carnes (vermelha,
aves e peixes), e proteínas em geral (gelatina e suplementos proteicos), e nas frutas
cítricas, fontes de vitamina C (laranja, morango, kiwi, limão, acerola e abacaxi), além
das principais fontes de vitamina E (azeite de oliva extravirgem e peixes).
A gelatina é uma boa fonte de colágeno?
Embora a gelatina seja uma fonte de colágeno, sua hidrólise é diferente da dos peptídeos bioativos, resultando em uma proteína de grande peso molecular, difícil de
ser digerida. Seu consumo também não é acompanhado da ingestão de nutrientes
essenciais para sua ressíntese no corpo, tais como a vitamina C e vitamina E, assim,
sua função dentro do organismo pode ficar prejudicada. Além disso, nutrientes
essenciais para a estrutura da pele e cartilagens, como o silício, são igualmente
importantes para fazer parte da alimentação diária e que não encontramos na gelatina em si.
Qual a diferença entre colágeno hidrolisado e peptídeos de colágeno?
O colágeno hidrolisado é produzido pela hidrólise química (quebra de uma grande molécula em pequenas partes por uma ação enzimática) de colágeno animal
(bovino, suíno ou proveniente de aves). Este processo de hidrólise não é controlado e apresenta tamanhos de moléculas e graus de absorção diferentes e não
documentados.

De que forma os
Peptídeos de Colágeno
melhoram a pele?
Estes peptídeos de colágeno estão se mostrando muito
eficazes na melhora do aspecto da pele. Estudos avaliaram a ingestão de 10g de peptídeos de colágeno por dia,
comparados com o grupo controle que não consumiu
esta proteína. Foram obtidos resultados surpreendentes, dentre os quais: aumento da hidratação da pele em
28% para 91% do grupo após oito semanas de consumo,
redução de 41% das microrrugas para 77% do grupo
após seis semanas de consumo, e redução de 17% do
total da superfície enrugada para 68% do grupo após 12
semanas. Já o grupo controle apresentou aumento de
30% nas rugas profundas após as 12 semanas de estudo. Portanto, a ingestão de Peptídeos de Colágeno está
intimamente ligada aos indicadores de beleza da pele,
tais como aumento da hidratação e melhoria da maciez,
graças à redução de microrrugas e à prevenção de rugas
profundas. Estes benefícios estão ligados ao estímulo da
produção do colágeno endógeno, provocado pelo consumo dos peptídeos, graças à sua composição única de
peptídeos e aminoácidos3. Eles podem agir como uma
fonte de proteína, mas contêm aminoácidos específicos
e essenciais à pele.

São chamados peptídeos de colágeno os colágenos hidrolisados de alta qualidade,
em que o grau de hidrólise e o tamanho dos peptídeos resultantes são conhecidos
e estudados. A matéria-prima para a obtenção dos peptídeos de colágeno, assim
como para gelatina, é a proteína de colágeno. Os peptídeos de colágeno, contudo, são moléculas relativamente pequenas
com peso molecular de menos de 10.000 daltons. Os peptídeos são compostos de no mínimo 2 e no máximo 100 aminoácidos. Eles são caracterizados por excelente solubilidade em água gelada e não formam gel mesmo em soluções altamente
concentradas, diferente da gelatina. Um exemplo é o Peptan®, produto fonte de peptídeos de colágeno da marca Rousselot,
com alta absorção, devido ao seu tamanho molecular relativamente pequeno (2000 a 5000 daltons).
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supLementação com peptídeos de coLágeno, vitaminas e minerais
Nem sempre a alimentação pode ser suficiente para fornecer a quantidade ideal de nutrientes que nosso organismo precisa a partir dos 30 anos
ou diante dos sinais, como os citados acima.
Proksch e colaboradores realizaram um estudo com o objetivo de avaliar se os peptídeos de colágeno são eficazes nos parâmetros relacionados com o envelhecimento cutâneo. O estudo avaliou 69 mulheres com idade entre 35 e 55 anos. Os pesquisadores observaram que a suplementação de 2,5 g ou 5,0 g de
peptídeos de colágeno uma vez ao dia durante oito semanas melhorou significativamente a elasticidade da pele das mulheres participantes24. Entretanto, os
pesquisadores ressaltam que a formação de colágeno na pele, seja proveniente tanto da alimentação quanto da suplementação, é associada com a ingestão
de outros nutrientes, como a vitamina C e silício25-27.
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