Prezado
leitor,
Um marco serve para lembrarmos de um momento que foi decisivo
na história de algo ou alguém. Estamos celebrando esta décima
edição como um marco de amadurecimento, um feito importante
de nossa jornada inovadora, tão importante quanto foi o de nossa
primeira edição.

www.revistaessentia.com.br

www.essentia.com.br

/essentiapharmacia

Depois de 10 edições, a Revista Essentia se concretiza como marco
referencial, que expressa a nossa posição como empresa e aponta
nossa visão de mundo, valores, fundamentando o rumo escolhido.
Essas publicações aconteceram em um espaço de 4 anos. Nesse
período, buscamos sempre fortalecer nossos pilares, sendo um
deles o Conhecimento como elemento transformador na Consciência do indivíduo, baseado na ciência e ampliando a arte de viver.
Através dessas 10 edições, compartilhamos ideias e paradigmas
inovadores, tendo sempre o ser humano como foco central, com
o propósito de facilitar o acesso de nossos clientes, médicos e
nutricionistas às mais variadas atualizações científicas de maneira
integral, acompanhando as evoluções da ciência e a expansão da
percepção.
É possível perceber que esta edição está realmente especial. Reunimos os artigos que, segundo nossos prescritores, tiveram maior
relevância em sua prática clínica e reescrevemos eles, após uma
atualização científica.
Acreditamos que os artigos aqui contidos despontem como alguns
dos temas mais relevantes na área da medicina e nutrição, e vêm se
consolidando perante os profissionais brasileiros e mundiais.
Esta revista também marca uma nova etapa na empresa, que com
uma nova sede faz-se possível expandir e continuar a nossa Caravana de Sonhos. Estamos muito felizes em compartilhá-la com você.

Imagens:
shutterstock
Tiragem:
30.000

Esperamos que aprecie a leitura.

Paulo Urban
Diretor
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ACONTECEU

HELLO WHOLE FOODS,
“What is in our products is as important as what is
not in them.” – O que está em nossos produtos é tão
importante quanto o que não está. Ao ler isso, sabíamos que estávamos no lugar certo. A frase sobreposta à linha da Essential Nutrition no Whole Foods,
em Piccadilly, nos dava as boas vindas.
Atualmente, o Whole Foods é a maior rede mundial de
alimentos saudáveis, com lojas nos Estados Unidos,
Canadá e Reino Unido. Naturalmente americana, foi
criada na década de 80 com o objetivo de vender
produtos orgânicos e privilegiar pequenos fornecedores locais. Estavam empenhados em melhorar a vida
das pessoas. Seu mix de produtos locais e globais
são criteriosamente selecionados sob rigorosos
padrões que levam em conta características como
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alimentos livres de conservantes artificiais, antibióticos nas carnes ou leite, pesticidas nos produtos agrícolas, preocupação ambiental e bem-estar animal.
Durante os primeiros dias de lançamento, os visitantes puderam experimentar as proteínas, o Chocolift e
conhecer receitas que levam Fiberlift e Collagen Skin.
No terceiro dia, durante a degustação em Piccadilly,
aproveitamos para bater um papo com John Mackey,
fundador e CEO mundial do Whole Foods. Mackey
é também o grande nome por trás do “Capitalismo
Consciente”, movimento que prega que as empresas
devem se guiar por um propósito maior do que o de
lucrar e remunerar investidores.
Assim como o Whole Foods, a Essential Nutrition
possui na qualidade dos produtos o seu mais alto
valor. A excelência dos produtos vem de fórmulas
inteligentes, onde todo ingrediente é acrescentado na
proporção ideal para o melhor funcionamento do seu
organismo. Todos os nossos produtos são desenvolvidos sem adoçantes artificiais, sem açúcar, sem
conservantes, sem lactose, sem glúten.
Quando você estiver viajando pelo Reino Unido, não
deixe de nos visitar nas lojas Whole Foods UK, em
Cheltenham, Giffnock, Richmond, Stoke, Piccadilly e
Kensington High Street.

O SEGREDO

está na proporção e qualidade
dos ingredientes
Um lançamento em especial marcou o primeiro
semestre de 2016 da Essential Nutrition e a participação da Essentia Pharma no 29º Congresso Ortomolecular, em São Paulo.
Soup Lift é uma saborosa combinação entre o tradicional e o que há de mais moderno na nutrição. Seus
ingredientes fornecem equilíbrio nutricional aliado à
sensação de conforto que uma sopa caseira nos traz.
Ela foi desenvolvida por uma equipe multiprofissional
que envolveu médicos, nutricionistas, farmacêuticos
e uma chef de cozinha especializada.
A qualidade, bem como a proporção dos alimentos
utilizados neste mais novo produto da linha, foi fundamental para que Soup Lift fosse considerada uma
refeição balanceada e nutritiva. Durante o pré-lançamento, no primeiro final de semana de junho, os
profissionais e palestrantes do evento foram convidados a ler o rótulo, observar seu valor nutricional e
degustar a sopa que virou a sensação do congresso.

Soup Lift possui 12g de peptídeos de colágeno
Peptan® e 16g de proteína, ingredientes de origem
natural e criteriosamente selecionados. Suas vitaminas e minerais são de alta biodisponibilidade,
o que os tornam ideais para uma absorção mais
eficiente pelo organismo. Em sua composição não
existem substâncias químicas para realçar o sabor,
um cuidado único, para que Soup Lift harmonize
sabor, saúde e praticidade.
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06-08

OUTUBRO

Local: Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo, SP.
Com tema principal “Nutrição Funcional: Evidências que inspiram ações e transformam
vidas!”, este ano o congresso da VP deve reunir aproximadamente 2.000 pessoas entre nutricionistas, estudantes, médicos, farmacêuticos e educadores físicos para uma programação
científica sobre nutrição clínica e esportiva.

XX Congresso Brasileiro de Nutrologia
Local: Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo, SP.
Em sua 20a edição, a Sociedade Brasileira de Nutrologia promove no início de outubro três
dias de atualizações científicas com mais de 60 temas. O evento é considerado como
referência superior entre especialistas de todo o país, sendo que em 2015 contou com a
presença de 3.482 participantes, entre eles, 88% médicos de diversas especialidades.

08

Simpósio de Nutrição Esportiva e Funcional

15

V Meeting Brasileiro de Nutrição Esportiva

OUTUBRO

OUTUBRO

Local: Holiday Inn Natal, Natal, RN.
O evento fora do eixo Rio-São Paulo coloca Natal entre as capitais brasileiras que buscam
fomentar o debate sobre saúde e qualidade de vida. Entre os palestrantes estão o Dr. Luciano
Bruno com o tema “Estratégias nutricionais para o gerenciamento do peso: compostos bioativos”, a Dra. Rita Castro tratando sobre “A epigenômica nutricional na prática clínica: o que
devemos considerar”, e o Dr. Daniel Coimbra abordando o tema “Nutrição esportiva no idoso:
aspectos fisiológicos, metabólicos e nutricionais”.

Local: Fecomercio, São Paulo, SP.
À frente do evento estão o farmacêutico bioquímico Henry Okigami e o nutricionista e
educador Marcelo Carvalho como coordenadores científicos. Segundo os organizadores,
essa edição está voltada para a composição corporal, onde o delineamento e o ganho de
massa magra serão explorados pelos sete palestrantes já confirmados: Dr. Daniel Percego,
Dr. Eric Slywitch, Dr. Bruno Cesar, Dra. Daniela Seixas, Dr. Humberto Nicastro, Dr. Marcelo
Carvalho e Henry Okigami.

15-16

Rio Sport and Health

21-23

ExpoNutrition – Business & Sport & Show (8ª ed.)

OUTUBRO

OUTUBRO

8

XII Congresso Internacional de Nutrição
Funcional 2016

Local: Hotel Windsor Barra, Rio de Janeiro, RJ.
O futuro do esporte está na medicina atual. Com essa proposta, a terceira edição de Rio
Sport and Health vem consolidando o sucesso das edições anteriores. Presidido pelo Dr.
Marcelo Tannure, o evento reunirá aproximadamente 30 palestrantes, entre os quais médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos e atletas de alto nível, para relatar
suas experiências e difundir seus conhecimentos.

Local: Pavilhão Branco – Expo Center Norte, São Paulo, SP.
A ExpoNutrition é uma das feiras mais movimentadas do setor da nutrição esportiva no
Brasil. Em 3 dias de evento, expositores do mercado de suplementação esportiva apresentam suas novidades para atletas, nutricionistas, lojistas e a um público de entusiastas que se
reúnem para conhecer novas maneiras de melhorar a sua performance esportiva.
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28-30
OUTUBRO

II Congresso Internacional de Medicina
Integrativa para a Saúde Mental
Local: HB Ninety Convention, São Paulo, SP.
Medicina Integrativa para a Saúde Mental é uma abordagem de corpo inteiro, utilizando
vários campos da medicina e ciências nutricionais para ajudar pacientes a recuperar o
bem-estar mental. Agora presente no Brasil, a organizadora do evento, IMMH (Integrative
Medicine for Mental Health) Brasil, defende que problemas de saúde subjacentes contribuem para o desequilíbrio químico do cérebro, e que o tratamento das doenças mentais e
distúrbios relacionados podem ser tratados com sucesso por meio de uma combinação de
exames especializados, terapias nutricionais e abordagens tradicionais.
No foco das palestras estão os tratamentos práticos para depressão, esquizofrenia, autismo,
TDAH, transtorno bipolar, comportamento obsessivo compulsivo e vários outros transtornos
mentais.

28-30
OUTUBRO

V Congresso Latino Americano
de Fisiologia Humana da WOSSAM
e Grupo Longevidade Saudável
Local: Centro de Convenções do Maksoud Plaza Hotel, São Paulo, SP.
Este é, sem dúvida, o congresso que mais reúne e atrai médicos que representam a medicina preventiva no país. No primeiro dia da programação, um seminário sobre estratégias
terapêuticas no envelhecimento masculino e feminino será conduzido pelo belga Dr. Thierry
Hertoghe, que ao lado do Dr. Ítalo Rachid, faz parte do comitê científico do evento. Nos dias
seguintes, Dr. Uzzi Reiss (US), Dr. Malcom Carruthers (UK), Dr. Jacob Teitelbaum (US), Dr.
Anoop Chaturvedi (IN), Dr. Jorge Hallak (BR), Dr. Cícero Coimbra (BR), Dr. Hugo Maia (BR)
e Dr. Ítalo Rachid (BR) dividem a plenária com temas relevantes e atuais sobre evolução
saudável com foco em fisiologia hormonal.

18-19

NOVEMBRO

III LifeStyle Summit Brazil – Simpósio
Internacional de Saúde Funcional
e Estilo de Vida
Local: Fecomercio, São Paulo, SP.
O simpósio, através de palestras e exposições, marca o principal encontro no país de profissionais que atuam na área da medicina e saúde através do estilo de vida. Com o foco em
sistemas de cuidados de saúde sustentáveis, esta área da medicina se baseia no estilo de
vida como possível intervenção terapêutica para a prevenção, tratamento e reversão de
condições crônicas como o diabetes tipo 2.

25-26

NOVEMBRO

IV Encontro de Nutrição Esportiva e Estética
Local: Hotel Sibara Flat & Convenções, Balneário Camboriú, SC.
Esta é a quarta edição do Encontro de Nutrição Esportiva e Estética que promove a atualização científica de nutricionistas, estudantes de nutrição e educadores físicos de todo o país.
As palestras trazem nomes já conhecidos deste público e vêm propor a discussão e reflexão
sobre uma das áreas que mais cresce no Brasil, a nutrição estética e esportiva.
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Vitamina D
Os benefícios de níveis
séricos elevados
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E

m 2012, o total de estudos sobre os
benefícios da vitamina D era pouco
mais de 8.200. De lá para cá, estes
números foram crescendo e já são mais
de 17.000 artigos novos sobre o tema.
E continuamente aumentando, desde
que cientistas e médicos ainda trabalham para compreender a totalidade da
complexa essencialidade desta molécula dentro do corpo humano.
Inicialmente descoberta, a vitamina D
era indicada para a saúde dos ossos,
prevenção e tratamento do raquitismo.
Atualmente, estudos têm demonstrado
implicações mais amplas em muitos
sistemas do corpo. Entre outros, auxilia
o sistema imune através da prevenção
de infecções e por sua função imunomoduladora; fortalece o sistema osteomuscular; atua na prevenção de doenças
cardíacas; previne doenças degenerativas do sistema nervoso; age preventivamente em diversos cânceres.
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Como se pode ver, descobertas recentes que revelam benefícios protetores da vitamina D não param.
Não por menos, a vitamina D é o único substrato de
um esteroide hormonal que funciona, como todos os
esteroides, ‘ligando’ e ‘desligando’ genes. Isto significa que ela possui muitos diferentes mecanismos de
ação quanto os 2.000 genes que ela própria regula,
e isso é bem significativo se pensarmos que até o
momento descobertas apontam que nosso genoma
teria, aproximadamente, de 27.000 a 30.000 genes.1-3
Talvez, ao final desta leitura, o leitor se interessará
em fazer um exame de sangue para a medição dos
seus níveis de vitamina D.

A VITAMINA DO SOL
A ciência acredita que a vitamina D é o hormônio
mais antigo do planeta, com uma existência de
cerca de 750 milhões de anos, desde que conjuntos
de organismos aquáticos microscópicos com capacidade fotossintética (fitoplâncton) começaram a
evoluir. Não se sabe exatamente como a vitamina D
se desenvolveu, mas uma teoria é que, inicialmente,
tinha a função de filtro solar e que, na sequência,
ajudou no caminho evolucionário da vida aquática
para a vida em terra firme: a necessidade de cálcio.
O oceano apresenta um ambiente rico em cálcio. No
entanto, uma vez que certas formas de vida deixaram o oceano para a terra firme, pouco cálcio estava
disponível, desde que este se encontrava no solo.
Nesse processo evolucionário, foi necessário um
método eficiente para absorver o cálcio da dieta, a
fim de manter a função neuromuscular e esquelética. A solução veio através da exposição da pele à
luz solar, produzindo assim a vitamina D, que desempenhou um papel crítico na manutenção da homeostase do cálcio e na promoção da evolução de grandes
espécies de vertebrados, incluindo os gigantes dinossauros.4,5
O nome que recebeu, quando descoberta, no início do
séc. XX, infelizmente é impreciso, visto que ela não é
verdadeiramente uma vitamina. Como um hormônio,
seu corpo pode produzí-la, o que não ocorre com as
vitaminas. Mesmo quando ingerida, através de um
alimento ou suplemento, é preciso ser sintetizada
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para se transformar em pró hormônio, ou vitamina D
na forma ativa CALCITRIOL – ou seja, 25(OH)D.
A vitamina D pode se apresentar sob 2 formas: D2
(através dos alimentos) e D3 (através da luz e suplementos). Ambas são metabolizadas sob a forma
25(OH)D e, independentemente se esta vitamina é
obtida através da luz solar, suplemento ou alimento,
ela sempre passa pelo fígado e depois é direcionada
para o rim, que a transforma na sua forma ativa –
então capaz de executar suas funções.
Nos alimentos, a vitamina D está nos laticínios, sardinha e atum (enlatados), óleo de fígado de bacalhau,
bife de fígado e salmão (não de cativeiro), mas estes
alimentos são de consumo limitado e possuem
pouca quantidade da vitamina.6-8
Logo, diferentemente das outras vitaminas, a quantidade ideal de vitamina D no organismo não depende
muito da ingestão de alimentos. Eles podem contribuir em pequenas quantidades, mas não são capazes de fornecer quantidades suficientes.
Para isso, é imperativa a exposição da pele à luz solar
regularmente (sem filtro), o mesmo processo como
as plantas criam seu alimento através da exposição
aos raios solares. Ou seja, uma forma de fotossíntese:
o uso da luz para sintetizar um químico, o que torna
sua ideal obtenção um pouco mais complexa, em
comparação com as outras vitaminas.

COMO ANDA SUA
EXPOSIÇÃO AO SOL?
É popularmente conhecido que de 15 a 20 minutos de
exposição ao sol (período mais quente do dia e sem
o uso de filtro solar) pode fornecer uma dose benéfica de vitamina D, mas essa produção da vitamina
depende de inúmeros fatores: onde o indivíduo vive
(latitude), estação do ano em que se encontra, poluição, horário do dia, tamanho da área exposta, peso,
idade, cor de pele (presença de mais melanina), medicamentos usados, saúde do fígado e rim.11-13 Uma
pessoa de pele mais escura, por exemplo, requer
muito mais tempo de exposição do que os 20 minutos recomendados. E quem pensa que está assegurado, pois toma sol através de vidros, pode estar

Vitamina D
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enganado: os raios UV-B, necessários para iniciar a
síntese da vitamina D na pele, não conseguem passar
através da maioria deles.9,10

SÍNTESE DA VITAMINA D3
ATIVA NO ORGANISMO

Como a vitamina D pode se acumular em nossa
gordura e fígado, o ideal seria nos expormos mais ao
sol para servir de “armazenamento” para períodos de
pouca exposição.
Mas, para evitarmos problemas como câncer e envelhecimento da pele, hoje nos protegemos com protetor solar que impede a síntese da vitamina D. De fato,
através de estudos e testes laboratoriais globais, a
constatação é que existe uma pandemia de baixos
níveis séricos desta vitamina. Logo, juntamente
com a exposição à luz solar, uma maneira prática de
obtenção da vitamina D é através da suplementação,
ingerida juntamente com uma refeição ou dissolvida
em óleo para melhor absorção.14,15,21

COMO OCORRE A
SÍNTESE DA VITAMINA D
ATRAVÉS DO SOL
A pele humana contém um composto que funciona
como um precursor da vitamina D, chamado 7-dehidrocolesterol; o composto serve como um precursor
do colesterol, que é vital para a produção de hormônios esteroides, como andrógenos e estrógenos, entre
outras coisas. Quando os raios solares atingem a pele,
uma parte específica da luz é capaz de transformar a
pró-vitamina 7-dehidrocolesterol em pré-vitamina D3
por quebrar uma ligação na molécula precursora.

Estudos constatam que
existe uma pandemia
de baixos níveis
séricos da vitamina D
e a necessidade de sua
suplementação
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Vitamina D

A PREOCUPAÇÃO COM O
EXCESSO PODE LEVAR A
NÍVEIS INADEQUADOS
As recomendações governamentais ainda são muito
conservadoras quando comparadas aos resultados
positivos de milhares de estudos científicos, mas,
aos poucos começa-se a perceber uma mudança de
posicionamento. Na Europa e nos Estados Unidos, as
agências regulatórias já estão revisando a recomendação de dosagem. Nos Estados Unidos, a partir deste
ano, um novo design de rótulo quanto às informações nutricionais começa a se efetuar, com sua total
concretização no ano de 2019: outrora não exigida,
agora a informação nutricional da vitamina D contida
num alimento industrializado será obrigatória.16
No Brasil, o movimento por doses maiores na suplementação de vitamina D ocorre por hora de maneira
individual, através de profissionais de saúde que
acompanham a evolução da ciência e organizações
profissionais, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). No entanto, é preocupante que a grande camada populacional não receba
estas informações atualizadas. Segundo a SBEM, 85%
dos idosos da cidade de São Paulo (e 90% dos idosos
institucionalizados) apresentam níveis inadequados
de vitamina D. Na população de jovens saudáveis o
percentual é de 50%. O SUS fornece doses de 400 UI
da vitamina, dose hoje considerada insuficiente para
manter os níveis séricos adequados.17
Os números afirmam que estamos pecando pela
escassez ao invés de excesso em várias frentes
quanto à dose de vitamina D. Alguns profissionais
de saúde temem que a vitamina D em excesso (o
que não é comum), por exemplo, provoque pedras
nos rins. Este receio, à primeira vista, pode fazer
sentido, pois a vitamina D está envolvida na absorção do cálcio de modo que poderia aumentar o risco
de pedras nos rins. A teoria tem o que se chama de
“validade aparente", o que significa que soa bem. No
entanto, dois estudos recentes descobriram exatamente o oposto: quanto menor o nível de 25(OH)D,
maior o risco de pedras nos rins.18,19

A questão excesso precisa ser esclarecida: embora a
grande maioria das pessoas que toma suplementos
de D3 não apresente nenhum problema, a possibilidade do seu excesso pode acontecer se, de maneira
errônea, alguém ingerir mais que 40.000 UI/dia por
mais de 2 meses consecutivos, ou uma imensa única
dose. O que vai incrivelmente além do recomendado:
2.000 UI a 5.000 UI/dia, seguidos de medição sanguínea para alcançar um nível sérico ideal de 50ng/
ml a 80ng/ml, ou pelo menos um nível considerado
normal de 30ng/ml.
Como ocorre com qualquer substância, os excessos
podem se tornar tóxicos, mas se descobriu que as
doses de vitamina D para se tornarem tóxicas são
muito maiores do que anteriormente se acreditava.
Além disso, é possível um controle objetivo da dose
através de um exame de sangue acessível em qualquer laboratório para fazer seus ajustes necessários.20-24

Especialistas advertem que o
exame de vitamina D deve ser
incluído na lista de exames de
rotina. A dosagem sanguínea
é confiável para verificar suas
necessidades e tem efeito
preventivo tão importante quanto
dosar o colesterol e a glicose.
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A DOSE DE VITAMINA D
Com a evidência se multiplicando quanto à
redução de mortalidade naqueles que possuem
níveis séricos mais altos de vitamina D, é de
grande relevância alertar o público em geral
sobre a importância da obtenção regular de
uma dose apropriada, seja através da exposição solar direta, da suplementação, ou de
ambos. É uma vitamina de baixo custo, mas
que sua deficiência crônica contribui para
várias doenças. Surpreendentemente, a política de saúde pública ainda não mostrou forte
ação, mesmo com tantos estudos científicos
comprovando que a sua deficiência também
acarreta em um maior custo dos cuidados de
saúde pública.25-33

»» Está associado com menor
risco de mortalidade
prematura por qualquer
causa e em pessoas
com histórico de câncer,
segundo 2 meta-análises56,57

Redução da
mortalidade

»» Reduz a mortalidade de
pacientes internados em
unidades de tratamento
intensivo; protege contra o
choque séptico ou sepse
em pessoas severamente
doentes59-64

A maioria dos multivitamínicos populares ainda
não contém suficiente vitamina D para fornecer
melhoras para a saúde. Em geral, fornecem
por volta de 400 UI, bem abaixo do valor para
se atingir os níveis desejados conforme estudos (2.000 UI a 5.000 UI). Por conseguinte,
as pessoas hoje têm uma oportunidade sem
precedentes para otimizar sua saúde e reduzir
o risco de tratamentos convencionais usando
um suplemento diário acessível. Exames de
sangue anuais podem mostrar se a dose utilizada está sendo adequada.14,34
Diferentemente da insuficiência (< 12ng/mL),
a deficiência (< 20ng/mL) de vitamina D, atualmente, é muito comum em todos os grupos
etários.35 Um considerável volume literário
científico documenta a associação de níveis
séricos de vitamina D, insuficientes ou deficientes, com um maior risco de doenças multifatoriais, como o câncer36-38, doença vascular39-43 e
inflamação crônica.44-47
Sugere-se então manter os níveis sanguíneos
acima de 30ng/mL, ou mais elevado, em torno
de 60ng/mL a 80ng/mL, caso possua patologia
associada. A toxidade só ocorre com níveis séricos maiores de 150ng/mL. Conforme estudos
recentes, a abrangência de seus benefícios é
realmente impressionante.
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»» Menor risco de morte entre
pacientes de doença renal
em fase final (em diálise),
segundo meta-análise de 17
estudos, e 3 estudos com
pacientes crônicos (sem
diálise)58

»» Reduz a mortalidade por
câncer de mama (37%),
colorretal (45%), linfoma (52%),
segundo meta-análise (2014)
de 25 estudos com 17.332
pacientes48, e três outras metaanálises também de 201449,50

Câncer

»» Causa um efeito protetor contra
o câncer de pulmão, segundo
revisão e meta-análise51
»» Reduz o risco de câncer
de próstata52
»» Ajuda no tratamento
quimioterápico de câncer
do pâncreas53
»» Reduz o risco de câncer de
mama em mulheres que estão
em tratamento de reposição
hormonal55

Vitamina D

Descobertas da ciência sobre os efeitos benéficos
de níveis mais elevados de vitamina D

Saúde do
cérebro
»» Protege contra a
demência65
»» Previne desordens
psiquiátricas
durante a
gravidez90-94
»» Esclerose múltipla:
previne surgimento
e favorece a
progressão95
»» Ajuda crianças
e adultos com
o transtorno do
espectro autista
(TEA)67-74

Pós
cirúrgico
»» Diminui risco
de infecção,
e ajuda nos
resultados após
procedimentos
cirúrgicos, segundo
revisão sistemática
de 31 estudos77
»» Melhora a
recuperação
de pacientes
sob tratamento
e cirurgia da
tireoide82

»» Reduz o risco de
adenoma colorretal
(pólipos), segundo
estudo casocontrole e metaanálise54

Demais
Benefícios

»» Reprime a
progressão do HIV
em pessoas sob
tratamento66
»» Melhora a
dermatite atópica
em crianças75

Saúde do
coração
»» Reduz o risco
de AVC ou a
probabilidade
de ficar
permanentemente
inábil após AVC87-89
»» Melhora a função
cardíaca em
pacientes com
insuficiência
cardíaca crônica106

Ossos e
músculos
»» Protege contra a
osteoporose (e
sua progressão),
quedas e
fraturas78,79
»» Diminui a fadiga
muscular em
adultos mais
velhos80

»» Atua como terapia
complementar para
hipertensão96-105

»» Recupera a
imunidade
(especialmente
em adultos mais
velhos)76
»» Ajuda no regime
de emagrecimento
(reduzindo também
a inflamação)81
»» Diabetes: melhora
o metabolismo
da glicose e
lipídios e previne
complicações83-86

»» Intervém de
forma positiva
na microflora
intestinal
da primeira
porção do trato
gastrointestinal
(TGI), reduzindo
as bactérias
patogênicas e
aumentando as
benéficas107
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VITAMINA D
E LONGEVIDADE
Os níveis fisiológicos de vitamina D podem estar associados à longevidade, de acordo com uma pesquisa
realizada no Centro Médico da Universidade Leiden,
na Holanda, segundo dados do Canadian Medical
Association Journal. Um estudo avaliou as concentrações séricas de vitamina D e o comprimento dos
telômeros (índice de longevidade) em 2.160 mulheres com idades entre 18 e 79 anos.
Foi verificado que níveis mais altos de vitamina D
podem alterar o comprimento dos telômeros de
leucócitos, o que destaca os efeitos potencialmente
benéficos deste hormônio sobre o envelhecimento e
doenças relacionadas à idade.109,110
Se os níveis equilibrados de vitamina D podem ser um
índice que favoreça a longevidade, é esperado também
que muitos problemas de saúde estejam associados
aos baixos níveis de vitamina D108, fazendo, portanto,
sua associação com a mortalidade em geral.33-56 Dois
estudos de grande porte publicados em BMJ (British
Medical Journal), em 2014, chegaram a esta conclusão através de análises diferentes.
Na Dinamarca, Afzal et al. usaram a técnica de randomização mendeliana, ou seja, eliminaram todos os
fatores que poderiam gerar confusão e reverter a
causalidade, como fumo, adiposidade, tempo gasto
ao ar livre e dieta, se concentrando assim no aspecto
genético e níveis baixos de vitamina D. O estudo
abrangeu 95.766 indivíduos e foram acompanhados
pelos seus registros governamentais de mortalidade
desde o ano de 1976 até 2013.33
No geral, um nível sérico insuficiente de vitamina D foi
associado com um aumento considerável de mortalidade por todas as causas em 19%. Atualmente, na
Dinamarca, a recomendação do nível plasmático da
vitamina é 50nmol/L.
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Existe um imenso arquivo literário documentando os benefícios de níveis ótimos
de vitamina D para a saúde, e evidências
mostrando que grande parte da população
não se expõe regularmente ao sol e não se
suplementa, apresentando níveis abaixo
dos ideais. Quase todos os dias, novos
estudos apresentam achados correlacionando as grandes desvantagens para o
organismo a partir dessa carência.

Os livros médicos atuais
precisam ser atualizados
para incluir a evidência
de que a vitamina D
fornece suporte não apenas
para a saúde óssea, mas
também para a redução da
mortalidade geral através
de seus benefícios em todo
o corpo, desde que essa
molécula possui receptores
localizados em quase todas
as células do organismo.
Com a evidência cumulativa
e consistente apoiando sua
eficácia, esta vitamina deve
ser considerada para fazer
parte essencial do regime de
saúde diária de todos.

Vitamina D
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Cresce o interesse sobre
o poder de influência do
microbioma intestinal
sobre a saúde em geral

ARTIGO

O

intestino se comunica ativamente com o organismo. Produz, seleciona, aceita, nega, empurra,
estagna, esfria, esquenta, exclui, transforma
e manda mensageiros para várias partes do corpo,
inclusive para o cérebro, podendo influenciar os sentimentos. Tudo através de comunidades constituídas
de centenas de (diferentes) famílias bacterianas, totalizando por volta de 100 trilhões de bactérias. As boas,
as más, e também as indecisas. Em setembro de 2012,
a Revista Essentia publicou uma reportagem sobre a
disbiose na qual mostrou que a saúde intestinal está
intimamente ligada a diversos tipos de patologias,
como doenças inflamatórias intestinais e doenças
autoimunes (incluindo as alergias). Foi mostrado o
quanto é importante manter a microbiota intestinal
equilibrada e saudável. Nos anos que se seguiram,
revelações sobre o tema vêm surpreendendo a todos.
A partir de estudos sobre a disbiose, o grande interesse
e aprofundamento do conhecimento sobre a flora intestinal está resultando em um novo quadro conceitual na
área da medicina.
Historicamente, os estudos sobre as interações entre,
por exemplo, o organismo humano e microrganismos
patogênicos se centravam na detecção e controle do
agente infeccioso. Durante décadas, pesquisadores
estudaram os mecanismos moleculares que permitem
que os patogênicos infectem seu hospedeiro (um organismo que abriga outro em seu interior ou o carrega
sobre si) e causem a doença. Esses estudos resultaram em uma riqueza de conhecimentos, incluindo a
identificação de fatores de crescimento e de fatores de
virulência (por exemplo, toxinas, enzimas e fatores de
colonização do hospedeiro).33 Esta abordagem focada
unicamente no microrganismo patogênico nos propiciou o desenvolvimento de vacinas e antibióticos, e não
há dúvida sobre o seu valor para o controle de doenças.
No entanto, conforme recentes descobertas, se patogênicos oportunistas estão intimamente conectados com
áreas e doenças antes não pensadas, uma mudança de
paradigma na forma como pensamos sobre a saúde do
hospedeiro (aqui, o ser humano) e a simbiose microbiana se mostra vital para o contínuo desenvolvimento
da ciência médica. Uma virada transformadora que
poderá nos propiciar mais qualidade de vida.
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MICRORGANISMOS OU
BACTÉRIAS, COMPANHIA
PARA TODA A VIDA
O notável cientista francês Louis Pasteur, reconhecido pelos seus avanços no campo de microbiologia,
em 1885 já havia dito que os animais são incapazes
de sobreviver quando totalmente privados de microrganismos. Quase 80 anos após, por volta dos anos
1950 e 1960, uma equipe de cientistas decidiu colocar em prática essa teoria realizando experimentos
com animais mantidos livres de germes. Foi possível
constatar que essas cobaias estéreis apresentavam
altas exigências nutricionais em termos de variedade
e quantidade de alimentos e dificuldade em reproduzir-se. Mostrou-se dessa forma, que a teoria de Louis
Pasteur estava correta: a colonização microbiana
intestinal é essencial para o crescimento e desenvolvimento normal dos animais.6
Foi então que, em 1965, surgiu o termo “probiótico” por
Lilly e Stillwell, diferenciando-se do antibiótico, pois ao
contrário, os probióticos estimulavam o crescimento de
outros microrganismos. E, em 1989, Roy Fuller destacou o fato de que para ser considerado probiótico, o
microrganismo em questão deve estar num estado
viável para obter algum benefício ao hospedeiro.20
As bactérias fazem parte da nossa rotina e convivem diariamente conosco. A grande maioria não
causa danos à saúde e vive em completa harmonia
por todas as áreas do nosso corpo. Mas, com certeza
essa relação de simbiose é mais surpreendente no
trato gastrointestinal (TGI), com destaque para as
áreas intestinais denominadas ceco e cólon, onde
reside a maior parte desses microrganismos. Estima-se que o intestino abrigue de 500 a 1.000 diferentes
espécies de bactérias, dessas, mais de 90% pertencem
ao filo Firmicutes (gênero Clostridium, Enterococcus,
Lactobacillus e Ruminococcus) e filo Bacteroidetes
(gênero Bacteroide e Prevotella).1,9 Outro filo encontrado é o Actinobactérias, enquadrando-se as bactérias
do gênero Bifidobacterium com mais de 45 espécies já
catalogadas. No intestino humano são essas as espécies mais comumente encontradas. O gênero Bifidobacterium é um grupo microbiano dominante em bebês
saudáveis amamentados e, durante uma vida adulta,
os níveis permanecem relativamente estáveis, com
tendência para diminuir na senescência.24
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fonte: 24

EVOLUÇÃO DE ALGUNS REPRESENTANTES DA
MICROBIOTA INTESTINAL DE ACORDO COM A IDADE
PHYLUM
(família/gênero):
ACTINOBACTERIA
(Bifidobacterium)
PROTEOBACTERIA
(Enterobacteriaceae)
FIRMICUTES
(Clostridiaceae, Blautia,
Faecalibacterium,
Lactobacillus)
BACTEROIDETES
(Bacterioides)

INFÂNCIA

RECÉM-NASCIDO

6 MESES

ADULTO

IDOSO

3 ANOS

EXISTEM VARIAÇÕES INTER E INTRA INDIVIDUAL | RECÉM-NASCIDO: Tipo do parto, alimentação (leite materno ou fórmula) e estado de saúde.
EM GERAL: Estruturas genéticas, hábitos de alimentação de acordo com a geografia, estado de saúde e estado fisiológico.

O QUE É DISBIOSE?
Quando tudo está bem, todas essas bactérias
ajudam a digerir e absorver os alimentos, estimulam o sistema imune, e junto com a camada epitelial
intestinal formam uma barreira protetora no intestino.
Cada indivíduo possui uma microbiota individualizada que varia em número e espécie de bactérias,
sendo influenciada por diversos fatores, como idade,
genética, dieta, uso de medicamentos e estado de
saúde. Isso torna a microbiota intestinal uma área
de extensas pesquisas e com cada vez mais descobertas. Quando essa população de microrganismos
entra em desequilíbrio, prevalecendo a vontade
das bactérias patogênicas, chamamos o quadro de
disbiose intestinal.1,4,5,9
Durante a manifestação de uma disbiose, o intestino
apresenta-se com focos de inflamação, resultado
do rompimento da barreira de proteção do intestino,
tornando-o mais permeável e desprotegido. Sem
a devida proteção, compostos tóxicos começam a

penetrar no intestino até atingir a corrente sanguínea, resultando numa série de doenças capazes de
acometer as mais diversas áreas do corpo.8
A alimentação e o uso indiscriminado de alguns
medicamentos são os maiores responsáveis pela
alteração da flora intestinal. Medicamentos, como
antibióticos, pílulas anticoncepcionais, inibidores
da bomba de prótons, corticoides e anti-inflamatórios, são capazes de modificar a flora e manter
essa mudança por até 4 anos. Estudos relatam que,
quando a penicilina oral é administrada em animais,
a população total de bactérias anaeróbicas, incluindo
as bactérias benéficas (principalmente as Bifidumbactérias), é reduzida em 1.000 vezes. Com isso, há
domínio das bactérias patogênicas e de fungos resultando em sua proliferação, consequente inflamação
local, rompimento da barreira de proteção do intestino e surgimento de patologias.9,14,27
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Uma diversidade de doenças tem sido associada
a esse desequilíbrio da flora intestinal. Obesidade,
baixa absorção de nutrientes, doenças inflamatórias
intestinais, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, desordens neurológicas e cânceres são algumas
delas. Por outro lado, a ingestão de uma dieta rica
em frutas, legumes e fibras, bem como o uso de
suplementos de prebióticos e probióticos, favorecem
uma melhor colonização bacteriana com prevalência
de microrganismos benéficos.6,8

PREBIÓTICOS
E PROBIÓTICOS
Os prebióticos (fibras) alimentam os probióticos
(bactérias benéficas). As fibras são ingredientes
que alimentam e estimulam a vida e reprodução
de grupos específicos de bactérias que habitam o
intestino, assim causando mudanças benéficas na
composição ou atividade da microbiota intestinal.
Como exemplos mais conhecidos citam-se: frutoligosacarídeo, galactoligossacarídeos, inulina e
oligosacarídeo. Por não serem digeríveis, os prebióticos chegam ao cólon onde são fermentados pela
microbiota para sua própria nutrição e crescimento.
A partir da fermentação formam-se ácidos graxos de
cadeia curta, principalmente acetato, propionato e
butirato, com efeito modulador de inflamação, cicatrização, motilidade intestinal e fonte de energia.17
Já os probióticos são os microrganismos vivos que
quando consumidos adequadamente conferem benefícios à saúde do indivíduo, tais como a melhoria da
função e integridade do revestimento intestinal. Os
gêneros mais utilizados são Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus e Streptococcus.1,8,10,15
Visto de uma maneira mais simples, a microbiota
intestinal aloja bactérias consideradas benéficas e
maléficas, dependendo de suas funções executadas. Existe também uma grande porcentagem de
bactérias "indecisas", ora operando beneficamente,
ora não, ou seja, elas são influenciáveis pela condição mais propícia. Num ambiente de disbiose, as
bactérias indecisas vão jogar no time de quem está
ganhando, o time das patogênicas, o que vai deixar a
situação extremamente difícil para o time das bacté-
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rias benéficas. Para reverter esse jogo, a pessoa em
questão deve consumir prebióticos e probióticos
(junto com uma alimentação saudável e não esquecer de tomar bastante água), modulando assim a
flora microbiana para que as bactérias benéficas se
fortaleçam, reajam e prevaleçam perante as patogênicas.
Cada vez mais as cepas (conjuntos de espécies de
bactérias que compartilham, ao menos, uma característica) bacterianas vêm sendo estudadas de uma
maneira isolada dentro de uma patologia específica.
Na página seguinte, encontra-se uma tabela resumida
descrevendo as patologias nas quais determinada
cepa apresentou destaque. Ressalta-se que esta
tabela foi construída baseada nos artigos científicos
supra citados nessa matéria e que não necessariamente limita o seu uso apenas nas doenças listadas.

Prebióticos + Água = Vida
Um prebiótico de boa qualidade precisa
conter fibras solúveis e insolúveis em proporções adequadas. As fibras solúveis (solúveis
em água) podem ser encontradas em muitos
vegetais, como também na aveia e lentilha, por
exemplo. Elas são a principal fonte de fibras
fermentáveis, digeridas no cólon para produzir os vitais ácidos graxos de cadeia curta. As
insolúveis (não solúveis em água), podem ser
encontradas em todos os vegetais, frutos com
casca e cereais integrais, têm como principal
função dar volume ao bolo fecal.
A ingestão de fibras deve ser combinada,
aproximadamente 75% mais solúveis do que
as insolúveis, e acompanhada de bastante
água. Quantidades adequadas de fibras são
associadas a menos doenças. Apesar dos
esforços para que as populações aumentem
o seu consumo, este ainda se mantém estável: metade das quantidades diárias recomendadas. Em face de uma realidade onde o
alimento se encontra cada vez mais processado e com a presença de muitos açúcares,
é compreensível o aumento de doenças ao
invés de seu recuo... Por isso, a praticidade
do hábito do uso de prebióticos para reduzir o
déficit de fibras.35

Disbiose

CEPA BACTERIANA

APLICAÇÃO

LACTOBACILLUS CASEI

Envolvido na inibição de bactérias nocivas, tratamento de diarreia,
alergia, imunomodulação, redução do colesterol e glicemia, doença
inflamatória intestinal. Possui estudos também mostrando efeito antihipertensivo e antiobesidade, como adjuvante para erradicação do H.
pylori e também para a prevenção de infecções comuns em atletas2,19,20

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Tratamento e prevenção de diarreia associada ao antibiótico, síndrome
de intestino irritável, redução do colesterol, triglicerídeo e aumento do
HDL20, 23

LACTOBACILLUS PLANTARUM

Reduz colesterol, glicose e peso2,10,22,30

BIFIDOBACTERIUM LACTIS

Aumenta a resposta imune4

BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

Reduz a frequência de episódios de diarreia16

BIFIDOBACTERIUM INFANTIS

Alivia alguns sintomas da síndrome de intestino irritável20

BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS

Alivia a constipação intestinal20
Aumenta a sensibilidade à insulina22

BIFIDOBACTERIUM LONGUM E
LACTOBACILLUS HELVETICUS

Redução dos sintomas de ansiedade21

LACTOBACILLUS GASSERI

Perda de peso10,30

LACTOBACILLUS REUTERI

Prevenção da perda óssea, redução de cólicas do recém nascido, terapia
adjuvante para erradicação do H. pylori, redução da glicose15,18,20,22

LACTOBACILLUS PARACASEI

Tratamento de diarreia aguda e rinite alérgica20

SACCHAROMYCES BOULARDI

Tratamento de diarreia causada por Clostridium e por antibióticos;
terapia adjuvante para erradicação do H. pylori16,20

STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS

Reduz a frequência de episódios de diarreia e os sinais associados
com a má digestão da lactose. Alivia alguns sintomas da síndrome de
intestino irritável16,20

ENTEROCOCCUS FAECIUM

Tratamento de diarreia aguda e causada por antibiótico20
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INTESTINO SAUDÁVEL

A IMPORTÂNCIA DA
BARREIRA INTESTINAL
O intestino é revestido com uma parede dupla protetora chamada de endotélio, constituída na sua maioria por células que cobrem aproximadamente 400m2
de superfície. Esta membrana ajuda a dividir a parte
interna do órgão do meio externo e tem como função
prevenir a perda de água e eletrólitos, selecionando
o que entra e o que sai. Esta função exige discernimento, desde que existe uma grande variedade de
agentes ambientais que podem causar inflamações,
bem como produtos secretados (imunoglobulina,
mucosa, defensinas e outros antimicrobianos).
É um complexo sistema que, de fato, possui múltiplas camadas, como uma barreira “física” externa
e uma barreira “funcional” imunológica interna. A
interação dessas barreiras permite a manutenção
do equilíbrio da sua permeabilidade. Porém, no caso
de disbiose, este sistema sofre agressões e a sua
permeabilidade perde o ‘cimento’, comprometendo
suas funções seletivas. Substâncias estranhas
passam a entrar com facilidade formando imunocomplexos (complexos formados por imunoglobulina ligada a antígenos solúveis) que provocam uma
reação do sistema imunológico. Quando um desses
imunocomplexos apresenta semelhança com algum
tecido local, o sistema imunológico vai atacar
ambos, nascendo assim uma doença autoimune.
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DISBIOSE E IMUNIDADE
O desenvolvimento do sistema imune humano
depende das ‘instruções’ dos microrganismos comensais residentes do intestino (microbiota intestinal),
local onde se encontra a maior presença de tecido
linfoide, que possui alta quantidade de linfócitos
(células de defesa do corpo). As doenças associadas
com respostas imunes anormais contra os antígenos
e inflamações têm aumentado rapidamente ao longo
dos últimos 50 anos, e incluem a doença inflamatória
do intestino (IBD), esclerose múltipla (MS), diabetes
tipo 1 (DM1), alergias e asma. Estudos recentes vêm
identificando os organismos e seus mecanismos
responsáveis por induzir o desenvolvimento imune
dentro do hospedeiro, e dentre eles, as bactérias do
gênero Lactobacillus mostram ter papel importante.
Popularmente, o intestino antes era visto somente
como o órgão responsável pela absorção de nutrientes e formação de excrementos, um órgão passivo.
Mas, estando aproximadamente 70% de todas as
células imunes vinculadas ao trato gastrointestinal,
esse órgão é ativo regulador do sistema imune, um
sistema complexo de defesa onde as instruções
precisam ser revistas constantemente já que os
agressores mudam com frequência. Essa estrutura
está organizada sob a mucosa do intestino (placas
de Peyer) e cabe às bactérias benéficas protegê-las.

Disbiose

INTESTINO COM DISBIOSE

Neste campo de batalha, a administração de probióticos em conjunto com a ajuda das bactérias benéficas
já existentes no local vão atuar de maneira competitiva com as bactérias patogênicas, exercendo sua
ação de diferentes maneiras: 20
»» Digerem os alimentos e concorrem com
os microrganismos patogênicos
»» Alteram o pH local criando um ambiente
desfavorável para as bactérias maléficas
»» Neutralizam os radicais superóxido,
reduzindo o estresse oxidativo da
mucosa intestinal
»» Estimulam a produção natural de mucina
(proteção da mucosa intestinal)
»» Concorrem por aderência com os patógenos
»» Modificam as toxinas das bactérias
patogênicas
»» Aumentam os níveis de células de
defesa no corpo

Um exemplo sobre o papel da saúde da microbiota
em doenças autoimunes é a esclerose múltipla, uma
doença inflamatória crônica e progressiva, onde as
células de defesa do organismo atacam o próprio
sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Estudos vêm concluindo que uma
estratégia potencial para a prevenção e tratamento
da doença é a correção da disbiose. Fato investigado em uma recente publicação na revista Scientific

Reports (2016), constatando que pacientes diagnosticados com esclerose múltipla apresentam um perfil
microbiano distinto quando comparados com indivíduos saudáveis. Segundo estudo, no grupo com
esclerose múltipla há um predomínio de bactérias
do gênero Pseudomonas, Mycoplana, Haemophilus,
Blautia e Dorea, enquanto que o grupo saudável
apresenta abundância dos gêneros Parabacteroides,
Adlercreutzia e Prevotella.32, 36-39

DISBIOSE E OBESIDADE
Para as pessoas que lutam diariamente com a obesidade ou excesso de peso, as principais causas de
sua condição parecem muito familiares: uma dieta
não saudável, um estilo de vida sedentário e, talvez, a
expressão de alguns genes. Nos últimos anos, porém,
os pesquisadores estão encontrando evidências que
apontam um outro fator microscópico, mas de gigante
relevância: bilhões e bilhões de bactérias intestinais.
Novas evidências indicam que um desequilíbrio
destes organismos pode alterar a forma de armazenar
gordura, o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue e
a resposta aos hormônios que nos fazem sentir fome
ou saciados. Ao que parece, a disbiose pode ajudar a
definir o cenário para a obesidade e diabetes.
Esta constatação começou a ser objeto de estudo
quando cientistas transferiram a microbiota de ratos
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obesos para animais magros e em seguida observaram que os animais com peso normal ganharam
um aumento de peso após a alteração de sua flora
intestinal. Alterações na composição da microbiota
intestinal com presença de inflamação também têm
sido relatadas em humanos e sendo alvo de extensas
pesquisas. Mostram-se mais bactérias patogênicas
do gênero Firmicutes e menos Bacteroides nos indivíduos de elevado peso e, após uma perda considerável de massa, essa relação se inverte.17,26,28
O que se sabe até o momento é que a dieta é relatada como a principal influência envolvida entre a
microbiota e a obesidade. Escolhas alimentares errôneas alteram o microbioma intestinal prevalecendo
bactérias patogênicas e, secundariamente, podendo
causar obesidade. Faz-se necessário a colonização
de bactérias benéficas para digerir e absorver os
nutrientes da dieta.26,28
A prevalência de disbiose intestinal em indivíduos
obesos já foi constatada em diversas publicações
científicas. O que alguns pesquisadores tentam agora
é avaliar uma possível modificação do microbioma
com o uso de probióticos, revertendo a relação de
bactérias maléficas x benéficas, e, com isso, usar
cepas de Lactobacillus para a redução de peso.26,28
Já um estudo, publicado em Nature (2016), provou a
existência de outro mecanismo existente que associa a alteração da microbiota com a obesidade e a
síndrome metabólica, e que o acetato (ácido graxo
de cadeia curta) é responsável por esta mudança.
O acetato (mencionado na pág. 26 em Prebióticos
e Probióticos) resulta da metabolização das fibras
solúveis pela microbiota intestinal. Em grande quantidade, ele estimula a secreção de insulina e desencadeia um ganho de peso.
Foi o que descobriu o Dr. Gerald Shulman, professor
de medicina da Universidade de Yale e autor de vários
estudos, ao observar que o acetato estimulou a
secreção de insulina em roedores. O time de pesquisadores confirmou esta associação, descobrindo que
os animais com dieta rica em gordura apresentavam
níveis de acetato mais altos. E também, ao injetarem
acetato diretamente no cérebro, ocorreu o aumento
de insulina através do sistema nervoso parassimpático.40,41
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“O acetato estimula células
beta para secretar mais
insulina em resposta à glicose
através de um mecanismo
mediador central”, declarou
o Dr. Shulman. “Isto também
estimula a secreção de
hormônios gastrina e grelina,
levando ao maior consumo de
alimentos.”41
Para estabelecer uma relação causal entre a microbiota intestinal e o aumento de insulina, os pesquisadores transferiram material fecal de um grupo de
roedores para outro e observaram alterações semelhantes na microbiota, níveis de acetato e insulina. Ou
seja, o aumento de acetato leva a um maior consumo
de alimentos o que leva à obesidade e à resistência
à insulina – o que pode ter servido em tempos evolucionários passados quando o ser humano passava
por períodos de escassez de alimentos (integrais,
não processados).40
Ainda não há dados conclusivos que mostrem que
a ingestão de um grupo de probióticos numa dada
dosagem possa contribuir para o emagrecimento.
Até o momento, os estudos ainda são controversos,
por períodos relativamente curtos, com uma amostragem pequena e geralmente com cepas isoladas.
Mas a expectativa é que esse campo ainda traga
muitos benefícios e bons resultados.
A associação da obesidade com a flora intestinal
pode ser ainda mais estreita quando entramos no
assunto de diabetes, outra condição de origem multifatorial. A relação diabetes e microbioma pode, inclusive, trazer respostas para o fator obesidade visto
que pacientes com diabetes também apresentam
uma flora intestinal bastante alterada e marcadores inflamatórios em comum. Uma das explicações
dadas é com relação aos lipopolissacarídeos presentes nas bactérias patogênicas. Essas substâncias
potencialmente tóxicas são capazes de atravessar
a membrana intestinal levando ao aumento da resistência à insulina.22,25,28

Disbiose

DISBIOSE E CÉREBRO
Nas primeiras décadas do século XX, preparações de
probióticos contendo estirpes de Lactobacillus foram
amplamente comercializadas como um meio para
melhorar a saúde mental ou tratamento de transtornos psiquiátricos. Mas a abordagem caiu em desuso
em 1920 por causa da falta de compreensão do mecanismo de ação, entre outros. No entanto, por mais
que surpreenda alguns, o interesse sobre o papel dos
micróbios intestinais na saúde mental, e a capacidade
de melhorar o bem-estar psiquiátrico através da sua
manipulação é ressurgente.34
Uma vez que o intestino apresenta disbiose, toxinas
podem se dirigir até o cérebro causando distúrbios
psiquiátricos e neurológicos, como autismo, ansiedade, depressão, estresse e até mesmo Alzheimer e
Parkinson. Com isso, a grande preocupação são as
lipoproteínas decorrentes das bactérias patogênicas,
que quando atravessam a barreira intestinal e chegam
ao cérebro podem gerar citocinas tóxicas no cérebro,
desencadeando diversos distúrbios psiquiátricos.29
Uma maneira simplificada de compreender como o
intestino pode estar envolvido com distúrbios comportamentais é observar que as bactérias presentes no
intestino podem influenciar na secreção de inúmeros
neurotransmissores. Isso significa que um intestino
em desarmonia pode representar uma mente em
desequilíbrio. Certas cepas do gênero Lactobacillus e
Bifidobacterium são capazes de secretar GABA, um
aminoácido naturalmente existente no organismo,
que atua como neurotransmissor do sistema nervoso.
Já os gêneros Escherichia, Bacilus e Saccharomyces
estão envolvidos com a secreção da substância norepinefrina ou noradrenalina. E quem poderia acreditar
há alguns anos que a serotonina, substância envolvida com o sono e a depressão, é influenciada pela
Candida, Streptococcus, Escherichia e Enterococcus,
e que o gênero Bacillus e Serratia estão envolvidos na
liberação de dopamina?29
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Um recente estudo, publicado na revista Cell Report,
mostrou que a ingestão de antibióticos em animais
foi capaz de destruir não só sua flora intestinal como
também o funcionamento cerebral, reduzindo a
memória e o crescimento das células cerebrais. Mas,
o uso de probióticos associado a exercícios físicos
teve a capacidade de melhorar as condições relatadas. O trabalho mostrou, inclusive, que o sistema
imune exerce a função de comunicador entre o intestino e o cérebro.13
Em revisão publicada em 2015, os pesquisadores
destacaram que a população intestinal está ligada
a distúrbios como ansiedade e depressão. Uma
alimentação hipercalórica induzida em animais para
provocar a obesidade mostra um aumento dos níveis
de depressão e ansiedade, quando comparado aos
animais modelos, livres de bactérias intestinais patogênicas. Em outro estudo, pode-se verificar que a
administração de lipoproteínas resultou em aumento
da taxa de ansiedade e depressão, com aumento do
cortisol salivar, norepinefrina no plasma e citocinas
pró-inflamatórias.21,29

No espectro autista, a relação com
a microbiota intestinal também
está intimamente relacionada.
Uma comparação desses pacientes
com crianças saudáveis mostrou
diversos fatores relevantes: níveis
10 vezes maiores de Clostridium,
uma permeabilidade intestinal
mais frágil, um aumento de
lipoproteínas no sangue e
uma redução de espécies de
bactérias benéficas no intestino.29
Atualmente, o tratamento do
autismo deve sempre tratar a
disbiose, porque além dos pacientes
apresentarem disbiose através da
presença da bactéria Clostridium,
apresentam também infecções
fúngicas intestinais.
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DISBIOSE E INFÂNCIA
Vários fatores podem afetar a população microbiana
do recém-nascido e em suas fases posteriores. Em
primeira ordem, destaca-se a influência herdada da
higiene, dieta, presença de infecções e uso de medicamentos pela mãe durante a gestação. Após o
nascimento, os mesmos fatores são mantidos para
a criança e ainda pode-se acrescentar a influência
da amamentação e o tipo de parto. Por exemplo,
crianças nascidas de parto normal são mais colonizadas por bactérias benéficas presentes no canal
vaginal do que aquelas nascidas por cesariana. A
criança nascida por cesariana recebe as bactérias
do ambiente como fonte inicial da microbiota e com
isso, a colonização por bactérias benéficas é menor.
Neste caso, há a prevalência das bactérias anaeróbicas como Clostridium, que pode causar a disbiose,
com consequente diminuição da imunidade e inclusive ser responsável por episódios de cólicas.7,12
Tem se dado tanta ênfase nessa questão de tipo de
parto versus microbiota do recém-nascido que uma
publicação na conceituada Nature (2016) mostrou
um trabalho avaliando a exposição dos bebês nascidos por cesárea ao líquido vaginal da mãe imediatamente após o parto, sugerindo assim uma maneira de
restaurar a microbiota dos recém-nascidos quando
esses nascem sob essa técnica.31
Sobre o uso de antibióticos, embora salve vidas, já
é sabido sobre a sua influência negativa na microbiota intestinal adulta.13 No universo infantil, durante
o desenvolvimento da microbiota até os 3 anos de
idade, esse conhecimento se solidificou um pouco
mais através dos resultados do estudo (2016) de
pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts
e do Instituto Broad. A microbiota de crianças tratadas com antibióticos (para tratamentos de otites e/
ou infecções respiratórias) apresentou-se menos
diversificada em termos de bactérias e cepas,
muitas vezes, dominadas por cepas individuais.
E esta diferença foi ainda maior entre as que também
apresentavam níveis baixos de Bacteroides. Ainda, a
presença de genes conhecidos por conferirem resistência a antibióticos aumentou rapidamente durante
o tratamento com os mesmos. Com a interrupção do

Disbiose

tratamento, os níveis de genes de resistência codificados nos cromossomas microbianos que se apresentavam abundantes diminuíram drasticamente.
No entanto, os genes de resistência codificados
em pequenas moléculas de DNA persistiram muito
depois da interrupção do tratamento.38
A amamentação também influi diretamente na formação da microbiota de uma criança. O leite humano
pode conter algumas bactérias probióticas naturais além de ser rico em oligossacarídeos (prebióticos) que auxiliam no desenvolvimento de sua flora.
Fezes de bebês avaliadas nos primeiros 20 dias de
vida mostraram que a espécie de Bifidobacterium
(uma das mais benéficas para o trato gastrointestinal) é dominante nas crianças alimentadas por leite
materno, quando comparadas às crianças que receberam fórmulas (leite industrializado). Ainda não
está completamente esclarecido como os microrganismos chegam até o leite materno. Acredita-se, que
como a microbiota é individualizada, o conjunto de
bactérias oferecido para a criança também seja específico e único, por isso reforça tanto a importância da
amamentação nos primeiros meses da criança.7,12
A importância dos Lactobacillus nas fases iniciais da
vida de uma criança é tão relevante que uma meta
análise publicada em 2015 concluiu que, independente da cepa ou da forma utilizada (isolada ou em
conjunto), o uso de Lactobacillus em recém-nascidos
prematuros foi capaz de melhorar a maturidade intestinal e funções das vias aéreas, melhorando também a
motilidade do intestino e proporcionando melhora da
intolerância alimentar e velocidade de crescimento.3

A IMPORTÂNCIA
DA MASTIGAÇÃO
E ESCOLHA DOS
ALIMENTOS
Algumas razões para uma boa mastigação estão associadas com a saúde do
seu intestino e, portanto, a saúde geral.
A mastigação e as enzimas digestivas
presentes na saliva quebram o alimento
em pequenas partículas para serem digeridas e chegarem ao intestino delgado
de maneira que as bactérias possam
trabalhar nelas. Quando partículas mal
mastigadas entram no estômago, elas
chegam ao intestino mal digeridas. Lá,
as bactérias terão mais dificuldade em
agir eficientemente, podendo ocorrer
uma putrefação do alimento e, consequentemente, gases, diarreia, constipação, dor abdominal, cólica ou outros
problemas. Portanto, a saúde do seu
intestino começa com uma boa mastigação, e a escolha dos alimentos que se
ingere também é fundamental:

>> DEVE-SE EVITAR

aqueles que potencializam o crescimento de bactérias patogênicas
e disbiose, como açúcares e grãos
processados (arroz branco
e farinha refinada).

>> DEVE-SE OPTAR

pelos grãos integrais, alimentos
fermentados (iogurte, kefir, pickles,
chucrute), carnes procedentes de
animais que não foram tratados com
antibióticos, frutas e verduras ricas
em fibras, e tomar bastante água.
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PERSPECTIVAS
Os avanços no entendimento sobre o papel do microbioma para a saúde, particularmente nos últimos
anos, é notável. As implicações desta nova visão
estão apenas começando a se tornar aparentes, mas,
já começa-se a fechar a lacuna entre a ciência e a
prática através do uso de prebióticos e probióticos.
Em um futuro próximo, presumivelmente conheceremos mais intimamente nossa flora bacteriana de
forma individualizada, como uma impressão geral.
Cada pessoa terá sua microbiota avaliada, podendo
assim suplementar de maneira mais específica, de
acordo com as características populacionais ali
encontradas. O uso de transplante fecal para melhorar a população de microrganismos presentes no TGI
poderá ser um procedimento médico protocolar, o
que já é realizado de forma experimental em casos
de diarreias graves.16,26
Já é possível perceber a evolução e importância desse
assunto avaliando somente a última década. A suplementação de Lactobacillus, que antes era vista pela
população apenas como "bichinhos vivos" presentes
no leite fermentado, comprado no mercado para as
crianças, virou coisa séria. Hoje o número de estudos
de diversas cepas cresceu, e os probióticos de uma
maneira geral já são considerados uma medicação
para tratamento (ou tratamento conjunto) tanto para
crianças como para adultos. Muitos profissionais
vêm prescrevendo o seu uso para tratamento de
cólica e dermatites atópicas em bebês, constipação,
diarreia, inflamações intestinais, alergias, autismo,
depressão, entre tantas outras funções.
O tema ainda trará muitas novidades e muitas
respostas. Alguns trabalhos mais atuais estão relacionando também o microbioma com a saúde óssea,
síndrome da fadiga crônica e sistema cardiovascular,
e o genoma intestinal (informação genética) também
está sendo alvo de muitas pesquisas para elucidar
cada vez mais esse nosso ‘segundo cérebro’.2,15,17,42
Contudo, já podemos tirar muitos frutos dos estudos
até o momento. Desde que nossas escolhas refletem no equilíbrio da microflora intestinal, devemos
administrar medicamentos estomacais, antibióti-
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cos e anti-inflamatórios somente quando realmente
indispensáveis, e com a administração concomitante de probióticos para a reposição e cuidado da
flora intestinal. E esse conhecimento chega num
momento oportuno: mundialmente enfrentamos
o grave problema de bactérias comuns estarem se
tornando resistentes a antibióticos devido ao seu
excessivo uso.
O aprofundar do conhecimento sobre a disbiose e
a vida microscópica que nos habita vai trazer uma
mudança em vários protocolos médicos, a questão
agora não é somente como o medicamento atuará
no organismo, mas qual o seu reflexo nas bactérias. Precisamos aprender a respeitar e restaurar a
‘ecologia interna’, principalmente aquela que vive
no intestino.

Disbiose
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VITRINE

DHA TG E SUPER ÔMEGA 3 TG
Novos benefícios da suplementação de ômega-3 são descobertos
pela ciência a cada novo estudo publicado, no entanto, para que
possamos usufruir todos os seus benefícios, a procedência e a
qualidade são determinantes. A qualidade do ômega-3 está vinculada à concentração de ácidos graxos EPA e DHA, sua pureza e
capacidade de absorção pelo organismo. Pensando nisso, sempre
em busca do aperfeiçoamento contínuo de sua linha, a Essential
Nutrition aprimorou seus produtos Super Ômega 3 e DHA, otimizando ainda mais sua absorção através do ômega-3 na forma de
triglicerídeos (TG) – a mesma forma encontrada na natureza que
permite ao organismo melhor reconhecimento e absorção, quando
comparada à forma geralmente comercializada no mercado
nacional: etil éster (EE). Sua alta concentração de EPA e DHA por
cápsula (330mg EPA e 220mg DHA) e o processo patenteado de
destilação molecular, proporcionam a pureza do óleo de peixe sem
a presença de metais pesados e contaminantes como mercúrio,
PCB’s e dioxinas. Super Ômega 3 TG Essential possui as certificações internacionais MEG-3 e USP, assim como o DHA TG Essential,
e ainda a certificação IFOS – The International Fish Oil Standards
Program, referência mundial no controle de qualidade do ômega-3.

SEM GLÚTEN

SEM LACTOSE

SEM
CONSERVANTES

SEM CORANTES
ARTIFICIAIS

SEM GORDURA
TRANS

GAMALIFT
Sempre em busca do aperfeiçoamento contínuo de sua linha, a Essential
Nutrition agora disponibiliza o GAMAlift: cápsulas de puro óleo de borragem
ultraconcentrado em GLA (400mg de ácido y-linolênico a cada 2 cápsulas),
ácido graxo ômega-6.
Um estudo recentemente publicado na Revista Brasileira de Medicina1
avaliou o efeito da suplementação de 1 cápsula de óleo de borragem ao dia,
durante 3 ciclos menstruais. Como resultado, houve 90% de melhora dos
sintomas físicos da TPM (tensão pré-menstrual) e mais de 70% de melhora
nos sintomas emocionais das pacientes tratadas com o óleo de borragem.
Outro estudo, publicado em 2015 no International Journal of Clinical
Medicine,2 relatou melhora de mais de 92% nos sintomas de mastalgia
(sensibilidade/dor nas mamas) em mulheres tratadas durante 3 meses
com óleo de borragem.

SEM LACTOSE

SEM GLÚTEN

SEM GORDURA
TRANS

SEM
SEM CORANTES
CONSERVANTES
ARTIFICIAIS

1. Gama, C. R. B. et al. Premenstrual syndrome: clinical assessment of treatment outcomes following Borago officinalis extract therapy. RBM, 2014.
2. Gama, C. R. B. et al. Clinical Assessment of Treatment Outcomes Following Borago officinalis Extract Therapy in Patients Presenting with Cyclical Mastalgia.
International Journal of Clinical Medicine, 2015.
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ZYMELIFT
Nosso organismo produz inúmeros tipos de enzimas,
e cada uma delas atua de forma específica resultando
na manutenção da nossa saúde. As enzimas facilitam
e aceleram reações químicas, como a digestão, contribuindo com o processo digestivo de macronutrientes
como proteínas, carboidratos complexos, incluindo a
lactose e ácidos graxos dos alimentos. Grande parte
dos nutrientes são estruturas complexas (macronutrientes) onde as enzimas atuam transformando e
simplificando-os, podendo otimizar a absorção.
A Essential Nutrition desenvolveu uma combinação
de 15 enzimas digestivas - provenientes do centro de
pesquisa Enzymology Research Center, líder mundial
no segmento.
ZYMELIFT é um produto vegano com sabor neutro,
sem aroma. Disponível em embalagens de 30 sachês.

SEM LACTOSE

SEM GLÚTEN

SEM AÇÚCAR

SEM ADOÇANTES
ARTIFICIAIS

PHOS 3+B
A Essential Nutrition apresenta sua nova fórmula PHOS 3 + B, um suplemento
concentrado em colina (134mg a cada 2 cápsulas), com adição de vitaminas do
complexo B e da vitamina C.
Segundo estudos publicados nos últimos anos, a colina é um nutriente que, no
fígado, pode afetar a mobilização das gorduras de maneira positiva, evitando o
acúmulo e permitindo sua utilização como fonte de energia, além de atuar no
processo de desintoxicação, transformando substâncias tóxicas (como o álcool
e medicamentos) em substâncias solúveis, favorecendo sua eliminação.1,2
No coração, a colina pode contribuir com a diminuição dos níveis de homocisteína (pró-oxidante associado a problemas cardíacos, hepáticos e cerebrais) em
reações metabólicas que atuam em conjunto com as vitaminas do complexo
B, transformando-a em l-metionina – aminoácido necessário à produção do
potente antioxidante natural mais presente no corpo humano, a glutationa.3,4
No cérebro, além de fazer parte da estrutura dos neurônios, a colina é precursora de acetilcolina – um dos mais importantes neurotransmissores.5

SEM LACTOSE

SEM GLÚTEN

SEM AÇÚCAR

SEM CORANTES
SEM ADOÇANTES
SEM
ARTIFICIAIS
ARTIFICIAIS
CONSERVANTES

1. Haubert, N. et al. Choline and Fructooligosaccharide: Non-alcoholic Fatty Liver Disease, Cardiac Fat Deposition, and Oxidative Stress Markers. Nutrition and
Metabolic Insights, 2015. | 2. Karen D. Corbin and Steven H. Zeisel. Choline Metabolism Provides Novel Insights into Non-alcoholic Fatty Liver Disease and its
Progression. Curr Opin Gastroenterol. 2012. | 3. Jitin Kamra. The role of choline and betaine in body and therapeutic applications. Int.J.Adv. Res.Biol.Sci., 2014. |
4. Magne Ueland. Choline and betaine in health and disease. J Inherit Metab Dis, 2011. | 5. Poly, C. et al. The relation of dietary choline to cognitive performance
and white-matter hyperintensity in the Framingham Offspring Cohort. Am J Clin Nutr., 2011.
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SAÚDE

HORMONAL

FEMININA
A importância de
acompanhar os níveis
hormonais femininos durante
todas as fases da vida
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D

esde a adolescência, a mulher se vê às voltas
com uma intricada complexidade hormonal e
precisa aprender a conviver com seus momentos desarmônicos ou flutuações de humor. Geralmente, essas fases coincidem com passagens por
novas e marcantes alterações fisiológicas e psicológicas, como a fase de crescimento, puberdade,
gestação e menopausa.
Além desses marcos na vida feminina, os hormônios
estão envolvidos em diversos outros processos no
organismo. Sono, apetite, combate às inflamações,
densidade óssea, função vascular, enxaquecas, e
a prevenção de patologias, como o câncer e saúde
mental da mulher, passam pelo equilíbrio hormonal.
A boa nova é que nesse campo a ciência evoluiu
muito e, nas últimas duas décadas, trouxe soluções
preventivas, terapêuticas e seguras sobre a reposição e modulação hormonal. Em especial, quanto à
atenção necessária ao envelhecimento, retardando-o
e otimizando-o através de uma vida com menos
fragilidades e dependência. Quanto mais cedo esses
cuidados são incorporados na vida de uma pessoa,
melhores os resultados.
É importante observar também que esses cuidados
dependem direta ou indiretamente da dieta, atividade
física, sono e ausência de estressores crônicos, os
quais interferem nos níveis hormonais femininos
durante toda a vida, não somente durante as fases
da pré ou pós menopausa.

A CIÊNCIA EM PROL
DA SAÚDE NA IDADE
AVANÇADA
Nos últimos 20 anos, muitas práticas preventivas
para um envelhecimento saudável têm aparecido
em todo o mundo com o objetivo de retardar, parar
e mesmo reverter os seus efeitos sobre o corpo
humano. Um dos pilares desta ciência é a modulação
e/ou a reposição hormonal.
O assunto não é recente, já na 5° edição da Revista
Essentia (maio 2014), foi publicado o artigo “Reposição Hormonal Feminina”, que abordou, em especial,
a fase da menopausa. Dois anos depois, segue uma
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Para que haja uma
comunicação entre
as diferentes células
do organismo e que
tudo seja coordenado
são necessários os
mensageiros químicos:
os hormônios

Saúde hormonal feminina

atualização científica e o aprofundamento sobre este
pilar, ampliando a discussão de sua importante abrangência. O tratamento hormonal sinaliza uma essencial
participação no protocolo médico para uma vida com
ótima saúde – juntamente com a redução do estresse
oxidativo e inflamações crônicas, e a preservação da
energia celular.

ENTENDENDO A
ENDOCRINOLOGIA
O domínio da endocrinologia representa uma descrição científica de como, num organismo humano, uma
célula A se comunica com uma célula B vizinha, ou
com outras células em outras partes do corpo. De
uma maneira simplificada, uma célula é isolada em
sua própria membrana, bem como as suas organelas.
Para que haja uma comunicação entre as diferentes
células do organismo e que tudo seja coordenado são
necessários os mensageiros químicos: os hormônios.
Um sistema que a ciência, entre 1900 e 1960,
pesquisou predominantemente no âmbito fisiológico (natureza, função), resultando na descoberta de
aproximadamente 25 hormônios. A era bioquímica
(processos químicos dos mecanismos hormonais)
da endocrinologia começou por volta de 1955 e se
estende até a data presente, com o conhecimento de
aproximadamente 50 hormônios.
Desde então, com o aprofundamento das pesquisas científicas, a medicina endócrina e geral vêm
evoluindo para um entendimento cada vez maior da
importância dessas substâncias.

Conforme a origem grega da
palavra – hormé (que significa
estimulação, movimento), os
hormônios fazem parte de um
sistema complexo fundamental
na conservação, reparação e
regeneração de células, glândulas,
órgãos e tecidos. Enfim, diante
de um organismo de precisão,
sua harmonia operacional é
fundamentalmente desejada
e essencial.
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A VERIFICAÇÃO HORMONAL PODE NÃO DEPENDER
DA IDADE CRONOLÓGICA
Muitos ficam surpresos ao descobrir que substâncias que soam familiares são, na verdade,
hormônios: a melatonina, envolvida em inúmeros
processos fisiológicos, incluindo a sincronização
dos ritmos circadianos, a regulação da pressão arterial, a função imune; a ocitocina reponsável pelas
relações sociais e amorosas, reprodução sexual,
parto, aprendizagem e memória.
Bem como a forma ativa da vitamina D, o calcitriol,
é um pró-hormônio, ou seja, atua conjuntamente
com outros hormônios ou age como um precursor.
A surpresa é ainda maior quando se conscientizam
das suas muitas funções e benefícios.1,2
Por trás da teoria defendida que a verificação hormonal não deve depender de idade cronológica específica estão alguns médicos especialistas, como
o belga Dr. Thierry Hertoghe, autor de numerosos
livros e presidente da World Society of Anti-Aging
Medicine. Seus argumentos convergem para que até
mesmo crianças e adolescentes podem apresentar
carências hormonais.
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Na mesma linha, o Dr. Michael A. Smith, cientista
sênior de saúde da organização de pesquisa sem
fins lucrativos Life Extension Foundation, observa
que as mulheres deveriam checar seus hormônios
– pregnenolona, progesterona, testosterona, estrogênio, DHEA, hormônios da tireoide – a partir dos 30
anos de idade, período este que inicia sua redução.
Esta redução antecede o envelhecimento cronológico, pois muitos processos do envelhecimento são
secundários à carência hormonal.3,4
Sem precisar uma idade específica, desde o início da
vida adulta de uma mulher, mudanças ocorrem na
forma como os hormônios são produzidos e metabolizados. Alguns tecidos se tornam menos sensíveis
aos hormônios que os controlam, que, por sua vez,
também são quebrados (metabolizados) mais lentamente. E dentro da complexidade de seus mecanismos, muitos dos órgãos que produzem certos
hormônios são controlados por outros hormônios. O
declínio ou desequilíbrio hormonal ocorre, portanto,
à medida que os anos passam, mas também dependendo do histórico pessoal.

Saúde hormonal feminina

MUITO ALÉM
DA MENOPAUSA
É conhecido que durante a perimenopausa (etapa de
transição que antecede a menopausa) e menopausa,
a produção de progesterona tende a declinar mais
rapidamente em relação ao estrogênio. Este desequilíbrio favorece o excesso de estrogênio, tornando
a mulher mais suscetível a um aumento de risco de
uma série de problemas de saúde. É o processo de
dominância estrogênica, que provoca alterações
conhecidas a muitas mulheres: irritabilidade, retenção de líquidos, aumento no índice de doenças
mamárias e períodos menstruais anormais.
Nessa fase, mulheres que optaram pela modulação
hormonal apontaram perceber melhoras no humor,
memória, sono, cabelo, fogachos, libido, dor de
cabeça, retenção de líquidos.

Mesmo quem está longe do período
da menopausa pode enfrentar
um desequilíbrio nos hormônios.
Também é conhecido o risco de
deficiência hormonal antes ou
durante a gravidez, por exemplo,
relacionada aos hormônios da
tireoide. Para uma mulher que
deseja engravidar, estes hormônios
(T3 e T4) têm um papel importante
na concepção e, durante a
gravidez, eles são indispensáveis
na manutenção de uma gestação
saudável, no desenvolvimento fetal
e neurológico do bebê.
Outro exemplo sólido onde tradicionalmente se faz
verificação hormonal pode ocorrer durante a fase de
crescimento de uma criança ou adolescente, quando
se constata que a velocidade do seu crescimento é
inadequada para sua faixa etária. Nesta situação é
verificado o nível do hormônio do crescimento (GH).
Mas, à parte desses exemplos que já seguem
protocolos de reposição hormonal para deficiências já instaladas, pode-se usar a suplementação
de hormônios na área da prevenção.

A modulação hormonal, dependendo do indivíduo,
pode ocorrer em qualquer idade. Uma deficiência do
hormônio (e antioxidante) melatonina pode ser constatada em decorrência de condições metabólicas e
neurológicas, como o diabetes tipo 2 e resistência
geral à insulina, enxaqueca e outras formas de dor
severa, como também câncer – todas condições que
podem surgir independentemente da idade. Mulheres
após os 30 anos, sob momento de estresse, podem
sentir que se levantam cansadas – outro sintoma que
pode sinalizar que seus níveis de melatonina podem
estar alterados.5
Já o DHEA e DHEA sulfato, esteroides adrenais
(hormônios sexuais) com um nome longo: dehidroepiandrosterona, possuem mais de 3.700 pesquisas
científicas que avaliaram seus efeitos sobre muitas e
diferentes células e tecidos do corpo. O multifuncional DHEA atua fundamentalmente na manutenção do
equilíbrio do sistema hormonal e vitalidade, modula
uma variedade de vias em todo o corpo envolvidas
em vários aspectos da saúde e doenças através de
ações diretas e independentes como um precursor
de androgênios e estrogênios. Ele também regula a
inflamação, que é a força propulsora que gera muitas
doenças.
Os benefícios da sua presença no organismo são
muitos, mas a má notícia é que, exatamente como
pode acontecer com outros hormônios durante o
avançar da idade, no caso do DHEA, uma pessoa aos
80 anos pode ter seus níveis reduzidos em 80 ou 90%,
em comparação a quando era jovem.6-8 A boa notícia
é que estudos vêm afirmando que uma pequena dose
diária para as mulheres que apresentem seu déficit
(mulheres jovens com anorexia nervosa, insuficiência
adrenal, mulheres mais velhas) resulta em melhora
óssea, muscular, cutânea, aumento da libido e bemestar, por provocar pequeno aumento de testosterona, e mesmo efeitos protetores da função vascular,
sem apresentar efeitos adversos se usado de forma
correta.9-14
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DISRUPTORES
ENDÓCRINOS
Independentemente da idade, a carga tóxica ambiental e em produtos de largo uso também possui um
forte papel na desregulação hormonal, e esta é uma
das causas de danificações, por exemplo, nas glândulas da tireoide (hormônio mestre), tornando-as
hiper ou hipoativas. O fator é ainda pouco conhecido
no Brasil, mas de importância relevante: químicos
podem se estabelecer nos receptores hormonais
das membranas celulares, bloqueando a atividade
hormonal.
Produtos químicos que podem agir como disruptores
endócrinos são comuns na vida diária, e a sua exposição pode ocorrer através de alimentos, medicamentos, plásticos, produtos de limpeza, latas, herbicidas,
entre outros. Isto talvez explique mulheres cada vez
mais jovens experimentando distúrbios hormonais,
adolescentes sofrendo de problemas emocionais
‘inexplicáveis’, puberdade precoce, redução da fertilidade, aumento de certas doenças, incluindo a endometriose e alguns cânceres. Outros problemas de
saúde incluem o sistema nervoso e imune.15

A IMPORTÂNCIA
DO FÍGADO PARA O
EQUILÍBRIO HORMONAL
Muitos aspectos podem jogar contra ou a favor da
produção ou uso hormonal, como o hábito de praticar atividade física, uma dieta balanceada, administração do estresse e saúde do fígado. No caso
do fígado, quase tudo que respiramos, ingerimos
ou absorvemos através da pele entra pela corrente
sanguínea e, eventualmente, passa por ele, um filtro
essencial com mais de 500 funções, sendo o principal detoxicante do organismo.
Suas funções são críticas para a saúde geral e, em
especial, para o metabolismo e função hormonal
– atuando como um processador, produzindo e/ou
regulando alguns níveis hormonais, e direcionando
vários hormônios para desempenhar a sua função
adequada em outras partes do corpo. No entanto,
quando o corpo experimenta excessos ou toxidade
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crônica, o fígado deixa de ser capaz de executar
o processamento de maneira rápida ou eficiente,
causando um desequilíbrio hormonal.74,75
Suzanne Somers, autora de muitos livros, atriz, sobrevivente de câncer e defensora da saúde e modulação
hormonal, em seu livro lançado em 2015, “Tox-Sick –
From Toxic to Not Sick” (ainda não lançado no Brasil),
relata como o acúmulo de toxinas no corpo pode
levar a uma miríade de problemas de saúde. Durante
sua investigação e através de inúmeras entrevistas e
conversas com médicos e especialistas (incluídos no
livro), ela afirma uma necessidade vital do cuidado
com a saúde do fígado. É muito comum mulheres
que optam pela modulação ou tratamento hormonal
perceberem uma melhora imediata dos sintomas
previamente reclamados, mas, após um certo período, a autora constata que algumas delas se queixam que os sintomas reaparecem. Possivelmente, é
o fígado mostrando estar carregado de excessos e,
portanto, deixando de executar suas vitais tarefas de
modo eficaz.

Um bom tratamento
hormonal analisa vários
fatores da vida de uma
paciente. Atender a
carência de um ou mais
hormônios requer estudar
os hábitos alimentares
e ambientais, pois uma
alimentação desequilibrada
ou um ambiente tóxico pode
favorecer ou agravar uma
deficiência hormonal. Outro
ponto fundamental são os
sintomas relatados pela
paciente e os sinais clínicos.

Saúde hormonal feminina

A ORIGEM DA ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA ENTRE
REPOSIÇÃO HORMONAL E CÂNCER
A modulação ou reposição hormonal aqui tratada
se baseia em hormônios chamados bioidênticos ou
biocompatíveis. Essa terminologia foi criada para
diferenciar estas formas hormonais das utilizadas em estudos que geraram resultados negativos
– ainda utilizadas por algumas indústrias farmacêuticas –, derivadas de animais ou altamente
sintetizadas, e cujas moléculas não são totalmente
reconhecidas pelo corpo humano. Foram essas
formas sintéticas de hormônios (no caso, as progestinas sintéticas, derivadas de petróleo e estrogênios
derivados da urina de éguas prenhas) que foram
utilizadas no estudo Women’s Health Initiative, de
2002, apresentando resultados negativos – inclusive, já anteriormente reportados por outros estudos
(Bergkvist, 1989. Willett, Colditz et al., 1995): o uso
da combinação de estrogênio animal com a progestina sintética (não progesterona) gera maiores

riscos de câncer da mama do que o uso de apenas
estrogênio.16,76,77

PROGESTÁGENOS:
PROGESTERONA VERSUS
PROGESTINAS

A descoberta se deu a partir da sapogenina diosgenina, um constituinte do inhame mexicano Dioscorea mexicana (cabeza de negro), através da técnica
Marker Degradation, também criada por ele. Sua
progesterona, provinda de fonte natural a preços
mais compatíveis, eventualmente se tornou a precursora preferida na preparação industrial do medicamento anti-inflamatório cortisona e, mais tarde, em
1951, no primeiro efetivo contraceptivo oral.

Com uma existência pré-histórica similar ao pró
hormônio vitamina D (veja o artigo Vitamina D – Os
benefícios de níveis séricos elevados, nesta edição),
a progesterona regula a expressão genética, têm um
efeito positivo e fundamental na diferenciação celular
e crescimento, com mecanismos autoimunes antioxidantes e anti-inflamatórios. Com o início do entendimento científico de alguns dos benefícios de seu uso
de forma exógena, muitos programas de pesquisas
de laboratórios comerciais se concentraram na criação de esteroides sintéticos (progestinas).
Russell Earl Marker (1902-1995), um químico americano, criou uma progesterona que alguns citam
como semissintética, ou seja, que imita a estrutura
química da progesterona produzida endogenamente.

Os resultados de um estudo científico sempre
precisam de uma análise detalhada da metodologia
e substâncias utilizadas. Os resultados do estudo
do ano de 2002, sem essa devida análise, geraram
um grande receio quanto à ciência do equilíbrio
hormonal, e, sem o devido esclarecimento, milhares
de mulheres e profissionais abandonaram por anos
o uso da terapia e seus possíveis benefícios.17-22
Felizmente, a má interpretação do estudo foi esclarecida com o passar dos anos, aprimorando-se as
investigações científicas e gerando um aumento na
conscientização da segurança do uso. Portanto, o
retomar da conversa para o continuar da espiral do
seu conhecimento.76,77

A diferença entre a progesterona e a progestina
sintética está na estrutura molecular e na conectividade... Muitas pessoas pensam que para um hormônio ser compatível biologicamente, ele precisa ser
natural, não passando por processamento. Muitos o
são. Mas, tecnicamente, este não é necessariamente
o caso. O necessário é que ele possua uma estrutura
molecular semelhante a de uma substância produzida
no organismo como, aqui no caso, a progesterona.
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Então, a pergunta: a progesterona, dita como bioidêntica, é sintética? Sim e não. Do ponto de vista químico,
para a sua produção a partir de fitoesteróis (esteróis
presentes nas plantas), estes precisam passar por
processo de síntese para resultarem em progesterona, podendo, assim, ser considerada sintética
(resultado de uma síntese). Do ponto de vista funcional, como a progesterona exógena possui fórmula
molecular semelhante à da endógena, elas apresentam a mesma conectividade, que é a forma como
encaixam-se nos receptores das membranas celulares, se distribuem, apresentando o mesmo metabolismo inato, os mesmos efeitos. Já a progestina
sintética (medroxiprogesterona), vendida sob fórmulas patenteadas, é uma substância com estrutura
molecular e funcionalidade estranhas ao organismo
humano. Para exemplificar, os estrogênios conjugados comumente usados são extraídos da urina de
éguas prenhes. É uma substância proveniente de
fonte natural, mas como os hormônios humanos não
são semelhantes aos dos equinos, eles possuem
estrutura molecular diferente e não apresentam boa
conectividade com os receptores celulares.
Quanto aos estudos científicos, os resultados são
claros: a progesterona protege e restaura a saúde
da mulher. O uso da progestina, é preocupante. A
indústria farmacêutica já reconheceu o uso do estrogênio mais idêntico possível, no entanto, no caso da
modulação da progesterona, ainda insiste fazer uso
das progestinas, evitando assim que as mulheres se
favoreçam com os benefícios preventivos e curativos
da progesterona bioidêntica.16,23-26,76,77
Outro conceito a ser transformado é que a mulher
que não possua útero (previamente histerectomizada) não precisa receber progesterona. A mulher
sempre teve progesterona circulante em seu organismo, o que é importante para protegê-la de um
excesso de estrogenização. Ela não só protege o
útero, mas todo o corpo desse excesso, contrabalançando o efeito do estrogênio. Com certeza,
a mulher sem útero necessita de doses menores
de progesterona na reposição hormonal, mas deve
continuar recebendo o que o seu corpo não está
mais produzindo.
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BENEFÍCIOS ADICIONAIS
DA PROGESTERONA
QUANDO EM HARMONIA
Adicionalmente aos benefícios anteriormente conhecidos da progesterona, descobriu-se outros essenciais
para uma vida longeva independente, como:
»» PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DE OSTEOPOROSE
A progesterona estimula nova formação
óssea. Um equilíbrio ótimo da progesterona e estrogênio parece ser necessário para
prevenir a osteoporose.27,28
»» PROTEÇÃO CONTRA O CÂNCER
Os estudos que reportam risco de câncer associado ao hormônio foram efetuados usando
a progestina (sintética) em combinação com
um estrogênio sintético. A progesterona
bioidêntica não causa câncer. Pelo contrário,
o uso de progesterona (estrutura molecular
reconhecida pelo organismo) atua como
protetora, pois tem uma ação inibitória da
replicação celular nas células mamárias e
uterinas. Assim, conforme grande base de
evidências, pode atuar também como potencial tratamento adjunto para os cânceres de
mama e do endométrio.29-41
»» SAÚDE CARDIOVASCULAR
Diminui o risco de coágulo no sangue
durante a reposição de estrogênio e inibe
a síntese lipídica em macrófagos, inibindo
assim a aterosclerose.42-45
»» AÇÃO TRANQUILIZANTE NO CÉREBRO
Algumas condições, como insônia, ansiedade e enxaqueca, estão vinculadas
à carência de progesterona.46-49
»» REDUÇÃO DA MORTALIDADE
A mortalidade feminina é multicausal,
mas muitas das doenças responsáveis são
relacionadas com deficiências de hormônios,
sendo que a sua modulação pode reduzir a
mortalidade.21,50

Saúde hormonal feminina

PRODUÇÃO HORMONAL
COLESTEROL

PREGNENOLONA

PROGESTERONA

CORTISOL

TESTOSTERONA

GLICOCORTICOIDE
Afeta o metabolismo
de proteínas e
carboidratos,
suprime resposta
imune, inflamação e
reações alérgicas.

ESTRADIOL
Hormônios sexuais
masculinos e
femininos. Influencia
as características
sexuais secundárias,
regula o ciclo
menstrual.

CORTICOESTEROIDE
MINERALOCORTICOIDE

ESTROGÊNIOS
E O CÉREBRO
Mundialmente, 47.5 milhões de pessoas sofrem de
demência e, a cada ano, 7.7 milhões de novos casos
se estabelecem. Conforme a Organização Mundial
de Saúde, a demência é uma das maiores causas de
desabilidades e dependência entre as pessoas mais
velhas, sendo a forma mais comum a doença de
Alzheimer, com 60% a 70% dos casos. Mas, mesmo
que a condição afete principalmente essas pessoas,
ela não é considerada normal durante o envelhecimento. O normal seria envelhecermos lúcidos e
hábeis para as atividades do dia a dia.51
Os estrogênios, atuantes na saúde reprodutiva,
imunológica, ossos, pulmões, artérias, atuam
também de maneira significante na cognição e saúde
mental da mulher. Quedas ou flutuações bruscas e
longos períodos de baixos níveis desses hormônios
estão correlacionados a problemas de memória,
cognição, depressão e desequilíbrio emocional.52-58
Como hormônio que pode penetrar a barreira
hematoencefálica, o hormônio sexual estradiol,
uma forma de estrogênio, promove o crescimento
neuronal. Ele o faz diminuindo a inflamação e impulsionando o crescimento de dendritos, que são projeções de ramificações (semelhante a uma árvore)
nas extremidades dos neurônios, que recebem
informações de outros neurônios e transmitem a
estimulação elétrica para o corpo (soma) do neurônio. Atualmente, estudos estão sendo realizados
para uma melhor compreensão da base celular e
molecular da fisiologia cerebral dos sexos feminino
e masculino e a resposta ao estrogênio. Assim, através da modulação hormonal, será possível a criação
de melhores e mais personalizados tratamentos das
doenças neurodegenerativas (Parkinson e Alzheimer), depressão, ansiedade e abuso de drogas.59,60

ALDOSTERONA
mineralocorticoide
Regula a reabsorção de sódio,
cloreto e bicarbonato nos rins.
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EFEITOS BENÉFICOS DO
ESTROGÊNIO NO CÉREBRO:
1

Aumento da densidade
dos dendritos, reforçando
a formação de sinapses

2

Atividade do BRNF
(fator de crescimento neural
relacionado ao cérebro)

3

Aumento da produção
de neurotransmissores
(tais como a acetilcolina)

4

Efeitos anti-inflamatórios

5

Aumento da degradação
da proteína precursora de
amiloide, resultando na
redução de beta-amiloide

6

Elevação do fluxo sanguíneo

7

Captação de maior quantidade
de glicose e metabolismo

8

Redução das elevações
de glicocorticoides

O cérebro encolhe com um nível subótimo de estrogênio. Um novo estudo, provindo da Universidade
Norueguesa de Ciência e Tecnologia, mostra que
suplementos de estrogênio podem reduzir o risco de
demência em mulheres.61 Publicado na revista Neurobiology of Aging, 80 mulheres que usaram estrogênio
durante a menopausa foram comparadas com 80
mulheres que nunca o usaram. Através de ressonância magnética, os pesquisadores constataram que o
grupo estrogênio apresentou um hipocampo maior,
sendo que as áreas onde a terapia apresentou maior
efeito foram as mesmas afetadas pela doença de
Alzheimer em seus estágios iniciais.
Mas, confirmando resultados anteriores, o estudo
aponta que o momento ideal da administração de
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estrogênios é fundamental para se fazer uso da
janela de oportunidade da sua função neuroprotetiva. Esse benefício ocorre quando os hormônios são
administrados próximo ao início dos sintomas ou
perto da menopausa, não anos após.62

AÇÃO PREVENTIVA DO
USO DOS HORMÔNIOS
COMO REDUTOR DE
MORTALIDADE
É preocupante quando tratamos a saúde de modo
generalizado. Independente da idade e em se
tratando de indivíduos, um tratamento ou modulação
hormonal precisa ser tratada de forma individualizada. Cada caso é um caso. E o tratamento precisa
ser acompanhado de perto pelo médico responsável
para que ele faça os ajustes necessários, ou mesmo
prescreva a sua suspensão. Dependendo da condição, a descontinuação do tratamento precisa ser
muito bem ponderada.
A medicina convencional ainda trata a terapia hormonal com receio. Um exemplo dessa afirmação são
as orientações para mulheres na pós menopausa:
‘a dose mais baixa possível durante o período mais
curto possível’, o que pode estar trazendo mais malefícios do que benefícios. Num estudo, publicado em
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
(2015), Dr. Mikkola e seus colegas identificaram
332.202 mulheres que descontinuaram o tratamento
hormonal de 1992 a 2009. A média de tratamento foi
de 6,2 anos e o acompanhamento após a descontinuação foi de 5,5 anos. Durante o período do estudo,
5.129 mortes foram relacionadas a problemas
cardiovasculares e AVC.
Entre as que descontinuaram, foi encontrado uma
taxa de mortalidade cardíaca 130% mais alta (razão
de mortalidade padronizada [SMR], 2.30; 95% intervalo de confidência[CI], 2.12 a 2.50), bem como AVC
com taxa 150% mais alta (SMR, 2.52; 95% CI, 2.28
a 2.77), em comparação com as mulheres que não
descontinuaram o tratamento. Os resultados deste
estudo podem chocar alguns cardiologistas, mas o
conhecimento deles parece ser positivo para a longevidade feminina.21,50
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ATLETAS E A AMENORREIA
De acordo com o American College of Sports Medicine,
a amenorreia, ou ausência de períodos menstruais,
ocorre em até 44% das mulheres que se exercitam
ativamente. Neste caso, a deficiência de estrogênio
devido à amenorreia pode, eventualmente, resultar
em esquecimentos e falta de concentração.
Segundo novo estudo, apresentado no 98o Encontro Anual da Sociedade de Endocrinologia (2016),
em Boston, a reposição de estrogênio melhorou a
memória de atletas jovens que deixam de ter seus
períodos menstruais devido ao excesso de exercício.
Esta é uma informação importante, desde que essas
atletas estão no auge do desenvolvimento neurocognitivo. As participantes do estudo foram atribuídas
aleatoriamente a um dos três grupos de tratamento
durante seis meses: estradiol e progesterona por via
oral, numa dose semelhante a muitas pílulas anticoncepcionais (16 participantes); estradiol transdérmico,
com uma dose de reposição fisiológica de progesterona cíclica (13); ou grupo sem tratamento (19). As
participantes que receberam terapia com estrogênio
também receberam progesterona porque a reposição de estrogênio por si só pode aumentar o risco de
patologias uterinas em longo prazo, observou Charu
Baskaran, pesquisadora do estudo e endocrinologista pediátrica do Massachusetts General Hospital
for Children.

testes cognitivos apenas no grupo que recebeu estrogênio transdérmico. Baskaran relatou que a administração transdérmica de estrogênio é uma forma mais
fisiológica de liberação do hormônio do que a preparação oral. Também não é metabolizada no fígado,
ao contrário do estrogênio por via oral, o que pode
afetar outros níveis hormonais e exercer efeitos sobre
processos mentais.63

EXERCÍCIO COMO
MODULADOR HORMONAL
A prática da atividade física ou exercício (incluindo a
ioga), é uma moduladora hormonal natural, além de
seus inúmeros benefícios para a saúde de maneira
geral. Em particular, esta prática está associada à
redução de 25% do risco de câncer de mama, e este
efeito protetor parece ser independente do status
da menopausa, mas associado a um estilo de vida
saudável. Um risco encontrado para este câncer é
o excesso de estrogênio circulando livremente pelo
organismo – por isso a necessidade de checar os
níveis hormonais para poder modulá-los –, e vários
estudos observacionais têm apontado uma associação inversa entre a atividade física e os níveis circulantes de estrogênio. Muitos mecanismos biológicos

Os pesquisadores relataram que, em comparação
com aquelas que não receberam tratamento hormonal, as atletas tratadas apresentaram melhores pontuações de memória verbal e flexibilidade cognitiva no
final de seis meses, comparando-se com as suas
pontuações antes do tratamento. Quando avaliaram
separadamente os grupos que receberam hormônios
versus o grupo sem tratamento, eles encontraram
melhora significativamente maior em determinados
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inter-relacionados podem ser a base dessa associação, tais como o efeito da atividade física sobre o
metabolismo da glicose, inflamação, função imune e
hormônios sexuais. Este efeito pode ser mediado pela
redução da massa gorda corporal, onde os hormônios
da suprarrenal são transformados em estrogênios em
mulheres na pós menopausa, como também pela interrupção do período menstrual anterior à menopausa.64-73
Embora existam muitos hormônios responsáveis por
inúmeras funções fisiológicas, a testosterona, insulina,
glucagon, cortisol, adrenalina (epinefrina) e noradrenalina (norepinefrina), hormônio do crescimento (GH),
fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) e
fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), dentre
outros, são diretamente influenciados pela atividade
física e desempenham um papel importante em ajudar
o corpo a se adaptar às muitas exigências físicas. Uma
relação de causa e efeito, onde o tipo, dose e tempo
de exercício podem influenciar diferentemente sobre
cada um, em parte, devido a um complexo mecanismo
hormonal que atende com precisão às diferentes
necessidades impostas pelas diferentes atividades
executadas por diferentes indivíduos. Um campo próspero às investigações científicas, onde muito já se
avançou em tão pouco tempo.
O medo ou preconceito quanto à modulação hormonal não se sustenta, mas sim, a preocupação quanto à
carência hormonal, ausência da modulação, uma dose
não suficiente ou um mau equilíbrio do tratamento.
Toda mulher deveria ler, perguntar e aprender sobre
seu próprio corpo. Uma vida longeva independente,
livre de doenças debilitantes, é reflexo de várias
escolhas tomadas ao longo do percurso da vida,
entre elas, o acompanhamento dos níveis hormonais.
Quando prescritos e administrados corretamente, os
hormônios biocompatíveis com o organismo podem
beneficiar uma variedade de condições com segurança, retardando o envelhecimento, desde que
previnem e combatem as chamadas ‘doenças da
velhice’ que tanto debilitam e encurtam a vida.
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S

uperalimento é um termo popular usado para
denominar os alimentos naturais que contêm
altos teores de nutrientes, como vitaminas,
aminoácidos, ácidos graxos e antioxidantes, e que,
mediante comprovações científicas, apresentam
inúmeros benefícios à saúde quando consumidos na
medida certa. A lista desses “poderosos” é longa, e a
Revista Essentia trouxe em suas edições anteriores
destaque para aqueles que mais se destacam dentro
da comunidade científica ganhando a conotação,
inclusive, de medicinais. Mas quais são os alimentos que ganham esse prefixo de intensidade e caem
no gosto (e nas mesas) dos consumidores? A seguir
alguns deles, com base em estudos relevantes e
atualizados:

Mas, as qualidades do óleo de coco não estão somente
na beira do fogão. Há anos que estudos científicos
mostram que seu uso está associado à redução do
colesterol, triglicerídeos e LDL, prevenção de doenças
cardiovasculares, melhora da circulação sanguínea,
emagrecimento, antienvelhecimento, como também
otimização do sistema imune.

ÓLEO DE COCO

A nível de composição, a diferença do óleo de coco
perante os outros óleos é que ele possui predominantemente ácidos graxos de cadeia média, e não de
cadeia longa. Além disso, possui até 92% de gordura
saturada das quais cerca da metade se apresentam
como ácido láurico. Somente o leite materno pode
oferecer essa alta concentração de ácido láurico.
Muitas das ações do óleo de coco se dão pela
presença dos ácidos graxos conhecidos como ácido
láurico, ácido cáprico e ácido caprílico. Essas substâncias exercem, por exemplo, ação antimicrobiana,
antiviral e antifúngica contra diversos microrganismos causadores de candidíase, diarreia, e conforme
já citado, patologias orobucais.1,2,5,7

Ingrediente marcante da medicina tradicional entre
as populações da Ásia e ilhas do Pacífico há milhares
de anos, o óleo de coco começou a ganhar respaldo
no Brasil a partir de 2012, quando seus comprovados
benefícios passaram a ser mais bem conhecidos,
ao mesmo tempo em que era desmitificado o medo
de sua gordura. O óleo de coco apresenta uma das
melhores características para ser utilizado na culinária, pois, diferentemente dos outros óleos populares,
seu smoke point é alto. O smoke point de um óleo ou
gordura indica a temperatura limite que ele suporta
antes da liberação de compostos voláteis que degradam suas propriedades benéficas.

Atualmente, os resultados de estudos ampliaram
o conhecimento dos benefícios do óleo de coco,
e expandiram seu uso, podendo ele ser usado até
mesmo em produto de limpeza oral. Sim, o uso dele
na mucosa oral, como um ingrediente da pasta de
dente ou enxaguatório mostrou-se capaz de atuar
como antisséptico, prevenindo cáries e gengivites.2,7

UMA COLHER DE SOPA/APROX.13,6g
GORDURA SATURADA
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11,8g

Ácido caprílico

1,0g

Ácido cáprico

0,8g

Ácido láurico

6,1g

Ácido mirístico

2,3g

Ácido palmítico

1,1g

Ácido esteárico

0,4g

GORDURA MONOINSATURADA

0,8g

Ácido oleico

0,8g

GORDURA POLI-INSATURADA

0,2g

Ácido linoleico ( ômega-6 )

0,2g

Uma dieta que inclui o óleo de coco mostra uma
série de benefícios à saúde. Com relação ao diabetes
tipo 2, por exemplo, o seu uso mostrou uma melhor
resposta do triglicerídeo pós-prandial quando
comparado aos pacientes que não ingeriram o óleo.
A hipertrigliceridemia pode ser uma consequência
do diabetes e contribui para o aumento do risco
cardiovascular. Alimentos capazes de reduzir esse
parâmetro são importantes aliados no tratamento da
patologia. Demais estudos relacionando o consumo
desse alimento com doenças cardiovasculares,
aumento de HDL, redução de LDL, TG e circunferência
abdominal vêm sendo publicados, reforçando suas
ações já reconhecidas. E, mesmo no tratamento de
Alzheimer foi possível associar o uso do óleo de coco
com resultados promissores: além de exercer efeitos
positivos sobre alguns fatores de risco para a doença
(como colesterol, pressão sanguínea e níveis séricos
de glicose), o óleo de coco tem mostrado melhoria no
processo de cognição desses pacientes. Isto porque
sua metabolização pelo fígado pode gerar corpos
cetônicos – importante fonte de energia alternativa
para o cérebro –, beneficiando pessoas já acometidas
com doenças que afetam o comprometimento da
memória.3,8,9,11,12
Estudos mostram também um potencial efeito
anti-inflamatório e antioxidante na artrite. A ingestão diária de óleo de coco sob a forma virgem foi
capaz de reduzir marcadores inflamatórios, como
COX-2, iNOS, TNF-α e IL-6, além de aumentar enzimas
antioxidantes, glóbulos brancos e proteína C-reativa.
Para minimizar os efeitos relacionados à quimioterapia, a suplementação desse alimento também
mostrou resultados que podem ajudar no estado
funcional e na qualidade de vida dos pacientes.4,6

BULLET
COFFEE

Média nutricional:
186 kcal - 0,06g prot. - 13g gordura
16g carb. - 5g fibra - 6mg sódio

Ingredientes:
»» 100ml café expresso bem quente
»» 1 colher de sopa cheia de óleo de
coco extra virgem
»» 1 scoop Carbolift
»» Canela em pó a gosto

Preparo:
»» Misturar todos os ingredientes
»» Agitar bem com um mini mixer
para café
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CHIA
A SEMENTE MÁGICA
Rica em nutrientes - cálcio, ferro, potássio, magnésio, zinco, vitamina C, B3 e A -, além de ser fonte de
proteínas, fibras e ácidos graxos poli-insaturados
como o ômega-3, a chia (Salvia hispânica) faz adeptos ao redor do mundo. Livre de glúten, ela vem se
mostrando como um alimento de fácil consumo,
podendo ser usada in natura na forma de semente,
farinha ou óleo, sendo utilizada até mesmo como
substituta do trigo e ovos em receitas. Todas essas
características somadas aos polifenois presentes
(miricetina, quercetina, kaempferol e ácido cafeíco)
conferem à chia o mérito de super alimento, capaz
de reduzir níveis sanguíneos de glicose, reduzir a
inflamação e os fatores de coagulação (condições
para risco de doenças cardiovasculares), auxiliar no
emagrecimento e melhorar o trânsito intestinal.13,17
Comparando-a com outros alimentos, a chia dispara
no ranking quanto ao alto teor de fibra, proteína e
gordura. Mais de 30% de sua composição é constituída de fibras das quais 76% são insolúveis e 24%
solúveis. Nem mesmo a linhaça (22%), a cevada
(17%), o milho (13%) e o trigo (12%) chegam perto
de sua alta concentração de fibras. E quando o
assunto é proteína de fonte vegetal (cerca de 23%),
somente a lentilha e o grão de bico mantêm valores
próximos. No quesito óleo, a semente de chia possui
teores próximos do óleo de linhaça com cerca de 32%
da sua composição, destes, 60% do tipo ômega-3 e
20% ômega-6. Em trabalho realizado com mulheres
na menopausa, o consumo de 25g de semente de
chia mostrou-se capaz de aumentar em 138% os
níveis de ácido alfa-linolênico (ômega-3) e 38% os
níveis de EPA (ácido eicosapentaenoico).18,20,21
Em um trabalho realizado com homens e mulheres que ingeriram 35g de chia por dia, num período
de 12 semanas, foi possível observar a redução do
peso corporal e da circunferência abdominal. Trabalhos semelhantes também puderam concluir que o
consumo regular de chia é capaz de melhorar o metabolismo lipídico durante a dislipidemia (presença de
níveis elevados de gorduras no sangue) e reduzir os
níveis séricos de glicemia. A regulação desses parâ-
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metros fazem da chia uma semente promissora para
o tratamento de problemas cardiovasculares, pois
além de atuar beneficamente nos fatores de risco
já citados, seu consumo também pode levar a uma
redução da pressão arterial e níveis de nitrato.13-17,19
O uso de ácidos graxos poli-insaturados tem
demonstrado ser capaz de acelerar a degradação
da tirosinase, enzima responsável pela formação de
melanina (pigmentação e proteção contra a radiação solar). Ampliando ainda mais o uso da chia, um
trabalho, publicado em 2014 na revista Fitoterapia,
mostrou que a associação de chia com romã causa
uma redução na produção de melanina.17

Gel de Chia
»» A chia apresenta tendência de se gelificar, o
que permite sua utilização como substituta
de ovos em receitas, reduzindo o colesterol
e calorias da dieta e aumentando o teor
de nutrientes. Para isso, basta misturar
1 colher (de sopa) de sementes de chia
em 3 colheres (de sopa) de água, e deixar
descansar por 15 minutos.
»» Outra sugestão, é utilizar o gel de chia para
substituir metade da manteiga usada em
muitas receitas que requerem cozimento,
sem alterar o sabor. O preparado de gel
de chia dura até duas semanas quando
guardado em geladeira.

Superalimentos

CANELA
Outro alimento digno do título de
superalimento é a canela. Essa especiaria, que já foi citada em documentos egípcios datados de 4.000 a.C e
que já valeu mais do que ouro, consegue, até hoje, ser alvo dos pesquisadores em busca de explicações para
suas ações. Na 3° edição da Revista
Essentia, publicamos uma lista
citando seus benefícios na redução
de glicose para tratamento de diabetes tipo 2, diminuição de colesterol,
hipertensão, auxílio na digestão,
redução de dores na articulação,
tratamento de diarreia, melhora da
memória, enxaqueca, antioxidante,
anti-inflamatório, e até afrodisíaco.
E a canela continua surpreendendo,
prova disso são as 3 revisões bibliográficas publicadas nesse intervalo
de tempo, sendo que uma delas utilizou 300 artigos bibliográficos para
embasar sua pesquisa.28-30
Nos últimos anos, o foco dos seus
estudos foi atestar seus benefícios já
citados e desenvolver novas pesquisas mostrando sua ação antimicrobiana e antioxidante, desse modo,
sugerindo seu uso como um conservante natural nos alimentos, no tratamento de cândida e câncer.22-25,27
Em um trabalho, publicado na BMC
Complementary and Alternative Medicine, foi constatado que a canela
possui ação anti-hipertensiva, que
se dá em uma primeira instância
pela redução da resistência arterial
e, posteriormente, pela sua ação
antidislipidêmica, evitando assim o
comprometimento endotelial.22
O uso mais consagrado da canela
pela população em geral é no tratamento de diabete tipo 2. Esse efeito

se dá principalmente pelo composto
metilhidroxichalcona que imita o
efeito da insulina no organismo.
Pesquisadores da Universidade de
Colombo, em Sri Lanka, realizaram
uma revisão bibliográfica sobre
o assunto, avaliando 16 artigos
previamente publicados. A revisão
concluiu que a canela demonstra
essa ação por vários fatores, destacando seu potencial de redução da
glicose pós-prandial intestinal, inibição de enzimas pancreáticas α-amilase e α-glusidase, estimulação do
metabolismo de glicose e da síntese
de glicogênio, inibição da gluconeogênese e por estimulação da liberação de insulina e potencialização
dos seus receptores.26,29
Possivelmente, ninguém ingeriria
a quantidade estabelecida como
tóxica, mas, cuidado com o excesso.
A canela é extraída de uma planta
taxonomicamente classificada na
família Lauraceae e do gêneno Cinnamomum. Há mais de 300 espécies
de plantas incluídas nesse gênero,
porém apenas 4 são utilizadas para
produzir a canela que conhecemos,
com destaque para a Cinnamomum
zeylanicum (verdadeira canela) e
Cinnamomum aromaticum. Ambas
apresentam as propriedades farmacológicas descritas no artigo, sendo
que o que difere entre elas é o nível
de cumarinas. Enquanto a Cinnamomum zeylanicum possui quase
nada de cumarinas, a Cinnamomum
aromaticum é rica nesse composto
que, quando ingerido em demasia,
pode causar danos ao fígado e rins.
Considera-se uma dose segura de
até 14g ao dia.29,30

CHIA BERRY JAM
Média nutricional:
326 kcal - 9g prot. - 13g gordura
73g carb. - 27g fibra - 14mg sódio

Ingredientes:
»» 1 xíc. framboesa orgânica
»» ½ xíc. amora orgânica
»» ½ xíc. mirtilo orgânico
»» 2 colheres de sopa de água
mineral natural
»» 3 colheres de sopa de Xylitol
Essential
»» 1 colher de sopa rasa
de suco de limão
»» 1 tampinha rasa
de baunilha líquida
»» 3 colheres de sopa
cheias de chia orgânica

Preparo:
»» Cortar em pedaços grandes
as amoras e framboesas. Em
frigideira antiaderente, ferver
todos os ingredientes (menos
a chia) por 5 minutos. Mexer
regularmente. Derramar a
mistura em um recipiente
de vidro, colocar a chia.
Misturar bem com um garfo
por cerca de 5 min., até a chia
começar a hidratar e ficar
bem homogênea. Tampar o
recipiente e armazenar na
geladeira por até 4 dias.
»» Sugestão: Bata com seu Açaí
Whey Essential 1 colher de
sopa da Chia Berry Jam.
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GENGIBRE
Outra especiaria relatada antes da era cristã e que
até hoje gera curiosidade por parte dos pesquisadores é o gengibre (Zingiber officinale). Todos esses
anos de uso gerou uma longa lista de benefícios que
não para de crescer. Suas ações estão concentradas
principalmente a nível gastrointestinal, vias aéreas e
como termogênico.

GINGER LASSI

Média nutricional:
165 kcal - 11g prot. - 6g gordura
19g carb. - 5g fibra - 80mg sódio

Ingredientes:
»» 150ml iogurte integral orgânico*
»» 50ml água mineral natural
»» 1 colher de sobremesa de gengibre
bem fresco picadinho
»» Sementes de 1 baga – cardamomo
»» 1 scoop Fiberlift (mix de fibras)
»» 1 sachê Glutamina Essential
»» 1 colher de sopa de Xylitol Essential
»» 1 sachê Sweetlift
(adoçante Essential)
»» 3 cubos de gelo

Preparo:
»» Colocar todos os ingredientes
em liquidificador potente
»» Bater muito bem e está pronto
para beber
*Ou o iogurte de sua preferência.

Passados 3 anos da publicação sobre o gengibre
(4a edição da Revista Essentia), é possível encontrar nova e vasta quantidade de artigos a respeito.
Somente nos 5 primeiros meses de 2016, mais de
100 publicações são encontradas dentro do banco
de dados Pubmed. Um alimento de respeito e que
merece o título de superalimento.
Seu odor e sabor característico é causado pelo óleo
volátil que compõe cerca de 3% do seu peso. As ações
atribuídas ao gengibre ocorrem devido aos inúmeros
constituintes presentes na sua raiz, porém o grande
destaque se dá a dois elementos: os gingeróis e os
shogaols. A forma como o gengibre é disponibilizado
afeta diretamente a quantidade desses compostos.
O processo de cozimento ou secagem, por exemplo, é capaz de aumentar a concentração de shogaols, visto que esse pode ser formado a partir dos
gingeróis. Numa visão geral, o gengibre na forma de
extrato seco contém mais gingerol (7 a 14mg/g) do
que o gengibre fresco (2 a 2,8mg/g) ou na forma de
pó para preparo de chá (cerca de 0,8mg/g).31,45
O gengibre é listado na agência U.S Food and Drug
Administration como seguro em doses de até 5g. A
nível de tratamento de dislipidemias e diabetes, o
seu uso é capaz de aumentar o HDL (bom colesterol) e reduzir triglicerídeos em até 15% e colesterol
LDL. Essa redução pode ser ainda mais intensificada
quando associada à prática de exercícios físicos.
O coração também se beneficia com seus efeitos
já que o gengibre possui ação farmacológica como
inibidor da enzima conversora de angiotensina, que,
em outras palavras, significa dizer que é capaz de
reduzir a pressão arterial.33,34,36,39
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AÇAÍ
O PODEROSO FRUTO
No diabetes tipo 2, essa especiaria pode reduzir
anormalidades estruturais cardíacas devido à melhoria dos índices de apolipoproteínas, catepsina G e
leptina. Além disso, também pode ser observado a
redução do índice de resistência à insulina e do grau
de esteatose hepática (gordura no fígado) na doença
hepática gordurosa não alcoólica. Na obesidade,
resultados mostraram que o consumo de gengibre é
capaz de reduzir medidas antropométricas devido à
sua ação termogênica.32,38,42,44
Adicionalmente, o gengibre também atua como
antioxidante. Essa sua ação permitiu inclusive uma
atuação ativa contra hepatotoxicidade induzida por
organofosforados.35
Mas quando se fala de gengibre, logo vem à cabeça
a sua ação mais disseminada: náuseas e vômitos.
E não é por menos. Há estudos que relatam que
seu efeito é semelhante à metoclopramida. Seus
metabólitos bioativos são capazes de estimular as
secreções orais e gástricas, regular a motilidade
gastrointestinal, dessa forma, aumentando o esvaziamento gástrico e reduzindo a sensação de enjoo.
Essas ações fazem com que o gengibre seja amplamente usado nos enjoos causados pelos tratamentos
quimioterápicos e durante a gravidez, e está sendo
investigado também para auxiliar no tratamento da
bactéria Helicobacter pylori (H. pylori). Inclusive,
diversas publicações focam em avaliar a segurança
de uso durante o período gestacional, mas como
toda substância utilizada durante esse período delicado de formação fetal necessita cautela, aconselha-se não exagerar na quantidade e evitar o uso durante
os últimos meses de gestação, pois apesar de ser
um excelente antiemético, o gengibre também atua
como antiagregante plaquetário, podendo causar
hemorragias.31,37,40,41,43,45

O açaí, oriundo de uma espécie de palmeira (Euterpe
oleracea) é um fruto de cor roxa presente principalmente na América Central e norte da América do Sul,
com destaque para a região norte do Brasil (Amazônia e Pará). Há muitas gerações que as comunidades indígenas já utilizam essas palmeiras (folhagem,
palmito, fruta, raízes) para diversas finalidades –
medicinal, sapê, alimentos e tintura –, mas o reconhecimento do fruto como um superalimento foi feito
somente a partir da década de 90, quando iniciou-se
uma série de pesquisas para avaliar os benefícios
dessa fruta de cor intensa.
A 8° edição da Revista Essentia, publicada em
setembro de 2015, trouxe esse fruto como destaque e mostrou que os trabalhos relatados divulgam
sua importante ação antioxidante, anti-inflamatória,
protetora cardíaca, contra câncer, antienvelhecimento e doenças neurológicas, como Alzheimer e
Parkinson. Nessa edição especial daremos ênfase
aos mais importantes estudos, publicados nos anos
de 2015 e 2016, para nos atualizarmos sobre esse
fruto de grande potencial.
Inicialmente, é importante saber que o gênero de
plantas Euterpe possui cerca de 28 espécies catalogadas. As mais frequentemente encontradas no Brasil
são a Euterpe oleracea (conhecida nacionalmente
como açaí do Pará), Euterpe precatória (vulgarmente
chamada de açaí do amazonas) e a Euterpe eudulis
(popularmente designada como juçara). Dessas, as
duas primeiras, apesar de distintas quanto ao seu
aspecto botânico, produzem frutos roxos que após a
extração da polpa torna-se difícil a distinção entre as
espécies, seja pelo sabor ou pelo aspecto. Os trabalhos publicados que avaliam os efeitos terapêuticos
do açaí geralmente empregam o uso da Euterpe oleracea. A Euterpe precatória ainda necessita de aprofundamento científico para que num futuro seja possível
comparar as duas espécies e concluir qual apresenta
as melhores propriedades funcionais.51,59
As pesquisas realizadas nesse último ano reforçam seu alto poder antioxidante e anti-inflamatório
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podendo inclusive ser usada em convulsões, prevenção de inflamação intestinal, redução da percepção
de dor, inibição da atividade dos osteoclastos, tratamento da obesidade e esteatose hepática, além de
mostrar-se seguro, devido ao fato de não possuir ação
genotóxica.46-50,53,54,56,57
Sua ação antioxidante e anti-inflamatória ocorre principalmente graças aos altos níveis de antocianinas,
um tipo de flavonoide presente no fruto do açaí. Em
um estudo, publicado na Revista Nutrition, mostrou
que o consumo de 200g/dia de polpa de açaí durante
4 semanas pode aumentar a atividade da enzima
catalase e a capacidade antioxidante total através da
redução na concentração de proteína carbonil (marcadores de danos de oxidação proteica) e aumento da
concentração dos grupos sulfidrila (marcadores da
capacidade antioxidante).46
Para os atletas, o açaí é um excelente alimento pois
possui 8 aminoácidos essenciais (triptofano, lisina,
metionina, fenilalanina, treonina, valina, leucina e
isoleucina) e é rico em boas gorduras já que cerca de
60% do seu conteúdo de gordura corresponde a ácidos
graxos monoinsaturados (desses 56,2% ácido oleico),
aproximadamente 26% de ácido graxo saturado e
13% de ácidos graxos poli-insaturados com destaque
para ômega-6. Estudos concluem que o consumo do
fruto é indicado para melhorar o desempenho atlético
e recuperação pós-exercício durante treinamento de
alta itensidade.52,55,58 
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TESTOSTERONA
E a saúde do seu
principal músculo
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or muitos anos, as estratégias de reposição
hormonal masculina através do uso da testosterona, particularmente a partir dos 50 anos
de idade, eram essencialmente vinculadas à libido.
Com o aperfeiçoamento dos estudos e amadurecimento prático de suas lições, esta terapia vem se
consolidando, mas de maneira ainda mais qualitativa,
abrangendo várias áreas da saúde. O conceito de que
o tratamento de reposição de testosterona causa o
câncer de próstata está ficando no passado, deixando
cientistas e médicos mais confortáveis para se aprofundar nas pesquisas e fazer uso deste hormônio em
prol de uma saúde longeva. Atualmente, sabe-se que a
testosterona está envolvida em tantas funções biológicas que é difícil pensar em um sistema biológico
masculino que não seja afetado por ela. Por isso, a
manutenção de seus níveis é de extrema importância.
Os níveis de testosterona começam a declinar a partir
do momento em que o homem entra na faixa dos
trinta anos de idade, quando a diminuição se apresenta a uma taxa de 1% a 2% ao ano. Manter os seus
níveis adequados durante todas as fases da vida é de
grande importância para que não ocorra a redução da
vitalidade de forma abrupta e o aparecimento de doenças e condições associadas, como atrofia e fraqueza
muscular, osteoporose, diminuição da libido, aumento
da massa gorda, síndrome metabólica, diabetes tipo
2, comprometimento cognitivo, depressão, aumento
do risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer,
além de reduzir o risco de doença cardiovascular e
câncer de próstata.1-3,40,41
Estima-se que cerca de 2.4 milhões de homens americanos entre 40 e 69 anos apresentem diagnósticos
de níveis baixos de testosterona e, segundo projeções realizadas pela Massachusetts Male Aging Study
(MMAS), 481 mil novos casos de hipogonadismo
tardio ou andropausa (condição onde as glândulas
não mais produzem hormônios sexuais de forma
suficiente) estão previstos anualmente em norte-americanos na mesma faixa etária.4-7,14 Isso significa
que muitos homens, ao apresentarem níveis séricos
baixos do hormônio, podem se beneficiar da terapia
de reposição de testosterona (TRT). Mais importante,
podem reverter a mortalidade associada a esses
baixos níveis, desde que, segundo estimativa, a terapia pode normalizar a longevidade em aproximada-

mente 2% ao ano.3 Mas para isso, o compartilhamento
do conhecimento científico é de extrema importância.
Notem que na massiva maioria, o problema ainda
não é diagnosticado, e é sobre os benefícios reforçados através de evidências científicas que este artigo
baseou sua pesquisa.70
Avalia-se que a probabilidade de apresentar níveis
mais baixos de testosterona seja 2,4 vezes maior em
homens obesos, 2,1 vezes maior em homens diabéticos e 1,5 vezes maior em homens hipertensos ou
com dislipidemia.3,71,72 O foco das pesquisas que
chama mais atenção está voltado, principalmente,
às doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade28,79 – condições conhecidas em aumentar a taxa
de mortalidade.29-31

HIPOGONADISMO TARDIO
OU ANDROPAUSA
O declínio natural na produção da testosterona
em decorrência da idade é conhecido como hipogonadismo tardio ou andropausa. O “maquinário
testicular” sintetiza a testosterona através das
células de Leydig em resposta ao hormônio luteinizante (LH) pituitário. Com o passar dos anos, vai
ocorrendo um acúmulo de um subproduto dessa
síntese (ROS - espécies reativas de oxigênio) gerado
pelas mitocôndrias das células de Leydig, que pode
causar danos ao DNA dessas células e, assim,
torná-las incapazes de produzir testosterona.14,15
Clinicamente, os sintomas são caracterizados por:16,74
»» Redução do desejo sexual, baixa libido
e disfunção erétil
»» Mastalgia (dor mamária) e ginecomastia
(crescimento das mamas)
»» Redução dos pelos
»» Mudanças de humor com redução da atividade
intelectual e das funções cognitivas
»» Fadiga, depressão e irritabilidade
»» Desordens do sono
»» Diminuição da massa e força muscular
»» Aumento de massa gorda e aumento do IMC
»» Osteopenia, osteoporose e aumento
do risco de fraturas
»» Anemia leve
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A diagnose se faz a partir da observação de alguns
destes sintomas correlacionados ao exame de
sangue. Mas há homens que têm níveis baixos de
testosterona e não apresentam sintomas.

problemas metodológicos, a conclusão da revisão
indicou que níveis equilibrados de testosterona previnem a mortalidade e risco de doenças, incluindo
também sua severidade.39

TESTOSTERONA
E DOENÇAS
CARDIOVASCULARES

Dois fatores em potencial que podem ter gerado
confusão nos resultados de estudos mais antigos
são a subfração de testosterona utilizada nas análises e o método de identificação de DAC subclínica.
Existem duas subfrações diferentes de testosterona
no sangue: a fração biologicamente inativa, que
representa cerca de 68% da testosterona total, está
fortemente ligada à SHBG e, portanto, é incapaz de
se ligar aos receptores de andrógenos (mediadores
da ação do hormônio sexual masculino), e a fração
biologicamente ativa que está fracamente ligada à
albumina, representando cerca de 30%, ou circula
livremente no sangue (testosterona livre), que representa cerca de 1% a 3%.3,32,33 Uma vez que a testosterona total é a soma dessas subfrações, o uso da
fração biologicamente ativa como parâmetro nas
análises de pesquisas que envolvem a testosterona é a que produz resultados mais confiáveis e
precisos. Portanto, seu doseamento em exames de
sangue deve ser considerado no diagnóstico de hipogonadismo como a fração mais importante e deter-

A doença arterial coronária (DAC), caracterizada por
anormalidades funcionais ou estruturais das artérias
coronárias – resultando em diminuição da oferta
de oxigênio para o miocárdio –, é a causa líder de
mortes prematuras em homens. Tradicionalmente,
o hipogonadismo tardio por si só não é considerado
um fator de risco para a doença, no entanto, é amplamente constatado que o declínio gradual nos níveis
de testosterona é um fator de risco.
Em estudos clínicos, a administração aguda e crônica
de testosterona aumenta o diâmetro da artéria coronariana e do fluxo, melhora a isquemia cardíaca e
sintomas em homens com angina estável crônica,
e reduz a resistência vascular periférica na insuficiência cardíaca crônica. Baixos níveis de testosterona
associados ao fator gênero masculino levaram numerosos estudos a questionar as possíveis associações
entre os níveis de testosterona endógena e DAC.14,17-23
Estudo publicado, realizado pela American College of
Cardiology Foundation com a participação de 2.416
homens suecos (idade entre 69 e 81 anos), investigou a associação entre eventos cardiovasculares
e níveis de testosterona. Durante os cinco anos de
acompanhamento, os níveis totais de testosterona e
SHBG (testosterona ligada à proteína transportadora)
foram inversamente associados ao risco de eventos
cardiovasculares, ou seja, os homens que apresentaram maiores quantidades de testosterona no sangue
apresentaram menor risco de eventos cardiovasculares ao longo dos cinco anos de acompanhamento.28
Esse resultado se tornou mais sólido através de uma
revisão – de fato, a maior meta-análise até a data –
publicada em 2015 por Mayo Clinic Proceedings, em
que questionou estudos publicados entre os anos
de 1940 e 2014. Após excluir os estudos com sérios

TESTOSTERONA TOTAL
TESTOSTERONA
BIODISPONÍVEL
Testosterona
Livre
ALBUMINA
Testosterona
ligada à albumina

SHBG

Testosterona ligada à
SHBG (inativa)
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minante da decisão médica em adotar a reposição de
testosterona ou não.
Inúmeras pesquisas apontam uma correlação entre
os níveis de testosterona e doenças cardiovasculares. Pacientes com DAC comprovada por cateterismo
apresentaram níveis mais baixos de testosterona
biodisponível e livre, em comparação ao grupo de
pacientes sem alterações nas artérias coronárias.18-23
Níveis semelhantes foram associados também com
um maior risco de mortalidade secundária à doença
cardiovascular independentemente de idade, índice
de massa corporal (IMC), relação cintura-quadril,
tabagismo, nível de prática de exercícios e ingestão
de álcool, assim como aumento do risco de morte
por todas as causas.34,36,37

ANGINA
A American Heart Association realizou um estudo com
o objetivo de avaliar os efeitos da reposição de testosterona em longo prazo através da reposição transdérmica de baixas doses do hormônio em homens
com angina estável crônica (condição caracteriza por
dor no peito que às vezes se espalha pelos ombros,
braços e pescoço). Os resultados apontaram que o
uso diário de baixas doses de testosterona via transdérmica prolonga o tempo para isquemia miocárdica
em 22% dos homens avaliados, em comparação ao
placebo, ou seja, o aparecimento das lesões ateroscleróticas obstrutivas é postergado. Achados semelhantes foram encontrados em estudos anteriores
com doses altas de testosterona intravenosa, o que
sugere que a magnitude da resposta à testosterona
não foi significativamente correlacionada com o pico
do nível do hormônio, propondo, assim, que doses
mais baixas também podem ser eficazes.24,26,27

ICC E CAPACIDADE DE
EXERCÍCIO FÍSICO
Meta-análises de estudos que investigaram os
efeitos da terapia de reposição de testosterona na
capacidade de exercício em homens com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) mostraram que houve
melhora da capacidade nos pacientes tratados na
ordem de 16,7% no teste de caminhada de 6 minutos,
aumento de 15,9% no teste de caminhada isométrica
e, finalmente, um crescimento de 22,7% no pico de
VO2. Nenhum dos estudos encontrou mudança significativa no coração.64,65 Hormônios anabólicos como
a testosterona são determinantes da capacidade de
exercício e, seu declínio com o envelhecimento vem
sendo associado à tolerância ao exercício reduzida.
Os níveis de testosterona apresentam correlação
positiva com a massa e força muscular, portanto, é
possível presumir que a TRT em pacientes com ICC
pode resultar na melhoria da capacidade de exercício através de um mecanismo periférico, tal como o
aumento das fibras musculares.3,14,66,80

INFARTO DO MIOCÁRDIO E
AVC
Estudo publicado em 2015 pelo European Heart
Journal revelou que 24% dos homens que receberam
reposição hormonal de testosterona com o objetivo
de normalização dos níveis hormonais apresentaram
redução do risco de infarto do miocárdio (IM), 36%
redução do risco de acidente vascular cerebral (AVC)
e 56% redução no risco de morte por qualquer causa.
Esse estudo comprova que a administração da dose
adequada a cada paciente com o objetivo de normalizar os níveis de testosterona resulta em redução de
mortalidade, não só prevenção de doenças.4,8-10,13,79

Testosterona

TESTOSTERONA E
SÍNDROME METABÓLICA
A associação de níveis declinantes de testosterona
com obesidade e síndrome metabólica é tão forte
que, atualmente, muitos especialistas solicitam o
exame sanguíneo específico para a dosagem do
hormônio como prevenção à síndrome metabólica
(SM), desde que sua deficiência é um risco independente para tal, até mesmo em homens não obesos
e jovens. A SM descreve um conjunto de fatores de
risco associado com o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares e diabetes tipo 2.
Na década de 80, um pesquisador observou que
doenças frequentes, como hipertensão, alterações
na glicose e no colesterol, estavam, muitas vezes,
associadas à obesidade, e unidas por um elo comum:
a resistência insulínica. A atenção voltada a essa
síndrome deu-se em função da sua relação com as
doenças cardiovasculares. A síndrome metabólica
está associada a uma mortalidade geral 2 vezes
maior, quando comparada com populações sem essa
condição, e 3 vezes maior de mortalidade cardiovascular. Estimativas recentes apontam que até 24% da
população americana já é afetada pela SM, condição
com perspectiva de aumento com a idade e com maior
prevalência em homens do que em mulheres.62,63,68

O aumento da obesidade
abdominal leva a um efeito
mais perverso: a conversão da
metabolização da testosterona
em estradiol pela enzima
aromatase, mais abundante no
tecido gorduroso. Assim, além
de uma redução na produção
de testosterona, ocorre um
“desperdício” desta testosterona
transformada em estradiol, que
apresentará efeitos de aumento de
gordura e redução maior da libido.
O índice de massa corporal (IMC) vem sendo mensurado como uma associação inversa aos níveis de
testosterona. Estudo sueco que incluiu 2.416 homens

mostrou diminuição do IMC com o aumento da oferta
de testosterona.28 A comparação entre os 836 homens
hipogonádicos (dosagens de testosterona inferiores a
200ng/dl) e 1.326 homens eugonádicos (dosagens de
testosterona superiores a 320ng/dl) teve como resultado um IMC médio de 31,5 e 28,5, respectivamente,
além de considerações que tornam maior a possibilidade de desenvolvimento de hipogonadismo tardio
em homens obesos.56 Achados semelhantes foram
encontrados em estudo que avaliou homens diagnosticados com SM após administração de testosterona.
Os pacientes que receberam a reposição mostraram
melhoria significativa no IMC após 30 semanas.58
A terapia de reposição de testosterona também
demonstrou efeitos na diminuição de massa gorda
na ordem de 2,19%, segundo meta-análise realizada por Corona e colaboradores.52 Assim, como
ocorre com o diabetes tipo 2, o mecanismo de ação
pelo qual a testosterona e obesidade interagem
ainda é desconhecido, porém, essa interação pode
ser resultado da promoção da lipólise no tecido
adiposo abdominal ou do aumento da transformação
da testosterona em estrógenos através da enzima
aromatase, causando hipogonadismo tardio. Entre
20% a 64% dos homens obesos apresentam níveis de
testosterona total e livre baixos e essa característica
está associada com resistência à insulina, síndrome
metabólica e diabetes mellitus tipo 2.3,73-76,79
Homens com hipogonadismo tardio apresentam
níveis de colesterol e triglicerídeos aumentados.
Segundo estudo, a terapia de reposição de testosterona diminui os níveis de colesterol total em homens
com baixos níveis de testosterona, porém, sem efeito
nos níveis de triglicerídeos. Níveis baixos de testosterona induzem um aumento do LDL, uma diminuição
do HDL e aumento do risco de doenças cardiovasculares.77,78

TESTOSTERONA E
DIABETES MELLITUS TIPO 2
A associação entre diabetes mellitus tipo 2 e baixos
níveis de testosterona foi relatada pela primeira vez
em 197845,46 e, desde então, confirmada por uma gama
de estudos. Associada a uma série de outras comor-
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bidades, incluindo apneia do sono, hipogonadismo,
dislipidemia e hipertensão, a obesidade tem sido
reconhecida como uma doença crônica e não apenas
como uma condição transitória que pode ser melhorada simplesmente com dieta e/ou exercício físico.
Duas meta-análises publicadas pelo Journal of the
American Medical Association (JAMA) e pelo International Journal of Andrology mostraram resultados
semelhantes: homens com diabetes tipo 2 apresentaram níveis significativamente mais baixos de testosterona em comparação aos não diabéticos.43,44,48 Outros
autores investigaram a associação entre os níveis
de testosterona e o risco de desenvolver a doença,
concluindo que o risco diminui significativamente
com o aumento da testosterona total.47,49 A terapia de
reposição de testosterona tem demonstrado melhora
nos índices de controle glicêmico, conforme alguns
autores sugerem. A administração de testosterona em
homens diabéticos melhora os resultados de hemoglobina glicada (A1c), os níveis de glicose no sangue
em jejum44 e a resistência à insulina através dos resultados da avaliação modelo homeostática (HOMA).50,51
O mecanismo pelo qual o diabetes tipo 2 e hipogonadismo tardio interagem ainda não está elucidado, no
entanto, a interferência do hormônio sobre a adiposidade visceral através do aumento da lipólise e diminuição da acumulação de gordura nos tecidos adiposos é
um dos meios estudados.16,28,43,47,52-55,79 Acredita-se que
a insulina atue estimulando o hipotálamo a produzir
testosterona.56,57
Estudo clínico publicado em 2014 pelo International
Journal of Endocrinology42 investigou os efeitos em
longo prazo de terapia de reposição de testosterona
em homens obesos com deficiência de testosterona
e diabetes mellitus tipo 2. Foram coletados dados
de dois estudos observacionais que totalizaram 561
homens que receberam TRT por até 6 anos, onde um
subgrupo de homens obesos com hipogonadismo e
diabetes mellitus tipo 2 foi analisado. Ao término do
estudo, houve diminuição de 11,56cm da medida da
circunferência abdominal, 17,49kg de peso corporal, diminuição da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada (HbA1c). Em suma, os resultados
deste estudo demonstraram que a TRT de longo
prazo em homens obesos diabéticos e com hipo-

68

R E V I S TA E S S E N T I A | 10 a ed.

gonadismo restabeleceu os níveis fisiológicos
de testosterona e produziu notável e significativa
perda de peso, melhora no IMC, redução da glicose
no sangue, diminuição dos níveis de HbA1c, redução do colesterol total, LDL e triglicerídeos, assim
como aumento de HDL (bom colesterol), melhoria
na pressão arterial, além de redução nos níveis de
marcadores inflamatórios, o que sugere uma redução na resposta inflamatória.
Tais descobertas sugerem que a TRT em obesos
diabéticos com baixos níveis de testosterona pode
ser útil na redução do risco de doenças cardiovasculares uma vez que essas doenças estão estritamente
ligadas à obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Um
aspecto único em relação a esse estudo trata-se do
período de tratamento e acompanhamento dos participantes, o mais longo relatado até o momento.

TESTOSTERONA
E FUNÇÃO SEXUAL
O primeiro sintoma observado pelos homens,
causado por baixo nível de testosterona é a função
sexual prejudicada. Publicado em 2016 pelo The New
England Journal of Medicine, estudo que envolveu
790 homens acima de 65 anos com sintomas de
andropausa obteve como resultado o aumento dos
níveis séricos de testosterona compatíveis à idade
de 19 a 40 anos, após TRT realizada através de gel
a 1% de testosterona. Foi utilizado como dose inicial
5% ao dia, sendo que, após cada medição, os ajustes
individuais de dosagem foram aplicados. O aumento
dos níveis de testosterona resultou numa maior atividade e desejo sexual, bem como na função erétil e
melhorias no humor.67
Meta-análises encontraram resultados semelhantes sobre os efeitos da testosterona em diferentes
domínios da função sexual. A TRT melhora moderadamente o número de ereções noturnas, pensamentos e motivação sexuais, número de relações sexuais
bem sucedidas e satisfação sexual. Basicamente, os
efeitos foram mais positivos sobre a libido do que a
função erétil.74,81,82

Testosterona

A prevalência de disfunção erétil aumenta acentuadamente com a idade.16,83,84 Homens com maior atividade
sexual apresentam níveis de testosterona biodisponível e livre mais elevados, quando comparados aos
homens com baixa frequência sexual. Homens com
idade mais avançada requerem níveis mais elevados
de testosterona livre circulante para manter a libido e
a função erétil do que homens jovens.16,85,86
O tratamento com dosagens adequadas de testosterona pode restaurar o fluxo sanguíneo nos corpos
cavernosos do pênis, um dos fatores etiológicos da
disfunção erétil em homens idosos.16,87 Assim, muitos
pacientes que estão usando remédios para disfunção
erétil, podem se beneficiar do uso de testosterona.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO

fonte: 89

níveis baixos de testosterona total
porcentagem de homens com baixo nível de testosterona

TESTOSTERONA
BIODISPONÍVEL

32%

A diminuição da secreção de testosterona, que ocorre
dos 25 aos 75 anos na ordem de 30% em relação à
testosterona total, e 50% à testosterona biodisponível38, é um evento fisiológico que acontece durante o
envelhecimento biológico ou cronológico do homem,
resultado da resposta testicular reduzida à estimulação do hormônio luteinizante (LH) secretado pela
glândula pituitária e à função diminuída das células
neurosecretoras do hipotálamo.
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BIODISPONIBILIDADE

TESTOSTERONA
LIGADA À SHBG

POR QUE OS NÍVEIS
DE TESTOSTERONA
DIMINUEM?
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O déficit da secreção de testosterona está associado
ao aumento compensatório de LH, assim o hipogonadismo tardio é acompanhado por elevação nos níveis
de LH, a falta de testosterona não é causada por uma
disfunção no eixo Hipotalâmico-Pituitário-Adrenal
(HPA), e sim por falha na produção de testosterona
pelos testículos. Nesses casos, o tratamento voltado
para aumentar a produção de testosterona endógena
é ineficaz e a TRT é indicada.70

70-79 anos

Predominância de baixos níveis totais e biodisponíveis de
testosterona de acordo com o deslocamento predeterminado do hipogonadismo masculino relacionado com a
década de vida.

68%

ESCLARECIMENTOS
SOBRE A TRT - TERAPIA
DE REPOSIÇÃO DE
TESTOSTERONA
As duas últimas décadas têm testemunhado um
aumento significativo no número de prescrições de
terapia de reposição de testosterona (TRT), com valores estimados que sugerem um aumento de cerca
de 500% desde 1993.16 As razões por trás desse
aumento estrondoso incluem o aumento da prevalência de deficiência fisiológica de testosterona em
detrimento ao envelhecimento da população e ao
desenvolvimento de novas formas farmacêuticas,
incluindo a via transdérmica. Porém, o crescimento
do conhecimento sobre o assunto e seu compartilhamento também influenciaram esse cenário.
A TRT, quando acompanhada por profissional médico
com a devida atenção em relação à seleção adequada
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da forma de administração, bem como acompanhamento dos níveis hormonais através de exames de
sangue regulares para otimizar o tratamento e evitar
efeitos colaterais, pode reverter diversas desordens
relacionadas ao avanço da idade.
Segundo estimativas, o benefício do aumento da
longevidade masculina em cerca de 2% ao ano3,
pode ser atingido quando o tratamento é proposto
de forma criteriosa e controlada por exames obedecendo ao objetivo de restabelecimento da normalidade e equilíbrio hormonal do homem.

BENEFÍCIOS POTENCIAIS
TERAPIA DE REPOSIÇÃO
DE TESTOSTERONA (TRT):
»» Melhorar o desejo e a função
sexual
»» Aumentar a densidade
mineral óssea
»» Melhorar o humor, energia e
qualidade de vida
»» Mudar a composição corporal
e melhorar a força e massa
muscular
»» Melhorar a função cognitiva
»» Prevenir doenças
cardiovasculares
»» Auxiliar no tratamento do
diabetes mellitus tipo 2
»» Prevenir risco de mortalidade
por todas as causas
»» Prevenir a inflamação crônica
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FORMAS FARMACÊUTICAS
DE TESTOSTERONA
A via de administração atualmente mais aceita,
segura e com um perfil de absorção adequado
refere-se à via transdérmica onde o hormônio entra
diretamente na corrente sanguínea evitando o “metabolismo de primeira passagem” no fígado.11,16,88
O objetivo da TRT é restaurar com segurança os
níveis fisiológicos normais de testosterona nos
homens, melhorando assim os sintomas associados
e proporcionando saúde e bem-estar.
Com o intuito de controlar a conversão de testosterona em estradiol, preconiza-se a utilização de substâncias com ação inibitória sobre a enzima aromatase
em tratamento de hipogonadismo tardio. Tal enzima
aumenta sua expressão com a idade e está presente,
principalmente, na gordura abdominal. Os níveis de
estradiol no sangue não podem ser excessivamente
diminuídos, já que o cérebro necessita de um nível
adequado de estradiol para seu desenvolvimento.
De forma geral, em casos de aromatização muito
intensa, no início do TRT sugere-se o uso concomitante de inibidores da aromatase que, com a perda de
peso e adesão ao tratamento por parte do paciente,
poderá ser substituído por substâncias naturais que
atuam com o intuito de controlar a atividade dessa
enzima durante o desenrolar do tratamento.

NÍVEIS BAIXOS DE
TESTOSTERONA
AUMENTAM O RISCO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA
Um dos motivos que amedrontam os homens em relação à TRT são seus possíveis efeitos sobre a próstata.
Análise de mais de 250 mil registros médicos de
homens na Suécia executada pelos pesquisadores
da NYU Langone Medical Center, publicada em maio
desse ano no encontro anual da Associação de Urologia em San Diego, Califórnia, concluiu que homens
com baixos níveis de testosterona não devem temer
a TRT em razão de possíveis riscos de desenvolvimento de câncer de próstata. Nesse estudo, homens
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que receberam reposição de testosterona durante
mais de 12 meses não apresentaram nenhum
aumento global no risco de câncer de próstata e
ainda mostrou-se um risco reduzido em 50% do
desenvolvimento da doença de forma agressiva. De
maneira geral, o estudo concluiu que o melhor para a
saúde do homem é manter os níveis de testosterona
equilibrados e dentro de uma faixa normal.69
No livro de referência, “Testosterone for Life”
(McGraw-Hill, 2008), o especialista e professor da
Universidade de Harvard, Dr. Abraham Morgentaler, desacreditou completamente a noção de que a
testosterona cause o câncer de próstata. E o que
impactou a área médica foi sua compilação de fatos
científicos mostrando que homens com baixos níveis
de testosterona têm um aumento percentual de biópsias positivas do câncer.12,25,35
Com base nos resultados dos estudos de referência realizados até hoje, reforça-se a importância da
avaliação médica e condução correta da TRT em
homens com hipogonadismo observando-se a dosagem e a via adequadas de reposição do hormônio. O
objetivo desta conduta é atingir os níveis fisiológicos
correspondentes à idade, evitando prejuízos, como
a aromatização da testosterona em estradiol e suas
consequências sobre a próstata, além de proporcionar qualidade de vida superior em razão da melhora
nos quadros de obesidade, diabetes mellitus tipo 2,
dislipidemia, doenças cardíacas e função sexual.

Para um diagnóstico mais
preciso, a fim de determinar
a adoção da reposição de
testosterona ou não, deve-se
analisar a fração de testosterona biodisponível e não
apenas testosterona total
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O envelhecimento cronológico ou biológico é acompanhado de níveis reduzidos de hormônios, vitais para
a vida. Atualmente, ainda muitos médicos prescrevem testes sanguíneos para a verificação dos níveis
de glicose, colesterol e triglicerídeos, mas poucos
checam os níveis de testosterona e estradiol. Se o
resultado de seu teste sanguíneo revelar um desequilíbrio de testosterona livre ou estradiol, um profissional
de saúde especializado pode direcionar as modulações necessárias para corrigir este desequilíbrio.
As controvérsias sobre o tema, aos poucos, vão
dando espaço às comprovações de que a reposição
de testosterona diante de um diagnóstico de hipogonadismo e acompanhada de perto por um profissional
pode melhorar os fatores da síndrome metabólica, a
saúde cardiovascular e a vida sexual do paciente. Os
resultados são ainda melhores se a reposição individualizada vier acompanhada de um estilo de vida
saudável. A elevação dos níveis de testosterona não
somente previne doenças, como também restaura a
energia de viver.
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az algum tempo que falamos sobre os exercícios
de alta intensidade, seus benefícios à saúde, a
facilidade de praticá-los, o “custo-benefício” no
sentido do curto tempo requerido e o grande efeito
positivo que produz no nosso corpo e mente. Também
mencionamos alguns exemplos de como praticá-los.
Na última edição falamos sobre as grandes vantagens da atividade física à saúde e a sua importância
como estratégia preventiva ou como parte de um
tratamento integrativo nas doenças já estabelecidas
crônicas e agudas.
Neste artigo, abordaremos uma forma de exercício ou
movimento que abrange mais amplamente o sistema
humano como um todo, dentro de uma medicina integral que tende a um paradigma mais amplo, englobando muitos outros níveis do ser humano, como é
o paradigma sistêmico, integrador e funcional, onde
os diferentes tipos de exercício têm uma função de
extrema importância para a saúde na totalidade do
sistema humano que transcende o seu uso lúdico,
competitivo e estético.
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Aprofundando-se na sabedoria milenar de vários
povos, podemos perceber que no sistema humano
– físico, energético, emocional, mental, social e espiritual – existe uma inteligência específica baseada
em uma extrema precisão que especialmente é uma
Inteligência interativa e fluída, que interconecta e
abrange todo o sistema, em seus vários níveis de ser
e de funcionalidade.
Quando a deixamos fluir, esta inteligência exerce
uma infinidade de funções sendo muitas delas relacionadas ao equilíbrio do sistema, à manutenção ou
o regresso da homeostase do mesmo quando desregulada pelas demandas adaptativas impostas ao
sistema. Por estes motivos, a atividade do sistema
humano pode ser intercalada entre os exercícios de
alta intensidade, que exercem alta demanda e exigência, e os exercícios que podem cooperar com a resiliência e o reequilíbrio sistêmico.
Veremos então uma destas metodologias para o
equilíbrio do sistema, que pode ser utilizada tanto
simultaneamente com os exercícios de alta intensidade como sozinha, dependendo das necessidades e
capacidades do praticante.

TAI CHI; UMA SABEDORIA
MILENAR PARA A SAÚDE
O Tai Chi é uma arte marcial antiga e tradicional
nascida na China, também conhecida como "boxe
das sombras"3, praticada tanto como defesa quanto
para seus benefícios de saúde. O Tai Chi se desenvolveu em cinco ramos ou estilos principais nomeados pela família que o originou – Yang, Wu, Chen,
Sun e Wu/Hao (em ordem de popularidade). O estilo
Yang - o mais comumente praticado pela acessibilidade a pessoas em qualquer nível de condição física2
– geralmente se utiliza de movimentos circulares e
nunca forçados, os músculos relaxados, evitando
a tensão e as articulações não ficando totalmente
estendidas nem dobradas.6 Seus movimentos lentos
e de baixo impacto levam o praticante, sem pausas,
através de gestos nomeados a partir de ações dos
animais, vento, água, nuvem, em geral homenageando os elementos da natureza, ou gestos originados
da arte marcial. O nível de intensidade irá depender do
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estilo, forma e duração, sendo o estilo Yang considerado um exercício de intensidade moderada.8 Dessa
maneira, é quase impossível lesionar-se ao praticá-lo
e, portanto, adequado desde às pessoas mais “fit"
até pessoas em cadeira de rodas, em recuperação de
alguma cirurgia ou que sofrem de alguma doença.2,6,7
Com o grande fluxo migratório chinês para o ocidente,
a arte do Tai Chi vem sendo difundida, abrangendo
diferentes populações, especialmente nos Estados
Unidos e Canadá, onde ocorre a prática em hospitais
e clínicas, como também em comunidades, escolas,
praças e centros de cuidados à adultos mais velhos.
As técnicas mais praticadas no ocidente combinam
meditação, principalmente do estilo Mindfulness –
muito reconhecida hoje em dia por seus benefícios e
utilidade no âmbito da psicoterapia e da saúde física
–, com movimentos lentos, fluídos e suaves, assim
como respiração profunda, rítmica e relaxamento4,
promovendo ao mesmo tempo um efeito positivo
no corpo e na percepção ou mente, ou seja, uma
calma ou quietude mental, uma maior capacidade de
atenção intencional, auto-observação e percepção
refinada de como nossa mente e corpo funcionam.

Tai Chi

De fato, tem sido chamado de "meditação em movimento"2 e por alguns de "medicação em movimento"
por seus benefícios em muitas áreas do corpo, tanto
na prevenção como no tratamento de doenças. Não é
clamar em vão que a partir deste estado de quietude
se gera uma percepção do mundo e seus problemas
muito mais diáfana e funcional, ajudando enormemente na capacidade de resolver as mais diversas
situações.
É considerada uma intervenção completa com múltiplos componentes que integram elementos físicos,
psicossociais, emocionais, espirituais e comportamentais5, onde são representadas duas polaridades
– Ying e Yang – que, aparentemente, estão em oposição, mas que em essência são complementares e
que unificados na Consciência atenta do praticante,
criam um todo dinâmico, equilibrado, integrado, interdependentes entre si.1 O Tai Chi é benéfico em vários
níveis do ser, é uma arte que combina movimento e
relaxamento, atenção voluntária, coordenação, equilíbrio corporal ou “balance”, respiração e harmonia
integrativa entre a atenção focal e global, sendo esta
última um tipo de atenção que usamos, por exemplo, quando ouvimos música de forma relaxada.4 É
por isso, que o consideramos, entre outras sábias e
inteligentes metodologias, parte do nosso sistema
integral de saúde e bem-estar chamados por nós de
Essential Health™.

TAI CHI; SAÚDE NATURAL
ATRAVÉS DA DISCIPLINA
Uma das grandes vantagens da prática do Tai Chi é
sua capacidade de beneficiar tanto atletas de ponta
quanto pessoas que não se sentem tão confortáveis
para se exercitarem, ou que tenham limitações físicas para tal, ajudando o corpo e mente a voltarem
à homeostase. Esta metodologia integrada à vida
diária, com ou sem exercícios de alta intensidade,
colabora para melhorar enormemente o fluxo sanguíneo em diversas partes do sistema humano, especificamente no cérebro, trazendo grandes vantagens,
tanto no presente como no futuro. Mais clareza,
equilíbrio e mobilidade, melhor qualidade de vida e
bem-estar, maior relaxamento, paz mental e capacidade de manejo prático dos níveis de estresse, sāo

só algumas destas vantagens. Enfim, é útil para
todos os que se conectam conscientemente com
este cúmulo de sabedoria e inteligência fluindo por
todo seu sistema e desejam uma vida mais saudável,
equilibrada e feliz.
Recentes pesquisas também falam sobre os efeitos
positivos do Tai Chi na saúde do coração, ossos,
nervos, músculos, sistema imunológico e mente.1
É sabido também que nos ajuda a ter mais vigor e
força vital (energia), mais flexibilidade física e mental
e colabora para a saúde cardiorrespiratória.
Nas últimas décadas, o Tai Chi tem sido mais estudado e reconhecido pela ciência ocidental em diversas universidades, especialmente pela renomada
Universidade de Harvard, uma das mais importantes
nas áreas de medicina e pesquisa. Outros centros
de estudo superior estudam e ensinam esta arte,
verificando seus extensos benefícios, muitos deles
cientificamente mensuráveis. “Os hospitais da escola
de medicina da Harvard são exemplos do quanto as
pesquisas são confiáveis e clarificadoras, apoiando
a promessa terapêutica do Tai Chi e as diversas
práticas com abordagem 'mente-corpo' catalisando
a integração dessas atividades na prática médica
convencional”.1

BENEFÍCIOS DE UMA
PRÁTICA CONSTANTE
Os benefícios do Tai Chi são muitos e cada vez existem mais evidências que confirmam isso. Inclusive,
nos Estados Unidos é a prática de escolha para as
pessoas com problemas músculo-esqueléticos e
problemas de saúde mental.9,10 Em realidade tem
sido comprovada sua eficácia na existência de todos
aqueles que queiram melhorar sua qualidade de vida,
reduzir o estresse de cada dia e manter uma boa
condição física e mental.
Assim como o Tai Chi, existem métodos provenientes de outras culturas, como a Ioga, Qi Gong, danças
sagradas e outros tipos de meditação, todos eles
sendo também sistemas de saúde que cada cultura
sábia desenvolveu em seu núcleo para o benefício de
todos os seus integrantes.
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TAI CHI NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL

Estudos documentados

»» Melhora a função cognitiva11
»» É possível influenciar a plasticidade
neuronal, incluindo, em alguns casos,
mudanças na estrutura cerebral,
especialmente na região cortical12
»» Ajuda no tratamento e melhora de TDA
e TDAH13
»» Reduz o estresse, a tristeza, o medo e
a raiva14
»» Melhora a ansiedade e a depressão14-17
»» Melhora a qualidade, durabilidade e
eficácia do sono18,19
»» Ajuda no manejo da dor, desde uma dor
de cabeça às dores crônicas ou dores
causadas por lesões persistentes20
»» Ativa a resposta de relaxamento,
protegendo-nos do estresse do
cotidiano21
»» Reduz os sintomas e melhora a
qualidade de vida de pacientes com
fibromialgia22,23 e outras condições
reumatológicas, como artrite
reumatoide e osteoartrite23-25
»» Reduz os fatores de risco para doenças
cerebrovascular e acidente vascular
cerebral (AVC)26
»» Ajuda no tratamento e controle de
doenças metabólicas27-29
»» Tem efeitos anti-inflamatórios e diminui
a proteína C-reativa28
»» Melhora a imunidade, especialmente
em pacientes com diabetes mellitus29,30
»» Mantém o equilíbrio, estabilidade e
força muscular prevenindo quedas em
idosos2,16-18,31,32
»» Protege ossos e articulações2,16-18
»» Ajuda no tratamento e diminui
os sintomas de insuficiência
cardíaca, trazendo benefícios
cardiovasculares32,33
»» Melhorar a qualidade de vida2,7,16-18
»» Verificou-se que possui efeitos
antienvelhecimento34
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Os principais benefícios do Tai Chi não estão
relacionados ao gasto energético, mas sim à
melhora da função cardiopulmonar, à ação antioxidante e à melhora do metabolismo.25

O QUE A CIÊNCIA DIZ

1

Um estudo publicado em China Medical
University Hospital, em 2014, comparou dois
grupos, um praticou Tai Chi enquanto o outro
submeteu-se à fisioterapia comum para o tratamento de pacientes com osteoartrite do joelho.
Verificou-se que os dois tratamentos tiveram efeitos benéficos semelhantes na diminuição da dor.
No entanto, a melhoria observada no grupo de
pacientes que realizaram Tai Chi durante 12 semanas continuou ao longo de 1 ano e este mesmo
grupo teve melhora mais significativa do que o
grupo de fisioterapia no âmbito da depressão e
alguns parâmetros de qualidade vida.34

2

A Revista da Sociedade Americana de Geriatria publicou que o Tai Chi possui potencial
para melhorar a função cognitiva em idosos,
especialmente relacionados à função executiva,
que administra os processos cognitivos, tais
como planejamento, memória de trabalho, atenção, resolução de problemas e raciocínio verbal10,
inclusive em pessoas com algum nível de comprometimento cognitivo e pessoas com demência em
menor grau.11

3

Em 2009, um estudo trouxe resultados onde
as intervenções de Tai Chi ajudaram significativamente na perda de peso, diminuição
do índice de massa corpórea (IMC), diminuição
da pressão arterial diastólica e sistólica e diminuição da glicose plasmática em jejum, em adultos
saudáveis. Também diminuiu significativamente
o colesterol total, LDL (colesterol ruim) e triglicerídeos e aumentou o colesterol HDL (colesterol
bom). Esta mesma intervenção poderia ajudar
os pacientes com doenças crônicas de maneira
expressiva.25 

Tai Chi
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Um inibidor de
doenças crônicas
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o longo dos últimos quarenta anos, os potenciais benefícios dos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa ômega-3 têm recebido
atenção crescente e se solidificando em protocolos
de prevenção e tratamento de doenças diversas.
Tudo começou quando cientistas pesquisaram a
razão de esquimós da Groelândia não apresentarem
doenças coronárias isquêmicas, mesmo tendo uma
alimentação rica em gordura saturada.96
No início, a pesquisa era destinada especificamente à
área das doenças cardíacas. Atualmente, as áreas de
pesquisa sobre o ômega-3 se concentram em todas
as doenças que se originam a partir de inflamações
crônicas – aquelas com início silencioso e constante, que podemos estar abrigando sem mesmo
saber. Doenças estas geralmente relacionadas à
idade, mas não somente dependentes dela, incluindo
doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2,
doenças neurodegenerativas, câncer e depressão. E,
uma vez que a prevenção é a estratégia mais inteligente para uma vida saudável e longeva, muitos estudos vêm sinalizando o seu consumo como hábito
salutar de cuidados do corpo e da mente.
Os ácidos graxos ômega-3 – mais conhecidos, ácido
eicosapentaenoico (EPA), ácido docosahexaenoico
(DHA), ácido alfa-linolênico (ALA) – são essenciais
para a vida humana porque são fontes primárias de
energia para as células e servem como seus componentes estruturais. No entanto, fontes diversas de
informações sugerem que o ser humano evoluiu
baseado em uma dieta na qual a proporção de
ácidos graxos ômega-3 (anti-inflamatório) e ômega-6
(pró-inflamatório) era de aproximadamente 1:1. Esta
proporção veio se distanciando com o progresso
industrial e hoje pode estar por volta de 1:15, o que
gera quantidades excessivas de ômega-6 para o
padrão genético humano estabelecido.77,97
O fato é que o retorno a uma proporção menor de
ômega-6 (ácido araquidônico) em relação ao ômega-3
é mais desejável na redução de risco de muitas doenças crônicas. E esta revisão da literatura mais recente,
executada por meio de estudos com uso de uma
metodologia coerente com o investigado, selecionou
os mais sólidos exemplos de tais benefícios.
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ÔMEGA-3 E DEPRESSÃO
DE ORIGEM INFLAMATÓRIA
Para quem já testemunhou a depressão, através de
uma pessoa querida ou em si mesmo, compreende
o tamanho da dificuldade. Uma condição que, muitas
vezes sem visíveis explicações, causa uma sensação
de desperdício de vida em pessoas tidas como saudáveis e “com tudo para ser feliz”. Felizmente, o preconceito sobre esta condição está ficando no passado,
mas, muitos profissionais da área concordam que ela
é ainda uma ciência médica que muito precisa ser
desenvolvida.
Estratégias para melhorar a resposta de medicamentos antidepressivos são de grande interesse. Muitas
pessoas diagnosticadas com transtorno depressivo
maior (TDM) e tratadas com antidepressivos de
primeira linha não atingem a remissão, ou seja, não
respondem de forma satisfatória aos medicamentos. E toda ajuda complementar é de imensa valia no
processo de cura.

Portanto, quando estudos
começaram a sinalizar que
processos inflamatórios a
nível celular poderiam estar
relacionados ao transtorno
depressivo maior (TDM), e, que
os ácidos graxos ômega-3
exercem papel importante na
função neural, essa informação
foi recebida de maneira calorosa.
O uso do ômega-3 poderia ser
considerado no tratamento,
especialmente se a causalidade
dessa condição estiver atrelada à
alguma inflamação.1-25,49,50,98
No cérebro, a inflamação pode interferir na forma
com que os neurônios interagem com os neurotransmissores serotonina, dopamina e norepinefrina
– responsáveis pela percepção das emoções.13,15-17
Com o amadurecimento da evidência de que a terapia
anti-inflamatória é benéfica em tratamentos no qual a
origem da depressão está ligada à inflamação, e não

a diferentes perturbações, os quesitos sexo e peso
dos pacientes podem também influenciar. Uma vez
que mulheres apresentam níveis circulantes maiores
de marcadores pró-inflamatórios do que anti-inflamatórios do que os homens, um estudo analisou os
dados separadamente para alguns biomarcadores pró
e anti-inflamatórios. As mulheres obesas eram mais
propensas a apresentar de quatro a cinco biomarcadores de inflamação elevados, em comparação com
os homens, principalmente em relação à proteína
C-reativa altamente sensitível (HS-CRP), interleucina-6 (IL-6) ou receptor antagonista da interleucina
1 (IL-1ra). Os resultados do estudo corroboram com
a literatura atual que sugere que a obesidade está
associada à inflamação crônica, e que um número
significativo de pacientes com diagnóstico de TDM
que apresentam biomarcadores inflamatórios elevados são obesos.51
A utilização de nutracêuticos como adjuvantes ao
tratamento vem sendo estudada com boas perspectivas de resultado. Uma meta-análise publicada em
2016 pelo The American Journal of Psychiatry7 analisou a possibilidade de resultados positivos através
da associação de alguns nutracêuticos, incluindo
ômega-3, a antidepressivos. O mecanismo de ação
do ômega-3 na depressão ainda é desconhecido, no
entanto, uma das hipóteses é a de que ele pode normalizar as alterações na microestrutura das membranas
cerebrais e interferir na sua neurotransmissão em
pacientes com quadros depressivos. A deficiência
crônica de ômega-3 na dieta altera as neurotransmissões serotonérgicas e dopaminérgicas através da
redução da atividade dos receptores de serotonina e
dopamina no córtex frontal - alterações que exercem
papel importante na fisiopatologia da depressão. O
aumento dos níveis de ômega-3 possui efeitos diretos nos níveis de serotonina, e outros mecanismos
de ação possíveis estão relacionados à regulação da
estabilização do humor e aos efeitos anti-inflamatórios. Dos oito estudos inclusos na meta-análise que
avaliaram a associação de ômega-3 como adjuvante
no tratamento de depressão, seis revelaram efeitos
positivos significativos.1-6,9,22
Uma outra meta-análise – publicada também no ano
de 2016, em Translational Psychiatry –, focou sua
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análise somente em estudos com pacientes criteriosamente diagnosticados com TDM e entrevistados,
sem perder seu significante tamanho da amostragem, concluiu que o ômega-3 (EPA) resultou em
efeitos benéficos no tratamento da condição.98

ÔMEGA-3 E CÂNCER DE
MAMA
Um dos resultados associados à inflamação crônica
pode ser o câncer. E, embora o fator hormonal seja
considerado um importante fator no desenvolvimento do câncer de mama, a produção de citocinas
inflamatórias é associada diretamente ao aparecimento da doença.39,40,47 Sugere-se que o papel do
ômega-3 no câncer de mama está atrelado à geração de mediadores lipídicos bioativos, importantes
na resolução de processos inflamatórios, além de
afetar a sinalização celular ligada ao câncer mamário.41-46
Estudos apontam uma redução no risco de câncer de
mama em mulheres na pré-menopausa com maior
consumo de ômega-3 através de dieta ou suplementação28-34, e uma revisão publicada em 2015 pela
Breast Cancer Research confirma estes resultados.47
Em três dos maiores estudos já realizados35-37 relatados na revisão, o risco de desenvolver a doença
diminuiu significativamente. Segundo estudo
publicado pela Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention37, o uso de suplementos de óleo de peixe
contendo quantidades de EPA superiores a 300mg
em mulheres acima de 50 anos foi associado com
redução de 32% no risco de câncer de mama. Em
2014, uma meta-análise concluiu a avaliação da
relação dose-resposta entre o consumo de ômega-3
e o câncer de mama, e verificou que cada incremento de 100mg/dia de ômega-3 estava associado
à redução de 5% no risco da doença.34 Desde então,
mais estudos confirmam os achados positivos.38,99
Como suplementação usada em combinação à
quimioterapia convencional, o ômega-3 também
revelou resultados positivos em estudos in vitro, in
vivo e clínicos, conforme revisão sistemática realizada por pesquisadores brasileiros, publicada em
Clinical Nutrition, melhorando assim os resultados
do tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.48

84

R E V I S TA E S S E N T I A | 10 a ed.

ÔMEGA-3 E
DOENÇA DE ALZHEIMER
As doenças neurodegenerativas são condições
muito debilitantes. Ainda sem cura, afetam pessoas
de todas as idades, mas ocorre mais comumente
em idades avançadas, resultando na degeneração
progressiva dos neurônios, e afetando o movimento
do corpo e funcionamento do cérebro.
Uma das mais conhecidas doenças neurodegenerativas, a doença de Alzheimer, é caracterizada por
declínio cognitivo e perda de memória progressiva.
Tais déficits acompanham o comprometimento no
metabolismo das proteínas β-amiloides, resultando
no acúmulo e formação de placas extracelulares.
Sabe-se que esse acúmulo – sem a rotineira e
eficiente ‘faxina’ que ocorre em pessoas saudáveis
– não apenas promove perturbações nas funções
neurais, mas também conduz a secreção de potentes mediadores pró-inflamatórios e citocinas a
partir das células cerebrais. Tendo em vista que se
observa que a taxa de demência continua a crescer
mundialmente ao lado de diabetes e doenças cardiovasculares, intervenções precoces e preventivas são
urgentemente necessárias.54
A interferência direta do colesterol e as variações do
gene da apoE no surgimento da doença já é sabido
através de estudo sobre o Bexaroteno, fármaco já
utilizado em tratamento de câncer e agora estudado
para o tratamento de Alzheimer.52 Em 2015, estudos
publicados pelo The Journal of Neuroscience53,93
confirmaram tal conhecimento e uma nova experiência avaliou a combinação de Bexaroteno com DHA
in vitro e in vivo, em camundongos com doença de
Alzheimer, já que a utilização terapêutica única deste
fármaco é acompanhada por algumas perturbações
metabólicas, sendo a mais relevante o aumento de
triglicerídeos no sangue, o que representa um empecilho para o tratamento.
Os resultados do experimento revelaram que o
DHA em combinação com o Bexaroteno aumentou
a expressão do receptor LXR (importante na regulação do colesterol), reduziu a inflamação e diminuiu a hipertrigliceridemia (triglicerídeos acima

Ômega-3

de 150ml/dL em adultos) induzida por Bexaroteno,
tanto in vitro como in vivo, possivelmente pela inibição da expressão da proteína hepática necessária
para biossíntese e absorção do colesterol e ácidos
graxos.
Os resultados dos estudos realizados nos últimos
10 anos sugerem que a intervenção nutricional com
ômega-3 é benéfica especialmente nos estágios
iniciais do comprometimento cognitivo, reforçando
a importância do uso preventivo dessa suplementação.56 Diversos estudos demonstraram que os
níveis elevados de homocisteína estão associados
ao comprometimento cognitivo.57-62 Em pacientes
com doença de Alzheimer, observa-se uma redução
significativa de DHA no sangue e no cérebro causada
possivelmente pela menor ingestão de ômega-3 na
dieta, mas também pelo aumento de sua oxidação.
Normalmente, o DHA já diminui com o avançar da
idade, particularmente na região do hipocampo
(memória e navegação espacial). O fato de diversos
mediadores inflamatórios estarem aumentados no
cérebro de pacientes com distúrbios neurológicos
implica que a inflamação precede a perda neural,
condição que a suplementação de DHA corrobora
positivamente uma vez que pode reduzir os marcadores inflamatórios no hipocampo, juntamente com
vitaminas do complexo B (ácido fólico, vitamina B6
e vitamina B12) que previnem o aumento de homocisteína no sangue, outro fator associado ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.63,64,66,67,95
Uma outra explicação para esta interação sinérgica,
é a de que as vitaminas do complexo B facilitariam a
formação de fosfatidilcolina (fosfolipídio encontrado
nas membranas celulares) de forma potencializada
pela presença de ômega-3 a partir do fosfolipídio
fosfatidiletanolamina e, consequentemente, melhorando a plasticidade das membranas celulares.65,67,68

ÔMEGA-3 E SÍNDROME
METABÓLICA
A epidemia de pessoas com sobrepeso é evidente em
toda parte que se vá. A inflamação crônica de baixo
grau é reconhecida como uma das consequências
devastadoras do excesso de peso. O excesso de
tecido adiposo corporal não serve simplesmente de

depósito inativo; ao contrário, ele é uma fábrica biologicamente ativa que bombeia para o organismo um
fluxo constante de mediadores inflamatórios. E esses
mediadores provocam componentes da síndrome
metabólica: a resistência à insulina, lipídios elevados,
hipertensão, e alterações metabólicas significativas
no corpo.70,71,73,77,111,112
A suplementação com o ácido graxo ômega-3 pode
inverter o processo de diminuição dos níveis de moléculas pró-resolutivas da inflamação, ou seja, moléculas com função inibitória da inflamação, observado
em pessoas obesas.110,111,113 A falta de um nível
adequado destas moléculas é uma das causas pelo
qual não se resolve o processo inflamatório crônico.
Como resultado da redução da inflamação, ocorre
uma melhora da sensibilidade à insulina41,114, redução da glicose e aumento das citocinas protetoras
(adiponectinas), contribuindo para reduzir as alterações metabólicas.115-117 São muitos os estudos sobre
os benefícios do ômega-3 para prevenir ou minimizar os efeitos da síndrome metabólica69,72,76,79,124, e
aqui seguem alguns destaques explicativos:
»» Melhora da função dos vasos sanguíneos, contribuindo
para reduzir a pressão arterial em pacientes obesos
(930mg de EPA e 230mg de DHA, diariamente)119,120
»» Em diabetes tipo 2, a função vascular sofreu melhora
após as refeições com a suplementação diária de
920mg de EPA e 760mg DHA121
»» Efeito preventivo significante do aumento de
triglicerídeos em pacientes idosos, especialmente
com doses mais altas de EPA e DHA (1.240mg/dia), e
particularmente no período mais crítico pós-refeição122
»» O consumo de 223mg de EPA e 149mg de DHA,
juntamente com 1,9g de ALA (ácido alfa-linolênico,
ômega-3 de fonte vegetal) reduziu o risco de arritmias
cardíacas fatais em 84% em pacientes diabéticos que
haviam sofrido de infarto do miocárdio123
»» Redução de mais de 20% da síndrome metabólica
através da combinação de uma dieta saudável com a
suplementação de ômega-3, resultando no consumo
total de EPA e DHA de 1.400mg/dia118
»» Em pacientes obesos, com a suplementação de
somente 540mg de EPA e 360mg de DHA ocorreu uma
maior sensibilidade à insulina e diminuição da insulina
de jejum124
»» Comum na síndrome metabólica, a doença hepática
gordurosa não alcoólica foi prevenida ou retardada
através da suplementação de ômega-3125
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Recentemente, um estudo publicado pelo European
Journal of Nutrition69 avaliou os resultados do acompanhamento de 4.356 americanos jovens sem diagnóstico de síndrome metabólica ou diabetes durante
25 anos, em relação aos efeitos da ingestão de
ômega-3 através de suplementação ou dieta. Após o
término da pesquisa, 1.069 pacientes foram identificados com características de síndrome metabólica.
A ingestão de ômega-3 foi inversamente proporcional à incidência da síndrome, que foi 46% mais baixa
nos pacientes identificados com maior ingestão
de ômega-3 em comparação aos de menor ingestão. Analisando separadamente, o ácido graxo DHA
mostrou maior relação inversa com a incidência de
síndrome metabólica do que o EPA.86 Os resultados
da pesquisa evidenciam a importância da alimentação com a presença de fontes de ômega-3 já quando
jovens, assim como os benefícios de sua suplementação na contribuição da diminuição da incidência de
síndrome metabólica.

Proporção de ômega-6 para
ômega-3 na dieta e seus benefícios
Atualmente, a dieta moderna apresenta níveis
altos de ômega-6 devido ao uso disseminado
de óleos vegetais para cozinhar, principalmente
os óleos de soja e milho, também presentes em
grande parte dos alimentos industrializados.74 O
que se descobriu é que quanto menor esta proporção entre os ômegas, melhor para a saúde:19
• quatro partes de ômega-6 para 1 parte de
ômega-3 (4:1) está associada com diminuição
de 70% nos índices de mortalidade total
• 5:1 mostrou efeitos benéficos em pacientes
com asma
• 2 a 3:1 suprimiu a inflamação em pacientes
com artrite reumatoide

ÔMEGA-3 E SARCOPENIA
A sarcopenia é uma condição multifatorial onde há a
perda de massa, força e função muscular relacionada
ao envelhecimento, ou seja, doenças, inatividade
física, má nutrição (balanço proteico negativo), reduzido nível hormonal, inflamação e/ou estresse oxidativo.83,84 Atingindo cerca de 50% da população acima
de 80 anos, ela está associada com aumento do risco
de resistência à insulina e diabetes mellitus tipo 2.80
Novas estratégias com o objetivo de retardar tais
perdas com o avançar da idade faz uso da terapia
com o ácido graxo ômega-3. Pesquisadores da
Washington University School of Medicine conduziram
um estudo clínico em 2015 com homens e mulheres
entre 60 e 85 anos a fim de avaliar os efeitos da suplementação diária de 4g de óleo de peixe (contendo
1,86g de EPA e 1,5g de DHA), durante 6 meses em
relação ao volume, força e potência muscular. Ao
final do estudo, o grupo suplementado apresentou
níveis de ácidos graxos ômega-3 no sangue 135%
maiores do que o grupo não suplementado, além de
volume muscular 3,5% maior e força muscular 6%
maior. Isto significa que, em apenas 6 meses, um
tratamento com ômega-3 já pode representar cerca
de 2 a 3 anos a menos de perda da função muscular
associada à idade, uma vez que a taxa de perda da
massa muscular equivale de 0,5% a 1% ao ano e a de
função muscular cerca de 2% a 3%.78
As alterações nas vias anabólicas (construção do
tecido muscular) e catabólicas (degradação do tecido
muscular) são apontadas como prováveis mecanismos de ação do ômega-3 na função muscular, através do aumento da taxa da síntese de proteínas no
músculo, assim como diminuição da quebra proteica.
Quanto à força e potência, seu efeito benéfico pode
estar relacionado a alterações no teor lipídico muscular e função mitocondrial, ambas determinantes na
função muscular. Estudo anterior publicado pelo The
American Journal of Clinical Nutrition82 já havia apontado resultados semelhantes e complementares.
Um estudo contemporâneo aponta que os ácidos
graxos ômega-3, a vitamina D3, vitaminas do
complexo B e antioxidantes são fatores-chave na
prevenção e tratamento de sarcopenia, com ou sem
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associação a exercícios físicos. Dos 227 participantes do estudo acima de 65 anos, 53 apresentavam
sarcopenia. Após análise dos dados de suas dietas
através de questionário de frequência de ingestão
de alimentos e uso de suplementos, compararam-se
os resultados no que diz respeito ao consumo de
nutrientes e níveis de vitamina D3, magnésio, vitamina E, colesterol, homocisteína e perfil de ômega-3
e ômega-6 no sangue:81
• O grupo com sarcopenia mostrou cerca de 10 a
18% menor consumo de ômega-3, vitamina B6,
vitamina E, ácido fólico e magnésio, em comparação com o grupo saudável
• Quando o consumo de suplementos foi incluído
nas análises dos resultados, o grupo com sarcopenia consumiu 19% menos ômega-3

ÔMEGA-3 E DOENÇAS
CARDIOVASCULARES
Há muitos anos, a American Heart Association recomenda que as pessoas consumam tipos de peixes
que sejam ricos em ácidos graxos ômega-3, pelo
menos, duas vezes na semana.126 E não por menos,
desde que os estudos sobre o ômega-3 se originaram
justamente quanto à preocupação sobre as doenças
cardiovasculares – aquelas que afetam o sistema
circulatório e o coração -, e desde então, seus resultados são inegavelmente a favor do aumento do seu
consumo.
Um estudo epidemiológico atual, publicado em JAMA
Internal Medicine85, que avaliou os resultados de 19
pesquisas de grande porte, publicadas até o final de
2014, relacionadas à interação entre o ômega-3 e
doenças cardiovasculares, concluiu que os biomarcadores EPA e DHA estão associados a uma menor incidência de infarto do miocárdio fatal. Os participantes
que apresentavam níveis mais altos dos ácidos
graxos ômega-3 tiveram cerca de 25% menos risco
de ataque cardíaco fatal, o que sugere a existência de
um mecanismo mais específico entre o ômega-3 e o
risco de morte. A meta-análise faz parte das pesquisas do Fatty Acids & Outcomes Research Consortium
(FORCE) – projeto criado em 2009 que reuniu diver-

sos pesquisadores com o objetivo de compreender
como os biomarcadores dos ácidos graxos estão
relacionados ao risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer,
doença renal crônica, dentre outras condições.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), as doenças cardiovasculares são a principal
causa de morte em todo o mundo, onde a aterosclerose (acúmulo de gordura nas paredes das artérias que irrigam o coração e o cérebro) é a principal
causa. O grupo de pessoas de maior risco para o
desenvolvimento de doenças coronárias é o de
obesos, sedentários, fumantes, diabéticos e os que
adotam uma má alimentação. Um dado preocupante
é o de que 50% dos diabéticos morrem de doenças
cardiovasculares.88
Um estudo de revisão, com o objetivo de analisar as
propriedades e benefícios dos ácidos graxos ômega-3
e 6 na inflamação através de seus biomarcadores em
doenças cardiovasculares e síndrome metabólica,
encontrou entre os resultados das pesquisas anteriores que o consumo de ômega-3 mostrou redução
de 20% no risco de morte por qualquer causa, 30%
por doenças cardíacas e 45% por morte súbita.87,89 Em
contrapartida, pacientes com menores concentrações
de ômega-3 apresentaram três vezes mais desenvolvimento de doenças cardiovasculares.90 Estes resultados são muito impressionantes, já que nenhum outro
remédio apresenta uma redução tão significativa da
mortalidade por doenças cardiovasculares como o
ômega-3.
Em relação à pressão arterial, recente estudo publicado em The Journal of Nutrition92, concluiu que
apenas 0,7 g/dia de EPA + DHA mostrou redução clinicamente significativa na pressão arterial sistólica.
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Muitas outras condições crônicas, com base
inflamatória, se beneficiam com o aumento do
consumo de ômega-3, tanto para a estratégia
preventiva quanto como tratamento coadjuvante, quando não solo. Colesterol alto, artrite
reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, osteoporose, desordem bipolar, esquizofrenia, déficit
de atenção/hiperatividade (TDAH), doenças da
pele, asma, degeneração macular, dor menstrual, câncer de cólon, câncer de próstata, dentre
outras.127-158 A sua potencial contribuição para a
saúde pública é tão valorosa que já existe uma
meta-análise (2016) que confirmou a associação
entre seu incremento no consumo e a redução da
mortalidade por todas as causas.159

1.

Sem necessidade de patente industrial por ser
proveniente de fonte natural – majoritariamente
de peixes gordos e crustáceos –, é realmente
impressionante a quantidade de estudos científicos conferidos ao ômega-3 até a presente data.
No entanto, é também compreensível, desde que
as doenças que mais matam ou afligem os seres
humanos na atualidade são doenças 'acendidas' e
mantidas pelo processo inflamatório. E os ácidos
graxos ômega-3, são essencialmente anti-inflamatórios, além de serem considerados seguros.

3.

Assim sendo, a mensagem é clara. Diante da
abrangência de importantes benefícios para a
saúde, e do fato que a dieta moderna geralmente
envolve uma proporção desajustada entre os
ácidos graxos ômega-3 e 6, a suplementação
de ômega-3 se torna uma estratégia eficiente e
prática para ser adotada.
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MAS AFINAL, O QUE É ÔMEGA-3?

O ácido graxo ômega-3 é um tipo de gordura
poli-insaturada saudável e essencial, ou seja,
importante para a manutenção da saúde. No
entanto, o organismo não é capaz de produzir
em quantidades adequadas, sendo necessário
seu consumo através da dieta.

2.

QUAIS SÃO AS FONTES DE ÔMEGA-3?

Peixes oleosos de águas frias e profundas,
tais como salmão, sardinha, anchova, cavala e
arenque são ricos em ácidos graxos ômega-3
EPA e DHA em razão de sua dieta ser à base de
fitoplâncton (algas marinhas). Óleos vegetais
como os de linhaça e prímula são fontes do
precurSor de EPA e DHA (ácido alfa-linolênico).

O QUE SÃO EPA E DHA?

As substâncias que exercem as funções benéficas do ômega-3 são os ácidos eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA). O
ômega-3 é sintetizado através do ácido alfa-linolênico (ALA) que sofre uma reação enzimática e origina os ácidos graxos EPA e DHA. EPA
apresenta ação anti-inflamatória através da
produção de substâncias chamadas de prostaglandinas E3. Seus principais benefícios estão
relacionados à saúde cardiovascular e problemas circulatórios. O DHA é um ótimo alimento
para o cérebro, já que metade dele é composto
de gordura. Dentre seus benefícios, o que
se destaca está relacionado à melhora dos
processos cognitivos, como o funcionamento
da memória e o correto funcionamento dos
neurônios, atuando de forma neuroprotetora.

4.

QUAL A MELHOR OPÇÃO:
EPA + DHA OU SOMENTE DHA?

Uma dúvida frequente trata-se de qual suplementação de ômega-3 é a mais recomendada:
EPA + DHA ou somente DHA? Para a saúde
em geral, recomenda-se uma suplementação
que contenha 3 partes de EPA para cada 2
partes de DHA, por exemplo, para cada 300mg
de EPA, 200mg de DHA. Tal proporção reproduz a quantidade de EPA e DHA encontrada
naturalmente nos peixes oleosos de águas
frias e profundas. No entanto, dependendo do
objetivo, suas proporções podem variar. Até o
momento, por exemplo, é sabido que quando
há a necessidade de uma ação anti-inflamatória geral potencializada, o recomendado é
uma maior proporção de EPA, e, quando se
deseja ação mais direcionada ao cérebro e
aos olhos, maiores quantidades de DHA são
recomendadas.
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de Sonhos II

ueridos amigos e colaboradores da Essentia
Pharma, como prometido, vamos dar continuidade a este “segundo capítulo”, que começou
na 9° edição da Revista Essentia. Para nós, existe
uma série de fatores que se unificam neste Processo
a Caminho da realização de nossas Metas e Sonhos
mais queridos. Sem dúvida, um dos fatores mais importantes, talvez o primeiro “pilar” deste Processo para o
Êxito, seja a Visão ou Concepção Criativa/Construtiva
do que Almejamos. É uma Visão que compartilhamos e
na qual nos unificamos como Empresa. Muitas pessoas
não se atrevem nem sequer a conceber o que querem,
devido a muitos tipos de travas mentais, crenças em
regras e paradigmas que ditam “como devem ser as
coisas”. Existem também imaginações limitantes, inibições, negatividade, dúvidas acerca de si mesmos e de
seu próprio poder, que resultam em estados internos de
medo, terror e paralisação.
Muito deste processo negativo se dá como resultado do
excesso de autoindulgência no dedicar a atenção fixamente no automático e contínuo fabricar da mente de
“cenários” negativos futuros, sobre como sofreríamos
com as consequências de possíveis frustrações, que
também chegamos a crer que são fracassos. Outros,
por causa de seus condicionamentos limitantes contaminados, muitas vezes, desde a tenra infância, acreditam que não seja “realista”, por exemplo, conceber uma
viagem que querem fazer antes de ter o dinheiro para
isto. Dizem que tem que se “colocar os pés na terra” e
coisas desse tipo. Sem dúvida, somos pessoas pragmáticas. Queremos e temos nossos pés na terra, mas
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nossos “corações” e “cabeças” acreditamos que devem
estar nos “céus sem condições”, isto é, onde não haja
limites para nossos horizontes, criatividade e Fé. Não
precisamos colocar a “cabeça e o Coração” também na
terra e seguir, como soldadinhos de chumbo, as instruções e definições tão estreitas que muitas pessoas que
se autoadjudicam a virtude de serem “realistas” tentam
inculcar-nos e impor-nos como regras e como expectativas do nosso futuro.
Para nós, o verdadeiro “Realismo” é algo Grandioso, não
um limite que nega as possibilidades latentes na vida,
mas é algo que surge da intuição e percepção do “campo
de infinitas possibilidades”. Podemos perceber, conceber
e sonhar livremente a nossa “Caravana de Sonhos”, sem
que isto prejudique a nós mesmos ou aos outros. Pelo
contrário, este Sonhar Claramente é a fonte da nossa
realização e de que possamos servir aos demais. Para
nós da Essentia, a Concepção e Visão interna de nossas
Metas mais queridas deve vir antes que tenhamos os
recursos externos e físicos para realizá-las. Percebemos
a utilidade de manter a lembrança da “lei da evolução”
que indica que as “necessidades evocam o potencial
latente”. Desta forma, a Visão e Concepção de nossos
anseios como algo já alcançado, realizado e, em especial, “sentido” como se já tivesse sido realizado é o que
“incrementa a nossa percepção das necessidades mais
essenciais”, gerando assim, a evocação dos potenciais
latentes necessários para a sua Realização.
Percebemos também que este aumento da Consciência de nossas necessidades mais essenciais provoca o

colapso desde o Campo de Possibilidades dos recursos
até os poderes internos necessários para a realização
do que foi concebido previamente... A percepção da
presença em nós mesmos destes Poderes Internos é
o que gera uma grande confiança em nós como Seres
Essenciais que somos. Preferimos em vez da ideia
comumente aceita, de “ver para crer”, uma percepção
mais criativa e criadora: “Conceber primeiro para logo
Ver a realização”... A Concepção Construtiva parece ter
mais poder à medida que é geradora de “certeza”, uma
Claridade de Meta e um sentimento muito positivo, sem
dúvidas ou contrastes produzidos pelo intelecto cheio
de limites, já que, geralmente, fomos condicionados
a não aceitar em nossas vidas as possibilidades que
o intelecto não pode entender o como se chegará de
forma lógica a estas metas. De fato, como já vimos, é a
“Caravana de Sonhos“ que chega até nós de forma fácil
e grátis, só dependendo de que nos alinhemos à ela,
concebendo-a e descrevendo-a mentalmente.
Temos duas áreas na mente que poderiam funcionar
unificadas e não devem interferir uma com a outra. Um
velho ditado coloca desta forma: "Tenha Fé e amarra
teu camelo". A Fé pode ser traduzida como “Concepção”, “Dar à Luz a”, "Visão”, de fato possui muitos significados nas diversas línguas existentes e, em especial,
nos idiomas utilizados para transmitir o sagrado. Aqui,
gostaríamos de colocar esta palavra - Fé - muito especificamente: a certeza interna que gera uma Concepção
Clara de certa Realidade ou a possibilidade de realizar
algo. Esta Concepção/Visão Clara e clarificadora é, na
verdade, a causa fundamental desta realização... Mas
esta certeza só é possível se não existirem dualidades,
contradições, conflitos, “negatividade dominante” em
nosso interior, sendo a ênfase posta aqui em “dominante”, já que a negatividade pode ser que todos nós a
tenhamos em algum momento, mas, quando ela é dominante em nosso sistema mental e nervoso, é quando
sabota todas as nossas possibilidades de êxito...
Muitos destes conflitos, dúvidas e contradições vêm
simplesmente pelas crenças e preconceitos negativos
que temos albergados em nosso intelecto. Assim, a
Fé existe e opera em um nível de percepção, e o intelecto em outro. Portanto, a Fé não deve tentar convencer o “intelecto” a funcionar submetido às suas leis e
na dimensão da Consciência que ela atua, da mesma
forma que o intelecto tampouco deve subjugar a fé.
Isto acontece porque muitas vezes esta função, mental,
automática intelectual cobra uma “explicação lógica”,
estratégica, mas apenas em seus termos de referência,

ou seja, cobra o “como” se chegará à determinada Meta
que a Fé já Concebeu com claridade. O intelecto exige
uma explicação de forma limitada, “lógica/racional”.
Esta “escravatura aos termos e ditames do intelecto”
nos faria existir em um estado de Ser e de Consciência
onde perderíamos toda uma gama de experiências e
possibilidades...
Se o intelecto condicionado, limitado e lógico com suas
ideias preconceituosas de “como devem ser” as coisas é
também muito dominante, então a Fé é anulada e desistimos da Visão, já que acreditamos erroneamente que,
“não poder explicar de forma convincente ao intelecto
o 'como' chegaremos às nossas metas, mostra consequentemente que não é possível chegar até elas...”. O
abandono da nossa Visão, a inconstância e impaciência
são basicamente as causas do nosso fracasso.
Mas em nosso sistema Empresarial da Essentia, a Fé
tem seu lugar e proporção, e o intelecto também. O
intelecto “amarra o camelo”, ou seja, se dedica ao que
é prático, ao que pode ser feito. Não há contradições,
treinamos bem o intelecto para que com os paradigmas mais verdadeiros, possamos fazer nosso trabalho
estratégico e prático. Assim, a Fé/Visão e Concepção
certeiras de um “camelo seguro” pode sem dúvida existir concomitantemente com o âmbito prático do “amarrá-lo na realidade”. É como no conto do paralítico e do
cego que foram convidados para a festa do rei. Eles
estavam tristes sem saber como chegar, pois na realidade, separadamente não poderiam chegar pelas suas
dificuldades e carências pessoais. A vontade de ir era
grande dos dois, mas foi apenas quando este anseio
se transformou em um poder dentro deles, puderam
perceber a possibilidade de que, unificados, ou seja, o
cego carregando o paralítico, poderiam alcançar a meta
desejada. O anseio gerou uma necessidade real e esta
evocou o potencial latente. O primeiro potencial ativado
foi a Fé, a Visão/Concepção criativa da Possibilidade
antes não percebida. A palavra Fé tem sua raiz no latim,
mas é conhecida nos livros sagrados originais como
Pistis em Grego, Emuna em Hebreu e Arameu e Imam
em Árabe. O interessante disto é que em cada um destes
idiomas, o conceito de Fé pode possuir muitos níveis de
significado que indicam muitos níveis de consciência e
experiências humanas, mas em todos eles há um denominador comum e este é uma referência clara de que a
Fé é algo que transcende os mecanismos mentais com
base nas “crenças limitantes”, algo relacionado com a
sabedoria, a inspiração e a intuição provenientes do Ser

essencial mais profundo, um tipo de Supraconsciência,
sendo isto algo que permite que “vejamos internamente
o que os olhos físicos ainda não podem ver”.
Assim, a Visão/Concepção Construtiva de uma Meta
Realizada, Concebida com tal claridade e liberdade da
dúvida, evoca um sentimento interno “como se já se
houvera realizado verdadeiramente”, incluindo o sentimento de gratidão que experimentaríamos se nossos
anseios fossem concretizados. Esta alquimia interna,
junto com as habilidades práticas, é o que permitiria
que esta Meta se realizasse no mundo tridimensional.
Esta Meta Desejada não é apenas material, monetária, pode ser uma Meta na que vislumbramos certa
experiência interna, estado interno, cura, liberdade de
vícios, de hábitos, aquisição de poderes e capacidades
necessárias, enfim, qualquer objetivo que possa ser
“colapsado” a partir do “Campo de infinitas Possibilidades” em nossa existência interna ou externa, uma Meta
que se torne realidade mesmo dentro dos limites de
tempo/espaço. As palavras esperança e expectativa
vêm também da Raiz latina “Pectare” o que quer dizer
“visão”. Podemos aplicar todo este Conhecimento em
diversas áreas e níveis de nossas vidas, mas aqui na
Essentia, estes Poderes do Ser Superior, da Mente livre
e do Coração humano são as Colunas internas onde
toda nossa Empresa se baseia. Para nós, uma empresa
é uma Unidade Orgânica de Seres Humanos em certo
estado de Ser e de Consciência, que ressoam entre
eles e muito mais além do espaço físico onde trabalhamos. Sabemos que se nós, Seres Humanos, estamos no melhor de nossos Estados, os que estão mais
conectados, alinhados com este estado Essencial de
nós e de todos os que geram esta ressonância, muito
desta substância positiva e essencial poderá ser comunicada, contagiada. Um Estado de Consciência conectado ao Ser, com as Metas mais profundas clarificadas,
integradas à Consciência, sem contradições internas é
algo que pode ser ressoado e, sem dúvida, permitirá
com muita facilidade que estas Metas se realizem.
Assim, Trabalhamos para isto de forma técnica e metodológica e disponibilizamos para todos os interessados
que participam da Essentia, as mesmas possibilidades
de Trabalhar para chegar a estes ideais mais sublimes
em cada um de nós.
Para nós, uma Empresa Orgânica, baseia-se e existe
graças aos Humanos que dela participam. Funciona
nos Seres Humanos e através dos Seres Humanos,

atua para os Seres Humanos visando metas que vão
muito além dos ganhos materiais. É por isso que esta
Empresa Humana necessita que seus Componentes
Fundamentais sejam Concebidos Construtivamente
pelos que cooperam nela. Trabalhamos para isto até
que seja alcançada uma “Visão” Unificada da Empresa,
uma Percepção Clara de seus Valores fundamentais,
Suas Metas e Anseios... Este conjunto unificado de
Consciência e Ser é o que a Empresa Representa e o
como Funciona. Basicamente, as pessoas quando
ouvem falar de “Empresas” associam imediatamente,
mecanicamente e superficialmente com “dinheiro/
ganhos monetários” e nada mais. Mas para nós, a Visão
Empresarial transcende enormemente este aspecto
monetário tão limitado, sem destituí-lo de sua função
e lugar útil. Espírito e matéria, estas polaridades que
na aparência estão separadas, são colocadas de forma
unificada, juntas, conseguindo, assim, que estejam
também no seu lugar e proporção.
Percebemos a Empresa como um Corpo/Organismo
que sistematicamente está unificada e que cada uma
de suas áreas atua no âmbito que deve atuar, equilibradamente, proporcionalmente. O ”dinheiro” poderia ser
visto como uma destas áreas, força, energia.
Vemos o dinheiro, por exemplo, como veríamos os
“pés” já que estão em proporção com o todo do corpo
humano... É claro que sem os “pés” é difícil caminhar,
mas não impossível, pois existem muletas e cadeiras
de rodas, ou seja, podemos fazer algum préstimo e
utilizar ou criar outros recursos enquanto conseguimos
caminhar com os próprios pés. Mas a meta destes pés
e deste caminhar não é possuir mais e mais “pés”. Para
nós, os pés não negam a função e existência da cabeça,
e a cabeça muito menos nega a dos pés, nem das mãos
e de nenhuma outra parte do corpo, não há conflito em
um organismo sábio e sistemicamente concebido, há
unidade e funcionalidade.
Assim, para a nossa “percepção empresarial”, um
problema ocorre e se torna fixo apenas quando há
obsessão e fixação da atenção com algum aspecto
específico deste corpo, um “problema” existe por se
acreditar que apenas um aspecto específico do corpo
é o que vale e importa. Quando estamos com dificuldades com algum “membro do corpo”, por exemplo, um
“pé quebrado”, pode ser que isto gere dor ou incômodo
e nos chame muita atenção, mas não devemos perder
de vista o “todo orgânico” para que desta maneira
nossa percepção possa manter-se balanceada e não

seja distorcida sobrefocalizando-se ou distraindo-se
de outros aspectos também importantes. A distorção
cognitiva, resultante da sobrefocalização da atenção,
pode nos impedir de perceber muitos outros níveis da
existência, em termos sistêmicos, seja em relação a um
corpo físico ou a uma empresa, pode ser que estejamos
cegos justamente para os sutis aspectos que seriam a
base para encontrarmos um diagnóstico claro e uma
solução profunda.
Dentro de um paradigma baseado na percepção sistêmica, se postula que graças a este tipo de percepção é
como poderíamos entender certas leis universais que
nos permitiriam “fazer pequenas mudanças que gerariam grandes diferenças”. Isto é o oposto que ocorreria se atuássemos desde um paradigma que se baseia
na visão linear, ou seja, desde onde se fariam grandes
mudanças para obter apenas pequenas diferenças.
Este tipo de percepção linear tende a nos levar à desesperança e à crença de impotência.
A percepção distorcida ou cega devido a sobrefocalização da atenção acontece quando fixamente é atendida
somente alguma área específica do sistema ou organismo, perdendo de vista a realidade do todo. E esta
torção da percepção é que faz com que se perca a inteligência com que observamos um sistema. Assim não
saberíamos como manter o fluxo correto e harmônico
das prioridades do sistema, o que seria caótico e perigoso para o mesmo...
Nossa Empresa é uma “Companhia”, já que estamos em
“Companhia uns dos outros”, unificados neste empreendimento, já que estamos unificados na Visão e nos
Sonhos, tanto da Empresa como num todo, assim como
através da Visão de cada indivíduo, dedicando-nos a
ajudar a que estes se realizem. Tentamos continuamente dispor os recursos necessários para que cada
membro da Empresa, se assim desejam, possam ajudar
a si mesmos e ajudar aos que os ajudam; que possam
clarificar sua Visão e Sonhos pessoais, possam Trabalhar para se liberar de qualquer contradição/dúvida
interna até chegar a uma Percepção/Visão certeira de
suas Metas como algo já realizado. Para que possam
chegar a “sentir em seu próprio sistema interno a realização do que anseiam”.
Cremos que é assim como conseguimos nos sintonizar
com as capacidades latentes em nosso Ser Essencial,
necessárias para esta realização. Também propomos
que esta “Concepção da Meta almejada” sem contra-

dições internas é a chave para que possamos nos abrir
e alinhar ao que nos chega “Grátis”, ou seja, o que vem
até nós graças à “Sincronicidade” que existe no núcleo
do funcionamento da perfeita harmonia da existência
e do universo. Existem muitos cientistas que estão
investigando tudo isto. Temos o trabalho do Dr. Amit
Goswami na física Quântica, do Dr. Jacobo Ginberg em
relação à Transmissão não local de informação, o Dr.
Rupert Sheldrake na Ressonância Mórfica. Também, é
de utilidade para os que estão interessados em investigar mais profundamente estes “Princípios” sutis que
nos regem na vida e, claro, em nossas Empresas, que
estudem o Trabalho de Larry Dossey e o Trabalho do
Dr. Gregg Braden sobre a Fé Objetiva, o Trabalho de
Jon Kabat-Zin no âmbito da Meditação Mindfulness
e também o trabalho do Dr. Hebert Benson sobre o
estresse. Há uma grande quantidade de atividade científica apoiando esta sabedoria atemporal, tentando
correlacionar uma série de ideias e teorias científicas, o
paradigma científico atual, inclusive interacionar experimentos específicos com metáforas e parábolas do
passado, procurando uma coerência integrativa entre a
Sabedoria Intuitiva e o Conhecimento Científico. Alguns
desses esforços são algo como “forçados”, querendo
apressadamente encaixar uma coisa na outra, o que
gera uma série de resultados e conclusões pouco
verdadeiras. Outros Místicos e Cientistas são muito
mais sinceros e interessados na verdade ou na sua
busca, e geram conclusões sábias e úteis. O ponto é
que há muito que podemos aplicar e, através da experiência pessoal e direta, detectar sua utilidade ou não. A
partir da prática contínua, podemos discernir com mais
clareza, deixando de lado o que não nos é útil, e aplicarmos o que vemos que é positivo e funcional, podendo
assim, ter resultados mais diáfanos. Mesmo que a utilidade só seja a curto e médio prazo, podemos, inclusive,
detectar a utilidade de muitas destas coisas a longo
prazo, só precisamos ter desenvolvido o poder da paciência para chegar a perceber o efeito desejado. É óbvio
que para isso existe certa disciplina, mas é a disciplina
que chamamos do “Amante”... Um amante, quando
quer chegar até a sua amada e tem que pegar ônibus
ou caminhar muito, não sente grande sofrimento. Na
verdade, está extremamente agradecido pelos meios
que o permitem chegar até a amada. Sua motivação
é uma visão de unidade com sua amada. Outros tipos
de motivação para a disciplina, sejam mecanismos de
condicionamento baseados em ameaças e esperanças
vãs, prêmio e castigo, culpa, medo, ou qualquer outra
“metodologia” desse estilo não é o que aplicamos para

caminhar na vida pessoal nem na nossa Empresa.
Estes tipos de metodologias motivacionais do passado
só são aplicados em animais e não correspondem a
dignidade que o ser humano merece. Tentamos que
nossos colaboradores também absorvam este princípio
e possam motivar-se desde si mesmos, desde o Anseio
de Unidade com suas Metas mais queridas, ou seja,
através da Disciplina do Amante.
Sabemos que a palavra Amor tem sua raiz em um
termo árabe-andaluz e Semítico que é AMR, esta raiz
forma palavras que estão associadas à concepção de
“Vontade”. Mas a “força da Vontade” que buscamos
não é a de forçar-se, mas sim a do Amor, a Vontade/
Impulso natural que nos impele ao que amamos. Esta
é a ideia de disciplina para nós. Um Amor é algo que
não esquecemos facilmente e, assim, nossas Metas
concebidas como “já realizadas” são recordadas constantemente, não como obsessão, mas sim a partir de
um afeto sutil mais diretivo e proposital. Recordamos
nossos anseios e aspirações mais queridas, declarando
nossas intenções de realização em cada reunião que
fazemos, também recordamos durante o dia de forma
individual. Checamos em nosso interior se ao Conceber
estas Metas “já realizadas” observamos sim se manifesta o estado de satisfação, gratidão, ou se há alguma
dúvida e contraste/conflito que nos deprima, nos
desmotive. É obvio que se alguém vai até sua amada,
mas vai imaginando e fazendo cenários futuros de que
ela não estará em casa, ou que estará com outro, ou
que não irá recebê-lo, ou que não será possível chegar
até ela, este “amante um pouco negativo” irá perder o
ânimo e é possível que até abandone a tentativa. Por
isto que de tempos em tempos checamos entre nós se
há algum tipo de negatividade que nos produza dúvida
do “poder chegar até a amada”. O que fazemos para que
não caiamos na fácil “desistência”.
Há uma frase que recordamos para que possamos nos
auto-observar e saber se acaso estamos sabotando
nossas intenções. Recordamos que: “Se Queremos
algo e acreditamos que não podemos, é provável que
cheguemos a fingir para nós mesmos e para os outros
que já não queremos este algo”. Entramos neste tipo
de negação de nossos verdadeiros quereres como
uma defesa, uma forma de evitar o sofrimento que
nós mesmos “profetizamos” e teríamos se por acaso
fracassássemos na conquista destes objetivos. É
comum ver este tipo de atitude em adolescentes que
imaginam que não irão poder, por exemplo, ir bem
nos resultados finais de sua escola e “temem” sofrer

a frustração resultante deste fracasso, eles então
pretendem que não os importa o sucesso, dizem que ir
bem na escola é coisa de “nerds”. Também vemos esta
síndrome em pessoas que querem emagrecer, querem
ter melhor condição física ou monetária na vida e que
ao crerem que não podem, começam a pretender e a
fingir que não querem, que não se importam. O resultado é óbvio: nunca o alcançam. De fato, a profecia se
cumpre já que a compulsão para evitar os leva justamente ao que querem evitar. Bem, o ponto é que nós, na
Essentia, revisamos este aspecto pessoal e grupal de
forma contínua para que não nos dominem estes tipos
de truques mentais negativos que nos levam a fracassos evitáveis e nada necessários.
O Estado do Amante e da Disciplina do Amante é algo
que acontece em cada um de nós, no nosso interior,
sucede como uma ressonância em relação ao valor
das Metas que desejamos... É por isso que também
nos asseguramos que cada um na Empresa chegue
a poder Conceber estas metas e a observar e tomar
consciência da ressonância que ocorre em seu interior.
Observar-se e perceber se a Concepção Construtiva de
seu anseio realizado, de suas Metas Conquistadas os
enche de entusiasmo, de vontade amorosa... É por isto
que nossas Metas na Essentia transcendem o simples
aspecto monetário sendo o Serviço a um “Bem Maior”
algo que nos Entusiasma muito mais que apenas conceber o ganho material como resultado do que fazemos.
Estas Metas mais sutis, mais sublimes, nos enchem
de sentido de grandeza ou seja, o orgulho saudável
da dignidade humana, dando a satisfação tranquila
e interna que é o sentimento guia e indicador de que
vamos no caminho certo...
Nossa Meta de Servir a um Bem Maior, um bem que transcenda nossos interesses mais egocêntricos, permeia
cada área deste corpo orgânico que é Essentia, e isto nos
enche de Vontade e de Amor. Desejamos Servir a cada ser
humano que possa se conectar a nós, servir as Necessidades Essenciais que percebemos que existem em nossa
sociedade atual em direção ao bem-estar, à saúde física,
mental, emocional, social, ecológica. Servir à harmonia
humana em todos os âmbitos possíveis. A Meta Empresarial é apenas uma manifestação das Metas sublimes
individuais, e nunca vai contra elas. As prioridades, como
família, amigos e bem-estar pessoal e social, são mantidas abaixo de uma estrutura concreta, mesmo que as
prioridades sejam flexíveis, não há obsessão nem desequilíbrio nisto, já que seria uma antítese do que queremos.

Outro tópico importante é que para nós existem dois
tipos de Empresas. Uma é a que usa o Marketing para
influenciar a vulnerabilidade da mente humana ao ser
facilmente condicionada em sua forma de buscar a
“felicidade”. Estes tipos de empresas têm a intenção
de “criar necessidades” que não existem realmente,
gerando mais dos “desejos desnecessários” e dependências desnecessárias, estas dependências inúteis já
que não levam ninguém à felicidade real. Este tipo de
dependência e adicção é o que muita gente desenvolve
como hábito e que os levam a um extremo de consumismo inútil, vícios difíceis de manejar, já que seus
cérebros aprenderam e, portanto, associam erroneamente que a “felicidade” está onde não está, consigam
ou não estes objetos de desejo, sempre se frustram
por que as expectativas de felicidade inculcada não se
cumprem jamais. Através das crenças impressas na
mente das pessoas mais vulneráveis, sugestionáveis,
estas empresas “vendem” seus produtos, mas apenas
até que se descubra que não há nada de verdade em
suas promessas e nas expectativas que criaram.
Existe um conto sobre esta peculiaridade humana
caracterizada por buscar a felicidade onde esta não
está. Havia um homem que procurava a

chave de sua casa na calçada, em baixo
de um poste de luz. Muitos amigos que
se compadeceram dele o ajudaram, mas
nada puderam encontrar até que alguém
o perguntou se ele tinha certeza de que
havia perdido a chave na rua, neste lugar
específico. O homem, de forma muito relaxada disse, “Claro que não”. E explicou que
sabia que havia perdido em sua casa, mas,
procurava na rua porque era onde havia
mais luz, desde que em sua casa estava
muito escuro.
Se percebermos este conto mais profundamente e
colocarmos no lugar da “chave”, a ideia de “felicidade”,
podemos perceber o que o conto indica e ensina com
mais precisão. Todos buscamos o que consideramos,
acreditamos, aprendemos ser os meios para chegar
ao estado interno de “felicidade”, mas não sabemos
onde “encontrá–la realmente” e, assim, não sabemos
o que a poderia causar, e nos tornamos supersticiosos, crentes em relação a esta falsa “causa-efeito”. Se
lembrássemos e procurássemos onde “sim” a perdemos de verdade, ou seja, em nossa “casa interna”,
em nós mesmos, no vínculo profundo da consciência
com nosso ser superior e essencial, tudo estaria bem,

já que haveríamos encontrado a verdadeira fonte dos
estados mais sublimes e, portanto, da felicidade... Mas
não, simplesmente procuramos onde nos foi inculcado
por outros, onde a partir desse condicionamento nos
parece mais “óbvio” que esteja, uma vez que é fácil de
perceber com os sentidos físicos, não buscamos onde
está realmente. O caso é que existem empresas que
utilizam desta “necessidade essencial, intuitiva de felicidade” e, através das técnicas de marketing, inclusive,
o que pretendem hoje chamar de “neuromarketing”,
conseguem sugestionar e induzir ao ser humano que
associe mentalmente certos produtos com os estados
buscados. Inculcam de forma tão subliminar que as
pessoas acreditam cegamente que, na aquisição deste
ou de outro produto, encontrarão o meio para alcançar
este estado/sentir de felicidade.
Desejamos na Essentia que todos possam encontrar a
Verdadeira Fonte de sua Felicidade. Isto é o que desejamos, não o que é gerado a partir deste tipo de “marketing condicionante”. Portanto, não é o que fazemos... O
outro tipo de empresa, com aquela que sim queremos
estar identificados, comprometidos, e a que simplesmente estamos Atentos, Conscientes e interessados
de verdade nas necessidades presentes e essenciais
do ser humano, necessidades reais existentes na nossa
sociedade no nosso meio, para assim poder desenvolver e trazer ao mercado produtos que possam satisfazer
estas necessidades mais essenciais de forma precisa,
com alta qualidade, pureza e ética, respeitando sempre
o poder de livre arbítrio de todos os seres Humanos.
Esta é uma parte importante da nossa Visão e ela
também permeia todas as áreas da Essentia, seja em
relação aos nossos colaboradores, seja em função dos
nossos clientes e coagentes. Nossa Intenção é sempre
ter uma equipe humana muito capacitada e treinada
na arte da ciência da Percepção para precatar essas
necessidades e, então, poder oferecer soluções éticas,
técnicas, práticas e úteis. Nossa Empresa tenta brindar este tipo de serviço a todos, uma Percepção Alerta
muito focada no descobrir das necessidades verdadeiras do ser humano, seja no âmbito da saúde, bem estar
físico, mental, emocional, social, ecológico e, inclusive,
monetário. Esperamos que este material possa ser útil
a todos os que buscam algo especial em si mesmos e
nos demais. Continuaremos nas próximas revistas com
mais informação sobre nossos “Pilares Essenciais”.
Para finalizar, queremos desejar a todos que suas “Caravanas de Sonhos” encontrem seu Caminho até vocês...
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Nosso crescimento é do tamanho do nosso
propósito. Desenvolvimento e inovação nos faz
crescer, mas o que nos tornou a maior farmácia de
manipulação da América Latina foi a consistência
em nossos propósitos. Com a inauguração da nova
sede Essentia Pharma, são mais de 6.000m² que
reúnem a mais alta tecnologia e seres humanos de
talento, que cativam clientes e repercutem a
confiabilidade do nosso trabalho.
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