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E=mc2
Einstein enunciou a Teoria da Relatividade em 1905 e até hoje
nos soa como algo complexo seu entendimento. Quando começamos a nos aprofundar no tema mitocôndrias vimos a necessidade enorme de tentar clarear o entendimento do assunto. Tudo
é energia, mas o que é energia?
Nessa edição damos uma atenção especial à energia, e principalmente de como ela se transforma dentro do nosso corpo. A
energia que faz nosso organismo funcionar começa pelas mitocôndrias: as “usinas produtoras de energia” das células. A partir
do momento que as conhecemos, entendemos como podemos
nutri-las para melhorar seu funcionamento e estimular o surgimento de novas.
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/essentiapharmacia

Muitas vezes, não são apenas os alimentos que nutrem ou
alimentam essa energia, a ausência destes também é uma forma
de melhorar o metabolismo e aumentar a produção de novas
mitocôndrias. Se isso lhe soa contraditório, fica o convite para
você desbravar a matéria em que abordamos os benefícios do
jejum e as novas descobertas da ciência sobre isto.
Outro fator crucial para o surgimento de novas mitocôndrias é a
atividade física, que por inúmeras vezes adiamos utilizando como
justificativa a falta de energia, como se uma coisa levasse à outra.
A boa notícia é que já existem substâncias seguras que trabalham
para aumentar a energia física e mental. Na matéria dedicada aos
pré-treinos criamos um verdadeiro guia para tentar explicar como
funcionam e como conseguem otimizar performance na atividade física.
Temos muito orgulho em dizer que 12ª edição da Revista Essentia
está realmente incrível e apesar de não respondermos a pergunta:
– O que é energia? Você poderá entender muitas facetas dela em
nossas vidas e como podemos ampliar seu potencial em nosso
organismo.
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OUTUBRO

14-15
OUTUBRO

Local: FECOMERCIO / SP | Site: nutricaoesportivabrasil.com.br
Este ano, o Meeting de Nutrição Esportiva estará voltado para a composição corporal,
onde o delineamento e o ganho de massa magra será o tema principal a ser explorado
pelos palestrantes. Para os participantes não se perderem na intensa programação,
os organizadores disponibilizaram o E4 Nutri, um aplicativo do evento com todas as
informações gerais.

III Congresso Internacional de Medicina
Integrativa para a Saúde Mental
Local: Centro de Convenções Frei Caneca / SP | Site: congressodesaudemental.com.br
As aplicações clínicas práticas de terapias nutricionais para o tratamento da doença
mental estarão no foco principal deste congresso. Uma visão abrangente de exames
biológicos, projetados para detectar problemas de saúde subjacentes que contribuem
para o desequilíbrio químico do cérebro, serão apresentados de maneira simplificada
para melhorar a prática clínica.

20-22

Brasil Trading Fitness Fair

20-22

Expo Nutrition Conference 2017

OUTUBRO

OUTUBRO
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VI Meeting de Nutrição Esportiva
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Local: Anhembi / SP | Site: btff.com.br
BTFF é uma feira de negócios que acontece pela primeira vez este ano e chega com
a proposta de movimentar o mundo fitness com novidades em suplementação esportiva, treinos e equipamentos para academias e clubes, além de exposição e desfile das
melhores marcas de roupas e acessórios do mercado.

Local: Prodigy / RJ | Site: sympla.com.br/exponutrition-conference-2017__158140
A Expo Nutrition 2017 chega a sua 5ª edição e promove durante os 3 dias de evento
uma imersão em conteúdos voltados para a nutrição esportiva. Na programação, a
grade com 5 palestras, de 4 horas cada uma, permite que os profissionais explorem
ainda mais os temas apresentados.

27-29
OUTUBRO

VI Congresso Latino Americano de
Fisiologia Humana da WOSSAM e do Grupo
Longevidade Saudável e VI Workshop de
Nutrição Bioquímico-Fisiológica
Local: Centro de Convenções Frei Caneca / SP | Site: longevidadesaudavel.com.br
Organizado pelo Grupo Longevidade Saudável, este congresso é um importante momento
científico que reúne no Brasil importantes nomes mundiais da medicina preventiva e
modulação hormonal. A cada edição, o evento se renova trazendo os avanços desta
medicina e novos conhecimentos para seus participantes.

10-11

NOVEMBRO

17-19

NOVEMBRO

02-03
DEZEMBRO

IV Life Style Summit Brazil
Local: FECOMERCIO / SP | Site: lifestylesummit.com.br
O IV Lifestyle Summit Brazil – Simpósio Internacional em Medicina do Estilo de Vida e
Nutrição – é direcionado a médicos, nutricionistas e farmacêuticos bioquímicos, entre
outros profissionais, e oferece atualização científica e acesso a novas pesquisas que
comprovam cada vez mais como o estilo de vida interfere na saúde e nas doenças
crônicas.

ISSN Brasil – International Society
of Sports Nutrition
Local: ParlaMundi da LBV / DF | Site: sympla.com.br/issn-brasil__158446
Realizado no Brasil desde 2015, a terceira edição do evento traz para o centro-oeste
brasileiro conteúdos científicos recentes, abrindo para debate questões sobre nutrição e
esporte. Serão 3 dias de imersão, 12 palestras e 20 horas de conteúdo.

Congresso de Fisiologia do Envelhecimento
Saudável. Jornada de Terapia de Reposição
Hormonal Racional
Local: Windsor / RJ | Site: congressosaudavel.com.br
Em sua primeira edição, o Congresso de Fisiologia do Envelhecimento Saudável e
Jornada de Terapia de Reposição Hormonal é uma realização da Ambo, com o apoio
da Fapes e se propõe a trabalhar em duas salas, com palestras simultâneas, temas que
abordam o equilíbrio hormonal e nutrição aplicada no envelhecimento saudável.
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A REDESCOBERTA
DO JEJUM E SEUS
BENEFÍCIOS
“O jejum é o maior remédio,
ativa o médico interno.”
– Paracelso (1493-1541)

8
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A redescoberta do jejum e seus benefícios

A

ciência moderna redescobriu esta prática
humana milenar e vem desmistificando as
crenças em torno do jejum. Pesquisas atuais
apontam importantes benefícios, como a otimização
do metabolismo, melhor função cognitiva, menor
incidência de câncer, melhor imunidade, maior longevidade e melhor controle do peso.
A história humana é pautada na fome e sobrevivência. O organismo parece ter sido programado para
lidar com a fome, mas não com o excesso de alimentação. Baseado nesta inteligência biológica, desde
tempos remotos, o jejum é recomendado como uma
maneira de cura e transformação, quer seja através
da promoção da saúde, do desenvolvimento espiritual, ou como ferramenta para se tentar mudar uma
situação política ou social.
Praticado há milhares de anos, o jejum é uma das
mais antigas terapias médicas comprovadas pela
história da humanidade. Desde Hipócrates – “pai
da medicina ocidental” –, esta terapia era oferecida
como tratamento de doenças agudas e crônicas,
segundo a observação de que a infecção era frequentemente acompanhada por perda de apetite.1 Pitágoras, Platão, Asclepíades, Plutarco e muitos outros
estudiosos da antiguidade exaltavam os poderes
terapêuticos do jejum. A medicina ayurvédica, o
sistema de cura mais antigo do mundo, sempre
defendeu o jejum como um tratamento importante,
como a prática do Ekadasi, baseado nas fases da lua
e praticado há mais de 5.000 anos.
No âmbito espiritual, em quase todas as religiões e
tradições espirituais do mundo pode se ver a prática do
jejum, incluindo o cristianismo, o judaísmo, o budismo
e o islamismo. Em algumas religiões, a escolha do
jejum como ruptura de hábito e manifestação do poder
humano de autocontrole soma-se ao aumento concomitante da sensação de calma, alerta mental e melhor
humor ou ânimo. Essas melhorias sentidas podem
representar um mecanismo adaptativo que promovia
a sobrevivência e a busca por alimentos.
Há anos o jejum tem sido usado na Europa como tratamento médico. Muitos spas e centros de tratamento,
especialmente na Alemanha, Suécia e Rússia, usam o

jejum com supervisão médica. Nas últimas décadas,
a prática ganhou popularidade através da medicina
alternativa americana, que foca no benefício da desintoxicação, seguindo o princípio de que o acúmulo de
substâncias tóxicas no organismo é responsável por
muitas doenças e condições. Sob ótica semelhante,
desde 1935 a ciência vem mostrando

que uma restrição calórica em todos
os seres estudados – desde leveduras a humanos – proporciona um
aumento da extensão da vida e
proteção contra doenças relacionadas ao envelhecimento.2-7

DEFININDO O JEJUM
TERAPÊUTICO
O jejum é a abstinência total da ingestão de alimentos, por vontade própria, durante um período. Porém,
alguns autores utilizam o termo jejum em dietas de
macronutrientes específicos com ingestão de 25%
das necessidades energéticas. O tipo de jejum praticado pode conter variações, dependendo dos objetivos e especificidades de cada pessoa que o realiza. E
desde que somos tão distintos uns dos outros, é muito
positiva a existência de vários tipos de protocolos de
jejum já estudados pela ciência, comprovando seu
alcance preventivo e seu potencial para tratamento de
doenças ou desequilíbrios.

De maneira bem simplificada,
a abstinência da ingestão
de alimentos por períodos
determinados permite que o
seu organismo possa focar em
suas funções de reparo celular
e rejuvenescimento dos tecidos,
entre outras, ao invés de precisar
continuamente despender energia
com o processo de digestão.
Os potenciais benefícios do jejum intermitente são
muitos e podem ser aproveitados de maneira preventiva ou curativa, associando-o a outras terapias.
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O QUE ACONTECE COM O
CORPO DURANTE O JEJUM
Quando comemos um alimento que aumenta o
açúcar no sangue (glicemia), ocorre a liberação de
insulina, o hormônio-chave para o aproveitamento
imediato e o armazenamento da energia consumida.
Normalmente ingerimos mais energia do que o corpo
precisa utilizar de imediato. O restante dessa energia
é armazenada no fígado e no tecido muscular em
forma de glicogênio, para uso posterior.

Os potenciais
benefícios do jejum
intermitente são
muitos e podem
ser aproveitados de
maneira preventiva
ou curativa,
associando-o a
outras terapias.

Durante os estágios iniciais do jejum, a glicose
sanguínea e a insulina caem, e a medida que as moléculas de glicose e o glicogênio (glicose armazenada)
se esgotam, o corpo passa a utilizar a gordura como
fonte primária de energia.
CONSUMO DE
ALIMENTOS

AUMENTA
A INSULINA

JEJUM

DIMINUIÇÃO
DA INSULINA

Depósito de açúcar no fígado
Produção de gordura no fígado
Queima do açúcar armazenado
Queima da gorgura corporal

BENEFÍCIOS DO JEJUM
AUMENTO DOS NÍVEIS DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH)

EFEITO PARASSIMPÁTICO

Durante o jejum, os níveis deste hormônio podem aumentar até
cinco vezes, o que ajuda na queima de gordura, no desenvolvimento
de massa magra e no ganho muscular.33-36

O jejum aumenta a atividade parassimpática (mediada pelo neurotransmissor acetilcolina) nos neurônios autônomos que inervam o
intestino, o coração e as artérias, resultando em melhor mobilidade
intestinal, redução da frequência cardíaca e pressão sanguínea.38

REPARO CELULAR
O jejum leva o organismo a iniciar a autofagia (degradação e remoção de componentes não mais úteis da própria célula), ocorrendo
importantes processos de reparos celulares para a manutenção da
saúde celular e melhor adaptabilidade ao estresse, o que, consequentemente, leva a uma maior proteção imunológica contra
doenças.37-39
EXPRESSÃO GENÉTICA
Existem mudanças nos genes e moléculas, com efeitos no metabolismo, relacionados com a prevenção ou tratamento de câncer
e longevidade cerebral. Estudo em humanos mostrou que o jejum
reduziu muitos dos efeitos colaterais da quimioterapia.38,40-45

10
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EFEITO LIPOLÍTICO
O jejum estimula o sistema nervoso simpático sobre as células
adiposas com liberação localizada de noradrenalina com efeitos
lipolíticos – que promove maior mobilização de gordura, poupando
o glicogênio muscular –, antes inibidos pela insulina.62
SAÚDE CARDIOVASCULAR
Redução de diversos parâmetros para o risco de doenças cardiovasculares, incluindo níveis elevados de açúcar no sangue (altamente
danoso para as paredes vasculares), pressão arterial (pelo efeito
diurético na ausência da insulina), lipoproteínas de densidade muito
baixa (VLDL), concentrações de triglicerídeos, tecido adiposo, perda
de peso, além de aumento do HDL (colesterol saudável).30,31,46-50

A redescoberta do jejum e seus benefícios

ROMPENDO MITOS DO JEJUM
1. NÃO TOMAR CAFÉ DA MANHÃ 		
ENGORDA?
»» Não. O café da manhã é benéfico para
algumas pessoas, mas para outras não.
Um ensaio clínico controlado randomizado de 2014 comparou o consumo ou
não do café da manhã em 283 adultos
com obesidade e sobrepeso e concluiu
que o hábito de realizar esta refeição
não influencia na perda de peso.21
2. JEJUAR DESACELERA
O METABOLISMO?
»» Não. O jejum aumenta o metabolismo e
isto é devido a diferentes fatores, como
a liberação de alguns hormônios do
estresse (ex.: norepinefrina e cortisol),
os quais estimulam o organismo para
utilizar as células adiposas como
fonte de energia e influenciam para
uma menor perda de massa magra.
A redução do metabolismo acontece
com dietas hipocalóricas por períodos
prolongados, e não por pequenos
períodos de jejum.22-24,62

3. A FOME AUMENTA COM O JEJUM?
»» Não. Uma potencial barreira para o jejum
é a preocupação das pessoas em relação
a passar fome. Já os dados sugerem que
as barreiras preconcebidas ao jejum não
correspondem à realidade vivida por aqueles
que praticam de forma regular. Pelo contrário,
o jejum diminui o hormônio estimulante da
fome, a grelina, e pacientes que adotaram
a prática relataram que o apetite tende a
diminuir.17,25,26

5. O JEJUM CAUSA BAIXA
DE AÇÚCAR NO SANGUE
(HIPOGLICEMIA)?
»» Não. Os níveis de glicose no
sangue são monitorados de perto
pelo organismo e existem múltiplos mecanismos compensatórios para mantê-los em um nível
adequado através do glicogênio,
gliconeogênese e glicerol (transformando gordura em energia).

4. O CÉREBRO NECESSITA DE UMA
CONSTANTE FONTE DE GLICOSE?

6. O JEJUM PRIVA O CORPO
DE NUTRIENTES?

»» Não. Além da glicose, os corpos cetônicos
são uma grande fonte de combustível para
o cérebro, que, inclusive, pode funcionar
metabolicamente melhor com eles. Quando
a glicose dos alimentos e o glicogênio do
fígado e dos músculos acabam, a energia é
produzida endogenamente pelo processo
chamado de gliconeogênese, no qual ocorre
a transformação de proteínas e gorduras em
glicose. Posterior ao segundo ou terceiro dia
de jejum, os níveis baixos de insulina estimulam a lipólise para produzir corpos cetônicos
que proverão energia ao cérebro.27,28

»» Não. Existem dois tipos de
nutrientes: micro e macronutrientes. Durante o período de
jejum, o corpo recicla os elementos que seriam eliminados pela
urina e fezes. Uma alimentação
saudável entre os períodos de
jejum repõe todos os nutrientes
necessários.29

NEUROPLASTICIDADE

PERDA E MANUTENÇÃO DO PESO

Tanto o jejum quanto uma dieta calórica restritiva afetam o metabolismo energético, reduzem a inflamação, o estresse oxidativo e
a resistência insulínica, protegendo os neurônios contra fatores
genéticos e ambientais. Diante da duração e da prática frequente
do jejum observa-se o aumento da neuroplasticidade, que é a facilidade que o cérebro encontra de se regenerar e responder a doenças e danos causados. Isso porque o jejum estimula a produção
de BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), uma proteína
que fomenta a neurogênese, que é a criação de novos neurônios
e sinapses.37,38,51-56

O jejum promove o aumento do metabolismo, do gasto de energia em repouso e da perda de massa gorda, enquanto preserva a
magra.23,24,30,31,47,48,62. Segundo estudos, dependendo da condição,
além da prática do jejum intermitente, é necessário a adoção de
uma dieta saudável com restrição calórica, baixa em proteínas
animais e rica em vegetais.

REDUZ MARCADORES DE INFLAMAÇÃO E DOENÇAS CRÔNICAS

LONGEVIDADE

O jejum reduz marcadores de estresse oxidativo e aumenta os níveis
de ácido úrico, que também funciona como um antioxidante. Os
indicadores de inflamação, incluindo o fator de necrose tumoral-α,
homocisteína e os níveis de proteína-C reativa também se mostram
reduzidos.38,42,46,57,58

Embora as evidências positivas quanto à extensão da longevidade
sejam baseadas em estudos realizados em animais, os principais
fatores envolvidos no envelhecimento que são desacelerados pela
restrição de calorias em seres humanos incluem: 1) redução do
dano oxidativo a proteínas, DNA e lipídios; 2) redução da inflamação crônica; 3) eliminação de proteínas e organelas disfuncionais; e
4) diminuição da glicose, insulina e IGF-I.38,59-61

REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE INSULINA
Prevenção e melhora do diabetes tipo 2, prevenção da progressão do
diabetes tipo 1, alterando a expressão das sirtuinas e do gene p53.30-32
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DIFERENTES MÉTODOS DE JEJUM
JEJUM DE 12 HORAS

JEJUM 5:2

Um jejum de 12 horas realizado todos os dias, mais
uma dieta saudável composta por alimentos integrais
e frescos poderia ser uma excelente técnica preventiva contra a obesidade e suas consequências, porém
talvez não suficiente para a sua reversão.9-15

Popularizado primeiramente no Reino Unido pelo
médico e produtor de TV Dr. Michael Mosley, autor
de “The Fast Diet”, o protocolo 5:2 prescreve dois
dias durante a semana de uma dieta de 500kcal para
mulheres e 600kcal para os homens. Os outros 5
dias, que podem ser consecutivos ou alternados, a
alimentação é normal.9,17,31

JEJUM DE 16 HORAS
Conhecido também como “Leangains”, oferece mais
benefícios que o jejum de 12 horas. No caso de o
objetivo principal ser o ganho muscular, inclua uma
dieta rica em proteínas, ciclagem de carboidratos
(alternância de períodos de low-carb com períodos
de ingestão moderada de carboidratos) e treinos em
jejum (consumindo a maior quantidade de calorias
no pós-treino).16,17
JEJUM DE 20 HORAS
Conhecido também como a “dieta do guerreiro” que,
quando comparado a jejuns mais curtos, apresenta
uma melhoria nos parâmetros glicêmicos, insulínicos
e sobre outros hormônios.16,18,19
JEJUM DE 24 HORAS

12
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Q

S
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D
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Jejum

C

Jejum
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C

C
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A
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20h

J
20h

J
20h
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20h

J
20h

J
20h

J
20h

Após 24h rompe-se o
jejum com uma refeição
de baixo IG
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Café

T

Almoço

Após a
janta, às 20h,
começa o
jejum

S

Janta

Popularizado pelo “guru da perda de peso”, Brad Pilon,
é conhecido atualmente também como “eat stop
eat”, nome do seu livro. Neste regime, se preconiza
jejuar por 24 horas completas sem deixar de comer
nenhum dia. O autor do livro recomenda esta técnica
de 1 a 2 vezes por semana.16,18,20,21

Dependendo da qualidade das calorias, este tipo de
protocolo traz os mesmos benefícios que um jejum
absoluto.
JEJUM DE DIAS ALTERNADOS
Neste protocolo, assim como o jejum 5:2, é permitido
comer aproximadamente 25% da necessidade energética individual nos dias de jejum.9,26
A diferença é que no jejum de dias alternados, como
o nome indica, a pessoa come normalmente um dia
e no seguinte jejua, e assim sucessivamente. Este é
um dos protocolos de jejum intermitente mais comumente estudado e com melhores resultados para a
perda de peso, cardioproteção e aumento da expectativa de vida.

COMO COMEÇAR O JEJUM
INTERMITENTE
Você concebe a possibilidade de fazer jejum?
Imagine jantar às 20h, ir dormir às 23h e tomar café
às 8h, assim você já fez um jejum de 12h; se pular
o café da manhã e só almoçar, você consegue um
jejum de 16h. Pode ser muito simples.

A redescoberta do jejum e seus benefícios
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Para começar a prática do jejum, em primeiro lugar,
é ideal se livrar dos paradigmas culturais sobre a
necessidade de realizar muitas refeições ao dia. Com
isso, volta-se ao instinto natural de comer quando
se sente fome, reduzindo de forma progressiva o
número de horas do dia que se come. Claro, você não
precisa passar mal, mas ir se adaptando gradativamente e ensinando o seu corpo a ser cada vez mais
capaz de fazer a gliconeogênese. Você pode começar um jejum de 12h e gradualmente ir aumentando a
quantidade de horas.
Quando comemos uma refeição de alto índice glicêmico (IG), é comum sentirmos fome mais rápido por
causa da queda de glicemia. Então, se o seu metabolismo está “acostumado” ou “dependente” de carboidratos refinados, seria importante você ir trocando
o conteúdo de sua alimentação por mais gorduras
saudáveis, proteínas e carboidratos provindos de
vegetais e frutas para iniciar a quebra deste hábito,
facilitar e tornar mais prazeroso o jejum. Um maior
consumo de gorduras saudáveis (por ex., abacate,
oleaginosas, azeitonas, sementes de linhaça, girassol ou chia, sardinha e azeite de oliva) faz com que o
corpo vá progressivamente se acostumando a usar a
gordura como “combustível”, e perdendo a dependência dos carboidratos como fonte de energia.

A cefaleia, tontura, e/ou fraquezas sentidas durante
algum momento do jejum podem ser sinais de
hipoglicemia, servindo de alerta que o seu organismo
ainda não se adaptou à mudança, mas não motivo
de preocupação. Não se exija fisicamente nesse
momento, e pratique a paciência para o seu organismo
se adaptar melhor. Depois que descobrir o tipo de
jejum mais confortável e o que dá mais resultado para
você, se um jejum de 16 ou 20 horas, por exemplo,
preocupe-se em melhorar a qualidade da sua dieta
nas 8 ou 4 horas de alimentação restantes do dia.
Tão importante quanto passar pelo período de adaptação é aceitar quando não conseguir alcançar o
tempo total do jejum a que se propôs. Escutar o seu
corpo faz parte do processo.

ÍNDICE GLICÊMICO E
PERCEPÇÃO DE FOME
REFEIÇÃO COM ALTO IG
Níveis de glicose
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Consulte seu médico ou nutricionista antes de realizar
um jejum. É importante começar a prática gradualmente,
iniciando em horário que lhe seja confortável para que
o seu corpo possa ir se adaptando às mudanças e que
você possa desfrutar do processo.
Para romper o jejum é importante ingerir alimentos de baixo
índice glicêmico. Nos horários de alimentação pós-jejum,
é recomendável ter uma dieta natural, saudável e rica em
nutrientes para evitar uma deficiência nutricional.
Pacientes com diagnóstico de gota, pessoas sob medicação, diabetes e refluxo gastroesofágico precisam ter
cautela ao realizar o jejum.
Algumas contraindicações absolutas
para o jejum são:
1. Pessoas severamente mal nutridas
ou abaixo do peso
2. Menores de 18 anos
3. Gestantes e lactantes
Jejum é uma decisão que podemos tomar, com a visão
de alcançar metas determinadas, utilizando uma metodologia precisa, cientificamente protocolizada, específica
para atender as necessidades de cada indivíduo. O tipo
que você melhor consegue fazer, que se acomoda na sua
rotina sem deixar de ser prazeroso e cumpre com seus
objetivos é provavelmente o melhor para você.
Com o tempo, entre tantos benefícios para a saúde, o
jejum também lhe ajudará a desenvolver sua capacidade
de resiliência. A resiliência o ajuda a lidar com problemas,
adaptar-se a mudanças e resistir a pressões ou obstáculos com mais liberdade, abrindo caminho para as devidas
soluções e para a superação das adversidades.
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ARTICULAÇÕES:
da prevenção
à regeneração
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Pare por um instante e relembre
todos os movimentos que você fez
hoje. Você acordou, se levantou
da cama, caminhou pela casa, se
sentou e levantou diversas vezes,
segurou e mexeu no celular e, neste
exato momento, está folheando
esta revista ou acessou-a por meio
eletrônico após inúmeros cliques
efetuados com o seu dedo.
Para executar essas tarefas
cotidianas, cerca de 230 articulações
distribuídas pelo corpo precisam
estar em plena atividade.
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Tão importante quanto os ossos e músculos que nos
dão sustentação e permitem os movimentos são as
articulações. Todos os 206 ossos presentes em nosso
corpo são interligados pelas articulações, que unem
o sistema esquelético ao seu papel funcional, sendo
algumas imóveis, outras semimóveis, e as responsáveis pela maior parte de nossa mobilidade: as móveis.
Vamos usar como exemplo o seu joelho. Nele, encontramos a maior e mais complexa articulação composta
do corpo humano, indispensável para nos dar flexibilidade, estabilidade e suporte quando estamos em
pé. De maneira resumida, as articulações são formadas por cartilagem, líquido sinovial e uma cápsula
articular que protege e reveste toda essa estrutura.
A cartilagem presente na extremidade do osso é constituída de aproximadamente 60% de colágeno tipo II e
funciona como um amortecedor que evita o contato
e atrito entre os ossos. O líquido sinovial, inserido
dentro da cápsula articular, atua como um lubrificante
para toda essa engrenagem funcionar.10
Fazendo uma analogia, nossas articulações móveis
são como dobradiças de uma porta, funcionando
para facilitar os movimentos e impedir o contato de
uma madeira com a outra. Com o passar do tempo,
ou se muito utilizadas, as dobradiças enferrujam ou
perdem a lubrificação, rangendo e não executando a
sua função de maneira correta.
O mesmo pode ocorrer com as nossas articulações
durante o envelhecimento natural e por razões multifatoriais, como o desgaste excessivo ocasionado pelo
movimento repetido, inflamações crônicas, fraqueza
muscular, fator genético, algum trauma físico importante, exercícios de impacto, sobrepeso ou obesidade.
Com o aumento da longevidade, os vários tipos de
dores articulares são um problema comum e crescente, causando a incapacidade crônica em adultos
mais velhos. A desordem articular mais comum, a
Osteoartrite (OA), ocorre em aproximadamente 30 a
50% dos adultos a partir dos 65 anos, sendo que esta
porcentagem aumenta com o passar das décadas.
A osteoartrite é classificada como uma condição
degenerativa, caracterizada pelo “desgaste” das
articulações.21 É bastante comum que as pessoas
possam sentir dor articular, este artigo pode lhe
ajudar na compreensão da dor e na prevenção contra
dores futuras.
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QUANDO E COMO
ACONTECE O DESGASTE
ARTICULAR?
A degeneração ou desgaste da articulação é denominada Artrose (do grego artros, articulação, e do latim
ose, desgaste), mas também pode ser chamada de
osteoartrite ou osteoartrose. Alguns pesquisadores
podem inclusive diferir a osteoartrite da osteoartrose,
alegando que na primeira já ocorre processo inflamatório e na segunda não.
No entanto, todas são sinônimos da degeneração
da cartilagem presente na articulação. Neste artigo
adotamos apenas a palavra artrose para facilitar a
compreensão.
O importante é não confundir a artrose com a artrite
reumatoide. Enquanto no primeiro caso ocorre um
desgaste do colágeno articular e uma desestruturação da articulação, na artrite reumatoide ocorre uma
inflamação em decorrência de uma reação imune do
corpo contra a articulação. Muitas vezes, uma inflamação crônica das articulações pode levar a uma
degeneração estrutural e ao desenvolvimento da
artrose. Assim, uma artrite reumatoide pode virar uma
artrose, mas não o contrário.8,9,13,22
Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 85%
das pessoas com 75 anos apresentam evidências
radiológicas de degeneração nas articulações e, destas,
cerca de 30 a 50% queixam-se de dores articulares.
Mas não se engane, a artrose não faz parte somente
do estágio mais avançado da vida. As propriedades
mecânicas da cartilagem articular atingem seu pico
por volta dos 30 anos e, a partir daí, se deterioram
progressivamente, principalmente na região do joelho
e quadris.
Os atletas ou pessoas muito ativas, que submetem
suas articulações à força e ao impacto, estão mais
suscetíveis ao desenvolvimento precoce do desgaste
articular.1,3,10 Foi o que mostrou um estudo publicado
no American Journal of Sports Medicine que avaliou
700 atletas aposentados (+ 50 anos), e concluiu que
o risco do desenvolvimento da condição é 85% maior
nos atletas, quando comparados àqueles que praticavam pouco ou nenhum esporte.2

Articulações: da prevenção à regeneração

Se você é sedentário e por um instante
pensou que esta era a desculpa que
faltava para não praticar atividade
física, saiba que uma musculatura
fraca ou o excesso de peso sobrecarrega as articulações tanto quanto
as atividades físicas de alto impacto.
Um estudo radiológico aplicado em
mais de 5.000 mulheres com sobrepeso mostrou um aumento de 80% de
chances de desenvolver uma artrose
bilateral no quadril. Um IMC (Índice
de Massa Corporal) de 30 a 35 kg/m2
propicia 4 vezes mais chances do desenvolvimento
de artrose, quando
comparado a um IMC
menor que 25 kg/m2.

Acredita-se que cada quilo
excedente é capaz de exercer
uma pressão extra de 4kg
nos joelhos. Isso significa
que uma pessoa que esteja
10kg acima do peso pode
estar aplicando uma
pressão extra nos joelhos de
40kg. Toda essa sobrecarga
nos joelhos aumenta as
chances do desenvolvimento
de uma artrose.4,23
Músculo
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RECONSTRUINDO
AS ARTICULAÇÕES
DESGASTADAS

REGENERAÇÃO ARTICULAR
ATRAVÉS DE PEPTÍDEOS
DE COLÁGENO

O tratamento da artrose é frequentemente feito
com medicamentos (principalmente os anti-inflamatórios não-esteroides – AINEs – como aspirina
ou ibuprofeno, ou até corticoides) que aliviam a dor
e o desconforto relatado pelos pacientes, mas que
deveriam ser usados com moderação. Ou seja, esses
medicamentos aliviam a dor, mas não tratam a articulação, e quando usados rotineiramente podem
causar efeitos colaterais. Também, ao interromper o
seu uso, o paciente volta a ter dores e sofrer com
uma limitada mobilidade.

Com os anos, os níveis ideais de colágeno que nossos
corpos produzem naturalmente começam a reduzir.
As fibras de colágeno se quebram e não mais se regeneram, provocando efeitos nas articulações ou dando
aquela aparência de pele flácida e envelhecida.

Opções integrativas, como a fisioterapia, acupuntura, perda de peso, uso do gelo, mudanças na
dieta, natação ou exercícios físicos aquáticos e
suplementos mostram positivas melhoras. Na área
da suplementação, destacamos que recentes
estudos clínicos confirmam que o colágeno tem
produzido alívio significativo da dor, retardando a
progressão da degeneração e também reduzindo a
inflamação local.10
O colágeno é a proteína mais abundante no nosso
corpo e tem um papel estrutural fundamental,
contribuindo para a arquitetura molecular, para as
propriedades mecânicas e formas dos tecidos do
organismo. Ele está envolvido na vitalidade e elasticidade da pele e tecidos internos – enquanto substitui
células mortas –, na saúde do fígado, na proteção da
saúde cardiovascular, no fortalecimento das unhas,
cabelos e dentes, no aumento do metabolismo e da
massa muscular, e ajuda a tratar a síndrome do intestino permeável.
Muitos o consideram uma “proteína complexa”, pois
sua constituição é feita principalmente pelos aminoácidos glicina (30%), prolina (12%), alanina (11%),
hidroxiprolina (10%) e hidroxilisina (1%). Dependendo do seu nível de mineralização, o colágeno
pode se apresentar na forma rígida (ossos), maleável (tendões) e na forma gradiente de rígido à maleável (cartilagem).18,40
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Uma forma de ajudar a regeneração do colágeno do
corpo é fornecer seus precursores para que o corpo
produza o que foi desgastado.
A suplementação de colágeno apresenta um alto
valor nutricional, pois fornece aminoácidos que não
estão presentes em proteínas normalmente ingeridas
como as do leite, carne, frango, peixe e vegetais.18

O QUE SÃO COLÁGENO
HIDROLISADO E
PEPTÍDEOS
DE COLÁGENO?
A matéria-prima dos suplementos de colágeno é
comumente extraída da derme de bovinos e suínos,
mas também de galinhas e peixes. O colágeno resultante do processo de extração é um produto solúvel
e com uma estrutura proteica grande e desorganizada, se assemelhando à conhecida gelatina em pó.
Para melhorar a sua biodisponibilidade (absorção)
no organismo, o colágeno passa por um processo
denominado hidrólise, o qual reduz o seu tamanho,
resultando em colágeno hidrolisado.
O colágeno hidrolisado apresenta as moléculas de
colágeno fracionadas de forma não controlada, de
diversos tamanhos, e por isto seu custo é menor.
Os peptídeos de colágeno são moléculas de colágeno hidrolisado submetidas a um processo de
transformação enzimática, onde ocorre a quebra em
pequenos fragmentos de proteínas de baixo peso
molecular denominados de peptídeos. O tamanho
dos peptídeos resultantes é conhecido, documentado e pode ser padronizado em tamanho molecular
de 2.000 Daltons. Esta forma potencializa a absorção pelo organismo, gerando uma maior biodisponibilidade e efeito terapêutico.24

Articulações: da prevenção à regeneração

COLÁGENO IN NATURA

COLÁGENO HIDROLISADO

PEPTÍDEOS DE COLÁGENO

DESMISTIFICANDO
O USO DO COLÁGENO
Popularmente se pensa que quando o colágeno é
administrado, o corpo não é capaz de reconhecê-lo e direcioná-lo para as áreas específicas como a
pele e as articulações. Por isso, alguns estudos se
dedicaram a pesquisar e demonstraram um efeito
oposto: utilizando peptídeos de colágeno marcados
radioativamente, pesquisadores confirmaram que,
após 30 minutos da sua ingestão, o aminoácido
hidroxiprolina se acumulou principalmente na pele
e nas articulações dos animais avaliados. Em outro
trabalho similar, confirmou-se que, após 6 horas da
ingestão, 90% dos peptídeos de colágeno são absorvidos e com quantidades mensuráveis acumuladas
na região da pele e articulação.14,25
Investigações para quantificar os níveis de aminoácidos absorvidos na corrente sanguínea também
foram realizadas, e observou-se que, após a ingestão
de 8g de peptídeos de colágeno, os níveis séricos de
hidroxiprolina e hidroxilisina (aminoácidos presentes
apenas na proteína do colágeno) atingiam seu pico
em 1 hora. Outro estudo ainda afirma que este pico
de concentração é totalmente dependente da quantidade de peptídeos de colágenos ingerida, ou seja,
quanto maior a dose de colágeno, maior a concentração sanguínea dos aminoácidos.18-20

Com isso, cientistas estão focando seus estudos no
potencial do uso de peptídeos de colágeno no manejo
da artrose com o intuito de não apenas cessar a dor
e inflamação do paciente, mas melhorar as condições de mobilidade e qualidade de vida. Em diversas
pesquisas pode-se observar que a ingestão de peptídeos de colágeno é capaz de reduzir a percepção
de dor, auxiliar na síntese de colágeno e melhorar a
rotina do paciente.

No caso da artrose, esta
suplementação mostra-se
promissora não apenas como
tratamento sintomático, mas
também para reverter o quadro
de degeneração e auxiliar na
prevenção.13,15-18,24
Os ossos também se beneficiam, pois estão em constante remodelação, sendo que os peptídeos de colágeno podem inclusive auxiliar na formação do tecido
ósseo. Estudos mostram que o uso de peptídeos de
colágeno é capaz de ajudar a preservar a saúde óssea
pela redução da atividade dos osteoclastos (reabsorção da matriz óssea), estimulação dos osteoblastos
(formação óssea) e restauração da densidade óssea,
ajudando no tratamento da osteoporose.5-7
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REGENERAÇÃO
ARTICULAR
POR ESTÍMULO
IMUNOLÓGICO
Diferentemente da suplementação de
peptídeos de colágeno, que fornece os
aminoácidos para que o corpo reconstrua seu colágeno próprio, o fornecimento direto do colágeno tipo II na
forma não desnaturada (quando sua
molécula está intacta e sem quebras)
tem uma ação no sistema imune.
Extraído do esterno da galinha sob
processo que preserva sua forma molecular original, quando ingerido, o colágeno tipo II não desnaturado possui
estrutura tridimensional íntegra. Utilizando-se desta estrutura não desnaturada,
comprovou-se que podemos “educar”
o nosso sistema imune para ignorar o
colágeno tipo II das articulações e evitar
a secreção de colagenases (enzimas
que quebram as ligações peptídicas do
colágeno). Como a sua ação é imunológica, funciona com uma pequena dose
diária de 20 a 40mg, e esta tolerância

A ingestão de
peptídeos de
colágeno é capaz
de reduzir a
percepção de
dor relatada,
auxiliar na síntese
de colágeno e
melhorar a rotina
do paciente.
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oral ao colágeno suprime poderosamente a inflamação e degeneração das
articulações.8,9,40-46

Diversos estudos vêm
mostrando os benefícios
do uso de colágeno tipo
II não desnaturado em
pacientes portadores de
artrose, artrite reumatoide
e até mesmo naqueles
sem diagnóstico dessas
patologias, mas que
sentem dor articular após
realizar um treino.11,12,32,33,35-39
Trabalho publicado no International Journal of Medical Sciences, realizado com
52 pacientes acometidos com artrose
de nível moderado a grave, divididos
em 2 grupos, realizou o tratamento com
um grupo ingerindo 1.500mg de glucosamina com 1.200mg de condroitina
por dia – fármacos mais comumente
usados para o tratamento de artrose. O
outro grupo ingeriu uma dose de 40mg
de colágeno tipo II por dia. O tratamento teve duração de 90 dias e após
este período, foram realizadas análises
de percepção de dor. Os pacientes que
receberam o colágeno tipo II tiveram
uma redução na percepção de dor 33%
maior quando comparados aos 14%
obtidos por aqueles que tratavam com
glucosamina + condroitina.12

Articulações: da prevenção à regeneração

REGENERAÇÃO ARTICULAR
COM VITAMINAS E MINERAIS
Estamos vendo que o desgaste e as doenças articulares podem ser minimizados com a incorporação de
colágeno, mas, também, é importante que exista o
equilíbrio de alguns nutrientes no seu organismo.
As vitaminas e minerais são indispensáveis para o
corpo manter-se em plena atividade, realizando diversas reações químicas por todo o organismo, como
a constante reconstrução do colágeno desgastado.
Os nutrientes funcionam como cofatores para o colágeno conseguir exercer sua formação endógena.
Em especial, alguns desses elementos influenciam
diretamente o bom funcionamento ósseo e articular,
com destaque para a vitamina C, D e K e os minerais
magnésio, manganês e zinco.
VITAMINA C
O ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C,
é o principal cofator na transformação de prolina e
lisina em hidroxiprolina e hidroxilisina – sem ele não
há formação de colágeno em nosso corpo. E isso faz
da vitamina C uma molécula vital para a saúde dos
tecidos conectivos.26
VITAMINA D
Evidências apontam que pacientes acometidos com
artrose geralmente têm níveis baixos de vitamina D.
Os condrócitos, células formadoras de colágeno,
possuem em sua superfície receptores para a vitamina D, e os pesquisadores tentam avaliar esta
possível relação com a saúde das articulações.
Acredita-se que a vitamina, além de auxiliar na fixação do cálcio do tecido ósseo, possa também auxiliar na regeneração da cartilagem destruída, inibindo
a progressão da artrose.27 Para a artrite reumatoide,
proposta terapêutica baseada em pesquisa recente
indica que o uso sinérgico de vitamina D3 com peptídeos de colágeno causam diminuição dos níveis de
citocina (pró-inflamatória).47

VITAMINA K
Bastante promissora no tratamento de artrose, a
vitamina K tem sua ação no tecido ósseo já bastante
documentada em literatura devido à sua ação na indução da mineralização óssea prevenindo a osteoporose. No âmbito das articulações, a vitamina K pode
auxiliar através de seu potencial anti-inflamatório.23,28
MANGANÊS
Também indispensável para a formação do colágeno
articular, o manganês é indiretamente responsável
pela ativação dos condrócitos, além de influir no
metabolismo ósseo.30,31
MAGNÉSIO
O bom funcionamento do corpo requer dosagens
séricas ideais de magnésio. Este importante mineral
é cofator para mais de 300 enzimas, sendo necessário inclusive para os ossos e articulações.
É o magnésio, junto com a vitamina K2, que auxilia
o hormônio calcitonina a retirar o excesso de cálcio
circulante e fixá-lo nos ossos, sendo indispensável
também para a transformação da vitamina D em sua
forma ativa. Sem o devido equilíbrio, o excesso de cálcio
circulante irá se fixar por diversos locais, incluindo as
articulações, ao invés de ser depositado nos ossos,
gerando o que é conhecido por condrocalcinose.
O corpo reconhece os cristais de cálcio formado
como um objeto estranho, gerando um processo de
inflamação e dor local e podendo levar a um processo
de desgaste da cartilagem.29,30
ZINCO
Sua presença é indispensável para a atividade
osteoblástica (formação óssea) e síntese de colágeno. Uma suplementação com zinco resulta em
maior síntese de massa óssea e colágeno, melhorando o crescimento de crianças.30

R E V I S TA E S S E N T I A | 12 a ed.

23

ARTIGO

NUTRIÇÃO PARA MELHORAR
AS ARTICULAÇÕES
Quando você sente dor nas articulações, seu corpo
está num estado de inflamação. O que você come não
somente pode estar aumentando este estado, mas pode
estar contribuindo para outros possíveis riscos como o
diabetes, doenças cardíacas e sobrepeso. A dieta pode
ser uma potente ferramenta de combate à inflamação.
De início, pode ser difícil de resistir ao hábito de doces e
carboidratos refinados, mas se você conseguir reduzir ou
tirar este hábito do seu cardápio, sentirá grandes melhoras
para as articulações. O açúcar processado, que vem de
diferentes formas e sob diferentes nomes, desencadeia os
mensageiros da inflamação chamados citocinas. Outros
componentes alimentícios que causam inflamação são
o excesso de ômega-6, glutamato monossódico (MSG),
glúten, caseína, aspartame e álcool. Aumente a proporção de frutas e vegetais (fibras) na sua dieta, adicione
alimentos probióticos (veja artigo "O poder transformador
da fermentação" nesta edição) e aumente o consumo de
peixes ou fontes de ômega-3.
Aprenda com a dor, cortando alimentos que promovem a
inflamação no seu organismo. Veja o problema como uma
oportunidade para você melhorar a qualidade da sua dieta
e, assim, além de estar beneficiando à saúde de suas articulações, indiretamente, estará também fazendo um bem
imenso para a sua saúde no geral.

24
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Demos especial atenção
à suplementação de colágeno
juntamente com alguns
outros nutrientes-chave que
complementam o trabalho
em sincronia devido às recentes
comprovações científicas.
Mas, a manutenção de um
estilo de vida saudável, o que
inclui uma dieta com tendência
não inflamatória e atividade
física na medida do possível,
é também importante. Se você
já estiver com dores articulares
crônicas, não desanime.
Vá ao médico para saber o
diagnóstico correto e lembre-se
que existem medidas simples
que poderão ajudar você a
promover uma vida longa
às suas articulações.

Articulações: da prevenção à regeneração
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NUTRIGENÔMICA
APLICADA
O impacto da
suplementação no
desenvolvimento
e na saúde de
pessoas com
Síndrome de Down
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D

urante a concepção, um momento mágico
acontece: a união dos cromossomos dos pais
para formar um ser humano único. Cada célula
do nosso organismo, com exceção das células sexuais (óvulo e espermatozoide), contém 46 cromossomos dispostos aos pares, 23 provenientes do pai e
23 da mãe. Esses cromossomos estão localizados
no interior de cada célula e carregam nossos genes.
É o nosso DNA compactado, um complexo conjunto
de dados sobre a nossa formação individual, o que
chamamos de genoma.
Nesse início tão importante para a formação de
um novo ser, um cromossomo extra, recebido por
um dos provedores ou acarretado durante a divisão celular, pode se formar. Quando isso ocorre,
chamamos de aneuploidias, que são alterações no
número de cromossomos. Um cromossomo extra
ou a menos durante a divisão celular é uma causa
comum para diversas condições genéticas, sendo
a Síndrome de Down a aneuploidia mais comum.

Esta “desordem” cromossômica foi descrita originalmente em 1862 pelo médico britânico John
Langdon Down. Em 1958, o geneticista francês
Jérôme Lejeune, considerado o pai da citogenética
(ramo da genética que estuda a estrutura, função e
comportamento dos cromossomos), descobriu um
cromossomo 21 a mais em uma criança com Down.
Aproximadamente, 95% dos casos ocorrem devido
à presença total ou parcial de uma cópia extra do
cromossomo 21, e, por isto, a síndrome de Down (SD)
também é conhecida como Trissomia 21, ou seja,
três cromossomos de número 21 (ao invés de 2). Os
casos restantes advêm de outras alterações estruturais do cromossomo 21. Sem estatística nacional
específica, estima-se que a cada 700 nascimentos no
Brasil, uma pessoa nasça com 47 cromossomos em
suas células.1
Certas alterações caracterizam a síndrome de Down –
um conjunto de sinais físicos observáveis chamados

SÍNDROME DE DOWN = 47 CROMOSSOMOS » 23 PARES + 1

Cromossomo extra
da síndrome de Down
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de fenótipos. Entre eles estão a baixa estatura, perfis
de olhos amendoados, palmas das mãos com uma
prega palmar transversal única, macroglossia (língua
grande e flácida), hipotonia (falta de tônus muscular)
e flexibilidade excessiva nas articulações. Os bebês
podem apresentar más-formações cardíacas e do
trato gastrointestinal, precisando de cirurgias nos
primeiros meses. No entanto, o que mais preocupa
é a suscetibilidade dessa população a problemas de
saúde crônicos, ao grau de deficiência intelectual,
a infecções de repetição e/ou a mudanças na
função e estrutura corporais que podem levar ao
envelhecimento precoce (já característico) de forma
mais intensa.

Nas últimas décadas, os adultos
com Down vêm apresentando maior
expectativa de vida, muitos deles
vivendo os seus 60 e 70 anos, devido
ao melhor tratamento das alterações
congênitas que apresentam.

Não há dúvida de que houve progresso nas décadas
recentes, contudo, muito mais pode ser conquistado
para o aumento da qualidade de vida dos portadores
de Down. Para tal, inclui-se a necessidade da atualização da literatura médica e a tradução dos avanços
científicos em recomendações práticas.
Os pais e cuidadores podem fazer muito mais que
se imaginava após a confirmação do diagnóstico
desta mais famosa síndrome genética. A ajuda pode
vir através da combinação de uma dieta saudável; da
estimulação precoce diária em casa e com o apoio
de profissionais para o desenvolvimento das habilidades; exercícios terapêuticos; uso de suplementos
para reduzir as complicações clínicas e aumentar a
capacidade intelectual e comunicativa do portador
da trissomia 21. E, muito importante, manterem-se
informados. O estudo dos genes envolvidos na SD
e de novas indicações nutrigenômicas ainda trarão
muitas elucidações para a melhoria dos tratamentos.

COMO SURGE A SÍNDROME DE DOWN?
•

De 92 a 94%
não disjunção (separação)
durante a fertilização.

•

De 2 a 4%
mosaicismo, ou erros na divisão
celular após a fertilização.

•

De 3 a 4%
translocação do cromossomo 21 quebra e união de outro cromossomo
(como o 14) com o cromossomo 21
durante a divisão celular.
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NUTRIGENÔMICA:
A INFLUÊNCIA DA
NUTRIÇÃO NO GENOMA
A edição de número 11 desta publicação trouxe
como tema de capa a Nutrigenômica, que estuda a
influência dos alimentos e seus constituintes sobre
a expressão dos genes (epigenética), especialmente
para a prevenção e tratamento de condições de
saúde. Explicamos como os nutrientes podem
regular para cima ou para baixo a expressão
dos genes – intensificando ou silenciando sua
manifestação – e, portanto, alterando a expressão
genética, mas não o DNA.
A síndrome de Down é um dos exemplos mais
claros da efetividade da nutrigenômica para mudar
a evolução ou manifestação de uma condição genética com o uso de nutrientes. Com base neste atual
entendimento, o qual evidencia que o fenótipo pode

ser influenciado, cria-se a possibilidade para que o
portador da SD fique mais saudável, com maior capacidade de expressão e comunicação, conseguindo
assim irradiar mais suas muitas qualidades e promover uma convivência ainda mais amorosa.

NUTRIGENÔMICA EM AÇÃO
Cada vez mais o entendimento de como exatamente o
cromossomo extra causa a SD está sendo conhecido.
Sabe-se que este cromossomo leva a um aumento da
expressão dos genes no cromossomo 21 (ficam mais
ativos) e que isto desencadeia disfunções metabólicas – uma consequente desregulação direta ou indireta dos genes e dos outros cromossomos, trazendo
problemas médicos.

MEIO
AMBIENTE
EVENTOS
NATURAIS
ALEATÓRIOS

MODIFICAÇÕES
EPIGENÉTICAS
(não controladas
geneticamente)

ESTRUTURA DA
CROMATINA
(complexo de DNA
e proteínas dentro
do núcleo celular)

DNA,
CROMOSSOMO 21

INFLUÊNCIAS
NOS FENÓTIPOS
DA SÍNDROME
DE DOWN

VARIÁVEIS DO
CROMOSSOMO 21
VARIÁVEIS
DE OUTROS
CROMOSSOMOS
AXT
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ELEMENTOS
FUNCIONAIS DO
CROMOSSOMO 21
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Nenhum Down é igual
a outro, e suas características
observáveis (fenótipos)
podem ser estimuladas por
meios diversos. O fenótipo da
síndrome de Down pode
ser influenciado pela
estrutura da mutação no
cromossomo 21, elementos
funcionais do cromossomo
21, variabilidade deste
cromossomo como de outros,
mas também por influências
ambientais, epigenéticas, da
estrutura da cromatina e/
ou influências aleatórias.
Adicionalmente, é importante
ter-se em mente que existe
uma interação complexa
entre os próprios genes
e o ambiente.

Nutrigenômica aplicada

No entanto, a medicina tem apontado que inúmeros
desses casos podem ser minimizados ou controlados com a ajuda de nutrientes. Compreender como
os desequilíbrios podem afetar negativamente o
corpo é o primeiro passo para restabelecer o equilíbrio através dos nutrientes.

Entende-se a nutrigenômica aplicada à síndrome de Down pelo uso
de suplementações (vitaminas, sais
minerais e outros nutrientes) para
melhorar os desequilíbrios bioquímicos relacionados à terceira cópia
do cromossomo 21, ou à desregulação do(s) gene(s) afetado(s) de
outros cromossomos.
A análise do cromossomo 21 revelou 127 genes
que já eram conhecidos, 98 genes previstos
(identificados por programas de sequenciamento)
e 59 pseudogenes (que não se expressam).
Observa-se que a cópia extra de um ou mais desses
genes poderia ser responsável pela manifestação
de patologias e declínio cognitivo na SD. Alguns dos
genes de interesse são: DYRK1A (dual specificity
tyrosine phosphorylation regulated kinase 1A), CBS
(cystathionine-beta-synthase), SOD1 (superoxide
dismutase 1), RCAN1 (regulator of calcineurin 1), APP
(amyloid beta precursor protein).47
Tomemos o exemplo da ação do gene DYRK1A (dual
specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase
1A), o qual, estando no cromossomo 21, mostra uma
expressão excessiva na SD. Pesquisadores o apontam
como candidato para explicar alguns fenótipos, como
a deficiência mental e/ou disfunção intelectual do
Down, e vêm investigando o flavonoide epigalocatequina-galato (EGCG) – um composto natural presente
no chá verde – para bloquear a expressão deste gene.
Recentemente, um estudo duplo-cego, randomizado
e controlado por placebo, executado em 84 jovens
com SD, confirmou estudos anteriores: a EGCG (sem
cafeína) melhorou a cognição nos jovens por inibir a
expressão excessiva do gene DYRK1A.30-33,37-39

Em outro caso, a superexpressão do gene da enzima
SOD1 (enzima superóxido dismutase tipo 1) – um
dos principais antioxidantes endógenos – coloca as
pessoas com SD sob maior estresse oxidativo como
resultado do aumento dos níveis de radicais livres
– ou melhor, “espécies reativas”, tanto de oxigênio
quanto de nitrogênio – nos órgãos, particularmente
no cérebro. As espécies reativas estão associadas
com o envelhecimento precoce, sendo que a suplementação com antioxidantes específicos, como as
vitaminas A, C e E torna-se muito importante para a
célula funcionar com sucesso num ambiente rico em
radicais livres como o cérebro.20,21,34,42-44
Apoiando esta afirmação, um estudo brasileiro realizado em crianças e jovens constatou que, a partir da
análise dos biomarcadores de inflamação e estresse
oxidativo, o uso combinado das vitaminas C e E junto
à refeição “atenuou persistentemente o dano oxidativo sistêmico em pacientes com síndrome de Down,
mesmo após um período relativamente longo de
cessação da intervenção antioxidante.”19 Adicionalmente, estão sendo feitas pesquisas com a suplementação de selênio e N-acetilcisteína, os quais regulam
a glutationa – o principal antioxidante cuja função é
proteger o organismo de danos oxidativos.22,42,44
A superexpressão do gene CBS – que provê instruções
para a produção da enzima cistationa-beta-sintetase
– leva a uma alteração no ciclo da metilação, resultando em crescimento reduzido, pouca síntese de
purinas (bases usadas na síntese do DNA e RNA),
pouca metilação nas membranas celulares e nos
neurotransmissores e, em casos extremos, à leucemia. A suplementação com metilfolato, ácido folínico
e vitamina B6 e B12 ajuda esta questão causada
pela superexpressão do gene CBS. Um estudo clínico
longitudinal, duplo-cego, controlado por placebo de
três anos descobriu que a suplementação de vitamina B6 ajudou a normalizar a função cerebral, e
isto foi documentado através de um exame chamado
potencial evocado auditivo cortical: os níveis elevados mudaram para um nível mais normal.44,45
O gene RCAN1(regulator of calcineurin 1) se encontra expresso excessivamente na SD e interfere com
o desenvolvimento normal do cérebro, além de afetar
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o sistema imune. O bioflavonoide quercetina (encontrado na cebola, por exemplo) é usado como um inibidor para silenciar sua função. A quercetina também
ajuda a silenciar a expressão do DYRK1A, juntamente
com a EGCG, melhorando a habilidade cognitiva.28,39
O gene APP (amyloid precursor protein) provê
instruções para a produção de uma proteína chamada
beta-amiloide, sendo que a mutação deste gene está
implicada na formação de placas amiloides nos
cérebros de pacientes com Alzheimer. Indivíduos
com SD apresentam uma expressão excessiva do
gene APP e possuem a predisposição de desenvolver
a doença de Alzheimer precocemente, aumento da

transmissão GABAérgica, e grande suscetibilidade
a fatores ambientais como a presença de metais
pesados no organismo. A curcumina (extraída da
planta Curcuma longa, que se usa para fazer curry)
tem ação anti-inflamatória cerebral, antioxidante e
poder redutor da formação de placas amiloides, além
de poder atrasar a degradação de neurônios, quelar
metais pesados e reduzir a formação de citocinas
e outras substâncias reativas provenientes de uma
micróglia (células imunológicas encontradas no
sistema nervoso central) ativada, resultando na
possível prevenção do Alzheimer precoce.2-6 O extrato
padronizado de Gingko biloba pode modular a função
GABAérgica alterada, ou seja, compensar o aumento
da atividade dos receptores de GABA, melhorando a
atenção e concentração na SD.46

Quanto mais cedo
se identifica ou
se diagnostica o
Down, mais cedo
se pode começar
uma intervenção
nutricional que
trará melhores
resultados.
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Nutrigenômica aplicada

TRATAMENTO NUTRICIONAL,
QUANTO MAIS CEDO MELHOR
Além de a influência nutrigenômica poder melhorar o
fenótipo do Down, o uso de vários nutrientes podem
melhorar o funcionamento ou prevenir complicações
que antes não se prevenia. Quanto mais cedo se
identifica ou se diagnostica o Down, mais cedo se
pode começar uma intervenção nutricional que trará
melhores resultados.
O uso de vitaminas e suplementos de maneira individualizada e segura durante a gestação, ou assim que
nasça a criança com Down, pode trazer resultados
mais impressionantes, quando comparado com o
uso em idades mais avançadas. No entanto, mesmo
sendo provável que as terapias perinatais exerçam
efeitos mais amplos, potencialmente afetando o
desenvolvimento geral do cérebro, quando iniciadas
mais tarde, as terapias podem melhorar o funcionamento cerebral bem como prevenir a neurodegeneração precoce, entre outros benefícios.36,44

Colina
Em estudos pré-clínicos com camundongos Ts65Dn
(camundongos modificados para reproduzir a SD), a suplementação de colina pré e pós-natal mostrou atenuar várias
das alterações cognitivas, afetivas e neuroquímicas, sugerindo ser a vitamina uma potencial terapia para auxiliar
na formação de novos neurônios no hipocampo, proteger
os neurônios pré-frontais (responsáveis pelas memórias
recentes), não esquecendo seu também importante papel
como precursora das membranas celulares e da molécula
neurotransmissora acetilcolina.

eliminadora de espécies reativas de oxigênio, possivelmente estimulando as enzimas de reparo de danos oxidativos, e tem um papel na regulação da expressão gênica.
Esta coenzima é utilizada para a produção de energia em
todas as células do organismo e também pode atuar como
moduladora de mecanismos de reparo de DNA. Estudos
efetuados em crianças e adolescentes com SD indicam a
suplementação de CoQ10, que mostrou ser bem tolerada
mesmo em altas doses, para a melhora dos sintomas
neurológicos como a hipotonia.13-18

Colágeno: ajuda dos cofatores
O colágeno é um dos principais constituintes dos tecidos
conectivos, pele, cartilagem, tendões e ossos. A conexão
do colágeno tipo VI com a SD é bastante clara, desde que
ele é codificado por genes localizados no cromossomo 21.
Os recém-nascidos e crianças exibem uma grande frouxidão ligamentar das articulações, além de possível defeito
estrutural na formação do coração. O alfa-cetoglutarato,
bioflavonoides (ex., quercetina), vitamina C e o aminoácido
prolina estimulam a síntese de colágeno, fortalecendo o
tecido conectivo e a formação das cartilagens e ossos,
melhorando assim o tônus muscular na SD.27

Zinco

Embora sejam necessários ensaios clínicos para determinar se os efeitos semelhantes são observados em seres
humanos com síndrome de Down, alguns relatos positivos
de mulheres que aumentaram a ingestão de colina e vitaminas durante a gravidez (com um feto com SD) são altamente
encorajadores.35

Os pais muitas vezes ficam intrigados ao ver os exames
dos filhos com SD que, mesmo tomando multivitamínicos,
mostram carência de zinco. Isso se dá porque a retenção
deste mineral é muito baixa, e sua insuficiência é associada à deficiência imunitária e ao bom funcionamento da
tireoide. Sua suplementação melhora a função imunológica, reduzindo a incidência de infecções de repetição e
otimização dos hormônios da tireoide.23-26,40-44 Além disto,
sua suplementação é capaz de reduzir em até 50% os
níveis de cobre nas pessoas com SD, o que é importante,
pois esses pacientes geralmente apresentam níveis elevados deste elemento.

Coenzima Q10

Ômega-3

O estresse oxidativo, conforme vimos, tem um papel significante na SD, danificando a saúde celular, causando danos
mitocondriais e doenças neurodegenerativas. De acordo
com as evidências, a Coenzima Q10 (CoQ10) atua como

A suplementação de ômega-3 (juntamente com EGCG)
ajuda em muito para a recuperação do controle energético,
para a formação de membranas neuronais e prevenção do
Alzheimer.29
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DIETA
Em um organismo impactado com a síndrome de
Down, uma dieta rica em nutrientes, mas respeitando
as possíveis alergias, é de extrema importância para
prevenir ou reduzir algumas das condições associadas40, entre elas:
»» Minimizar a inflamação do intestino, bem como
sua permeabilidade, reduzindo as alergias
alimentares e, portanto, as otites.
»» Fornecer nutrientes (a deficiência nutricional
em pessoas com Down tem sido verificada em
diversos estudos clínicos) conforme necessidades
específicas: refluxo, constipação, etc.
»» Ajudar a normalizar o metabolismo, reduzindo
sua toxidade e, assim, reduzindo a ocorrência de
metabólicos de Clostridium e cândida.

Por que uma dieta livre de glúten e
caseína é importante?
Já foram propostas várias dietas para a SD, como
dieta baixa em leguminosas e rica em colina, dieta
cerebral rica em ômega-3 e colina, dietas hipocalóricas para prevenir a obesidade e dietas ricas em fibras
para a constipação e melhorar o refluxo. Mas aqui,
gostaríamos de chamar a atenção para uma dieta
que já ajuda muito as crianças autistas e que pode
também ajudar na SD.
É fato que a prevalência da doença celíaca em pessoas
com síndrome de Down, com ou sem sintomas
gastrointestinais, é significante (5 a 10% comparado
com 1 a 2% da população típica). Adicionalmente, nos
últimos anos houve um crescimento exponencial de
intolerâncias e alergias ao glúten (proteína de certos
grãos) na população em geral. Desde que a SD pode
causar ou aumentar a má absorção de nutrientes,
levando à desnutrição, anemia, osteoporose e neuropatia periférica, além de prejudicar o crescimento
das crianças, uma dieta livre de glúten, mesmo para
quem não apresenta sintomas de intolerância, serve
como uma medida preventiva, quando não curativa.
O mesmo se aplica no caso da caseína (proteína
encontrada basicamente em produtos lácteos), que
pode estar associada ao aumento do surgimento
de alergias respiratórias, otites e infecções de vias
aéreas de repetição.
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ATIVIDADE FÍSICA
Os muitos benefícios que a atividade física gera para
a população como um todo já são bem compreendidos e os méritos documentados. Guardadas
algumas possíveis limitações físicas, o mesmo
acontece para a população com síndrome de Down
e, em especial, a inclusão de um programa de atividade física (de leve à moderada) é fundamental para
a manutenção da sua autonomia na vida adulta. Os
benefícios documentados incluem melhorias da
capacidade aeróbica, melhor função motora bruta
e altos níveis de satisfação entre os participantes
e pais. Para a hipotonia (redução ou perda do tono
muscular), densidade mineral óssea reduzida e fragilidade nas articulações, o treinamento com peso ou
de resistência mostra modificações favoráveis.7-11
Estudo realizado no curso de fisioterapia da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) encontrou
um benefício extra e muito positivo para diminuir o
ataque de radicais livres no organismo: os efeitos
da prática esportiva moderada foram vistos sobre
a atividade das enzimas antioxidantes catalase e
glutationa em indivíduos com SD, aumentando seus
valores significativamente. Os resultados do estudo
mostram uma minimização dos efeitos deletérios no
sistema nervoso central e de atrasos no desenvolvimento motor, contribuindo assim, para a prevenção
e tratamento de disfunções, problemas respiratórios
e desacelerando o envelhecimento.12

Nutrigenômica aplicada

Com um bom tratamento
especializado e
personalizado, as crianças
com SD crescem, se
desenvolvem, prosperam
e desafiam expectativas
cheias de orgulho
de quem são.

CONCLUINDO...
MAS APENAS COMEÇANDO
Há não muito tempo, tínhamos a visão de que, devido
à alteração cromossômica da trissomia 21, a contribuição de outros fatores epigenéticos, nutricionais e
ambientais não era relevante. Portanto, era comum
uma percepção homogênea desses indivíduos, sendo
que a síndrome de Down precisa ser vista como algo
muito mais individualizado e multifatorial.
O portador da síndrome de Down requer um atendimento médico ativo e preventivo como todas as
pessoas. Ao invés de considerar que por causa do
Down, "não se tem o que fazer”, pode-se hoje entender profundamente a fisiopatologia e atuar preventivamente ou terapeuticamente.

Nesse texto queremos mudar
os paradigmas antigos e mostrar
alternativas para prevenir as
complicações clínicas conhecidas
e aumentar a capacidade cerebral
e física para os portadores de SD
tornarem-se mais presentes e ativos.

Com um bom tratamento especializado e personalizado, as crianças com SD crescem, se desenvolvem,
prosperam e desafiam expectativas cheias de orgulho de quem são.
Antes de iniciar qualquer suplementação ou tratamento, é importante consultar um profissional de
saúde especializado, com experiência e conhecimento da fisiopatologia única da SD. É importante
notar que este tipo de intervenção envolve suplementos nutricionais apenas em doses consideradas seguras, e, atualmente, muitos profissionais
estudam a intervenção nutrigenômica ou nutricional
para “operarem” de maneira mais efetiva e obter
resultados concretos. É preciso ter em mente que
esta nova abordagem de nutrigenômica aplicada
está apenas começando. Muitos estudos já estão
em andamento ou programados para começarem,
os quais continuarão trazendo muitas elucidações
para a melhora do tratamento. 
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CIÊNCIA
ATUAL

Vitamina D no
tratamento e prevenção
do câncer colorretal
Nos Estados Unidos, o câncer colorretal (que ocorre
no intestino grosso: colón e reto) representa a
segunda maior causa de mortes por câncer em adultos. No entanto, se diagnosticado precocemente, ele
é um dos que mais oferecem estratégias preventivas
e de tratamento. Quanto ao tumor que já se espalhou para outro local do corpo, conhecido como
câncer colorretal metastático (CCRm) ou avançado,
a pesquisa vem apontando para o importante papel
terapêutico da vitamina D.
Em estudos retrospectivos observacionais de pacientes com CCRm, níveis plasmáticos mais elevados de
25-hidroxivitamina D foram associados à melhoria do
tempo livre da doença e aumento da sobrevivência
em geral. Recentemente, apresentado no Encontro
Anual da Sociedade Americana de Oncologia (ASCO
2017), em Chicago, o estudo multicêntrico SUNSHINE
– prospectivo, randomizado, duplo-cego, controlado
de fase II – comprovou cientificamente que o uso da
vitamina D tem efeito anticâncer.
O estudo foi feito em pacientes com câncer colorretal
avançado (não previamente tratados) que receberam
tratamento quimioterápico padrão (com mFOLFOX6
+ bevacizumab), onde um grupo recebeu uma dose
mais alta de vitamina D3 (8.000 UI/dia) durante 2
semanas, seguido de uma dose mais baixa (4.000 UI/
dia); e outro grupo só recebeu uma dose baixa de vitamina D3 (400 UI/dia). Os pacientes dos dois grupos
foram acompanhados de abril de 2012 a novembro
de 2016. No total, 139 pacientes com idade média de
54 anos foram randomizados, dos quais 57% eram
do sexo masculino. O seguimento médio foi de 16,1
meses e a mediana da conformidade com as cápsulas de vitamina D foi de 98%. Nenhuma das doses
apresentou toxidade.

O estudo SUNSHINE observou também que o grupo
suplementado com doses mais altas de vitamina D
resultou em aumento do tempo livre de progressão
da doença, em comparação com o grupo randomizado para dose baixa, sendo este o primeiro estudo
randomizado e controlado que mostra efeitos benéficos da vitamina D3 no tratamento do câncer colorretal.
NOTA DO EDITOR:
Muitos dos estudos realizados sobre
a vitamina D foram retrospectivos e
compararam os níveis séricos da vitamina
entre dois grupos de pessoas, por exemplo,
entre pessoas que tiveram câncer e pessoas
que não tiveram. Assim mostrando o
efeito protetor que a vitamina D tem para
prevenir o câncer. Este recém-apresentado
estudo é muito importante, pois foi
executado em pacientes já com câncer,
associando a suplementação de vitamina D
à quimioterapia e mostrando seu potencial
efeito terapêutico junto ao tratamento
quimioterápico. Além disso, foram usadas
doses mais altas que as normalmente
recomendadas de vitamina D. A dose baixa
de 400 UI/dia é ainda hoje recomendada
para tentar prevenir o raquitismo, mas para
que se tenha efeitos anticâncer é necessário,
no mínimo, 10 vezes mais do que a dose
normalmente recomendada, ou seja,
4.000 UI/dia. Este trabalho corrobora com
a afirmação de muitos autores: a dose
diária necessária de vitamina D para se ter
todos os seus efeitos benéficos seria de, no
mínimo, 4.000 UI/dia.

Ng K, et al. SUNSHINE: Randomized double-blind phase II trial of vitamin D supplementation in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 35,
apresentado no ASCO 2017, Chicago.
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EXCIPIENTES
ESSENTIA
PHARMA:
Tecnologia e
eficiência no seu
tratamento
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D

esde a sua fundação, em 2005, a
Essentia Pharma sempre se definiu
como Centro Técnico Farmacêutico
e não apenas como farmácia de manipulação. Uma farmácia de manipulação repete
a produção de remédios manipulados
conforme determina as farmacopeias ou
livros técnicos. Um centro técnico farmacêutico desenvolve novos processos e
novas tecnologias farmacêuticas, não se
restringindo ao já estabelecido e conhecido.
Neste artigo, vamos falar sobre uma das
inovações da Essentia Pharma, a evolução
de algo que comumente parece ter menos
valor na preparação de um remédio: seu
excipiente. Considerado como secundário,
por ser aparentemente um auxiliar físico
para completar a produção do remédio, na
Essentia Pharma esta visão foi mudada.
O excipiente é tão importante quanto o princípio ativo, já que ele pode exercer um papel
ativo e não apenas passivo na composição
do medicamento.
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Aqui chama-se a atenção para este relevante “detalhe”, que muitas vezes passa despercebido, já que
raramente é detalhado nas fórmulas. Entender seus
diferenciais e reconhecer a importância dos excipientes é enxergar a manipulação como um intrincado
conjunto de fatores, onde cada parte é fundamental
para alcançar a excelência no produto final.
Ao invés de inerte, funcionando somente para dar
consistência à formulação, um excipiente torna-se
mais funcional e parte importante do composto,
podendo, inclusive, fazer toda a diferença no alcance
do objetivo do medicamento. Ele não é a substância
principal da formulação, mas pode decidir a forma da
sua dose, bem como a farmacocinética e a farmacodinâmica do medicamento.
Um excipiente pode, deste modo, ser qualquer matéria-prima que, incluída nas formas farmacêuticas,
se junte às substâncias ativas ou suas associações
para servir-lhes de veículo, possibilitar a sua preparação ou estabilidade, modificar as suas propriedades
organoléticas (cor, brilho, odor, textura, sabor) e as
propriedades físico-químicas do medicamento, facilitando ou dificultando sua biodisponibilidade.
É importante perceber também que os excipientes
são muitas vezes absorvidos pelo organismo, bem
como os outros ativos da medicação, por isso, eles
devem ser não-tóxicos e compatíveis com a formulação, devendo ainda permanecer estáveis durante
toda a sua vida útil.
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A ESCOLHA ESTRATÉGICA
DE CADA EXCIPIENTE
Como você pode perceber, a escolha do excipiente
ideal para cada fármaco ou formulação é de extrema
importância em termos de segurança e eficácia do
tratamento. Para seu medicamento exercer o efeito
proposto, ele precisa conseguir entrar no corpo
passando pela pele, mucosa, estômago ou intestino,
chegando até a corrente sanguínea para ser transportado até os órgãos. Dentro dos órgãos, exercerá
sua ação nos tecidos-alvo, precisando entrar dentro
das células, ou se ligar a receptores nas membranas
celulares.
Apenas com um conhecimento detalhado de cada
ingrediente e sua atuação é possível selecionar os
excipientes adequados. Nesse momento, a expertise
farmacêutica é imprescindível. Na Essentia Pharma,
cada receita e cada fármaco são estudados minuciosamente para que sejam selecionados os excipientes ideais para cada formulação. Para toda a gama
de ativos disponíveis foram desenvolvidos veículos
compatíveis ao comportamento químico e físico de
cada substância.
Na tabela ao lado, descrevemos alguns critérios e
situações práticas na avaliação, desenvolvimento e
escolha dos excipientes da Essentia Pharma.

Excipientes Essentia Pharma

CRITÉRIO

COMO É APLICADO

EXEMPLO PRÁTICO

FORMA
FARMACÊUTICA
E CARACTERÍSTICA
DO FÁRMACO

É necessário estudar as características
físico-químicas do fármaco e buscar
referências bibliográficas que justifiquem
o uso ou não da via de administração
farmacêutica (via oral, nasal, tópica, etc.)

Fármacos como a ocitocina, por exemplo,
são degradados se ingeridos por via oral.
É necessário administrá-la via sublingual
ou nasal.

ESTABILIDADE
DO FÁRMACO
COM A FORMA
FARMACÊUTICA

O fármaco não pode sofrer alterações
durante sua produção ou armazenamento
para a manutenção de sua integridade
durante o período de tratamento do
paciente.

Há fármacos com elevado grau de absorção
de água ou umidade, ou seja, os
higroscópicos. Nesse caso, é necessário
utilizar excipientes que melhorem esta
característica.

EFETIVIDADE DO
MEDICAMENTO

O fármaco não pode interagir
de maneira negativa com os excipientes
da formulação.

Os hormônios tireoidianos (T4 e T3)
têm sua absorção prejudicada na presença
de inúmeras substâncias. É necessário um
excipiente específico para a efetividade
do tratamento.

No caso das cápsulas, os excipientes são
escolhidos de acordo com as características
de solubilidade e permeação dos fármacos.

Fármacos com características lipofílicas,
(por ex., a vitamina D3) necessitam de
excipientes lipofílicos específicos para
potencializar a sua absorção.

Alguns fármacos são inativados no
estômago. Para exercerem sua ação
e serem absorvidos, necessitam chegar
íntegros no intestino.

Nesse caso, é importante o uso de cápsulas
gastrorresistentes.

ACEITAÇÃO
DO PACIENTE

São avaliadas as preferências do paciente
a fim de aumentar a sua adesão
ao tratamento, fazendo com que a
administração do medicamento seja
uma experiência mais agradável.

Possibilidade de uso de cápsulas vegetais
para o público vegano. Uso de adoçantes,
aromas e corantes naturais a fim de melhorar
o sabor e aspecto das fórmulas.

LIBERAÇÃO
PROLONGADA

Em determinadas situações é necessária
a liberação gradual do medicamento.
Nesse caso, é efetuado teste
farmacotécnico específico para a escolha
do excipiente com melhor performance.

Excipiente slow release que promove
a liberação gradual do fármaco no trato
gastrointestinal.

POTENCIALIZAÇÃO
DA EFETIVIDADE
DO FÁRMACO

LOCAL DE AÇÃO
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O QUE NÃO CONTÉM
É TÃO IMPORTANTE
QUANTO O QUE
CONTÉM
A escolha inadequada dos ingredientes que
compõem os excipientes pode ser a grande
responsável por inúmeras reações adversas ligadas aos medicamentos. Quando
essas reações acontecem na prática clínica,
comumente são atribuídas de maneira equivocada unicamente ao princípio ativo do
medicamento.
Alguns dados da literatura descrevem a relação entre excipientes e reações adversas
e identificam alguns excipientes que apresentam maiores riscos. Dentre eles estão
o álcool benzílico, a lactose, corantes artificiais, adoçantes artificiais, sulfitos, cloreto
de benzalcônio, metilparabeno e propilparabeno. Mas, de nada adianta ter esta informação e ainda assim utilizar estes elementos
no desenvolvimento das fórmulas. Neste
sentido, priorizando a saúde e o bem-estar
dos pacientes, a Essentia Pharma não utiliza
nenhum dos compostos descritos acima.
Vamos usar o exemplo da lactose. Este
açúcar é até hoje usado na maioria das
farmácias de manipulação como excipiente
de comprimidos sublinguais. No entanto,
muitas pessoas têm intolerância à lactose e
podem apresentar reação adversa. Pesquisas foram extensivamente realizadas no
Centro Técnico Farmacêutico Essentia
Pharma para a obtenção de uma alternativa
segura. Hoje, a Essentia Pharma é uma das
poucas farmácias magistrais, talvez a única,
que não utiliza mais a lactose em seus
comprimidos sublinguais.
Dentro dessa concepção, aprimoramos
nossas técnicas magistrais e toda a seleção
de matérias-primas que compõem nossos
excipientes primam por um rigoroso padrão
de qualidade.
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O QUE CONTÉM EM
NOSSOS EXCIPIENTES
Utilizamos somente substâncias classificadas
com alto grau de segurança, excluindo excipientes
que apresentam risco de reações.
Quando é preciso adoçar, utilizamos adoçantes
de fontes naturais (polióis, taumatina e estévia).
Nunca açúcar ou adoçantes artificiais.
Purificação da água através do processo de
osmose reversa, com análise de características
físico-químicas e microbiológicas.
Nas formas farmacêuticas líquidas orais, como os
xaropes, utilizamos gomas, alginato e carboximetilcelulose, entre outras substâncias classificadas
como seguras.
No preparo das soluções oleosas e emulsões,
os óleos utilizados como veículos são prensados
a frio – processo que melhor preserva a legitimidade e eficácia dos componentes da formulação –,
sem a utilização de solventes químicos, como
o metanol, para a extração.
Aromas e corantes apenas de fontes naturais.
Cápsulas incolores ou brancas, isentas de corantes.
Base de shakes e sachês proteicos sem lactose,
sem edulcorantes artificiais e sem carboidratos.
Nos excipientes de cápsulas sublinguais e pastilhas, utilizamos apenas substâncias não cariogênica, e nunca o açúcar.
Excipientes lipofílicos para vitaminas e nutrientes
que necessitam estar em contato com óleos para
potencializar sua absorção, como a vitamina D3.

Excipientes Essentia Pharma

O QUE NÃO
CONTÉM
EM NOSSOS
EXCIPIENTES
1.

Maltodextrina, açúcar e
demais carboidratos de
alto índice glicêmico

2.

Lactose

3.

Glúten

4.

Lauril sulfato de sódio

5.

Adoçantes artificiais
(sucralose, aspartame,
sacarina, acessulfame...)

6.

Derivados de alumínio
(caulim - silicato de
alumínio, hidróxido de
alumínio...)

7.

Parabenos

8.

Aromas e corantes
artificiais

9.

Cápsulas com corantes

Na nossa visão,
o excipiente deve ajudar
o princípio ativo a alcançar
e promover o potencial
celular de forma inteligente
e segura. Nossas fórmulas
excluem excipientes que
não seguem este padrão
de excelência.
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SUPER ÔMEGA 3 LIQUID
ESSENTIA – A EVOLUÇÃO
TECNOLÓGICA TASTE FREE
O avanço da ciência dos materiais e a disponibilidade
de métodos cada vez mais sofisticados permitem o
projeto e desenvolvimento de uma nova série de excipientes com características “feitas sob medida” para
formulações particulares.
Um excelente exemplo dessas formulações é o
Super Ômega 3 Liquid Essentia. O ômega-3 é um
suplemento com benefícios nutricionais amplamente
conhecidos. Entretanto, o seu consumo ficava limitado quando os pacientes apresentavam dificuldade
para engolir as cápsulas. A possibilidade de levar
os mesmos benefícios presentes nas cápsulas para
uma solução farmacêutica líquida fez com que a
Essentia Pharma inovasse e trouxesse – através do
estudo de um excipiente natural que, aliado à tecnologia Tast Free (mascaramento do sabor) –, algo dificílimo de ser encontrado: um ômega-3 líquido, com o
sabor suave de mix de frutas.

»» TECNOLOGIA TASTE FREE, solução
líquida altamente tecnológica, sem odor
e sabor de peixe, de fácil administração
para pacientes pediátricos e adultos
com dificuldade de deglutir cápsulas.
»» ALTA CONCENTRAÇÃO
DE EPA (330mg) E DHA (220mg) em
apenas uma dose de 2,5ml de solução.
»» Disponível na forma de
TRIGLICERÍDEOS (TG)
com superior biodisponibilidade.
»» A FONTE DE PEIXE usada é renovável,

E, como para a Essentia Pharma, o que não contém é
tão importante quanto o que contém dentro de uma
formulação: o Super Ômega 3 Liquid Essentia é livre
de metais pesados, corantes, conservantes, antioxidantes e adoçantes artificiais. Contém ingredientes
100% de fontes naturais seguras.
Conheça detalhadamente a riqueza desta importante
inovação e exclusividade Essentia Pharma.

»» Aroma natural de mix de frutas.
»» Sem açúcar.
»» Sem adoçantes.
»» Sem glúten.
»» Sem gordura trans.
»» Sem aromas artificiais.
»» Sem conservantes.
»» Disponível em frasco de vidro âmbar
de forma a prevenir potenciais danos
da luz e oxigênio e, assim, garantir o

sustentável e provinda de áreas limpas

máximo frescor e estabilidade.

do oceano, resultando em um produto

»» Por conter somente ingredientes

puro e de alta qualidade.
»» OBTIDO POR PROCESSO PATENTEADO,
o que garante a pureza do óleo de peixe
sem a presença de metais pesados
e contaminantes como PCBs, mercúrio
e dioxinas.
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Esta forma de ômega-3 exclusiva da Essentia Pharma
apresenta alta concentração dos ácidos graxos poli-insaturados do óleo de peixe (DHA e EPA), é de
fácil administração e foi carinhosamente pensada
para proporcionar uma fácil adesão ao tratamento.
Quando comparadas às cápsulas, as soluções orais
líquidas são vantajosas devido à sua rapidez de
absorção e facilidade de deglutição, principalmente
para os idosos e crianças.
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de fontes naturais, após
aberto, recomenda-se
guardar sob refrigeração
para a sua melhor
manutenção.

Excipientes Essentia Pharma

FIQUE ATENTO
AOS DETALHES
Uma opção avançada para que o potencial dos medicamentos seja totalmente explorado é a escolha
estratégica do excipiente utilizado na sua formulação.
Para a Essentia Pharma, ao invés de inerte, o excipiente deve atuar mais funcionalmente, de maneira
totalmente segura, podendo, inclusive, fazer toda a
diferença no sucesso do tratamento.
Na grande maioria dos casos, é necessária uma
junção harmônica entre vários excipientes para se
alcançar um produto final de excelência. Isso significa escolhê-los de maneira consciente, com base na

literatura técnica e com pleno conhecimento de que
cada matéria-prima é única e precisa estar em sintonia com todos os possíveis compostos de sua forma
farmacêutica para que possa ser absorvida e ter a
máxima eficácia no organismo.
É importante que você compreenda que os excipientes podem influenciar diretamente no resultado do
tratamento e possibilitar que o potencial do ativo principal seja totalmente explorado. Um importante pilar
para a sua saúde é a informação. Fique atento aos
detalhes.
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CIÊNCIA
ATUAL

Intervenções mente-corpo podem
reverter alterações do DNA
De acordo com uma pesquisa realizada pelas universidades de Coventry e Radboud, as intervenções
mente-corpo (IMCs), que incluem as técnicas de
meditação mindfulness (atenção plena), ioga e Tai
Chi, não simplesmente nos relaxam, mas podem
“reverter” as reações moleculares em nosso DNA que
causam problemas de saúde, incluindo a depressão.
A pesquisa publicada na revista Frontiers in Immunology revisa mais de uma década de estudos, analisando como o comportamento de nossos genes
é afetado por diferentes IMCs. Os pesquisadores
concluem que, quando examinados em conjunto,
os 18 estudos – com 846 participantes ao longo de
11 anos – revelam um padrão nas mudanças moleculares que acontecem no corpo como resultado de
IMCs, e como essas mudanças beneficiam nossa
saúde mental e física.
O foco da pesquisa foi como a expressão gênica
é afetada. Em outras palavras, a maneira como os
genes se ativam para produzir proteínas que influenciam a composição biológica do corpo, do cérebro e
do sistema imunológico.
Quando uma pessoa está exposta a um evento
estressante, seu sistema nervoso simpático (SNS) –
o sistema responsável pela resposta “luta ou fuga”
– é desencadeado, por sua vez, aumentando a produção de uma molécula chamada fator nuclear kappa B
(NF-kB), a qual regula a forma como outros genes
são expressos.

efeito oposto – ou seja, uma diminuição na produção
de NF-kB e citocinas, levando a uma reversão do
padrão de expressão genética pró-inflamatória e a
uma redução no risco de doenças relacionadas com
a inflamação.
NOTA DO EDITOR:
A principal investigadora Ivana Buric, do
Laboratório de Cérebro, Crenças e Comportamento do
Centro de Psicologia, Comportamento e Realização,
Universidade de Coventry, fez o seguinte comentário
sobre o resultado:
“Milhões de pessoas em todo o mundo já gozam dos
benefícios para a saúde das intervenções mentecorpo, como ioga ou meditação, mas o que eles
talvez não percebam é que esses benefícios chegam
ao nível molecular e podem mudar a forma como o
nosso código genético é expresso. Essas atividades
estão deixando o que chamamos de assinatura
molecular em nossas células, a qual reverte o efeito
que o estresse ou a ansiedade teriam no corpo ao
mudar a forma como nossos genes são expressos.
Simplificando, as IMCs fazem com que o cérebro guie
nossos processos de DNA ao longo de um caminho
que melhore nosso bem-estar. No entanto, são
precisos mais estudos para a compreensão desses
efeitos em profundidade, por exemplo, como eles se
comparam com outras intervenções saudáveis, como
o exercício ou a nutrição. Mas esta é uma base inicial
importante para ajudar os futuros pesquisadores a
explorar os benefícios de atividades cada vez mais
populares de mente-corpo.”

A molécula NF-kB traduz o estresse ativando genes
para produzir proteínas chamadas citocinas que
causam inflamação no nível celular – uma reação útil
quando em curta duração, mas se persistente leva a
um maior risco de câncer, envelhecimento acelerado
e distúrbios psiquiátricos como a depressão.
De acordo com a pesquisa, no entanto, as pessoas que
praticam alguma intervenção mente-corpo exibem o
Buric I, et al. What is the Molecular Signature of Mind-Body Interventions? A Systematic Review of Gene Expression Changes Induced by Meditation and Related Practices.
Front Immunol, 2017. Doi: 10.3389/fimmu.2017.00670
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TRANQUILIDADE É
APROVEITAR TUDO
SEM PREOCUPAÇÃO
Cranberrylift traz em sua composição uma
combinação do gliconutriente bioativo D-manose
com cranberry, canela e o sabor do hibisco, que,
juntos, são fontes naturais de fitonutrientes.
Converse com especialistas, você vai se surpreender
com o que o Cranberrylift pode oferecer para você.

essentialnutrition.com.br
4007 2310 ou 0800 607 9030

ARTIGO
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MITOCÔNDRIAS:
CONEXÃO COM
A LONGEVIDADE
SAUDÁVEL
Um dos grandes desafios da ciência
é compreender os mecanismos moleculares. Entender como tudo funciona
dentro das células é a maneira de
chegar às raízes do envelhecimento
e de males que a humanidade vem
tentando prevenir e curar há muito
tempo. Fundamentalmente, cada
célula do organismo necessita de
energia para funcionar, e esta energia
é fabricada nas mitocôndrias.
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As mitocôndrias são conhecidas em quase todos os
livros didáticos como usinas de energia. Quem não se
lembra dos tempos de escola, nas aulas de biologia
ou ciências, aquele desenho inspirado em um feijão
cortado na horizontal e usado para descrever as
mitocôndrias e para nos ajudar a “decorar” o nome de
suas partes constituintes... ribossomos, DNA, matriz,
membrana interna, membrana externa, cristas, partículas sintetizadoras de ATP... Essas organelas, ou
pequenos órgãos, existem em quase todas as células
(a maioria possuindo milhares delas) e, dependendo
de sua localização no organismo, funções biológicas ou patologias, podem ocupar cerca de 25% do
volume celular!32-34
Hoje, a imagem do favo de feijão pode ficar um pouco
longínqua quando a olhamos através de imagens
reais com tecnologia 3D. Também, o avanço da
tecnologia vem possibilitando à ciência desvendar
o real valor do funcionamento desta querida organela de 0,5 a 1,5µm de tamanho, o que corresponde
a apenas 1/4.000 a 1/1.250 do tamanho da cabeça
de um alfinete.1
Sua função mais conhecida é a de produzir energia
para que possamos viver, mas pesquisas vêm descobrindo muitas outras funções vitais das mitocôndrias.
Com um porém: com o avançar da idade e o acúmulo
de agravantes não saudáveis, o corpo produz menos
mitocôndrias, e algumas células, como as do sistema
nervoso e do coração, demandam muita energia para
as suas funções. Além da redução de seu número,
quando uma porcentagem significativa de mitocôndrias deixa de funcionar corretamente, você pode se
tornar mais vulnerável a doenças crônicas, à fadiga
e, também, ao envelhecimento acelerado ou precoce.

O metabolismo a nível
celular ganha um foco
central com a pergunta:
se uma condição de
saúde pode começar
como resultado de uma
disfunção metabólica,
como poderíamos prevenir
ou reparar essa disfunção?

Célula

Ribossomos

Vacúolo

Sob o conhecimento desses fatos, uma evolução se
mostra crescente na medicina. As evidências científicas mostram que os processos metabólicos das
mitocôndrias contribuem, em suma, para a longevidade saudável.
Complexo de Golgi
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Mitocôndrias: conexão com a longevidade saudável

Membrana externa
Membrana interna

Cristas
Partículas
sintetizadoras
de ATP
Espaço Intermembranoso

DNA

Ribossomos

Matriz

Mitocôndria
As mitocôndrias têm um
desenho especial que as tornam
excelentes produtoras de energia.
A membrana externa é lisa,
mas a membrana interna tem
muitas dobras. Essas dobras
permitem espaço adicional para
a produção de energia.

Retículo Endoplasmático
Rugoso

Centríolo
Lisossomo
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ENERGIA E OUTRAS
FUNÇÕES VITAIS
Na escola, ao estudar as mitocôndrias, você deve
ter ouvido que essas geradoras de energia usam um
processo metabólico para converter o alimento que
você ingere e o ar que você respira em energia que
seu corpo necessita para funcionar.

drias não saudáveis bem como de proteínas dentro
das células, suprimindo o desenvolvimento de desequilíbrios e doenças crônicas:
•

APOPTOSE
(morte celular programada)

Essa energia é utilizada por cada célula do corpo
através da molécula adenosina-5'-trifosfato (ATP),
produzida nas mitocôndrias. Com isto, as células do
seu corpo podem trabalhar.

•

AUTOFAGIA
(processo pelo qual a célula consegue digerir
seus próprios componentes danificados)

•

MITOFAGIA
(autofagia seletiva)

O ATP representa a energia
da célula e é produzido nas
mitocôndrias através da chamada
respiração celular, que utiliza
a energia química encontrada
em nutrientes.
Existem algumas maneiras de produzir ATP.
O seu processo de produção é complexo e abrange
várias reações biológicas, moléculas e passagens
de elétrons. Resumidamente, a forma principal da
produção em seres humanos ocorre na presença de
oxigênio, durante algumas das etapas do processo,
no chamado Ciclo de Krebs (ou ciclo do ácido cítrico),
depois que a glicose é quebrada (glicólise), gerando o
ácido pirúvico (C3H4O3).
A glicose é quebrada ou metabolizada para produzir
moléculas transportadoras de elétrons de uma molécula doadora para uma receptora: o ácido pirúvico é
transformado no substrato acetil-CoA (coenzima A)
e, como um dos resultados desse processo, ocorre
a liberação de outra molécula transportadora de
elétrons, a coenzima Dinucleotídeo de Adenina Nicotínico (NADH). Na presença de oxigênio, o NADH
doa elétrons para a produção de ATP nos complexos
mitocondriais, num processo que se chama fosforilação oxidativa.2,3 A fosforilação oxidativa produz, a
partir de dez moléculas de NADH e duas de succinato (subprodutos do ciclo de Krebs), cerca de 38
moléculas de ATP.
A mitocôndria controla também importantes funções
que fazem o reparo e a limpeza de células e mitocôn-
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Além disso, essas organelas estão intimamente
envolvidas na síntese do heme, de aminoácidos, lipídios, hormônios esteroides, no processo de termogênese do organismo, no controle da concentração
de íons de cálcio (Ca2+) dentro da célula, no ótimo
funcionamento do exigente sistema imunológico e
nervoso e no destino das células.8,51
Como se percebe, a função mitocondrial vai muito
além da vital produção energética. Curiosamente, a
autodigestão celular por autofagia (pense em uma
faxina), por exemplo, está emergindo como uma
via biológica central que funciona para promover a
saúde e a longevidade.

O VÍNCULO
ENVELHECIMENTO
BIOLÓGICO E FUNÇÃO
MITOCONDRIAL
As pesquisas crescem no âmbito da biologia celular
defendendo a teoria de que o número de mitocôndrias
e a qualidade do seu funcionamento determinam
a longevidade humana. Quanto mais mitocôndrias
funcionando a todo o vapor, mais energia, mais
saúde e longevidade em geral.
Por outro lado, ainda que a mitocôndria seja responsável pela produção de ATP (energia), é também
durante esta produção que primeiramente ocorre a
produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS) e
danos causados por radicais livres.

Mitocôndrias: conexão com a longevidade saudável

PORQUE O EXCESSO DE
RADICAIS LIVRES TRAZ
MALEFÍCIOS ÀS NOSSAS
CÉLULAS?
Radicais livres são moléculas
muito instáveis e que apresentam
um número ímpar de elétrons.
Isto os tornam altamente reativos,
fazendo com que estejam sempre
buscando sequestrar ou ceder
elétrons de moléculas à sua volta.
Sob condições normais, os
radicais livres são essenciais
para o metabolismo energético,
porém quando excedem o nosso
equilíbrio de neutralização desses
radicais, eles passam a atacar
proteínas, lipídios e o próprio
DNA da mitocôndria, causando
desestabilidade. Ao sequestrar
um elétron, o radical livre atua
como um agente oxidante. Esse
processo danifica as membranas
e as estruturas das células
e mitocôndrias, causando a
disfunção generalizada à cadeia
respiratória mitocondrial – o
que chamamos de disfunção
mitocondrial – e, em casos
extremos, levando à morte celular.

A produção de ROS mitocondrial gera elétrons que
podem reagir diretamente com o oxigênio ou outros
compostos e gerar espécies reativas chamadas
popularmente de radicais livres. A taxa cumulativa
de radicais livres produz danos na mitocôndria.
Enquanto esta taxa estiver equilibrada, não há com
o que se preocupar. Os danos ocorrem quando há o
excesso, o qual pode ser impulsionado por fatores de
estilo de vida ou mesmo devido a "causas cíclicas",
ou seja, quando as causas e as consequências se
confundem entre si:
•

ENVELHECIMENTO NATURAL

•

TOXINAS AMBIENTAIS

•

DIETA DEFICIENTE E/OU NÃO SAUDÁVEL

•

TABAGISMO

•

ESTRESSE

•

DOENÇAS CRÔNICAS

•

INFECÇÃO VIRAL/BACTERIANA

Essa cascata de fatos caracteriza as mitocôndrias
como protagonistas do processo de envelhecimento,
que o Dr. Denham Harman (1916 - 2014), gerontologista e cientista, conhecido como o pai da teoria do
envelhecimento por ação dos radicais livres, em 1954,
chamou de “relógio biológico”.4-6
Desde que o Dr. Harman propôs a teoria dos radicais
livres do envelhecimento, ele começou a administrar
antioxidantes dietéticos em vários camundongos, e,
em 1957, demonstrou que os compostos protetores prolongavam a vida média dos animais. Assim,
nasceu o primeiro estudo de antioxidantes dietéticos
com o foco na longevidade.
Muitas dezenas de outros estudos de antioxidantes
alimentares seguiram ao longo dos anos (e ainda
seguem), confirmando que os radicais livres desempenham um papel importante no processo de envelhecimento.
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DISFUNÇÃO
MITOCONDRIAL
E DOENÇAS CRÔNICAS:
O CÂNCER
A disfunção mitocondrial, caracterizada por uma
perda de eficiência na cadeia de transporte de elétrons
e reduções na síntese de moléculas de alta energia,
como o ATP, é uma característica do envelhecimento
e, essencialmente, de todas as doenças crônicas.
Uma nova compreensão sobre os vários tipos de
câncer os definem como uma doença metabólica
mitocondrial. Sob esta hipótese, uma estratégia
contra os cânceres seria portanto a restauração da
função mitocondrial, uma vez que a remodelação
mitocondrial, definida como o processo pelo qual "as
mitocôndrias podem dissolver sua simbiose com a
célula hospedeira e não funcionar mais em harmonia com ela", é uma via molecular comum a todas as
células cancerosas.7
Os mecanismos genético-moleculares implicados
na gênese e na progressão do câncer estão sendo
repensados. A hipótese atual é que não são as
mutações genéticas a raiz causal do câncer, ou não
somente, mas que o excesso de danos mitocondriais
acontecem primeiramente.9
Como mencionamos anteriormente, a disfunção
mitocondrial produz um excesso da produção de
espécies reativas. Esse excesso causa mutações no
DNA nucleico da célula (herança do pai e da mãe)
e no DNA mitocondrial (herança somente da mãe).
O DNA nucleico é protegido contra os radicais livres
pelas histonas (proteínas), mas o DNA mitocondrial
não, sendo este mais suscetível ao dano oxidativo.8
Dentre outras alterações relacionadas à carcinogênese, a maioria dessas células cancerosas apresenta altas taxas de captação de glicose e produção
de ácido lático pela fermentação da glicose, em vez
da oxidação do piruvato que ocorre na maioria das
mitocôndrias de células saudáveis, como foi postulado pelo cientista Otto Warburg ganhador do prêmio
Nobel em 1924 (Efeito Warburg).40
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Em resumo, para a produção de energia, as células
cancerosas preferem a glicólise (processo anaeróbico de quebra da glicose que produz de forma mais
rápida 2 moléculas de ATP) do que a fosforilação
oxidativa (processo aeróbico mais lento por ser mais
longo, que produz cerca de 38 moléculas de ATP).10
Outro achado que explica o câncer como uma
doença metabólica é que alguns cânceres não apresentam mutação genética. O Dr. Thomas N. Seyfried,
pesquisador internacionalmente conhecido por suas
pesquisas sobre as associações entre o metabolismo e doenças, também mostrou que alguns carcinogênicos como o arsênico e o asbesto (amianto)
não causam mutação genética de maneira direta.
Eles danificam a função da respiração mitocondrial,
produzindo assim o efeito Warburg e o câncer.17
Qual o possível significado prático desses achados?
Se as células cancerosas preferem a glicose (glicólise) como fonte de energia, uma hipótese de estratégia complementar aos tratamentos seria cortar este
fornecimento em abundância através de escolhas
alimentares precisas.
Desses conhecimentos surgiu a teoria de integrar o
foco nutricional ao tratamento escolhido, privando
as células cancerígenas de seu combustível preferido (a glicose), através da eliminação de alimentos
processados, açúcares, mantendo-se uma dieta
baixa em proteínas, e muitíssimo baixa em carboidratos (mesmo que integrais). Observou-se também
que a restrição calórica ou o jejum intermitente aliados à essa estratégia dietética apresentam redução
da incidência ou maior longevidade aos pacientes
com câncer.17
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MITOCÔNDRIAS
A sua temperatura
corporal pode não
ultrapassar muito os 37oC,
mas as de suas mitocôndrias
podem atingir 50°C!
FONTE DE ENERGIA,
FONTE DE CALOR
De uma maneira figurativa, podemos dizer
que as mitocôndrias cozinham alimento
em oxigênio para a produção de energia.
O calor liberado como subproduto do
seu forno ou metabolismo garante uma
temperatura interna estável, apesar
das condições ambientais variáveis. As
mitocôndrias são atrizes importantes neste
processo termogênico. A energia liberada
pela oxidação de substratos respiratórios
conduz a síntese de ATP e o transporte de
metabólitos, com uma proporção variável
liberada como calor.
Usando uma sonda fluorescente sensível à
temperatura direcionada às mitocôndrias,
pesquisadores de um estudo recente mediram a temperatura mitocondrial in situ sob
diferentes condições fisiológicas. A uma
temperatura externa constante de 38°C,
mitocôndrias funcionais se mostraram
10°C mais quentes. (A atividade de várias
enzimas da cadeia respiratória foi máxima,
ou ligeiramente acima de 50oC.)51

DISFUNÇÃO
MITOCONDRIAL E FADIGA
A fadiga é muitas vezes descrita pelos pacientes como
falta de energia, cansaço mental ou físico (mesmo
após descansar ou dormir), resistência diminuída e
recuperação prolongada após a atividade física. Os
mecanismos etiológicos subjacentes à fadiga não
são bem compreendidos; No entanto, a fadiga é uma
característica da disfunção mitocondrial.25,53
Embora uma fadiga leve possa ser causada por uma
série de condições, incluindo depressão e outras
condições psicológicas, a fadiga moderada ou grave
envolve os sistemas de energia celular e, nos ribossomos mitocondriais, a tradução de específicas
proteínas. Quando uma fadiga dura mais que seis
meses, ela é chamada de fadiga crônica, sendo uma
reclamação comum de pessoas quando procuram
cuidados médicos.35,47,52
Se as mitocôndrias não estão funcionando eficientemente na reciclagem ou produção de ATP, as células
ficam sem energia muito rapidamente e isso causa
sintomas de fraqueza e baixa resistência. As células têm que "hibernar" até que mais ATP tenha sido
produzido, o que, dependendo do nível da fadiga, pode
levar algum tempo. Isto irá fazer com que o corpo
dependa do metabolismo anaeróbico, resultando em
sintomas ou condições como fadiga, circulação reduzida, dor muscular (músculo cardíaco incluso), baixa
concentração, disfunção gastrointestinal, dores de
cabeça e baixa recuperação após exercício.25,48,49

BIOGÊNESE
MITOCONDRIAL: DIETA,
EXERCÍCIO, EXPOSIÇÃO
AO FRIO E SUPLEMENTOS
A biogênese mitocondrial é o processo de produção
de novas mitocôndrias dentro das células. Quanto
mais mitocôndrias saudáveis, mais energia e saúde.
Para o estímulo desta produção, a prática do exercício aeróbico intenso, restrição calórica, exposição ao
frio, suplementação de alguns nutrientes e a adoção
de uma dieta cetogênica são algumas das estratégias já estudadas.11,19
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A dieta cetogênica

Exposição ao frio

Rica em gorduras saudáveis, moderada em proteínas
e baixa em carboidratos, a dieta cetogênica é usada
há décadas para tratar pacientes com epilepsia refratária, e ela aumenta os corpos cetônicos circulantes
enquanto reduz os níveis de açúcar no sangue.

Expor o corpo a baixas temperaturas o obriga a
produzir mais calor para sobreviver. Assim, essa
ação física gera um estímulo à produção mitocondrial principalmente no tecido gorduroso, aumentando a produção de gordura marrom – um tecido
termogênico cuja principal função é a produção de
calor quando ativado pela exposição ao frio. A atividade da gordura marrom é inversamente relacionada
ao IMC (índice de massa corporal) e à porcentagem
de gordura corporal, indicando seu potencial para a
perda de peso.54

Os corpos cetônicos (acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetona) são moléculas de energia solúveis
em água, produzidas pelas mitocôndrias no fígado a
partir de gorduras dietéticas disponíveis ou armazenadas.17 Essas moléculas ignoram a glicólise, entram
nas mitocôndrias diretamente para a oxidação e são
uma fonte de energia alternativa viável para as células com função mitocondrial normal, mas não podem
ser utilizadas por células cancerosas, pois estas não
possuem flexibilidade metabólica.12 Ao contrário
da glicose, podemos dizer que os corpos cetônicos
funcionam como um combustível “limpo”.
Sempre que o seu suprimento dietético de carboidratos estiver baixo ou inexistente, o seu corpo tem habilidade para converter gordura em corpos cetônicos.
Esta flexibilidade metabólica é uma importante razão
que explica o poder de sobrevivência em tempos de
escassez alimentar do ser humano.

Exercício físico
O exercício físico eleva a temperatura corporal,
gerando um estresse oxidativo momentâneo, e,
como resposta, o aumento da função e do conteúdo
mitocondrial nas células. Os estudos mostram que,
de forma cíclica e adaptativa, a maior necessidade
de energia acarreta na maior necessidade de mitocôndrias nas células musculares. O que isso significa
é que, ao se exercitar, você está justamente pedindo
ao seu corpo que lhe forneça mais energia, e ele
responde aumentando seu próprio número de mitocôndrias.20-23 Sob o mesmo raciocínio, pesquisadores
vêm atualmente estudando o valor da sauna para a
biogênese mitocondrial.
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Minimizar a exposição
a tóxicos mitocondriais
Os xenobióticos (pesticidas agrícolas, inseticidas,
plásticos, produtos de limpeza, fármacos), poluentes
orgânicos quando persistentes e/ou metais pesados
danificam a membrana mitocondrial.8 A terapia de
quelação ajuda na remoção do excesso de metais
pesados do corpo.

Restrição calórica
ou prática do jejum
Além da dieta cetogênica, estas estratégias dietéticas ajudam a reduzir ou manter baixo o nível de
insulina bem como melhorar a sensibilidade dos
receptores de insulina – característica comum entre
as pessoas mais longevas. O jejum estimula a autofagia, otimizando a função biológica.24
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Suplementos
Existem vários suplementos que podem melhorar a
função mitocondrial bem como proteger as mitocôndrias, dentre os quais:
Antioxidantes
Inibem a ação negativa do excesso de radicais livres
(estresse oxidativo) nas células e mitocôndrias, mas
eles não podem reparar os danos que já foram feitos.
Exemplos de antioxidantes: vitaminas C e E, selênio, ácido alfa lipoico (ALA), resveratrol, melatonina,
curcumina e catequinas.25
Fosfolipídios e ômega-3
Os fosfolipídios, como a lecitina, e outros lipídios
especiais como o ômega-3 são componentes formadores das membranas externas e internas que dão
forma às mitocôndrias e células. Essas membranas
abrigam esteróis e uma grande variedade de proteínas que desempenham a função de selecionar o que
entra e o que sai, mantendo a integridade da mitocôndria, e também possuem receptores que permitem que cada célula se comunique com o resto do
organismo humano e funcione de forma coordenada
e saudável.25,35
Shilajit
Um tipo de óleo mineral (e/ou talvez vegetal) espesso
e viscoso encontrado principalmente no Himalaia,
Tibete, montanhas do Cáucaso e Paquistão. Pesquisas demonstraram que os seus componentes servem
como reservatórios de elétrons para a CoQ10 permanecer ativa por mais tempo.29-31
Coenzima Q10 (CoQ10)
Presente em todas as células e particularmente de
maneira concentrada nas mitocôndrias onde exerce
proteção, a CoQ10 participa da produção e transferência de ATP (fosforilação oxidativa) e combate
o excesso de radicais livres (função antioxidante
das membranas mitocondriais). Estudos mostram
que aumentar os níveis desta coenzima através da
suplementação melhora o transporte de elétrons
mitocondriais se as células estiverem deficientes
dela ou não.26,27,43-46,53

PQQ (pirroloquinona quinona)
A deficiência de PQQ tem um efeito negativo em
438 genes – especialmente aqueles envolvidos no
estresse celular, sinalização celular, transporte de
metabólitos e na biogênese mitocondrial. Apresenta
ação comprovada de estímulo à biogênese mitocondrial.28,36-39
Niagen®
Também conhecido como ribosídeo da nicotinamida, esta fórmula patenteada e única disponível no
mercado atual se originou do estudo da vitamina B3
encontrada de maneira residual no leite e atua como
um dos precursores da coenzima NAD+ (dinucleotídeo de nicotinamida e adenina) – molécula essencial
de comunicação entre o núcleo celular e as mitocôndrias. Um ensaio clínico de Niagen® demonstrou que
o composto é seguro e aumenta comprovadamente
os níveis de NAD+, metabólito celular também crítico
para a produção de energia celular e proteção contra
o estresse e danos ao DNA.41,42
L-carnitina
Está diretamente envolvida no transporte de ácidos
graxos para a matriz mitocondrial para subsequente
oxidação, mas também funciona na remoção do
excesso de grupos acilo do corpo e na modulação da
homeostase da coenzima intracelular A (CoA). Devido
à sua importância e demanda, a L-carnitina geralmente
é mantida dentro de limites de concentração
relativamente estreitos, sendo sua suplementação
importante para as funções mitocondriais.50
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RENOVE, REPARE E
ALIMENTE AS SUAS
MITOCÔNDRIAS
Quando crianças, pulamos, corremos, “agitamos os
nossos arredores” durante bastante tempo antes
das nossas "baterias" precisarem ser carregadas.
Com os anos, além de nos cansarmos mais rapidamente, nossas baterias parecem que não carregam
tão eficientemente. O que está acontecendo, nos
perguntamos.

O metabolismo mitocondrial é complexo e tentamos
resumir alguns de seus aspectos para a compreensão de sua importância para as nossas vidas.
Mas, é interessante notar que não podemos apontar,
por exemplo, os radicais livres, ROS, insulina ou as
proteínas como os vilões de nossas mitocôndrias ou
nossa falta de energia. De fato, os reais vilões parecem ser os excessos.
O excesso de radicais livres danifica as células, mas
sua existência no organismo tem importante papel na
fisiologia. O excesso de ROS é prejudicial às mitocôndrias, mas sua presença é benéfica nas interações do
metabolismo mitocondrial. A insulina é um hormônio de extrema importância para controlar o armazenamento de nutrientes, convertendo o excesso
de carboidratos em gordura, mas o excesso de seu
estímulo pode levar ao envelhecimento precoce.
A proteína é essencial para os nossos músculos,
mas no caso de doenças crônicas, o seu excesso se
torna contraproducente.

Então, se você é jovem e saudável,
pensando no longo prazo, uma
palavra de recomendação para
você conservar a sua saúde
mitocondrial é o equilíbrio,
através de uma dieta e estilo
de vida saudáveis.
Mas, independentemente da
idade, se você sente uma certa
deficiência na sua energia ou
saúde, esperamos ter trazido
alguns exemplos de estratégias
que podem ajudar a prevenir
ou reparar a possível disfunção
mitocondrial. Converse com seu
médico ou nutricionista e veja
o que mais pode ser feito pela
sua saúde mitocondrial.
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PREVENÇÃO
E TRATAMENTO
NATURAL
DA INFECÇÃO
URINÁRIA
Cranberry e D-manose
como alternativa
ao uso de antibióticos

T

odos os anos, as Infecções do Trato Urinário (ITUs) afetam mundialmente mais de 150
milhões de pessoas.1 Você provavelmente
vai se surpreender, mas, de acordo com a American
Urological Association, as infecções do trato urinário
causadas por bactérias – que podem afetar a uretra
(uretrite), a bexiga (cistite), os ureteres (ureterite)
e os rins (pielonefrite) –, estão entre as condições
médicas mais comuns e recorrentes, especialmente
para as mulheres.2
Os dados apontam que aproximadamente 40% das
mulheres e 12% dos homens experimentam pelo
menos uma ITU sintomática durante a vida. Dentre
as mulheres, cerca de 25% sofrem de ITU recorrente,
ou seja, quando ocorrem duas ou mais vezes em um
período de 6 meses.2–12
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POR QUE A MULHER TEM
MAIS INFECÇÃO URINÁRIA?
O equilíbrio da flora vaginal está diretamente ligado
à manutenção da saúde do trato urinário feminino.
O tipo de infecção mais comum entre as mulheres
em idade fértil, pré-menopausadas e gestantes é a
vaginose bacteriana, caracterizada pelo supercrescimento de bactérias patógenas na vagina, alteração
do pH vaginal e significativa redução das bactérias
da espécie Lactobacillus.21,22
Em geral, a anatomia feminina tem um papel significativo no desenvolvimento das infecções do trato urinário. Com uma uretra mais curta e mais próxima ao ânus
que a uretra masculina, as bactérias têm acesso mais
fácil à bexiga, onde se aderem às células mucosas
ao longo do trato urinário, colonizam e se proliferam.
A bactéria Escherichia coli (E. coli) é o agente causal
de 80 a 85% de ITUs agudas e não complicadas.
Uma vez no trato urinário, as bactérias enfrentam
uma formidável combinação de mecanismos de
defesa que incluem o fluxo de urina e diversos fatores antimicrobianos.19 No entanto, esta defesa pode
ser prejudicada quando a imunidade está mais baixa,
tornando-se um dos facilitadores para o início da
inflamação na bexiga ou no trato urinário inferior
conhecida como cistite.

O belo processo de cultivo
e colheita do cranberry
No outono americano, o cranberry atinge seu pico de cor e sabor
e então está pronto para a colheita. Os cranberries crescem em
pequenas videiras cultivadas em áreas de terreno macio e pantanoso que permanecem dando frutos por longos anos – existem
videiras centenárias! As frutas frescas vendidas nos supermercados são colhidas através da colheita seca que é feita através de
máquinas semelhantes a grandes cortadores de grama e representa apenas uma pequena porcentagem da produção. Já a
colheita úmida, que representa cerca de 95% da produção, acontece por inundação. Os produtores usam “bombas de água” que,
através da agitação, soltam o cranberry das videiras fazendo-o
flutuar, proporcionando um verdadeiro espetáculo de cor. Essa
capacidade de flutuar acontece porque o cranberry possui em seu
interior uma espécie de “bolsa de ar”.38,39 Assim, os produtores recolhem os frutos da água e os levam até as áreas de processamento.
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Como uma forma de comparação de fácil entendimento, o trato urinário reage à infecção bacteriana
da mesma forma que o sistema respiratório reage
ao vírus da gripe: os tecidos tornam-se inflamados,
irritados e inchados. Assim, da mesma maneira
que é difícil respirar através de narinas inflamadas,
também é difícil a passagem da urina pelos ductos
urinários inchados e inflamados – condição que
obstrui parcialmente o fluxo de urina e provoca dor
durante a micção, um dos principais sintomas das
infecções urinárias.

COMO OCORRE
A INFECÇÃO URINÁRIA
O primeiro passo para o desenvolvimento da infecção é a adesão de certas bactérias ao epitélio do
trato urinário. Conhecer esta parte é muito importante para se entender como acontece a colonização
e, então, como funciona a prevenção ou o tratamento
natural, ou seja, sem o uso de antibióticos.
Essa adesão acontece pois as bactérias possuem
fímbrias, que são como “braços" que servem para
se agarrar às paredes do trato urinário. As fímbrias
produzem um tipo de “cola" chamada adesina que
fortalece a adesão, possibilitando que as bactérias
se multipliquem e produzam toxinas que causam
danos às células dos tecidos.5,19

Prevenção e tratamento natural da infecção urinária

OS DOIS TIPOS DE FÍMBRIAS DAS
BACTÉRIAS MAIS COMUNS DAS ITUs
SÃO O TIPO I E O TIPO II: 12,22–27

O PODER DOS COMPOSTOS
DO CRANBERRY CONTRA
A INFECÇÃO URINÁRIA

AS FÍMBRIAS TIPO I (sensíveis à D-manose e resistentes às
proantocianidinas) possuem como receptores o carboidrato
manose e a proteína Tamm-Horsfall, e estão presentes em
mais de 80% dos tipos de E. coli uropatogênicas.

O tratamento padrão preconizado para as ITUs é o
uso de antibióticos. No entanto, o que vemos é uma
crescente incidência de resistência bacteriana que
justifica a necessidade de alternativas terapêuticas e
preventivas diferenciadas.3,4,6,9-11,13,14

AS FÍMBRIAS TIPO II (sensíveis às proantocianidinas e
resistentes à D-manose) possuem como receptores parte de
um glicoesfingolipídio (Gal-Gal) e estão relacionadas tanto
com as infecções mais brandas quanto com as infecções
mais severas, como as pielonefrites (infecção dos rins).

O grande número de mulheres
que apresenta infecções recorrentes
evidencia também o quão perigoso
pode ser o ciclo vicioso que envolve
o uso de antibióticos. O tratamento
com antibióticos pode causar
efeitos não desejados como a
destruição da microflora benéfica,
o que, consequentemente, causa
a infecção oportunista por fungos
(candidíase), além de favorecer
a crescente resistência bacteriana.
Quando as bactérias causadoras da infecção não são
eliminadas totalmente, elas geram mutações ainda
mais resistentes e biofilmes (espécie de capa protetora) que dificultam a ação do sistema imunológico e
dos próprios antibióticos, reiniciando uma nova infecção que pode ser ainda mais grave.15-20
A mais conhecida opção natural preventiva de
infecções urinárias recorrentes vem da América do
Norte, através de pesquisas sobre os compostos
do cranberry (Vaccinium macrocarpon), também
chamado de oxicoco. Este fruto de sabor ácido está
classificado dentre os 50 mais potentes alimentos
antioxidantes28 e possui uma característica muito
importante na prevenção e tratamento das ITUs:
fornece uma classe de flavonoides com potente ação
antimicróbica – as proantocianidinas (em especial,
as PACs tipo A) – e o carboidrato D-manose. A combinação inteligente destes compostos combate a capacidade de adesão das bactérias através das fímbrias.

EFEITO PROTETOR
DAS PROANTOCIANIDINAS
As proantocianidinas (PACs) tipo A do cranberry, através de um processo conhecido como bacteriostase
(inibição do crescimento e reprodução das bactérias), ligam-se às fímbrias tipo II (resistentes à D-manose) das bactérias, evitando que se “agarrem” ao
revestimento celular do trato urinário e sendo mais
facilmente eliminadas.
Alimentos ricos em PACs induzem a produção de
certos metabólitos na urina (alcoóis alílicos), os
quais também protegem a bexiga contra infecções.
Esses metabólitos são uma das substâncias responsáveis pelo odor forte da urina e sua produção ocorre
a partir de diversas substâncias provenientes de
alimentos. Mas é importante observar que apenas
alguns alimentos contêm PACs do tipo A, como é o
caso das ameixas, amendoim, abacate, lingonberry
(amora alpina) e, especialmente, o cranberry americano e a canela.37,41,55-58
Os efeitos da bacteriostase provocado pelo
cranberry, ou seus extratos, já foram comprovados
em vários estudos.29–35,53 Um destes foi em 2009,
quando um grupo de pesquisadores comparou diretamente um antibiótico com o suplemento diário de
extrato de cranberry em mulheres que sofriam de
infecção recorrente. O cranberry (500mg) e o antibiótico (100mg de trimetoprina) mostraram ser quase
igualmente eficazes na prevenção de ITUs, mas o
cranberry não apresentou nenhum efeito colateral
apresentado pelos antibióticos.36
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EFEITO PROTETOR
DA D-MANOSE
Ainda pouco difundida no Brasil, porém já conhecida
há décadas em países como os Estados Unidos, a
D-manose é comprovadamente eficaz no tratamento
da infecção urinária causada por E. coli (bactéria
formada por fímbrias do tipo I). A D-manose é um
gliconutriente (açúcar natural) produzido pelo nosso
corpo, mas também encontrado em vegetais, como
o brócolis e a berinjela, em grãos, como o feijão e o
feno-grego, e nas frutas como amora, maçã, pêssego
e, em maior quantidade, no cranberry.5,40-42
Diferente da glicose, a D-manose é absorvida lentamente e não é transformada em glicogênio (reserva
energética), ou seja, sua metabolização é extremamente baixa.9,14,43 Assim, a D-manose circula livre
pela corrente sanguínea, é filtrada pelos rins e então
transportada para a região da bexiga.

TRATO URINÁRIO
SEM SUPLEMENTAÇÃO

As células do epitélio urinário são constituídas de
glicoproteínas que contêm D-manose em sua estrutura, sendo que as fímbrias do tipo I das bactérias
E. coli possuem receptores (adesinas) compatíveis.9,14,44 Quando essas bactérias são expostas a
uma grande quantidade de D-manose livre na bexiga
(durante tratamento), se ligam à ela, como se fosse
uma isca, ao invés da D-manose da estrutura das
células do epitélio urinário, uma inibição competitiva
que evita a aderência e, consequentemente, o início
da infecção.
Uma vez ligadas à D-manose livre, as bactérias não
conseguem aderir ao epitélio do trato urinário e são
expulsas da bexiga na próxima micção (urina).9 Além
da ligação às fímbrias bacterianas, a D-manose atua
na ativação da proteína Tamm-Horsfall, que desempenha papel fundamental na defesa do organismo
contra ITUs.25-27,45

Fímbria

BACTÉRIA

E. COLI

Adesão da bactéria

Célula do epitélio urinário

TRATO URINÁRIO
COM SUPLEMENTAÇÃO
Eliminação pela urina
BACTÉRIA E. COLI

Célula do epitélio urinário

Legenda:
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D-manose do epitélio urinário

D-manose suplementada

Gal-Gal do epitélio urinário

PACs suplementadas
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Estudo publicado no World Journal of Urology reuniu
um grupo de 308 mulheres com uma média de idade
de 49 anos e com histórico de infecção urinária recorrente e dividiu-as em 3 grupos: grupo D-manose,
grupo antibiótico e grupo placebo. Após 6 meses de
tratamento, das 103 mulheres que receberam 2g de
D-manose ao dia, apenas 15 apresentaram infecção
recorrente, contra 21 mulheres do grupo que recebeu
antibiótico e 62 do grupo placebo.8
Estudos in vivo e in vitro demonstraram a capacidade
da D-manose de ser rapidamente absorvida e de reduzir a carga bacteriana no trato urinário em até 2 vezes
e no interior da bexiga em mais de 4 vezes.9,11,46–51
Recentemente, um estudo realizado pelo Departamento de Obstetrícia Ginecológica e Ciências Urológicas da Universidade de Roma encontrou uma taxa
de cura da cistite de mais de 90% nas participantes
do grupo da D-manose.9

PROBIÓTICOS
CONTRA INFECÇÕES
URINÁRIAS
Uma das estratégias para reduzir os efeitos
adversos dos antibióticos é o uso de probióticos (bactérias benéficas) para restaurar
o equilíbrio da flora intestinal após tratamento com antibióticos ou desequilíbrios
imunológicos. A participação benéfica dos
probióticos Lactobacillus na flora vaginal
e sua significativa redução em quadros
de vaginose bacteriana deu origem ao
conceito de seu uso oral ou vaginal na
prevenção e auxílio no tratamento dessas
infecções.22,52
Estudo in vitro publicado em 2016 pelo
Journal of Functional Foods demonstrou
que a combinação de PACs e probióticos
demonstrou ser anti-invasiva, indicando
que os probióticos podem contribuir com
um ambiente inóspito à E. coli no trato
gastrointestinal.22
Ao testar a união dos compostos do
cranberry com o probiótico Lactobacillus
para o tratamento de cistite em mulheres, um estudo publicado em 2014 pelo
Journal of Clinical Gastroenterology usou 2
doses diárias de um suplemento contendo
250mg de D-manose, 500mg de extrato
de cranberry padronizado em PACs e uma
combinação de Lactobacillus durante
30 dias (fase inicial), e 1 dose diária até
completar o tratamento (60 dias). Todas as
participantes relataram melhora significativa dos sintomas de cistite, com diminuição gradativa do quadro.54
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A UNIÃO FAZ A FORÇA

HÁBITOS SIMPLES E EFICAZES
QUE DEVEM SER SEGUIDOS,
ESPECIALMENTE POR MULHERES, PARA
UMA BOA SAÚDE DO TRATO URINÁRIO:

1.

Beber muita água durante todo o dia ou bebidas
com ação diurética (chá-verde, hibisco, cavalinha,
carqueja, erva-doce) – isso ajuda a diluir a urina
e aumenta a excreção urinária.

2.

Urinar sempre que sentir vontade – não se deve
“segurar” a urina.

3.

Para mulheres, após urinar ou realizar suas
necessidades fisiológicas, sempre limpar a região
de frente para trás (e nunca o contrário!) e dar
preferência ao uso de papel higiênico sem perfume.
O uso de lenço umedecido também é
uma recomendação eficaz, desde que não
contenha perfume.

4.

Evitar banhos de banheira.

5.

Higienizar a área íntima antes e depois da relação
sexual. Caso tenha à disponibilidade, o uso de
ducha higiênica é indicado.

6.

Evitar o uso de desodorantes íntimos – podem
causar irritação.

7.

Dar preferência aos absorventes externos ou
internos feitos de algodão*.

*A grande maioria das mulheres não sabe, mas, atualmente,
menos de 1% dos absorventes são feitos de algodão.
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A importância da descoberta do uso das fontes
naturais de D-manose (bloqueio das fímbrias tipo I)
com PACs tipo A (bloqueio das fímbrias tipo II) como
substâncias que atuam indiretamente de maneira
antimicrobiana, impedindo o surgimento de infecções urinárias por E. coli, é surpreendente porque
ambas realizam essa façanha sem matar uma
única bactéria. Diferentemente, os tão conhecidos
e recorridos antibióticos matam as bactérias indiscriminadamente, isto é, tanto as maléficas quanto
as benéficas, o que pode apresentar um risco para
a saúde de muitas mulheres, crianças, gestantes e
idosos – populações já muito suscetíveis.
Incluir alimentos funcionais, seus extratos e probióticos à dieta é a tendência e o caminho apontado pela
ciência para a manutenção da saúde naturalmente.
Há anos se sabe que o cranberry age como preventivo de infecções urinárias, mas não se entendia por
qual mecanismo agia. Ademais, muitos dos estudos
eram executados usando o suco da fruta ao invés de
seu composto padronizado acrescido de D-manose,
o que resultava em achados não consistentes.
Hoje, entendendo-se o mecanismo de ação dos
compostos do fruto (por bloqueio da adesão bacteriana na bexiga), torna-se possível a utilização de
suplementos que usam esse princípio para bloquear
as fímbrias tipo I e II das bactérias com maior eficácia que o uso do suco de cranberry. Este aprender
com a natureza, a compreensão de sua inteligência e
mecanismo, pode ajudar o homem a achar soluções
inovadoras e impensáveis alguns anos atrás.

Prevenção e tratamento natural da infecção urinária
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Ultrapasse seus limites: Suplementos Pré-treino

Conseguir ir mais longe, levantar
mais peso, fazer mais uma
repetição, bater o seu próprio
recorde e ultrapassar as suas
próprias metas. Com visão,
dedicação, determinação, disciplina
e hábitos saudáveis, isto é possível.

Como escolher as que trazem os melhores
resultados físicos? Aqui, detalhamos algumas das melhores opções de substâncias
que podem ser utilizadas como pré-treino,
seus benefícios e funcionalidades.

evantar cedo para treinar antes de
iniciar as atividades diárias ou após
um longo dia de compromissos
profissionais, horas de trânsito, estresse
e alimentação nem sempre equilibrada,
podem tornar os treinos um desafio. Nesses
momentos, uma nutrição inteligente ou
funcional pode ser uma grande aliada
para nos mantermos motivados e, assim,
alcançarmos os resultados esperados.
O que você ingere antes ou depois dos treinos ajuda a determinar de que maneira o seu
corpo e mente trabalharão e como utilizarão
a energia fornecida ou acumulada.

A Palatinose™ é a isomaltulose patenteada
produzida a partir da ação de uma enzima
sobre a sacarose extraída da beterraba, se
tornando um carboidrato que disponibiliza
energia gradual e prolongada aos músculos
e cérebro devido à sua lenta, mas completa
metabolização.1-3 Apresenta baixo índice
glicêmico (IG 32) e insulinêmico, ou seja, não
gera picos de glicose e insulina no sangue.4-6

L

Quando os treinos são intensos, ou quando
o corpo e a mente precisam de uma ajuda,
alguns macronutrientes, fitonutrientes e
substâncias estimulantes, conhecidos como
pre-workout ou pré-treino, podem restabelecer os ânimos e contribuir com seu desempenho na atividade física.
O mercado de suplementos Pré-treino se
tornou popular nos últimos anos para atender a grande demanda de pessoas que têm
uma rotina atarefada e não querem abrir
mão da prática do esporte ou de seus treinos regulares. No entanto, muitos desses
suplementos não têm a simpatia de médicos
e nutricionistas. Isso porque, em sua maioria, as fórmulas contêm, dentre seus componentes, carboidratos simples de alto índice
glicêmico, adoçantes artificiais e substâncias estimulantes proibidas ou altamente
prejudiciais à saúde.
Com base nisto, a dúvida que fica é: o que
é um bom pré-treino? Quais são as substâncias que podem nos auxiliar de maneira
segura sem causar efeitos indesejáveis?

Isomaltulose (PalatinoseTM)

COMO FUNCIONA: o fluxo constante de
energia proporcionado pela Palatinose™
prevê o esgotamento antecipado das reservas de glicose durante o treino, o que pode
causar fadiga repentina, perda da concentração e do desempenho. Outro benefício de
grande importância é a promoção da queima
de gordura corporal.7,8 De acordo com estudos clínicos4,8-10, a proporção de energia
proveniente da mobilização da gordura foi
até 25% maior em pessoas que utilizaram
Palatinose™, quando comparada a das que
utilizaram um carboidrato de alto IG. O pico
de insulina alcançado após o consumo de
carboidratos de alto índice glicêmico (como
a dextrose e a maltodextrina) é um dos
elementos que contribuem para o aumento
do peso corporal, já que a elevada disponibilidade de insulina no sangue inibe a lipólise
(queima de gordura).10-12
PARA QUE SERVE: o uso de carboidratos
de liberação lenta está indicado para manter a
performance e disposição para se fazer uma
atividade física por mais tempo. Pessoas que
apresentam fadiga precoce após os 20 a 30
minutos de treinamento também podem se beneficiar. Atletas que fazem práticas muito prolongadas (como triatletas, maratonistas e escaladores)
idealmente precisam repor carboidratos para
manter a energia e evitar a fadiga.
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Creatina (Creapure™)
A creatina é um composto inicialmente produzido
a partir de 3 aminoácidos (L-glicina, L-arginina e
L-metionina) e armazenada predominantemente nos
músculos esqueléticos (cerca de 95%).13 A demanda
diária de creatina que o corpo precisa para manter seu
pleno funcionamento varia de 1 a 3g, a qual pode ser
obtida através de alimentos de origem animal, como
carne vermelha, aves e ovos, ou através da produção
endógena. Uma vez que as principais fontes de creatina são de origem animal, a sua suplementação pode
ser uma importante alternativa para vegetarianos e
veganos.
COMO FUNCIONA: uma vez dentro das células, a
creatina é convertida em fosfocreatina que se torna
uma grande reserva prontamente disponível para
a produção de ATP (energia da célula). Quando os
músculos utilizam esse ATP de forma rápida e intensa,
a não disponibilidade de creatina pode ser um fator
limitante para a produção de energia. A suplementação de 20g/dia de creatina em curto prazo (5 a 7 dias)
aumenta a sua reserva total em até 30% e a reserva
de fosfocreatina em até 40%; além disso, estudos
demonstraram que ocorre uma melhora de até 15%
na força máxima, diminuição de lactato, rápida regeneração de ATP e aumento do desempenho neuromuscular. Sob doses de manutenção, em média de 3
a 5g/dia por tempo prolongado (60 dias), resulta em
aumentos de força máxima (até 25%), massa livre de
gordura, número de repetições nas séries realizadas
e massa muscular.13-28
Creapure™ é uma creatina monohidratada vegana altamente purificada. Reconhecida internacionalmente
por sua superior qualidade, é produzida na Alemanha
com exclusivo processo patenteado pela Alzchem
Trotsberg GmbH, onde cada lote produzido é testado
individualmente quanto à pureza, através da análise
por HPLC (High Performance Liquid Chromatography),
método analítico de alta precisão.
PARA QUE SERVE: as atividades físicas de explosão ou
de alta intensidade, que necessitam de energia rápida, são as
que melhor se beneficiam do uso de creatina. Outro benefício
reconhecido é a velocidade de recuperação muscular após
um treino. A presença de níveis adequados de creatina, ou
seu uso logo após um treino intensivo, faz que no dia seguinte
já se tenha maior disposição energética para voltar a treinar.
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L-Taurina
A L-taurina é um aminoácido produzido principalmente no fígado a partir de outros dois aminoácidos:
cisteína e metionina. Encontrado em todos os tecidos do corpo humano, apresenta alta concentração
no coração, músculos esqueléticos e cérebro.29
COMO FUNCIONA: no coração, fortalece e estabiliza
o ritmo cardíaco através da manutenção da função
contrátil normal dos músculos cardíacos.30,31 Nos
músculos esqueléticos, acelera a recuperação do
cansaço muscular e prolonga a tolerância à exaustão – importante no aumento da força e consequente
melhora do desempenho e diminuição do dano muscular –, favorece a contração muscular, proporcionando
maior resistência física e atua como antioxidante,
protegendo as células contra a ação dos radicais
livres produzidos durante a atividade física.30-33
No cérebro, a L-taurina atua como uma geradora
de novos neurônios e neuroprotetora, restaurando a
atividade das enzimas com papel crítico na regulação e interação de neurotransmissores (acetilcolina,
GABA e glicina), melhorando assim a capacidade de
aprendizagem, memória, foco e reduzindo a tensão,
ansiedade e insônia.42-49 A L-taurina também atua
na melhora do funcionamento do metabolismo da
glicose e dos aminoácidos, estimulando a secreção de insulina pelo pâncreas, e auxiliando assim o
anabolismo.31
PARA QUE SERVE: a L-taurina tem a capacidade de
reduzir a percepção do cansaço durante a atividade física,
além de acelerar a recuperação da fadiga. Assim, é de
grande ajuda para quem quer se esforçar mais nos exercícios. Quem tem sensação de cansaço logo no início do
treino pode se beneficiar muito com o seu uso.
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D-ribose
A D-ribose é uma pentose (monossacarídeo de cinco
carbonos) de zero índice glicêmico (IG). Componente
fundamental na formação dos principais constituintes das células, como o RNA e DNA, além do ATP.
É produzida por alguns órgãos do corpo como o
fígado, coração, cérebro e tecidos musculares, mas
apenas o suficiente para as necessidades básicas.

TCM
Os triglicerídeos de cadeia média (TCMs) são um tipo
de gordura saturada benéfica em que os ácidos graxos
têm de 6 a 12 carbonos, onde se destacam os ácidos
caprílico (C8), cáprico (C10) e láurico (C12), como os
componentes principais e mais importantes.62-68
COMO FUNCIONA: por apresentarem uma cadeia
de triglicerídeos menor, a digestão e absorção dos
TCMs não estimula a liberação da bile (sais biliares)
e não requer a ação das enzimas lipases, ou seja,
diferente de outros tipos de gordura, os TCMs são
facilmente absorvidos, já que atravessam a mucosa
intestinal e são diretamente transportados do intestino para o fígado, onde são imediatamente metabolizados. Parte é utilizado para a termogênese e
a outra parte convertidos em cetonas – fontes de
energia imediata para os músculos e cérebro.

COMO FUNCIONA: diferentemente da Palatinose™,
este carboidrato simples é de rápida absorção pelas
células (95%) e passa diretamente para a corrente
sanguínea, servindo assim de substrato para a
produção de ATP, muito importante para os exercícios extenuantes.
PARA QUE SERVE: seu papel como suplemento energético precursor da formação de ATP torna a D-ribose um
excelente nutriente para a utilização por todas as pessoas
que necessitam de um aporte rápido de energia. Estudos
clínicos mostram que a sua suplementação melhora significativamente a força e a resistência física e pode diminuir
o tempo de recuperação muscular, pois refaz rapidamente
os níveis energéticos intracelulares, reduzindo câimbra,
fadiga e dor tardia.99-102
A D-ribose pode trazer benefícios para pacientes com fibromialgia e cardiopatas.103-110 Seu uso por diabéticos e por
pacientes com hiperuricemia (excesso de ácido úrico no
sangue) deve ser acompanhado por um médico.92-98

PARA QUE SERVE: o TCM proporciona energia instantânea aos músculos e ao cérebro, aumentando o foco, sem
produzir picos de glicose no sangue.62-68

FADIGA MUSCULAR
Um dos fatores associados à fadiga muscular é o
acúmulo de ácido lático, um metabólito produzido
durante o exercício físico intenso, responsável pela
sensação de queimação nos músculos e que reduz
a capacidade das células musculares de produzirem
ATP (energia), prejudicando assim a contração muscular. Estudos apontam que a creatina, o magnésio, a
L-taurina e os eletrólitos previnem o dano muscular

causado pelo excesso de ácido lático. A creatina e o
magnésio reduzem a produção de ácido lático, a L-taurina
facilita a sua eliminação, e os eletrólitos (sódio e cloreto)
promovem um melhor transporte de L-taurina nos tecidos.
O sinergismo entre essas substâncias, como o magnésio
taurato (associação do magnésio à L-taurina), ou quando
usadas em associação, evita a acidose muscular e a
fadiga muscular.33-39
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Termogênicos naturais
Substâncias termogênicas são aquelas capazes de
aumentar a temperatura corporal. Esta produção
de calor no organismo acelera o metabolismo e
promove a utilização de fontes energéticas primárias
aumentando a queima da gordura e melhorando a
performance. O exercício por si só é um multiplicador
da perda de gordura corporal que, quando associado
às substâncias termogênicas, queima ainda mais
calorias advindas especificamente dos estoques de
gordura. O uso de substâncias termogênicas potencializa a redução do peso corporal, como mostra
estudo publicado em 2017 que avaliou a eficácia da
combinação de chá-verde, capsaicina e gengibre.40
CHÁ-VERDE: alguns alimentos fornecem naturalmente
substâncias que atuam na termogênese, tais como o
chá-verde, que contém cafeína e epigalocatequinas – os
quais estimulam o catabolismo lipídico e a utilização dos
estoques de gordura como fonte de energia, aumentando
os níveis metabólicos. Estudos em humanos apontam que
a ingestão de chá-verde rico em EGCG (epigalocatequina
galato) associada à prática de exercícios físicos promove a
oxidação de gordura e aumenta o gasto energético através
da estimulação da lipólise (queima de gordura).
GENGIBRE: estimula a produção de catecolaminas (dopamina, epinefrina e norepinefrina) que também estimulam a
lipólise. Adicionalmente, o gengibre diminui a absorção da
gordura ingerida.47-49
CAFEÍNA: inibe a enzima que degrada o AMPc (substância que, através da liberação de catecolaminas, ativa a
lipólise), promovendo tanto o aumento, quanto o tempo da
lipólise.53-61

ÓLEO DE CÁRTAMO: é composto por CLA (ácido linoleico conjugado), ácido oleico e linolênico, os quais agem
inibindo a ação de uma enzima que permite a entrada de
gordura nas células adiposas (responsáveis pelo armazenamento de gordura).50-52
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PIMENTA: a pimenta contém capsaicina – vasodilatador
que favorece a lipólise. Estudos mostram que a capsaicina
e seu análogo capsiate podem aumentar o gasto energético
através do aumento da oxidação de gordura, ativando a
termogênese do tecido adiposo e diminuindo o apetite.41-46
PARA QUE SERVEM OS TERMOGÊNICOS: para
quem está fazendo atividade física, auxilia para perda de
massa gorda. O aumento do catabolismo que os termogênicos promovem pode fazer com que menos atividade signifique mais resultados objetivos na forma corporal.

Vasodilatadores
Substâncias vasodilatadoras presentes em alimentos como a beterraba, melancia, alho, pimenta, espinafre, cacau, banana, oleaginosas e abacate podem
contribuir para a melhora do desempenho durante a
prática de exercícios físicos e promover uma acelerada recuperação no pós-treino, uma vez que favorecem a distribuição dos nutrientes para os músculos,
criando um estado anabólico.
Um alimento vasodilatador muito conhecido por
praticantes de atividades físicas é a beterraba. Rica
em nitratos e L-citrulina (precursora da L-arginina), a
beterraba contribui para o aumento de óxido nítrico
circulante, que está diretamente ligado ao relaxamento das paredes dos vasos sanguíneos, resultando
em maior fluxo de sangue e oxigenação necessários
à contração muscular e aporte de nutrientes para os
músculos.72-77 Além do óxido nítrico, outras substâncias, tais como o potássio, a capsaicina e niacina
(vitamina B3) também atuam como vasodilatadores.
PARA QUE SERVEM: ideal para quem quer se recuperar mais rapidamente de exercícios extenuantes e que
tem pressa para obter resultados com a atividade física.
Os vasodilatadores fazem com que todos os nutrientes
descritos anteriormente cheguem mais rápido e eficazmente aos músculos.
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Eletrólitos
Os principais eletrólitos (sódio, potássio, cloreto e
magnésio) são perdidos em grande quantidade pelo
excesso de suor em atividades prolongadas, principalmente sob calor intenso e ingestão insuficiente de
líquidos. Para uma eficaz hidratação, o consumo de
água deve estar atrelado ao de eletrólitos.39,69-71
O sódio é essencial à absorção de glicose e transporte de diversas substâncias no intestino. O potássio é fundamental ao transporte de oxigênio, regula
a pressão arterial e auxilia na contração muscular.
O cloreto é responsável por manter o sangue dentro
dos vasos, conduzir as transmissões nervosas e
regular a contração muscular. Já o magnésio auxilia na absorção de potássio evitando câimbras.
A presença de quantidades adequadas de potássio, sódio e cálcio são fundamentais às contrações
musculares, evitando a fadiga.
PARA QUE SERVEM: para atividades de tempo prolongado ou que apresentam alta transpiração. A hidratação é
fundamental para manter o rendimento prolongado, e os
eletrólitos são fundamentais para que a hidratação chegue
ao interior das células.
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VAMOS TREINAR MAIS!
Podemos resumir a utilidade
dos suplementos pré-treino
como otimizadores da
atividade física. Uma
nutrição inteligente aumenta
a força e duração dos
treinos, resultando em mais
massa muscular e queima
de gorduras. Além desses
benefícios, o mais importante
pode ser a motivação
extra para que as pessoas
incorporem o hábito regular
da atividade física em suas
rotinas – a maior dificuldade
encontrada pela maioria da
população.
Muitas pessoas sentem uma
motivação inicial, mas a
fadiga e a não percepção dos
resultados tão rapidamente
quanto desejados
frequentemente minam esse
impulso de ação para atingir
seus objetivos. Assim, com a
ajuda de um bom pré-treino
e acompanhamento de
um profissional de saúde
especializado em nutrição
esportiva, as pessoas estão
encontrando um suporte
ou facilitador para que a
motivação perdure e para que
alcancem mais rapidamente
os resultados desejados.
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Referências
1. Tonouchi H, et al. Studies on absorption and
metabolism of palatinose (isomaltulose) in rats. Br J
Nutr. 2011

18. Holloway GP, et al. Regulation of skeletal muscle
mitochondrial fatty acid metabolism in lean and obese
individuals 1 – 4. Am J Clin Nutr. 2009

2. Holub I, et al. Novel findings on the metabolic
effects of the low glycaemic carbohydrate isomaltulose
(Palatinose?). Br J Nutr. 2010

19. Maresch CC, et al. Low Glycemic Index Prototype
Isomaltulose?Update of Clinical Trials. Nutrients. 2017

3. Maresch CC, et al. Low Glycemic Index Prototype
Isomaltulose?Update of Clinical Trials. Nutrients. 2017
4. Ang M; Linn T. Comparison of the effects of slowly and
rapidly absorbed carbohydrates on postprandial glucose
metabolism in type 2 diabetes mellitus patients : a
randomized trial 1 – 3. Am J Clin. Nutr. 2014
5. Van Can JGP, et al. Reduced glycaemic and
insulinaemic responses following trehalose and
isomaltulose ingestion: implications for postprandial
substrate use in impaired glucose-tolerant subjects. Br.
J. Nutr. 2012
6. Holub I, et al. Novel findings on the metabolic
effects of the low glycaemic carbohydrate isomaltulose
(Palatinose?). Br. J. Nutr. 2010
7. Sakuma M. et al. Improvement of glucose metabolism
in patients with impaired glucose tolerance or diabetes
by long-term administration of a palatinose-based liquid
formula as a part of breakfast. J. Clin. Biochem. Nutr.
2009

20. Achten J, et al. Exogenous oxidation of isomaltulose
is lower than that of sucrose during exercise in men. J
Nutr. 2007
21. Dorrell HF, et al. An Update on Effects of Creatine
Supplementation on Performance: A Review. Sport Nutr
Ther. 2016
22. Sheikholeslami Vatani D, et al. The effects of creatine
supplementation on performance and hormonal response
in amateur swimmers. Sci. Sports. 2011
23. Sculthorpe N, et al. The effect of short-term creatine
loading on active range of movement. Appl. Physiol. Nutr.
Metab. 2010
24. Dobgenski V, et al. Short-term Creatine
Supplementation Suppresses the Cortisol Response
to a High-Intensity Swim-Sprint Workout. J. Nutr. Heal.
Sci. 2014
25. Oliver JM, et al. Oral Creatine Supplementation’s
Decrease of Blood Lactate during Exhaustive, Incremental
Cycling. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 2013

8. König D, et al. Postprandial substrate use in overweight
subjects with the metabolic syndrome after isomaltulose
(PalatinoseTM) ingestion. Nutrition. 2012

26. Bazzucchi I, et al. Effect of Short-Term Creatine
Supplementation on Neuromuscular Function. Med. Sci.
Sport. Exerc. 2009

9. Kawai K,et al. Usefulness of Palatinose as a Caloric
Sweetener for Diabetic Patients. Horm. Metab Res. 1989

27. Lamontagne-lacasse M, et al. Effect of Creatine
Supplementation on Jumping Performance in Elite
Volleyball Players. 2011

10. BRACKEN RM, et al. Isomaltulose Improves Glycemia
and Maintains Run Performance in Type 1 Diabetes. Med
Sci Sport Exerc. 2012
11. Campbell MD. et al. A Low–Glycemic Index Meal and
Bedtime Snack Prevents Postprandial Hyperglycemia
and Associated Rises in Inflammatory Markers,
Providing Protection From Early but Not Late Nocturnal
Hypoglycemia Following Evening Exercise in Type 1
Diabetes. Diabetes Care. 2014
12. West DJ. et al. A combined insulin reduction and
carbohydrate feeding strategy 30 min before running best
preserves blood glucose concentration after exercise
through improved fuel oxidation in type 1 diabetes
mellitus. J Sports Sci. 2011
13. WEST DJ. et al. Isomaltulose Improves Postexercise
Glycemia by Reducing CHO Oxidation in T1DM. Med Sci
Sport Exerc. 2011Energy Drink on human performance
and mood. Amino Acids. 2001
14. König D, et al. Postprandial substrate use in
overweight subjects with the metabolic syndrome after
isomaltulose (PalatinoseTM) ingestion. Nutrition. 2012
15. Achten J, et al. Exogenous oxidation of isomaltulose
is lower than that of sucrose during exercise in men. J
Nutr. 2007
16. Henry C, et al. A Low Glycaemic Index Diet
Incorporating Isomaltulose Is Associated with Lower
Glycaemic Response and Variability, and Promotes Fat
Oxidation in Asians. Nutrients.2017
17. Kelley DE. Skeletal muscle fat oxidation: timing and
flexibility are everything. J Clin Invest. 2005

28. Mckinnon NB, et al. Effect of creatine
supplementation on muscle damage and repair following
eccentrically-induced damage to the elbow flexor
muscles. J. Sport. Sci. Med. 2012
29. Hoffman J. et al. Effect of Creatine and ß-Alanine
Supplementation on Performance and Endocrine
Responses in Strength/Power Athletes. Int. J. Sport Nutr.
Exerc. Metab. 2006
30. Franco FSC, et al. Efeitos da suplementação
de creatina e do treinamento de potência sobre a
performance e a massa corporal magra de ratos. Rev.
Bras. Med. do Esporte. 2007

37. Ripps H; Shen W. Review: taurine: a ‘very essential’
amino acid. Mol Vis. 2012
38. Schaffer SW, et al. Physiological roles of taurine in
heart and muscle. J. Biomed Sci. 2010
39. De Luca A, et al. Taurine: the appeal of a safe amino
acid for skeletal muscle disorders. J Transl Med. 2015
40. da Silva LA. et al. Effects of taurine supplementation
following eccentric exercise in young adults. Appl Physiol
Nutr Metab. 2014
41. McCarty MF, et al. Capsaicin may have important
potential for promoting vascular and metabolic health:
Table 1. Open Hear. 2015
42. Kawabata F, et al. Non-Pungent Capsaicin Analogs
(Capsinoids) Increase Metabolic Rate and Enhance
Thermogenesis via Gastrointestinal TRPV1 in Mice.
Biosci. Biotechnol. Biochem. 2009
43. Ono K, et al. Intragastric administration of capsiate,
a transient receptor potential channel agonist, triggers
thermogenic sympathetic responses. J. Appl. Physiol.
2011
44. Ludy M-J, et al. The Effects of Capsaicin and Capsiate
on Energy Balance: Critical Review and Meta-analyses of
Studies in Humans. Chem. Senses. 2012
45. Whiting S, et al. Could capsaicinoids help to support
weight management? A systematic review and metaanalysis of energy intake data. Appetite. 2014
46. Yoneshiro T, et al. Nonpungent capsaicin analogs
(capsinoids) increase energy expenditure through the
activation of brown adipose tissue in humans. Am. J.
Clin. Nutr. 2012
47. Lu C. et al. Taurine improves the spatial learning
and memory ability impaired by sub-chronic manganese
exposure. J Biomed Sci. 2014
48. Alford C, et al. The effects of Red Bull Energy Drink on
human performance and mood. Amino Acids. 2001
49. Seidl R, et al. A taurine and caffeine-containing drink
stimulates cognitive performance and well-being. Amino
Acids. 2000
50. Rosa FT, et al. Oxidative stress and inflammation in
obesity after taurine supplementation: a double-blind,
placebo-controlled study. Eur J Nutr. 2014

31. Casey A; Greenhaff P. Does dietary creatine
supplement play a role in skeletal muscle metabolism
and performance? Am J Clin Nutr. 2000

51. Imagawa TF et al. Caffeine and Taurine Enhance
Endurance Performance. Int J Sports Med. 2009

32. Cooper R, et al. Creatine supplementation with
specific view to exercise/sports performance: an update.
J. Int. Soc. Sports Nutr. 2012

52. Manabe S; Kurroda I. Decreased Blood Levels of
Lactic Acid and Urinary Excretion of 3-Methylhistidine
after Exercise by Chronic Taurine Treatment in Rats. J
Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2003

33. Bemben MG; Lamont HS. Creatine Supplementation
and Exercise Performance. Sport. Med. 2005
34. Mujika I, et al. Creatine supplementation and sprint
performance in soccer players. Med. Sci. Sport. Exerc.
2000
35. Lanhers C, et al. Creatine Supplementation and Lower
Limb Strength Performance: A Systematic Review and
Meta-Analyses. Sport. Med. 2015

53. MATSUZAKI Y. et al. Decreased taurine concentration
in skeletal muscles after exercise for various durations.
Med Sci Sport Exerc. 2002
54. Oliver JM, et al. Oral Creatine Supplementation’s
Decrease of Blood Lactate during Exhaustive, Incremental
Cycling. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2013

36. Kreider RB. Effects of creatine supplementation
on performance and training adaptations. Mol. Cell.
Biochem. 2003

Para ter acesso a todas as referências desta matéria acesse: essentia.com.br/referencias12

R E V I S TA E S S E N T I A | 12 a ed.

75

ARTIGO

O PODER
TRANSFORMADOR
DA FERMENTAÇÃO
“Os processos necessários
para os alimentos
fermentados estavam
presentes na Terra quando
o homem apareceu em
cena... Quando estudamos
esses alimentos, estamos,
de fato, estudando
as relações mais íntimas
entre o homem,
os microrganismos
e os alimentos.”
– Prof. Keith H. Steinkraus,
Universidade de Cornell3

76

R E V I S TA E S S E N T I A | 12 a ed.

O poder transformador da fermentação

A

alimentação pode ser vista como uma testemunha viva da história. Por milênios, a busca
pelo alimento acompanhou e permitiu o
desenvolvimento do homem. Seus processos de
produção, aquisição, modo de preparo e conservação foram sendo moldados pelas culturas, a ciência
e a tecnologia de cada época. Um grande exemplo
disso é o processo de fermentação de alimentos, um
princípio que nasceu da necessidade de sobrevivência da raça humana, em tempos sem eletricidade ou
refrigeradores, para preservar o alimento colhido ou
provindo de animais.

ALGUMAS FORMAS DE ALIMENTOS
FERMENTADOS (PROBIÓTICOS NATURAIS)
IOGURTE: alimento semissólido preparado a partir de leite
fermentado por bactérias adicionadas.
KEFIR: bebida fermentada que difere do iogurte pelo tipo de
bactérias utilizadas e por poder ser feita com água ou sucos,
além de leite.
CREME AZEDO: laticínio obtido do creme de leite por bactérias lácteas adicionadas.
CHUCRUTE: conserva de repolho fermentado em água e sal.

Com o passar do tempo, várias culturas assimilaram
o hábito de incluir alimentos fermentados nas suas
refeições, não só para conservá-los, mas também
pelos benefícios da presença de probióticos (microrganismos benéficos) contidos neles.

PICLES: legumes preservados em salmoura, vinagre
ou solução similar.

Atualmente, profissionais da saúde voltaram a
recomendar o consumo de alimentos fermentados,
alicerçados em recentes e importantes descobertas científicas sobre a importância na recuperação
e manutenção de uma flora intestinal saudável, pois
esta reflete em diversas outras áreas como diabetes, alergias, distúrbios psiquiátricos, inflamações e
sistema imunológico.

KOMBUCHA: bebida obtida tradicionalmente a partir da
fermentação do chá (Camellia sinenseis) ou outras infusões.

Vegetais, tubérculos, grãos ou sementes, frutas,
carnes, leites e até mesmo ovos, todos podem ser
fermentados. Diferentes culturas têm suas próprias
receitas de alimentos fermentados, podendo existir inúmeras formas e variações. Mesmo o vinho, a
cerveja, queijos e embutidos podem ser incluídos na
lista. No entanto, focaremos aqui na categoria alimentar vegetal devido a seus amplos benefícios reconhecidos pela ciência da antiguidade e dos dias atuais,
bem como sua útil simplicidade e funcionalidade.1

NATTŌ: alimento tradicional japonês feito de soja cozida
e fermentado pela bactéria outrora chamada de Bacillus natto.
MISSÔ: pasta de procedência japonesa, feita a partir
da fermentação de arroz, cevada e soja, com sal.

CHUTNEY: condimento de paladar agridoce, picante
(forte ou suave) originário da Índia.

BENEFÍCIOS DA FERMENTAÇÃO NATURAL
Além de ótima técnica de armazenar um alimento in natura
por mais tempo, o processo da fermentação está muito
associado aos benefícios dos probióticos:2-10
1.

Provê a diversificação de bactérias para o bom funcionamento da flora intestinal e atividade metabólica.

2.

As bactérias benéficas agem como potentes organismos desintoxicantes, retirando do sistema uma
ampla variedade de toxinas e metais pesados.

3.

Forma natural de recuperar a flora intestinal após uso
de antibióticos, durante a presença de doenças intestinais, ou disbiose intestinal.

4.

Melhora a saúde mental e reduz a ansiedade, pela
conexão intestino-cérebro.

5.

Aumenta a qualidade nutricional dos alimentos,
aumentando a biodisponibilidade de minerais, vitaminas, enzimas e ácidos graxos ômega-3.

6.

Estimula o sistema imune e combate a inflamação,
ajudando a combater muitas doenças (crônicas ou não).

7.

Remove possíveis antinutrientes ou toxinas presentes no alimento.

8.

Sabor e textura diferentes do alimento in natura.
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O QUE SÃO ALIMENTOS
FERMENTADOS?
A fermentação alimentar designa o processo que
envolve o crescimento e a atividade de microrganismos nos alimentos, ou seja, bactérias e leveduras.
O trabalho destes microrganismos é converter
carboidratos dos alimentos em outros compostos,
como o álcool ou o ácido lático, para produzir energia
para si mesmos.
Durante a evolução da história do homem, um árduo
período de erros e acertos provavelmente aconteceu
até se descobrir quais substâncias fermentadas se
tornavam gostosas e quais venenosas. Muitas das
receitas de grãos, vegetais, carnes e peixes fermentados ainda conhecidos hoje provavelmente tiveram
suas origens em épocas remotas. Tudo acontece de
maneira muito natural, desde que a maioria das substâncias, mesmo que somente levemente úmidas, se
deixadas por si só, fermentarão. E isto se deve à
ação constante e contínua dos microrganismos que
já estão presentes nos alimentos.

Atualmente, centenas de alimentos podem ser
fermentados. Alguns requerem um passo a passo
mais detalhado na hora da preparação, enquanto
outros somente requerem um pouco de suco de
limão ou sua própria água e algumas horas para que
as bactérias façam seu trabalho, como é o exemplo
dos vegetais.
No entanto, é importante ter-se a consciência de
que existe uma grande diferença entre alimentos
fermentados artesanalmente e os fermentados
comercialmente, geralmente disponíveis nos supermercados. Em sua maioria, nos alimentos processados comercialmente, como os vegetais em conserva,
utilizam-se técnicas que ajudam a padronizar o
processo, incluindo a pasteurização ou o alto aquecimento que destrói muitas bactérias benéficas. Por
isso, devemos cuidar com os iogurtes produzidos
em grande escala que dizem conter “probióticos.” A
maioria deles, além da pasteurização (que limita a
viabilidade das bactérias de se reproduzirem dentro
do nosso organismo), contém açúcares adicionados,
corantes e/ou adoçantes artificiais, os quais podem
prejudicar sua saúde ao invés de ajudar.11-13

A complexa interação entre a saúde
da microbiota intestinal e a sua saúde
Para compreender de forma simples
como os probióticos nos auxiliam é importante entender um pouco como funciona
a microbiologia do trato gastrointestinal
(GI) e o processo digestivo.
Nosso trato gastrointestinal é constituído de todo o caminho que o alimento
percorre, do momento que o ingerimos
até quando o eliminamos. Durante todo
este trajeto existem microrganismos que
auxiliam na digestão e com potencial
para agir de maneira favorável, prejudicial
ou neutra.
A maneira como se comportam depende
diretamente da sua diversidade e/ou
quantidade populacional. Mas não é algo
que não podemos controlar. A existência
ou competências desses microrganismos
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dependem das escolhas alimentares de seu
hospedeiro, ou seja, você! Suas boas escolhas alimentares podem refletir em positivos e profundos efeitos para a saúde:14-27

•

Prevenção da disbiose intestinal

•

Proteção contra a obesidade, o
diabetes e distúrbios comportamentais e neurológicos (saúde cerebral)

•

Aumento dos níveis de células de
defesa do corpo (sistema imune)

•

•

Mediação da expressão
dos genes do hospedeiro através
do epigenoma (ativando ou não os
genes nas células)

Alteração do pH local, criando um
ambiente desfavorável para as
bactérias nocivas

•

Redução do estresse oxidativo da
mucosa intestinal

•

Influência na secreção de insulina

•

•

Implicação no sistema metabólico

Estímulo da produção de mucina
(produção da mucosa intestinal)

•

Produção de vitamina B12,
vitamina K e de outros nutrientes

•

•

Prevenção de doenças alérgicas
em crianças

Melhora de condições que envolvem
constipação, diarreia e inflamação
intestinal (doença de Crohn, colite
ulcerativa, síndrome do intestino
irritável e enterite necrosante)

O poder transformador da fermentação

PASSOS BÁSICOS DA FERMENTAÇÃO
DE VEGETAIS
Existem muitas maneiras de fermentar vegetais. Aqui
vamos explicar os passos básicos para se criar um
ambiente favorável para o desenvolvimento das boas
bactérias (lactobacilos). Já no final desta matéria,
trazemos duas receitas onde pode-se observar algumas maneiras de utilizar os passos aqui descritos.
Pique ou rale os vegetais, o intuito desse
manuseio é aumentar a sua superfície favorecendo a fermentação.
Coloque-os em um bowl grande. Adicione
sal a gosto. O sal facilita o processo de
muitas maneiras: ele “puxa” a água dos vegetais (osmose), tornando-os mais crocantes,
enquanto endurece os compostos das suas
células (pectinas); selecionando o ambiente
das bactérias ácido-láticas (deixando em
vantagem o grupo de bactérias benéficas); o
sal também amplia o potencial de preservação, mas ele é opcional no processo.

Espere o processo natural acontecer. Dependendo
da temperatura ambiente, é possível perceber após
dois dias uma boa transformação nos vegetais, mas
seu potencial de fermentação pode ir muito além.
Vá provando os vegetais e percebendo o seu ponto
preferido, coloque-os na geladeira quando atingirem
o ponto desejado para consumo. Com o tempo (dias
ou semanas), os sabores se fundem, a acidificação
aumenta e a textura muda.
A fermentação ajuda a trazer a conscientização
sobre o que comemos, os processos biológicos que
envolvem o alimento e a importância das bactérias
benéficas para o organismo.
A ciência da fermentação é muito simples, natural e
oferece uma imensa gama de possibilidades. Delicie-se com os diferentes sabores de cada uma de suas
criações, já que cada fermentação apresenta um
sabor único. Diante da homogeneidade dos alimentos altamente processados cada vez mais presentes
em nossa dieta, isto pode ser um privilégio.

Pressione os vegetais com as mãos, esse
manuseio fará com que liberem seu próprio
suco/água.
Armazene em um pote de vidro ou cerâmica
com tampa que feche bem. Fique à vontade
para adicionar especiarias nessa etapa. Deixe-os bem apertados para que todos os vegetais
fiquem submersos em seu próprio líquido.
Se precisar, complete com um pouco de água
(sem cloro, filtrada) ou salmoura (solução de
água saturada de sal). O mais importante é
ter todos os vegetais completamente submersos. Utilize um peso de cerâmica, vidro, ou
uma folha de um vegetal (que possa depois
ser retirada) para ajudar a manter todos
embaixo do líquido.
Se tampar o recipiente firmemente, abra-o
diariamente enquanto estiver fora da geladeira. O processo de fermentação gera CO2 e
produz certa pressão.
>> Leitura recomendada: KATZ, Sandor Ellix. A Arte da
Fermentação. Chelsea Green

R E V I S TA E S S E N T I A | 12 a ed.

79

RECEITAS

BAEK KIMCHI

Ingredientes*
Salmoura:
»» 1 acelga pequena
»» 1 ½ c. sopa de sal marinho
Recheio:
»» 1 ½ xíc. de cenoura, cortada em finos
palitos (corte à Julienne)
»» 1 xíc. de rabanete, cortado à Julienne
»» 1/3 xíc. de cebolinha-francesa,
cortada em tubinhos de 2cm
»» 1 ½ xíc. de pimentão vermelho,
cortado à Julienne
»» 1 pimenta dedo-de-moça (sem sementes),
cortada em cubos minúsculos
(corte à Brunoise)
»» 2 c. sopa de pinoles (opcional)
»» 1 c. chá rasa de gergelim preto (opcional)

KIMCHI

»» 2 c. chá de sal rosa do Himalaia, moído fino

Por aproximadamente 2.000 anos o kimchi é uma

Marinada:

receita coreana (extremamente saudável) de vege-

»» 2 xíc. de pera-asiática cortada em cubos

tais fermentados, com similaridades ao chucrute
alemão. Seus benefícios específicos pesquisados
incluem efeitos antioxidante, antiobesidade, antidiabético, antiaterosclerótico, antimicrobiano e atividade
moduladora imune.28-40 De fato, não existe uma única
receita de kimchi, e sim muitas possibilidades de
fazê-lo. Dependendo da família ou região, pode-se
encontrar o kimchi feito com a presença de frutos

grandes (sem casca e sementes)
»» ½ cebola pequena, cortada
em cubos grandes
»» 1 c. sopa rasa de alho, cortado
grosseiramente
»» 1 c. sopa de gengibre, cortado
grosseiramente

do mar ou seu molho, variados vegetais ou frutas.

»» 2 c. sopa rasas de sal marinho

O importante é conhecer uma receita inicial e aos

»» 1 litro de água

poucos ir pesquisando ou criando a sua própria.

(mineral ou filtrada, sem cloro)

Aqui temos uma versão de kimchi sem um elemento
comumente usado na Coreia, a pimenta malagueta
em pó ou em flocos, e, por este motivo, chamado de
Kimchi Branco (Baek-Kimchi).
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*Dê preferência a ingredientes orgânicos.
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Preparo
Salmoura:
»» Cortar a acelga em quatro partes no sentido
horizontal, mantendo firme o núcleo que une as
folhas.
»» Lavar muito bem em água corrente. Todas as
partes das folhas devem ficar encharcadas.
»» Polvilhar sal entre as folhas da acelga. Acomodálas em recipiente com tamanho suficiente para
acomodar as quatro partes em contato com o
seu fundo. Cobrir com um saquinho próprio para
guardar alimentos.
»» Colocar um peso sobre este recipiente de forma
que toda a acelga fique pressionada.
»» Deixar em temperatura ambiente por 2 horas.
Após a primeira hora, virar a acelga molhando-a
em seu suco e finalizar o tempo na salmoura.
Enquanto isso, dar início ao recheio e à marinada.
Recheio:
»» Cortar todos os vegetais conforme indicado.
Colocar todos os ingredientes em recipiente
juntamente com o sal. Misturar muito bem e
reservar. Em seguida, aprontar a marinada.

restante dentro do pano e reservar a marinada
para iniciar a montagem do kimchi.
Fermentação:
»» Enxaguar a acelga em água corrente, removendo
todo o sal entre as folhas, escorrendo bem a água.
»» Para esta etapa, podemos utilizar o recipiente
usado para a salmoura, desde que tenha uma
tampa.
»» Colocar os quartos da acelga no recipiente e
distribuir o recheio de vegetais entre cada folha.
»» Acomodar os quartos da acelga recheados no
recipiente de forma que se encaixem exatamente
no fundo.
»» Derramar o líquido da marinada e organizar
os quartos da acelga para que fiquem todos
submersos.
»» Cobrir totalmente o kimchi com saquinhos
próprios para guardar alimentos e tampar o
recipiente.
»» Deixar em temperatura ambiente até começar
a fermentar. O tempo desse processo dependerá
da época do ano e/ou temperatura do ambiente
onde for armazenado. À temperatura de 20°C,

Marinada:

após 3 dias, podemos interromper o processo de

»» Dissolver completamente o sal na água em uma

fermentação e colocar na geladeira, onde o kimchi

jarra de boca larga com capacidade para 2 litros.

pode ser armazenado por até 30 dias.

»» Colocar os ingredientes restantes em um
processador e bater até formar um purê liso.
Utilizaremos apenas o suco destes. Para isso,
estender um pano de louça (com trama fechada)
sobre uma peneira média e despejar o purê
formando um tipo de bolsa.
»» Colocar essa bolsa dentro da água salgada e, com

O Baek Kimchi é servido frio. Podemos consumir
somente os vegetais, ou conjuntamente com seu
delicioso líquido. Também pode-se utilizar apenas
o seu líquido como tempero de saladas e em outros
preparos. Uma excelente opção para os dias mais
quentes é servir uma fatia de kimchi sobre uma

o auxílio de uma colher grande, apertar para

porção de Bifun (espaguete oriental bem fininho),

soltar o máximo dos sabores.

adicionar uma concha do seu líquido e finalizar

»» Para finalizar este processo, retirar a bolsa da

com brotos verdes.

água e espremer para escorrer bem o líquido
saboroso dos temperos. Descartar a parte seca
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KVASS DE BETERRABA
Ingredientes*
»» 1 xíc. cheia de beterraba (descascada se não
for orgânica), cortada em lâminas (usar o
mandolin para facilitar o corte)
»» 300 ml de água (mineral ou filtrada, sem cloro)
»» 1 c. sopa de gengibre, picado finamente
»» 1 c. chá de sal rosa do Himalaia
* Dê preferência a ingredientes orgânicos.

KVASS

Preparo

A maioria dos vegetais ou grãos é fermentada

»» Fazer a salmoura em uma jarra com
capacidade para 500 ml. Acrescentar a água,
o sal e o gengibre. Com auxílio de uma colher,
dissolver bem o sal na água.
»» Colocar as lâminas de beterraba em uma
compoteira, pressioná-las para o fundo do
recipiente.
»» Derramar a salmoura, cobrindo toda a
beterraba. Caso faltar um pouco de líquido,
adicionar mais um pouco de água e agitar um
pouco para a incorporação do tempero.
»» Cobrir com um saquinho próprio para guardar
alimentos, pressionando suavemente de forma
que retire todo o ar que está em contato com
a salmoura, a beterraba e com as paredes da
compoteira. Tampar.
»» Deixar por 7 dias se a temperatura média
do ambiente for de 20°C. No caso de uma
temperatura média mais quente ou mais fria,
vá experimentando a partir do 5° ou 8° dia,
respectivamente, e verificando o ponto mais
desejável.
»» Abrir a compoteira, descartar o saquinho e
remover qualquer resíduo, se por acaso houver.
Levar ao refrigerador, onde o kvass pode ser
armazenado por até 30 dias.
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no estado sólido, o que gera uma modesta
proporção de líquido. Este líquido pode ser bebido
como um tônico digestivo e um normalizador da
microbiota intestinal. Muitas culturas aumentaram
a proporção de água, criando bebidas fermentadas,
ou bebidas funcionais, como é o caso do kvass,
criado originalmente por eslovenos a partir do pão
ou cereais e, com o tempo, foram-se adicionando
variações. Outras bebidas similares, sem, ou
com pouco álcool e com fermentação láctea
incluem: tepache, boza, chicha, suco de chucrute,
kombucha, hardaliye e kefir.
Uma variação moderna do kvass utiliza a beterraba
na fermentação e promove os muitos benefícios já
conhecidos deste tubérculo como: protetor vascular, redutor da pressão sanguínea, da inflamação,
combate o estresse oxidativo, possui propriedades
anticancerígenas e aumenta a imunidade. Podemos comer a beterraba como picles em saladas
e sanduíches, ou mesmo utilizá-la para dar início
a uma segunda e última fermentação de kvass.
Consuma o líquido puro ou adicione outros ingredientes, como frutas, vegetais ou especiarias, incrementando o seu sabor sem perder seus benefícios
probióticos. Conforme estudo, o kvass de beterraba
pode ser armazenado na geladeira até 30 dias sem
perder a sua alta atividade biológica.41-47

O poder transformador da fermentação
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AVENTURE-SE EM
INTERLAKEN
Adrenalina em um cenário
de conto de fadas
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ROTEIROS AO AR LIVRE
QUE IMPRESSIONAM

É

fácil se apaixonar por Interlaken. E talvez isso
aconteça com você até o final desta reportagem. Interlaken é um destino para todas as
estações do ano e com uma versatilidade difícil de
encontrar em 4.30km²: romântico para os casais,
divertido para as famílias e radical para os aventureiros. Como uma cidade típica suíça – pequena,
charmosa, emoldurada pelas montanhas de picos
brancos e pouco mais de 5.000 habitantes –, ela teria
tudo para ser pacata se não fosse pela sua localização privilegiada.
Interlaken (em alemão, entre lagos) está localizada bem no meio dos Alpes Suíços, entre os lagos
Brienzersee e Thunersee – chamados carinhosamente de Brienz e Thun. Possui uma vista espetacular para três montanhas famosas: Eiger, Mönch
e Jungfrau. De qualquer parte da cidade é possível
avistar estas gigantes que formam um dos mais
impressionantes maciços da Suíça, sendo Jungfrau,
com seus 4.158m de altitude, considerada o topo da
Europa. Não seria exagero dizer que é uma das regiões mais lindas do país.
Por essas e por outras é que Interlaken é um dos
destinos suíços mais conhecidos internacionalmente, recebendo milhares de visitantes que chegam
à cidade em busca de aventura, atividades ao ar livre,
boa comida e belas paisagens. Para quem chega de
trem, a paisagem é cenográfica, e é melhor garantir
seu lugar na janela!

A região é tão linda e tem tanta coisa para ver e fazer
que parece que realmente estamos em um conto
de fadas, com castelos à beira de lagos, cavernas e
cachoeiras que inspiraram livros de aventura. Para
quebrar um pouco esse lado mais romântico, nada
melhor do que adrenalina. Quem visita Interlaken
pela primeira vez se surpreende com as possibilidades ilimitadas de excursões, passeios e programações na terra, na água e no ar, direcionadas aos mais
diferentes perfis de turistas. São tantas opções, que
muitos suíços a chamam de Queenstown da Europa
(uma referência à cidade na Nova Zelândia famosa
por seus esportes radicais). São trilhas, passeios de
barco, esportes de neve, camping, tirolesa, de tudo um
pouco. Tudo vai depender da época do ano em que
você visitar. Para os que buscam emoção de verdade,
há salto de cachoeiras, parapente, rafting por corredeiras e salto de paraquedas.
Mas se você possui um ritmo mais tranquilo, desfrute
de uma caminhada às margens dos lagos, as peculiaridades dos vilarejos vizinhos, os passeios de barcos
pelas águas verde-esmeralda, e não deixe de conhecer
as lindas montanhas e o complexo do “Top of Europe.”
No verão, quando a luz do dia ultrapassa às 9h da noite
é possível nadar e fazer piquenique na beira da água.
Uma dica é alugar uma bicicleta (existem também bicicletas elétricas) para fazer um passeio pelas paisagens
e respirar o ar puro das montanhas. Há trilhas pavimentadas e adequadas para cadeiras de rodas e carrinhos
de criança. Apesar de pequena, a região em torno de
Interlaken é recheada de atrações e merece ser visitada. Os charmosos vilarejos, como Spiez, Lauterbrunnen, Kleine Scheidegg, Grindelwald e Wengen, trazem
beleza singular. Vamos levar você até lá à medida que
formos nos aventurando nesta matéria.
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TOP OF EUROPE – JUNGFRAUJOCH
A montanha Jungfrau pode ser vista de diversos pontos de Interlaken, e por isso chegar até lá é tão especial. Jungfraujoch é o
nome da passagem que existe entre a Jungfrau e a Mönch, e o
complexo construído em seu entorno impressiona! Todo mundo
que passa por lá fica imaginando como alguém teve a ideia
fantástica de construir um complexo de lazer em uma montanha tão alta, uma verdadeira obra da engenharia ferroviária que
levou 16 anos para ser construída, e que em 1912 foi pioneira
no desenvolvimento dos Alpes. A ideia inovadora foi do empresário suíço Adolf Guyer-Zeller, em 1893, e reflete a dedicação e
perfeccionismo dos suíços. Top of Europe é o nome que recebe
esse complexo turístico idealizado por ele, considerado Patrimônio Nacional da Unesco, e uma dessas experiências de vida
inesquecíveis, de onde se pode apreciar toda a magnitude dos
Alpes. O nome pode enganar, mas ele não é o ponto mais alto da
Europa (esse título é do Monte Elbus na cordilheira do Cáucaso).
O Top Of Europe é considerado a estação de trem em maior altitude. São duas horas de trem, e o trajeto é um dos pontos altos
do passeio, o último trecho percorre pouco mais de 7km através de túneis escavados nas montanhas, até finalmente chegar
ao destino final: a estação de trem mais alta da Europa. Você
estará a 3.454 metros de altitude, ou seja, se perder o fôlego
não será apenas por causa da paisagem! Quando lá em cima, é
hora de desfrutar um dos visuais mais bonitos do mundo, visitar
atrações que o complexo disponibiliza e tirar fotos incríveis.

DICA:
O passeio é longo e intenso, sendo melhor
separar um dia apenas para isso. São quase seis
horas de ida e volta. O preço também é salgado
(cerca de 250 Euros por pessoa), mas compensa.
Para aproveitar ao máximo, escolha um dia com
boa visibilidade. Muitas vezes o tempo no alto da
montanha é diferente das condições no seu sopé.
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ADRENALINA É UM DOS
PONTOS ALTOS DA VIAGEM
ESQUI
Os Alpes cobrem 65% do território suíço, têm picos
altíssimos e regiões de neve permanentes. De dezembro a abril é a alta temporada de esqui, mas com
pistas acima de 2.500 metros de altitude, esquiadores podem desfrutar da atividade durante todo o ano
na região de Interlaken. Em meio a paisagens naturais
incríveis, o local oferece infraestrutura e hospitalidade
para quem quer se aventurar nesse esporte. Há três
regiões para a prática do esqui, juntas – Kleine Scheidegg-Mannlichen (Wengen), Grindelwald-First (Grindelwald) e Murren-Schilthorn (Murren) – possuem
200km de pistas, com diferentes níveis de dificuldade.
São ferrovias, bondinhos e teleféricos que transportam aqueles que se aventuram nas montanhas.
Um serviço de ônibus gratuito leva confortavelmente
moradores e visitantes às estações de esqui.
Para quem quer aproveitar para aprender a esquiar,
as zonas e declives suaves de Wengen são as mais
indicadas. Os esportistas intermediários têm opções
de pistas em todos os três resorts. Para os experts,
Wengen e Murren oferecem pistas mais desafiadoras. Até porque em Wengen e Murren acontecem
famosas corridas de downhill. Wengen é o lar de
uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, em
Lauberhorn, um dos maiores acontecimentos esportivos na Suíça, onde esquiadores atingem na descida
velocidades de até 160km/h. O evento acontece em
janeiro e atrai 40 mil espectadores.

Aventure-se em Interlaken

APRÈS-SKI
A velocidade atingida pelos esportistas surpreende.
Mas aos que ainda conseguem ter fôlego, as atividades não param depois da saída das pistas. São
os chamados après-ski – expressão francesa conhecida por esquiadores do mundo todo que define as
atividades realizadas em volta das pistas. É a hora
de socializar! E se a pedida é algo relaxante, nada
melhor do que um banho quente, um drink ou um
chocolate quente suíço. O jantar costuma ser uma
atração à parte. Combinar a vista deslumbrante com
a gastronomia suíça faz com que aquela vontade de
reservar a próxima viagem seja eminente. A culinária
suíça é mundialmente conhecida pelos seus bons
vinhos, restaurantes finos, queijos e chocolates.
E nada melhor depois de um dia de diversão e adrenalina do que relaxar exercitando o paladar.

TRENÓ | SLEDGING
Fugindo do esqui tradicional, os trenós fazem a
alegria de famílias e de muitos brasileiros que visitam
a região. Eles agradam a todas as idades e oferecem
mais segurança para quem ainda não tem confiança
nos esquis. São ao todo, setenta quilômetros de
pistas destinadas aos trenós, e, para os suíços, além
de divertido, o trenó (sledging) também é coisa séria.
Em Grindelwald-First é onde acontece a maior corrida
de trenós do mundo, possuindo pistas especialmente
preparadas para atletas.

Para os turistas, as agências de esportes oferecem
também a opção de passeio noturno, o que é bem
diferente e uma ótima oportunidade para conhecer melhor as tradições suíças. Pesquisando um
pouquinho, encontramos a Outdoor Interlaken, uma
empresa que possui uma infinidade de atividades
para os visitantes tanto no inverno quanto no verão.
Para quem decide descer uma pista de sledge, no
início dá aquele friozinho na barriga, afinal as pistas
têm várias curvas e em alguns pontos elas são bem
íngremes, mas depois que se pega o jeito é bem tranquilo. Talvez essa seja a grande vantagem dos esportes de aventura, eles sempre envolvem um certo grau
de risco (mesmo que pequeno), e quando você deixa
o medo de lado e resolve tentar, vem a sensação de
ter se superado.
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TREKKING

VOOS DE PARAPENTE

Caminhadas e passeios de bicicleta ou em trilhas que
cruzam florestas e contornam os lagos são alternativas para quem quer curtir Interlaken. A paisagem já
é suficientemente convidativa, e as trilhas são facilmente identificadas. Logo no início, uma sinalização
informa o nível de esforço e o tempo de caminhada,
tornando o esporte bastante democrático. A grande
vantagem das trilhas é a sensação de liberdade e
a conexão com a natureza que elas proporcionam.
Para percorrê-las basta disposição, os caminhos são
tão bem orientados e dispensam a necessidade de
guia. Seguindo as demarcações e com a ajuda de
um mapa é possível dar conta do recado. Uma boa
dica se você se interessou pelo passeio, mas tem
problemas com subidas extensas, teleféricos levam
você para pontos mais altos, e depois basta pegar as
trilhas para descer! Belíssimas trilhas saem também
de vilarejos aos arredores. As lojas das cidades oferecem artigos voltados para caminhadas, e por lá se
vê muitos casais de todas as idades e famílias com
seus bastões de trilha encantados com o percurso.
As trilhas são mais visitadas no verão, e com o calor
é possível percorrer caminhos mais altos, já que no
inverno, por causa de avalanches e deslizamentos,
tornam-se menos seguros.

Você adora terra, água, mas seu lugar mesmo é no
céu. Nos dias ensolarados de verão, parapentes e
asas-delta colorem os céus de Interlaken. O clima
nos Alpes nem sempre é estável e venta bastante
lá em cima. Por isso, os passeios no ar ficam
restritos à qualidade do tempo. Geralmente, para
essas atrações, você contrata o passeio e no horário
escolhido a empresa passa no hotel, ou na estação
de trem, se a viagem por lá é de apenas um dia, e
leva você até o lugar onde o salto acontece. É uma
maneira deliciosa de conhecer a região, o voo duplo
é a melhor opção para quem está começando e
dura em média 20 minutos. A beleza da vista está
garantida.

Mas, se seu gosto é pela velocidade e busca aquela
sensação de vento batendo no rosto, um programa
imperdível pode ser o downhill de trottibike scooter
(tipo de patinete). Pode ser difícil imaginar a modalidade como uma atração turística até desembarcar
na Suíça.
De qualquer modo, é possível alugar seu trottibike
scooter e capacete e aproveitar o declive natural
das montanhas. O passeio é seguro, a velocidade é
você quem define, e o nível de adrenalina também.
É na montanha First onde você retira o seu trottibike
scooter e desce até Grindelwald, um caminho
simplesmente maravilhoso.
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RAFTING E CANYONING
Passando pelos elementos terra e ar, finalmente
chegamos à água. E parece não existir casamento
mais feliz do que o verde-esmeralda das águas com
as altas montanhas de cumes brancos. A localização
de Interlaken, entre o Thun e Brienz, possibilita uma
infinidade de atividades aquáticas, e se a ideia é aproveitá-las, o verão é a época certa para isso. Existe
na bacia hidrográfica das montanhas Eiger, Monch e
Jungfrau uma variedade de rios e passeios de rafting
e canoagem. É possível escolher entre a adrenalina
das corredeiras ou a tranquilidade dos tours nos lagos.
Algo realmente diferente é o canyoning: uma atividade recreativa, não esportiva, que une exploração de
rios, com rapel e rafting, mas sem o bote! A atividade
surgiu na década de 70 na Europa e coloca o participante diante de situações novas e inesperadas. A
falta de técnica ou equipamentos de segurança pode
levar a sérios riscos, visto que a atividade inclui saltos,
escorregar na cachoeira, descer quedas d’água e a
passagem por espaços de difícil acesso. Só de olhar
as fotos já dá um medinho, mas o lado perfeccionista
dos suíços garante a segurança da prática.

Aventure-se em Interlaken

Seja em uma caminhada pela cidade, no pico das
montanhas ou uma descida de rapel, a cidade inspira
as pessoas a descobrir e explorar seus limites,
mesmo assim, proporcionando atividades acessíveis
a todos.

TIROLESA
Outra atração que vale muito a pena é a tirolesa
que também sai de First e chega a alcançar 80km
por hora. A sensação é indescritível e a paisagem
também. A tirolesa só funciona quando o tempo
está bom, por isso o verão é a época mais indicada
para este passeio. Antes da portinha abrir e você
começar a descer, a sensação é um misto de euforia
e ansiedade. Pode parecer algo simples, mas a
velocidade e a altura passam a sensação de estar
voando. No passeio, são percorridos 800 metros ao
custo médio de 30 francos suíços, sem teleférico, e
50 francos suíços se combinados com o patinete ou
o teleférico.
Se, a essa altura, você já foi dominado pela vontade de
conhecer Interlaken, fica o convite para experimentar
todas essas sensações inesquecíveis que podem
mudar sua forma de viajar e de ver o mundo.

COMO CHEGAR
A Suíça está no coração da Europa, e como em todo o país,
Interlaken possui ótima infraestrutura, rodovias bem planejadas e estações ferroviárias com trens diretos de Paris, Zurique
e Berna. Os visitantes que chegam de trem são presenteados
durante todo o caminho com momentos únicos e paisagens
inesquecíveis.

QUANDO IR
Interlaken é um destino para todas as estações do ano! No
entanto, o verão é quando chove menos e é possível garantir
dias ensolarados para aproveitar a vista e fazer programas que,
no inverno, entre os meses de novembro e março, não seriam
possíveis, como caminhadas, trilhas de bike... É a época
perfeita para explorar todas as atividades outdoor e mesmo
nessa época é possível subir até os Alpes e ver neve! Mas, se
seu forte são os esportes de inverno, vale a pena combinar sua
viagem com um calendário de festivais esportivos.

IDIOMA
O idioma oficial de Interlaken é o alemão, mas se fala francês
e inglês também e como a cidade recebe muitos asiáticos, não
se surpreenda se ver o mandarim no menu dos restaurantes.

Caso você opte por não subir
até Jungfraujoch, o Harder Kulm
é menos turístico, mais barato
e oferece uma vista bonita da
região. Pague a subida e desça
a trilha a pé (1h30).

Jungfraujoch
Top of Europe

Atenção: o Harder Kulm só abre
de abril a outubro.

Kl. Scheidegg

Grindelwald

Os preços são altos, Interlaken
é um destino turístico no país
mais caro da Europa. Um dos
principais passeios, ao topo de
Jungfrau, pode sair por 250 euros
por pessoa. Mas vale a pena!

Wegen
Aproveite a viagem para visitar
vilarejos montanheses nos arredores
de Interlaken como Grindelwald e
Lauterbrunnen. Eles possuem comidas
típicas e pontos turísticos, na maioria
das vezes ligados à natureza.

As cachoeiras subterrâneas
de Lauterbrunnen – Trummelbach Falls – inspiraram J.R.R.
Tolkien a criar as paisagens da
Terra Média nos livros e filmes
da série “O Senhor dos Anéis”.

Lauterbrunnen

Carregue sempre uma
garrafinha de água e encha-a
nas fontes que encontrar no
caminho. É pura água alpina!
Mais informações:
interlaken.ch
jungfrau.ch
outdoor-interlaken.ch

Interlaken
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Suplementação de DHA durante a
gestação: além de benefícios para a
saúde, grande economia financeira
A demanda metabólica de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (ômega-3), particularmente
o ácido docosahexaenoico (DHA), é aumentada
durante a gravidez devido às necessidades extras
para a formação do feto, já que é componente essencial das membranas celulares e fundamental para o
cérebro. Entre tantos benefícios de saúde já evidenciados do maior consumo de DHA para a gestante e
bebê, um que recentemente vem chamando a atenção é para a área da prevenção do parto prematuro
– antes das 37 semanas de gestação, em especial,
o parto prematuro precoce – nascidos antes de 34
semanas, cujos custos de cuidados perinatais são
muito elevados. A evidência vem mostrando que os
benefícios da suplementação de DHA não se restringem apenas à saúde, mas também abrangem considerável economia financeira.
Um estudo (KUDOS, Kansas University DHA Outcomes Study) analisou os possíveis custos hospitalares
e a economia líquida se a suplementação de DHA
fosse instaurada para todas as gestantes, por consequência da redução de partos prematuros precoces.
Os pesquisadores concluíram que uma suplementação diária de 600mg de DHA resultaria numa economia de custo hospitalar estimada em US $ 1.678,00
por bebê. Mesmo após o ajuste para o custo estimado do fornecimento da suplementação durante
26 semanas (US $ 166,48) e um custo de cuidado
maternal ligeiramente superior (US $ 26), a economia
líquida por gestante seria cerca de US $ 1.485,00.
Ao se extrapolar este número para os quase 4 milhões
de partos anuais nos EUA, sugere-se que a suplementação disseminada de DHA durante os últimos
2 trimestres da gravidez poderia poupar ao sistema
de saúde americano até US $ 6 bilhões ao ano.1

Anteriormente, na mesma linha de investigação, três
ensaios randomizados de suplementação de DHA na
gravidez descobriram que o grupo de mulheres suplementadas apresentou reduções de partos prematuros precoces, bem como menos cuidados de saúde
perinatais, em comparação com o grupo placebo.2-4
Em 2016, uma meta-análise avaliou o efeito da
suplementação de ácidos graxos ômega-3 durante a
gestação e constatou uma redução de partos prematuros precoces em 58%.5
NOTA DO EDITOR:
Os benefícios da suplementação de ômega-3 durante
a gestação e na fase pós-parto já são conhecidos
por melhorar a saúde visual e mental e impulsionar
um maior QI (aos 4 anos) das crianças. Analisados
em conjunto, estes novos estudos mostram novos
benefícios de saúde para as mães e suas crianças
e deixam claro a consequência econômica positiva
para a sociedade no geral. Os resultados acima
citados seriam muito maiores se, no longo prazo,
as despesas subsequentes para os cuidados especiais
associados com as condições de déficits comuns entre
bebês prematuros precoces (nascidos antes de 34
semanas) fossem somados. Pesquisas como essas
são muito importantes para o conhecimento de todos
os cidadãos e responsáveis pela política pública
por comprovar que uma intervenção nutricional
preventiva gera economia além dos benefícios
para a saúde.

1- Shireman TI, et al. Docosahexaenoic acid supplementation (DHA) and the return on investment for pregnancy outcomes. PLEFA, 2016. Doi: 10.1016/j.plefa.2016.05.008 | 2- Makrides M, et
al. Effect of DHA supplementation during pregnancy on maternal depression and neurodevelopment of young children: a randomized controlled trial. JAMA, 2010. Doi: 10.1001/jama.2010.1507
3- Carlson SE et al. DHA supplementation and pregnancy outcomes, Am J Clin Nutr, 2013, Doi: 10.3945/ajcn.112.050021 | 4- Ahmed S, et al. Analysis of hospital cost outcome of DHA-rich
fish-oil supplementation in pregnancy: Evidence from a randomized controlled trial, Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2015. Doi:
10.1016/j.plefa.2015.08.002 | 5- Kar S, et al. Effects of omega-3 fatty acids in prevention of early preterm delivery: a systematic review and meta-analysis of randomized studies, European
journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2016. Doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.11.033
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HOMENAGEM
ao Ser Humano

"Diante de sua porta, qual é a diferença entre judeu, budista, muçulmano e cristão, virtuoso e culpável?
Diante de sua porta são todos
buscadores, e Ele é o Buscado".
Hakim Sanai
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Homenagem ao Ser Humano

”A

regeneração da Consciência com a parte
essencial da humanidade, de acordo com os
Sábios é a meta da humanidade. A imaginação de separação da essência que o homem tem é a
causa de sua desarmonia e insatisfação. Sua busca
é liberar-se do condicionamento adquirido que
sufoca e vela a consciência da essência e a ativação
da Consciência sutil.”

Queridos leitores e amigos da nossa empresa Essentia Pharma, neste artigo que está longe de ser algum
tipo de tratado filosófico ou científico, gostaríamos
de transmitir outro aspecto ou outro dos "pilares" que
sustentam nossa visão íntegra do que é ou poderia
ser uma empresa Humana. Este, talvez seja o mais
transcendental dos aspectos, já que está relacionado
especificamente com o que percebemos e afirmamos
que é o Ser Humano Essencial que todos nós somos
em nossa realidade interna. Este pilar é importante
para nós porque pensamos que todos os outros Pilares surgem a partir da manifestação desta realidade
grandiosa e Essencial Humana...
Nós tentamos o tempo todo perceber o Humano
como um todo, e muitas vezes nos deparamos com
que o próprio Humano, em sua ignorância sobre si,
acredita que seja muito menos e de menor valor do
que realmente é... Estas "crenças", dogmas e preconceitos sobre nós estão fundamentados na ignorância
da nossa realidade interna, na falta de saber sobre o
“si mesmo Essencial”. Estas crenças falsas nos vão
levando a decisões e ações limitadas e até mesmo
negativas para nós mesmos e para a sociedade ao
nosso redor, pois é pela forma como o Ser Humano
se autopercebe e se autodefine, que nossas decisões
e ações podem ser baseadas em falsos valores e
crenças equivocadas, por exemplo, nossas falsas
ideias de como alcançar a "felicidade", plenitude, paz,
amor, etc... Revisando com atenção a história filosófica e religiosa da humanidade, podemos perceber
que todos os grandes pensadores e pessoas esclarecidas postularam que a Felicidade é um "estado
de ser" natural em nós, inerente à nós, ao nosso ser/
essência em todos os seus níveis, inclusive em nosso
DNA; tal como o perfume é inerente à rosa, e à radiação do ser da rosa, assim é a Essência e assim são
os estados essenciais em relação ao Ser, assim são

a Felicidade, o Amor, a Paz, a Força e muitos outros
atributos. A fragrância emana independentemente
dos papéis que a rosa desempenha em sua vida, se
ela for dada a um amante, se está em um funeral ou
simplesmente está sozinha nas montanhas sem que
ninguém a cheire, ela continuará exalando seu aroma
divino... Inclusive se a pisam, este delicioso perfume
não se torna um mal odor como reação vingativa da
rosa à agressão recebida, a exalação do perfume da
rosa até aumentaria em uma situação como esta.
Assim é como sabemos que isto é inerente ao seu
ser, é seu ser, é a rosa mesma manifestando-se,
sendo Perfume... Assim é a Felicidade, o Amor e
muitos outros Atributos e Estados em nossa existência, são estados inerentes ao Ser Essencial... Nossa
busca até compulsiva por esta felicidade, amor e
paz, em primeiro lugar significa que não estamos
experimentando esses estados e assim os queremos muito, mas o mais importante é que esta busca
e desejo também indicam que estamos desejando,
conscientemente ou não, o nosso Ser Verdadeiro, o
Ser Essencial, já que a Fonte de todos os estados é
o Ser Essencial... Esta busca termina quando tomamos Consciência da Presença eterna da Essência
que é o nosso Real Ser para logo existir em permanente estado de Consciência do Ser... No momento
em que Percebemos a Presença Viva, Eterna dessa
Essência que somos, também estes Estados do Ser
serão experimentados em nosso corpo, sistema
nervoso e em nossa Consciência... A primeira definição do Ser Humano para nós é que somos a Essência
Única manifestando-se em infinitas formas, sendo
que inclusive o conjunto, físico, mental, emocional,
vital, são, naturalmente, a manifestação em terceira
dimensão desta Essência única... A segunda definição do Humano é que o Ser é a Única Fonte real de
todos os Estados que buscamos experimentar... Ao
reunificarmos com esta verdadeira Fonte essencial
em nós mesmos, podemos ressoar e compartilhar
com todo os seres viventes nossos estados. Existiríamos livres das demandas que fazemos aos outros
de que sejam a fonte de nossos estados queridos.
Manter esta Concepção do Ser Humano na Consciência permite abrir-nos e conectar-nos continuamente
a esta realidade maior que já somos... Cada religião
e caminho de Consciência em seu cerne tentou dar
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ao Ser Humano esta indicação... Os hindus, taoístas,
budistas, cristãos, judeus, muçulmanos e muitos
mais tentaram mostrar que o Ser Humano Essencial
está sempre presente, mesmo que esta Essência
seja esquecida, na inconsciência, permanecendo
latente em cada um de nós esperando "espaço" na
Consciência ocupada e distraída com o mundo para
algum dia poder manifestar-se plenamente... A meta
da existência pode ser vista como “a revelação deste
tesouro escondido que todos somos”... Manifestar-se
na Consciência e chegar a ser Completos à nossa
Percepção e para a Percepção dos que se conectem
a nós. A única condição para isto é que trabalhemos
intencionalmente para esta expansão da Consciência
e Percepção... Mas, quem Trabalharia para perceber
e conhecer algo que crê já ser conhecido, e que se
imagina tão isento de valor? Primeiro temos que redefinir este Humano que somos e chegar a enamorarmos por ele.
Na medida em que nos tornamos completos para a
própria Consciência como Ser Essencial, também
estaríamos expandindo-nos em manifestação na
Consciência de todo ser vivente de acordo com a
capacidade receptiva e perceptiva de cada um...
Saber que o Ser Essencial que somos é a Fonte de
tudo o que buscamos em termos de "Estados" é a
independência do Ser Humano em relação ao mundo
externo.
Entendemos que isso que buscamos fora está, na
realidade, dentro de nós, "apesar do mundo e dos
eventos", não “por causa” do mundo e dos eventos...
Felicidade é o Estado natural e atual do Ser, é o seu
perfume, tal como o Amor, Paz, Orgulho Positivo, e
todos os outros Estados. No corpo, a felicidade é o
estado de homeostase. A saúde está associada ao
estado de homeostase e de felicidade. Nosso Ser
tem muitos perfumes não só o da Felicidade... É uma
rosa de mil perfumes, amor, paz, beleza, poder, sabedoria, felicidade, são apenas alguns desses aromas...
E não é que tenhamos ou devemos ser nada em
especial, simplesmente já somos este Ser Essencial,
é a Dádiva Divina, a Imagem e Semelhança divina, o
Sopro Divino, a Alma Divina manifestando-se nesta
terceira dimensão, canalizando-se em nossa existên-
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cia individual; nossa vida é o lócus para esta manifestação... Apenas precisamos Perceber esta realidade
presente, apenas precisamos tomar Consciência
disto que somos e que nos esquecemos... Esta "toma
de consciência" é o caminho mais breve para alcançar a realização do Ser Essencial.
"Recordar" para nós é “atualizar na Consciência o
Ser Divino que já somos e sempre fomos”... Esta
é a indicação de todos os sábios... Para chegar a
Perceber diretamente o Ser, precisamos primeiro
Conceber mentalmente esta realidade Humana, para
Concebê-la de forma criativa e construtiva, nunca
como um dogma rígido. Temos que ter a informação
correta a partir de uma fonte que transmite os dados.
É importante lembrarmos que estes dados sobre o
Humano não são dogmas rígidos, mas sim hipóteses
práticas e operantes, concepções a serem usadas...
Conceber livremente que somos este Ser imenso,
conceber-nos fora dos limites impostos por nossos
condicionamentos e falsas crenças sobre nós é a
base para poder receber na Consciência, para que
se revele na nossa Percepção, os dados desta realidade interna sutil... Só assim vamos poder Intuir
diretamente esta verdade interior... Nós da Essentia
Pharma, somos encantados com a ideia de poder
participar da "transmissão de dados" que pelo menos
ajudaria que nossos colaboradores internos e externos, amigos e achegados, pudessem formatar em
suas mentes a Concepção Construtiva e criativa do
Ser Humano que todos nós somos. Levamos isso
com grande seriedade, amor e intenção.
Sem este Saber e Perceber a Essência nos imaginamos e acreditamos "vazios", carentes, sozinhos,
separados da nossa Fonte Divina, nos imaginamos
isolados do Real, do que é de valor e o que tem
sentido. O suposto “vazio de sentido” da vida, não é
outra coisa que a impossibilidade de ter uma imagem
clara da meta de nossa existência, da direção e futuro
de nossa vida. Este vazio aparente provém da inconsciência do sentido real e essencial da existência
humana, o sentido que fica claro quando percebemos
o Ser essencial que somos e seu destino profundo...
O ponto de partida é que temos que poder conceber o
Ser Humano em suas múltiplas dimensões de ser, um
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Ser Humano pleno, precioso, digno de Ser buscado e
Conhecido, Saboreado, como o Ser que tem tudo o
que buscamos... Logo que o Concebemos podemos
percebê-lo diretamente e então podemos manifestá-lo e dar aos nossos achegados e a este planeta o
que seja requerido... O Ser Humano está longe de ser
algo carente e vazio como pretende-se...
O desconhecimento de nós mesmos como Essência
e o ignorar que o que buscamos está justo em nosso
Ser, gera uma série de frustrações e com isto uma
grande quantidade de emoções negativas, que por
sua vez, geram uma acumulação de estresse crônico
que tira da homeostase original o sistema Humano,
levando-nos a que muitos instintos e impulsos saiam
fora de lugar e proporção... isso em si é uma fonte
de muitos tipos de desequilíbrios e enfermidades
somáticas, psicossomáticas, emocionais e comportamentais... Nossa metodologia para manejar esse
sofrimento não é baseada em que "eliminemos o
desejo e as expectativas", nem que apenas focalizemos a atenção no processo e não nas metas finais...
Trabalhamos em nós mesmos para integrar na Consciência os estados negativos e liberar-nos do domínio
das reações emocionais geradas quando detectamos
a frustração de nossas expectativas e nossos desejos, ou seja, buscamos uma profunda Liberdade, e
desde esta Liberdade atendemos em nosso Coração a Essência sempre presente, Atendemos a isto
que "Sim" somos em realidade, Atendemos voluntariamente até poder contemplar e sentir a "sensação
sentida" do Ser no interior de cada um de nós. Esta
percepção direta do Ser nos levaria a paz fundamental do nosso Ser, e desde essa paz é fácil experimentar a Felicidade inerente.
Claro que há uma metodologia para tudo isso, e isso
nós tentamos transmitir aos nossos colaboradores,
aqueles que elegem e queiram esta experiência...
Nossa metodologia integra uma série de ferramentas
e paradigmas complementares, um exemplo é o que

foi investigado pela psico-neuro-endócrino-imunologia, também na medicina funcional, na psicologia
profunda do desenvolvimento da consciência e mindfullness.
Usamos continuamente a metodologia que nos leva a
Comunicação Coração-Cérebro obtendo uma Coerência Pessoal, Social e Global... Tentamos alcançar o
estado de homeostases, a "coerência fisiológica",
já que este estado ótimo aumenta o desempenho
cognitivo, físico, emocional e claro, afeta de forma
clara a saúde, mas em especial nos libera e nos
permite direcionar a atenção para a Essência e poder
percebê-la sem os véus que geram os estados mais
negativos que se dissolvem no sol da consciência
igualmente como um bloco de gelo se derrete quando
irradiado pelo sol... Os níveis de coerência podem
ser mantidos e podem ser usados para facilitar o
aprendizado de como mudar para um estado mais
coerente em qualquer momento e em qualquer lugar.
Muito disso é baseado no saber como manejar a
excitabilidade do sistema nervoso simpático e parassimpático... Esta metodologia está sendo estudada
há anos pelo Doutor Hebert Benson e conseguiram
inclusive observar drásticas mudanças a nível de
DNA, quando o Sistema humano está em coerência
e homeostases. Há dados que mostram como o Ser
Essencial irradia um campo que contém informações
que podem afetar outras pessoas ao nosso redor, o
"efeito de ressonância", este efeito é perceptível.
Sabemos que as pessoas estão muito mais interconectadas entre si e com o entorno do que anteriormente se imaginava.
Estudamos o aspecto da “fisiologia da emoção",
com foco nos mecanismos pelos quais os aspectos
cognitivos afetam as emoções e as emoções influenciam os processos cognitivos, o comportamento e
a saúde, assim como a interconexão global entre as
pessoas e os sistemas ecológicos e energéticos da
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terra. Estudamos como podemos equilibrar tudo isso
e assim sermos livres para atender e perceber nosso
Eu Superior.
Muitos destes métodos foram aplicados para o desenvolvimento de ferramentas para otimizar a saúde
individual, organizacional, o desempenho e qualidade
de vida, é a Arte de Viver, também na Ciência do Ser
dedicada a Atenção e Consciência do Ser Essencial,
do Si mesmo Essencial. Ferramentas não faltam,
muitas vezes só o que falta é verdadeiro interesse
em nós mesmos por não sabermos quanto preciosos
somos em nosso Ser Real. É fundamental para nós
na Essentia recordar que nossa primeira missão é em
relação a todos aqueles que cooperam com a gente,
para com os nossos clientes e amigos... Para nós
uma "empresa" é algo que tem o propósito de servir
os seres humanos em direção a certas metas e valores Essenciais... Em Nossas empresas apostamos
no Ser Humano não nos negócios e produtos por
si mesmos... Investimos no Humano, tanto nos que
trabalham conosco como nos clientes e amigos, esta
é a nossa prioridade... Sem dúvida nos custa dinheiro
tudo isso, mas sem dúvida vale completamente o
que investimos... A medida que os Seres Humanos
que podemos servir possam ser mais Felizes e que
esta Felicidade surja na Consciência de cada um
vindo de sua Fonte Essencial e Interna Verdadeira é
uma satisfação sem precedentes para nós...
Sabemos por experiência própria que sem uma
descrição do Ser Humano muito mais ampla da que
temos em geral na nossa cultura, ninguém tentaria
buscar esta Essência e seus Estados Sublimes em
Si mesmos, então a primeira informação que deve
ser dada é a que amplia nossa ideia e concepção do
que somos Essencialmente falando... Como dissemos antes, nós não apostamos em "negócios" e sim
em pessoas, em seus estados e desejos profundos,
em seus estados de Consciência, em suas metas
mais apaixonantes em seu amor e anelo de unidade
consigo mesmo como Essência... Neste limitado
texto, o que queremos é prestar uma homenagem
ao Ser Humano Essencial, isto que todos nós somos
sem importar de forma alguma as diferenças externas de raça, cor, religião, nacionalidade, gêneros,
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classe social, inclusive sem importar suas ações
negativas já que estas estão baseadas na ignorância
do que é o Humano Real... Queremos Homenagear o
Humano Essencial que é uma unidade em si, assim
como as ondas são uma unidade com o mar e entre
elas, assim como os raios de sol são também uma
unidade com o sol e entre eles... Queremos tornar-nos participantes e geradores de um movimento
educacional que permita nossa unidade consciente
com nós mesmos e entre todos nós, transcendendo
todas as barreiras mentais que nos separam em
todos os sentidos... Queremos que o Ser Essencial
Humano possa contar conosco para sua manifestação e projeção, mesmo que seja com pequenos
grãos de areia que possamos colocar na direção
da Construção do futuro da evolução intencional da
Consciência Humana... Um conto muito antigo que
gostamos de narrar entre nós e recordá-lo muitas
vezes com nossos filhos, exemplifica a nossa situação de busca.
“Era uma vez um Homem chamado Salik que
vivia na cidade de Noor... Todos os dias quando
ele dormia, sonhava com um grande e imenso
tesouro, que estava sob uma ponte, a mais de
mil milhas de onde ele vivia... O conto diz que
era um pobre homem que sofria de muitas
carências, queixava-se continuamente de seu
destino e invejava o dos demais... um dia, já
muito farto e cansado de sua situação e sem
mais possibilidades em sua mente, mesmo
que pensasse que ir em busca do tesouro que
sonhava era uma idiotice, pois não era nada
mais que um sonho, se levantou e se colocou
a caminho do lugar onde sonhava que estava
o tesouro, acreditando que pelo menos algo
estaria fazendo para mudar sua situação.
Depois de muitos meses de caminhada e
muito sofrimento chegou à cidade chamada
Mondo... Encontrou a ponte com a que tanto
sonhava e esperou até o anoitecer para que
ninguém notasse que iria escavar buscando
este tesouro inestimável, assim não ririam
dele por estar iludido, nem o tomariam por
louco ou por um vândalo... Depois que o sol
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se pôs, ele começou a cavar com suas mãos e
um pedaço de pau no lugar onde acreditava
estar o tesouro... Não havia passado muito
tempo quando um vigilante chamado Pir
o fez parar perguntando-lhe o que estava
fazendo em propriedade pública... Salik não
tendo como se esconder foi sincero sobre seus
motivos, embora tenha mentido sobre seu
nome e de onde ele vinha, para evitar qualquer
comprometimento. Contou-lhe então todo o
ocorrido até aquele momento. Disse ao Pir
que esta era a sua última esperança e que se
nada encontrasse preferiria tirar sua vida. O
vigilante compassivo de Salik, o permitiu cavar
até a manhã seguinte... Ao amanhecer Salik
estava exausto e nada havia encontrado. Pir
que então havia simpatizado com sua situação
disse... Meu amigo, agora que terminaste esta
tarefa e nada te resultou, eu gostaria de te
contar, pois agora livre da tua obsessão já
podes me ouvir... Eu também sonhei com um
grande tesouro, mas eu não fui a busca dele,
porque eu sei que é uma "tolice" agir de acordo
com um sonho... O tesouro estava na cidade
de Noor a mais de mil milhas daqui e estava
sob o colchão onde dormia um mendigo como
você chamado Salik... Salik ficou mais do que
surpreso com esta revelação, despedindo-se
rapidamente de Pir se colocou imediatamente a
caminhar de volta a sua casa... O sonho de Pir
o havia tocado o coração, sem contar o mágico
que lhe pareceu a coincidência com o seu nome
e cidade... Meses depois chegou em sua casa
e correndo escavou logo abaixo de onde ele
dormia, por surpresa, encontrou o tesouro que
ele mesmo havia sonhado e assim foi feliz para
sempre...”

Este conto nos recorda em especial onde devemos
buscar o que mais anelamos, o nosso Tesouro
Escondido, e ele está logo abaixo de onde dormimos
ou onde estamos inconsciente, em nenhum outro
lugar longe de nós... Buscar em nós, isto que é o mais
valoroso e honrável, já que isto é o que esquecemos,
ignoramos e somos inconscientes... Este tipo de
narrativas nos recorda Conceber este Humano como
um "terreno" que abriga este Tesouro maravilhoso,
também nos recorda onde buscá-lo, ou seja, buscar
isto tão essencial que está mais perto de nós do que
a nossa veia jugular... Este Ser Essencial é o que por
muitos místicos foi chamado de "Deus Imanente",
mesmo que seja apenas para diferenciar de outro
aspecto desta unidade inseparável que é "Deus
Transcendente"... Mais uma vez podemos conceber o
mar e as ondas... O mar como um todo seria o "Deus
transcendente" e a água salgada e a força das correntes do oceano manifestando-se na onda seria o "Deus
Imanente", é assim que a realidade essencial do mar
"É" em todas as ondas... Se a Onda buscasse em seu
cerne seria consciente tanto de si mesma como do
mar... ela se encontraria como um todo, perceberia
a unidade absoluta com o mar tanto dela como de
todas as ondas, ela saberia que todas as ondas são
em realidade manifestações do mesmo mar... Todo
este Saber depende de que primeiro se conheça a
si mesma. Há centenas de indicações da possibilidade dos Humanos se reunificarem em termos de
"Tomada de Consciência/Conscientização" com "isto"
essencial que É, foi e sempre será... Dizemos "reunificar em termos de consciência", pois seria impossível que o Humano se separasse realmente de seu
Ser Essencial, tal como a onda é impossível que se
separe do oceano e continue sendo e existindo como
onda... Nós só podemos estar distraídos, dormidos,
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inconscientes do Ser, nunca separados realmente...
Se postularmos que o Tesouro Escondido é a Essência do Humano, então poderemos entender o que um
sábio expressou não faz muito tempo:
"Mantendo a Concepção construtiva do Humano
completo em nossas mentes podemos provocar e
estimular o desenvolvimento da Consciência do ser
assim como sua ação na Consciência. Nosso verdadeiro interesse por nós mesmos gera uma necessidade que demanda que o potencial latente em nós
comece a se desenvolver... Portanto, ter uma descrição não dogmática do ser Humano gerando a Concepção criativa de nós, é um "meio" que nos serviria de
algo prático, não um dogma. Podemos através do
uso da concepção construtiva, da hipótese operante,
alcançar a percepção direta da verdade Essencial que
procuramos. Portanto, o valor dessa concepção construtiva particular é imenso. Nos capacita para nos
"comunicarmos" com a área que designamos como
Ser Essencial, fazendo a ele sinais através do cérebro
pensante e também através do impacto físico. Nos
capacita para conservar claramente na mente a ideia
do que somos em essência, ideia que por si só nos
capacita para fazer sinais ao Ser de que estamos interessados e tentando comunicar-nos com ele. Também
nos capacita para manter fortemente na mente, de
uma maneira semi-lógica a necessidade de que os
elementos humanos, corpo, cérebro, emoções e Ser
trabalhem em certa classe de harmonia, porque agora
podemos dizer: "Assim como a manutenção do corpo
é essencial para a nutrição e trabalho adequado do
cérebro, o trabalho do corpo e do cérebro são necessários para a correta operação e desenvolvimento da
Consciência de Ser." Novamente, aplicando certos
impactos sucessivos de corpo e cérebro, podemos
ativar e capacitar a Consciência para que se manifeste, o que tende a estar em espera (em repouso)
porque aquilo que capacita as funções para operarem
juntas encontra-se raramente e esporadicamente na
vida ordinária.”
O Ser Humano por ignorar o Tesouro que somos em
essência e assim também nosso potencial imenso
para a criatividade e para o bem, nos tornamos "injustos" com nós mesmos... Em nossa ignorância sobre
nós, quando muito pensamos que somos um mero
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animal racional ou social que existimos para copular,
comer e beber, vestirmos e cremos que a nossa felicidade seria causada pelo acúmulo exagerado de tudo
isso... É a famosa distorção cognitiva em ação, a que
nos faz imaginar que "se uma aspirina é boa, 20 deve
ser melhor" ou se algo desses aspectos da vida nos
traz bem-estar, então muito de tudo isto e o tempo
todo, deve ser a felicidade permanente. Acreditamos
que o nosso único objetivo é a "felicidade" no sentido
de como seria para qualquer outro animal, não sabemos que a nossa meta é a autopercepção, esta é a
realização, é a Percepção da Verdade Sublime existente em nosso próprio Ser. Não sabemos que nossa
forma animal não é mais que uma concha da qual
nosso interior é a Essência e que essa Essência tem
como perfume o estado de Amor. Qualquer pessoa
que Ame, que "anele a Unidade" com outra coisa que
não seja a Essência única em si mesmo e em todos,
é ignorante de si mesmo... Recordamos o adágio
atemporal que dita: "Aquele que conhece ao seu Ser
Essencial conhece o seu Senhor", o faz desde a Consciência e união mais íntima, a que transcende toda
polarização e dualidade. Esta capacidade de conhecimento, sabedoria e amor, isto é, de anelo por mais
e mais Unidade com o Ser é comparada por Rumi, o
místico e poeta sufi, a um embrião que Deus colocou
em seu coração e que, como embrião, pode desenvolver-se infinitamente. O Poeta e Mestre da Essência dá uma grande importância a que nos liberemos
das distrações, do hipnotismo do nosso condicionamento começando com as incorretas definições,
rótulos atribuídos ao Ser Humano...
Liberamo-nos da comédia gerada na mente, ou seja,
que possamos ignorar todo este diálogo interno, a
fim de permitir que a Atenção Voluntária/Intencional
possa estar focada no Ser Essencial permitindo que
este Mantenha Contato contínuo com nós mesmos...
Explica que esta liberdade permitiria lograr a reintegração do Eu Essencial na Consciência cada dia mais
liberada... Sendo um místico perfeito, Rumi era extremamente sensível quando sentia a "distância" de si a
si, o que ele chamava de exílio interno.
A disciplina do Amante é a disciplina que muitos
místicos e sábios adotaram e aplicaram na busca
do desenvolvimento desta Consciência... É a disci-
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plina do que ele ama e anela, esta união com o ser
amado sendo o amado a Essência mesma, por isso
é uma disciplina gozosa e não a disciplina árdua ou
dura que nos é comum crer no Ocidente ser a única
maneira de conseguir alguma coisa na vida... Não é a
disciplina forçada como se fizéssemos algo que não
queremos fazer... É a disciplina que usa o amante
quando vai ao encontro da Amada/Amado, passando
pelo que seja, difícil ou não, mas sem sentir as durezas do processo, há paciência e gratidão apenas
pela esperança do "encontro com a Amada/Amado."
No fim, o denominador e objetivo comum nos ensinamentos de amor é o predispor e preparar o aluno
para receber na Consciência esse dom grátis e incalculável da Essência, este Ser Interno e superior que
já somos... É o que nos foi dado Grátis, é A Graça
Divina, a qual não é ganhada ou perdida por causa do
que o humano faça ou não faça... "Graça" é grátis e
não condicionada. Não está condicionada em termos
de prêmio e castigo, vem proporcional ao anelo
essencial e à Capacidade de Consciência desenvolvida para receber dados Essenciais...
É suficiente experimentar a intenção, a Vontade integral que leva à regeneração da Essência na Consciência, isto é, experimentar o desejo interno e intenso
de união e isso muitas vezes ocorre apenas por ter
concebido o nosso verdadeiro ser e nos apaixonarmos por ele. Rumi sabe que a necessidade provoca e
evoca o potencial, ele nos ensina que o Anelo Essencial é o que promove os meios para a sua realização...
É o Anelo Essencial que vai evocando o potencial
latente da Consciência que existe em todos, não
apenas alguns, vai tornando chama o que era apenas
uma faísca... A fonte de busca e encontro humano
consigo mesmo não é nada menos que a clarificação por percepção direta, a visão imediata e direta,
infusa, da realidade essencial revelada e percebida
pelos órgãos de percepção sutil, ou seja, suas capacidades intuitivas superiores...

Mas, quem pensaria em buscar a Felicidade e a
plenitude dentro de si, se o paradigma e as crenças
que temos sobre nós, a humanidade, são tão degradantes e negativos? Como poderia algo de tanto
valor como o Ser Essencial/Tesouro/Eu Superior, ou
a Felicidade estar no interior de algo considerado
tão pecaminoso e cheio de defeitos e imperfeições,
degenerações, corrupções, erros vis e desvios? É por
causa desta falta de Consciência do que realmente
somos em Essência e do potencial que existe em
nosso Ser que buscamos, tal como diz um antigo
ditado, " a chave onde não a perdemos"... Para nós na
Essentia Pharma, "buscar a chave onde Sim a perdemos" é o fundamental, e nós acreditamos sem dúvida
que a "perdemos" em nossa própria "casa", em nosso
próprio ser interior... Infelizmente não supomos que
deve estar aí, já que isto que acreditamos ser não
parece ser um lugar onde algo de valor abrigue.
Seria muito parecido com a situação de um jardineiro que por sua ignorância e pouca experiência
em jardinagem "jogara fora as sementes" apenas
por não parecerem a árvore e os frutos que quer e
espera... Se fossem cultivadas, as sementes terminariam sendo a árvore cheia dos frutos que anelava...
A visão e percepção do jardineiro é sua Fé e Esperança, é a concepção que tem da árvore que venha a
se manifestar no futuro/Fruto... A educação da qual
falamos e anelamos participar, longe de construir
esta nova percepção sobre uma mentalidade gerada
por crenças condicionadas, deveria primeiro ajudar
a 'desintoxicar' a mente de pesos mortos ou outras
ilusões dominantes imaginadas, fixações ou ideias
baseadas em emoções fixas e negativas/inadequadas, inculcadas. Ideias (pré) conceituosas sobre si
como humano que devem ser ignoradas, para então
a partir da Atenção Voluntária mais eficiente e preparada, poder depositá-la e perceber o que Sim somos,
nosso Eu Sou mais Essencial e verdadeiro...

ESPECIAL
ESSENTIA

A Meditação para nós é uma das práticas de Consciência, não apenas uma metodologia para relaxar ou
afetar nossos corpo e cérebro... A meditação serve,
acima de tudo, como um caminho de Consciência
para perceber diretamente o Divino Ser que somos.
Aprendemos por muito tempo que alguns preparativos podem ser feitos para permitir que o ser humano
chegue a propriedade da Consciência que chamamos "meditação". Exercícios de respiração e outros
métodos são usados para influenciar no equilíbrio do
sistema nervoso... Pode-se provocar a desativação
do sistema nervoso simpático e estimular ou ativar o
sistema nervoso parassimpático... O resultado desse
tipo de ações no sistema nervoso é o incremento
da capacidade de resiliência. Desenvolver a capacidade de resiliência em nossa empresa, é um objetivo
muito específico, vemos isto como o "retorno" do
sistema nervoso, o estado básico e relaxado, saudável chamado homeostase... Na nossa empresa nós
estimamos de máximo valor que possamos ter um
sistema ou caminho para o bem-estar básico do ser
humano e especialmente para o desenvolvimento
da Consciência... Alguns de nós aplicamos algumas
dessas técnicas e também viabilizamos a outros isto
que utilizamos, isto é, algumas metodologias para
alcançar a libertação e relaxamento necessários
para alcançar a liberação da atenção e sensibilidade
do sistema nervoso, para alcançar a Percepção direta
das sutilezas que emanam pela Essência...
Esta conquista nos permite perceber e nos dar conta
da "sensação sentida" da inefável presença do Ser
Essencial no locus da nossa existência particular.
Um lindo poema sufi expressa este conceito.
"Cruz e cristãos, de ponta a ponta, examinei.
Não estava na Cruz.
Fui ao templo Hindu, na pagoda antiga.
Em nenhum dos dois havia sinal.
Nas alturas de Herat fui, e Kandahar, Olhei.
Não estava na altura nem nas terras baixas.
Resolutamente, fui para o topo da Montanha
de Kaf. Lá, só havia o lugar do pássaro 'Anqa'.
Fui então a Kaaba. Ele também não estava lá.
Perguntei-lhe de sua existência a Ibn Sina, mas
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estava além dos limites do filósofo Avicena...
Então Olhei dentro do meu próprio coração.
Neste lugar O vi. Não estava em outro lugar..."

A técnica de Focalização da atenção que integra as
emoções, o treinamento autógeno e relaxamento
vascular e algumas outras metodologias são utilizadas para esta primeira etapa, a etapa de liberação e
"resposta de relaxamento" para então, em segundo
lugar, alcançar uma ação do poder da atenção, quando
a Atenção Voluntária é dirigida intencionalmente
para perceber A Presença da Essência... Por este
meio podemos primeiro "ignorar a mente habitual"
para que em seguida possamos direcionar o poder
de atenção ao serviço do Ser Interior, o Ser Essencial. Descrevemos a Capacidade para a "Meditação"
como: Atenção estabilizada equilibrada utilizada para
conhecer o Ser / Deus Essencial... Na Essentia anelamos que todos os que queiram possam ter acesso a
este tipo de informações e metodologias, indiferente
da sua formação acadêmica e religiosa já que são
metodologias mais científicas e universais independentes das crenças particulares de cada um... É pelo
fato de que nossa atenção está constantemente
focada nos aspectos externos da vida, no mundo
material exterior com suas preocupações , ambições,
frustações que não Atendemos ao Eu Essencial e não
sentimos a presença contínua da dimensão espiritual
em nossas vidas; a prática regular da meditação é
a maneira mais rápida para realizar o Eu Essencial
em nossas vidas, pois trabalha com a mesma coisa
que está limitando nossa consciência do Ser, que é
a atenção ao Mundo. Praticando a meditação aprendemos a reverter o refletor da atenção do mundo
exterior para o mundo interior, também a manter-nos
no mundo interior, enquanto podemos atender com
exatidão e precisão o mundo exterior, conseguindo
assim um “contínuo” e real aperfeiçoamento tanto na
arte de viver como na ciência do ser...
É o que chamamos de "estar no mundo mas não Ser
dele", porque o nosso Ser, nossa real identidade está
referido a esta experiência interna da Essência que
todos somos... Sugerimos aos nossos colaboradores
que tenhamos um período de meditação pela manhã
e ao meio-dia e também pela noite. Dispomos de um
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espaço e tempo na empresa para que pelo menos
um desses períodos de meditação seja praticada por
aqueles que assim o desejam...
Um sábio chinês mostra como a forma de colocar a
ideia sobre a Essência e o Ser pode variar de acordo
ao ambiente cultural... ele diz:
"Com respeito a todos os buscadores da verdade,
devo dizer que o ensinamento que leva ao encontro
com esta Verdade Essencial é difícil de ensinar. Por
quê? Porque os novos ouvintes esperam que a explicação e ação de um sistema em direção à Consciência siga seu padrão de pensamento já aceito por
eles. Eles não sabem que este padrão é o que está
errado com eles, já que não permite que entre nova
informação nem experiências próprias do que estão
buscando. O Ser Essencial é você. Você o sente, mas
não sabe o que é. Quando sentem certos sentimentos
de bondade, amor, verdade, quando querem fazer algo
com todo o seu Ser, isso é a Essência manifestando-se... Quando estamos apenas centrados em nossas
defesas adquiridas, em nosso eu habitual primário,
isso não é a Essência. Quando tem uma forte simpatia por um sábio digno, isso é a Essência, o Ser verdadeiro procurando manifestar-se... Foi perguntado a
um mestre o que é o Ser, ele golpeia o questionador.
Com isto queres dizer: "Mostre-me a dor e te mostrarei
o Ser". Você diz ao mestre, "De onde veio a Luz?" Ele
sopra a vela. Queres dizer "Me diz para onde foi, e te
direi de onde veio". Não podes dizer em palavras o que
perguntas com palavras...”
Este sábio nos mostra como a nossa percepção
pode estar ludibriada pela nossa cegueira ou miopia
gerada pelos paradigmas limitantes e ignorantes da
realidade. O papel dos professores, profetas e sábios
seria estabelecer este fato permitindo ao ser humano
buscar este "tesouro" que todos somos.
A finalidade de todo ensinandor é fazer com que o
Ser Humano acesse a consciência de sua eminente

dignidade, fazendo-lhe chegar ao que ele é e que
ignorava até então.
Este poema expressa muito do que queremos
transmitir...
“Ama a tudo e odeia a nada,
Falar meramente de paz não será
de nenhum proveito.
Falar meramente de Deus e religião
não te levará longe.
Manifesta todos os poderes
latentes do teu Ser
E revela a total magnificência
de teu Ser imortal
Seja pleno, repleto, cheio de paz e alegria
Espalhá-los onde quer que esteja
e onde quer que vá.
Seja o fogo ardente da verdade,
Seja o precioso florescer do amor
E seja o bálsamo calmante de paz.
Com tua luz espiritual, dissipa
a escuridão da ignorância.
Dissolve as nuvens de discórdia e guerra;
E espalhe a boa vontade, paz e harmonia
entre as pessoas.
Nunca implores ou mendigues ajuda,
caridade ou favores de ninguém,
exceto do Ser, a Essência Única.
E nunca vá às cortes dos reis,
E nunca te recuse a abençoar e ajudar os
necessitados e os pobres, as viúvas
e órfãos, se eles vêm bater à tua porta.
Esta é a tua missão, servir as pessoas...
Leve-a a cabo responsável
e corajosamente.

Somos muito gratos a todos por participarem
deste projeto educacional e evolutivo.

Toda pequena vitória ainda é uma vitória e merece ser
vivida plenamente. Voltar a praticar seus exercícios
favoritos pode ser uma delas. Experimente a sensação de
virar o jogo com Collagen 2 Joint: uma fórmula muito bem
articulada, que combina os colágenos tipo II e peptídeos
bioativos de colágeno tipo I, com vitaminas C, D e K, além
dos minerais magnésio, manganês e zinco.

essentialnutrition.com.br
4007 2310 ou 0800 607 9030

ESTAMOS
FAZENDO HISTÓRIA.
VOCÊ TAMBÉM
FAZ PARTE DELA.

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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