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OBSERVAÇÕES DO AUTOR

Este livro contém um estudo de nutrientes que se sabe serem importantes
para a estrutura e para as funções do cérebro. Embora ele contenha muitas
apreciações provenientes da literatura científica, os comentários acerca de
nutrientes específicos na terapia não foram avaliados pela Administração de
Alimentos e Medicações dos Estados Unidos (FDA).

Qualquer pessoa que use este livro o deve fazer com completo conhecimento
de que ainda não há consenso de opiniões referentes à interpretação dos dados
científicos nesse campo. A evidência é compulsiva em relação ao papel de certos
compostos nutrientes na melhoria das funções cerebrais. Contudo, pode haver opi-
niões diferentes daquelas do autor. Por essa razão, é importante que o leitor leve em
consideração todos os pontos de vista essenciais e reexamine, com discernimento
próprio, os dados relevantes. Mais ainda, antes de tentar utilizar-se das informa-
ções contidas neste livro, é aconselhável consultar seu profissional de saúde cre-
denciado. Caberá ao médico, ou profissional da área de saúde licenciado, assumir
total responsabilidade pelo uso prático das informações aqui contidas.

OBSERVAÇÕES ACERCA DO ADH E DA DHEA

Ao longo deste livro, descrevemos certo número de ácidos graxos que
influem nas funções cerebrais. Um dos mais importantes entre eles é o ADH,



ou ácido docosa-hexaenóico. É fundamental que o leitor não confunda o áci-
do graxo ADH com o hormônio esteróide DHEA. DHEA quer dizer dei-
droepiandrosterona, e não se trata de gordura nem substância de dieta, mas
de um hormônio esteróide mais abundante no organismo, precursor do es-
trogênio, da testosterona e de outros hormônios.

O ADH é um ácido graxo encontrado nos alimentos à base de peixes de
água fria e de algumas algas. O cérebro tem absoluta necessidade estrutural
desse ácido graxo. O ADH é, então, utilizado terapeuticamente para propor-
cionar ao cérebro os ácidos graxos necessários para que ele funcione apro-
priadamente.

A DHEA é uma medicação ou hormônio que deve ser empregado sob
orientação de um profissional da saúde, de modo controlado. Já o ADH é um
ácido graxo que deve fazer parte da dieta de todas as pessoas.
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APRESENTAÇÃO

Nenhum órgão do corpo humano ainda desafia a ciência com tantos mistérios
como o cérebro. A medicina vem acumulando índice extraordinário de conquistas
tecnológicas nas duas últimas décadas, mas, no entanto, a neurociência tem pela
frente enigmas como a relação entre os processos fisiológicos e o raciocínio.

O conhecimento do intrincado mecanismo que comanda as ações desse ór-
gão embasava-se em raros lampejos científicos, até a primeira metade do século
XX, estribando-se em descobertas morfológicas oriundas de dissecções anatômi-
cas, na maioria das vezes. A idéia prevalente da época sustentava que os neurô-
nios não se reproduziam, conferindo ao cérebro a condição de inércia e negando-
lhe a mínima chance de recuperação frente às lesões de qualquer natureza.

No início da era cristã, o médico e filósofo GALENO (129-199), dissecando cére-
bro de animais, supôs que o cérebro controlava a memória e , o cerebelo, os mús-
culos. No século XVI, ANDREAS VESALIUS (1514 - 1564) publica, em 1543, a obra “De
Humani Corporis Fabrica” na qual apresenta desenhos detalhados de cortes do
cérebro humano. Em 1906, o médico espanhol SANTIAGO RAMON Y CAJAL (1852 -
1934) isolou o neurônio e descobriu como os impulsos nervosos são transmitidos
na intimidade do cérebro. Em 1957, W. PENFIELD e J. RASMUSSEN fazem a identifica-
ção de regiões cerebrais relacionadas aos sensores da pele. ROGER SPERRY, em 1981,
ganha prêmio Nobel pela descrição das funções dos hemisférios cerebrais.

Ainda hoje a neurologia não tem proposta convincente para uma série de doen-
ças que assola a humanidade, como a depressão crônica, a esclerose múltipla, a



demência senil, etc., em decorrência da precariedade de conhecimento atual.
Em 1990, o presidente GEORGE BUSH (EUA) decreta os anos 90 como a dé-

cada do cérebro. Nunca um órgão do nosso organismo recebeu tal deferên-
cia, o que evidencia a sua importância para o bem-estar da humanidade e seu
avanço tecnológico.

Na edição de novembro de 1998, a revista “Nature Medicine” publica o
trabalho de cientistas norte-americanos e suecos anunciando pela primeira
vez a comprovação da reprodução celular em cérebro humano adulto. Essa
observação colidiu frontalmente com o antigo conceito de que os neurônios
não se reproduziam e que o órgão caminhava inexoravelmente para a redu-
ção do patrimônio celular com o envelhecimento.

A descoberta das células-tronco que migram da parede de revestimento
dos ventrículos para o interior da massa encefálica, exercendo papel na reno-
vação celular, sacudiu os alicerces do edifício da neurociência, gerando acalo-
radas polêmicas a respeito da renovação dos neurônios.

Até recentemente, os médicos não haviam dado importância ao fato de
que as fibras constituintes do tecido cerebral são compostas de lípides. De
fato, cerca de 60% da massa encefálica contêm ácidos graxos, tornando a in-
gestão de gordura fonte indispensável para o arcabouço do cérebro.

Os avanços tecnológicos propiciando a introdução da tomografia axial com-
putadorizada (TAC) e a tomografia por emissão de pósitrons (PET) foram extraor-
dinariamente importantes para elucidar aspectos fisiológicos e fisiopatológicos da
dinâmica cerebral. No entanto, não menos relevante é a noção de que os ácidos
graxos essenciais exercem forte influência no fenômeno da neurotransmissão.

A leitura desse deslumbrante livro nos faz assumir grande responsabilidade
em relação aos nossos hábitos alimentares, pois o desequilíbrio entre  gordura sa-
turada e insaturada acontece para a maioria das pessoas, como conseqüência de
grandes mudanças comportamentais que aconteceram nas últimas décadas. Urge
restaurarmos a relação adequada (4:1) entre esses ácidos graxos, para que possa-
mos, ter melhor desempenho quanto às funções cognitivas e acima de tudo preser-
varmos a função cerebral visando ao nosso bem-estar físico, mental e social.

DR. MICHEL SCHIMIDT escreveu uma obra fascinante, que nos prende a atenção
do início ao fim do livro, desvendando gradativamente algumas peças do intrin-
cado enigma que é o funcionamento do cérebro e a sua relação com as gorduras.

DR. D IRCEU HENRIQUE PEREIRA

Doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo.

Diretor da
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PREFÁCIO

Ao longo dos últimos vinte anos, a maioria dos consumidores bem infor-
mados tornou-se conhecedora da simples história sobre alimentação, de que
as gorduras existentes na dieta, consumidas em excesso, são prejudiciais para
a saúde. Tanto nos laboratórios como na pesquisa clínica, os cientistas prova-
ram que os indivíduos que consomem muita gordura se encontram sob o
risco de adquirir várias doenças degenerativas – entre elas as moléstias car-
díacas, o diabetes, que se origina nos adultos, e algumas formas de câncer.
Essa pesquisa foi implementada por órgãos governamentais da área de saú-
de preventiva e pela indústria alimentícia, para forçar e ajudar os consumi-
dores a limitarem a ingestão de gorduras vindas da dieta, num esforço desti-
nado a reduzir o risco para aquelas doenças.

Entretanto, um volume de dados mais recentes sugere que devemos ser
cautelosos ao reduzirmos excessivamente todas as gorduras de nossa dieta,
porque algumas delas são essenciais para nossa saúde. Os ácidos graxos es-
senciais não podem ser fabricados pelo corpo, sendo criticamente valiosos
para a manutenção das funções cerebrais, de um forte sistema imune e das
atividades adequadas do coração.

O Dr. Michael Schmidt apresenta os mais compulsivos argumentos até
hoje reunidos sobre a maneira pela qual as gorduras essenciais afetam o de-
sempenho das operações cerebrais. Autor de três livros anteriores sobre o
sistema imune e sobre nutrição, o Dr. Schmidt nos traz 20 anos de ensino e de



experiência clínica para este novo aspecto de como a saúde é determinada
pela nutrição.

Em “Além dos Antibióticos”, o Dr. Schmidt elaborou uma abordagem abran-
gente para a melhora do sistema imune. No livro “Curando as Infecções dos
Ouvidos das Crianças”, ele adequou o tema à preponderante condição de que
as crianças pequenas sofrem. Em “Cansado de Estar Cansado”, o Dr. Schmidt
mostrou como se aplicar uma abordagem nutricional para o tratamento da fa-
diga crônica e da baixa energia, e como distinguir outras condições similares da
síndrome de fadiga crônica (SFC). Esses livros ajudaram muitos milhares de crian-
ças e de adultos a se recuperarem e a melhorarem de saúde.

“Gorduras Inteligentes” é outro livro da mesma ordem de grandeza. Ele
descreve, numa leitura agradável, como a redução das más gorduras e como o
aumento das boas gorduras podem determinar a qualidade da memória, da
concentração, da acuidade mental e da coordenação. Agora nós sabemos que
as gorduras e os óleos estipulam vasto número de condições do cérebro e do
sistema nervoso, estendendo-se desde esclerose múltipla até depressão e per-
turbações provenientes da deficiência de atenção. Essa regulação dietética
caminha da infância à velhice.

O Dr. Schmidt torna claro que o que comemos pode influenciar profun-
damente a maneira de operar de nosso cérebro. Isso se pode traduzir em alte-
rações do humor, da memória e do comportamento. Quem quer que esteja
lendo este extraordinário livro levará consigo a profunda mensagem de que
temos muito mais controle sobre a saúde, por meio da dieta apropriada, do
que a maioria de nós reconhece. Qual seja o tipo de gorduras existentes na
dieta que ingerimos, tal será o impacto profundo sobre nossa saúde, à medi-
da que o corpo cresce e envelhece.

O livro do Dr. Schmidt dará uma contribuição-chave para nos despertar
para excitantes e novas descobertas da ciência e da medicina e para tornar
esses conceitos mais disponíveis para indivíduos que os possam, então, apli-
car em suas vidas, de maneira eficaz.

JEFFREY S. BLAND, PH.D.
Health Comm. International

Gig Harbor, Washington, EUA
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INTRODUÇÃO

O cérebro, indiscutivelmente, é o mais extraordinário e complexo órgão do
corpo humano. Independentemente de nossa vontade, dirige, de forma magis-
tral, trilhões de atividades diárias – todas debaixo de nossa percepção conscien-
te. Ao mesmo tempo, sob nosso comando, movimenta o corpo e qualquer de
suas partes com graça, harmonia e firmeza. Nos permite rir, chorar e amar. O
cérebro, além do mais, organiza, cataloga e relembra vastas quantidades de
informações das quais, a qualquer momento, poderemos analisar o significado.

A maioria das pessoas fica estupefata ao saber que os médicos, até recente-
mente, não tinham dado qualquer importância ao fato de que todas as fibras
que, entrelaçadas, formam o tecido cerebral, fossem compostas basicamente de
gorduras. Com efeito, 60% da estrutura do cérebro são constituídos de material
gorduroso. Os médicos, certamente, ignoraram isso por acharem que a gordura
existente nos alimentos tinha pouca influência sobre o cérebro. Prevalecia a crença
de que o cérebro era imune aos hábitos alimentares do dono.

Atualmente, encaramos o assunto de forma totalmente diferente. Apren-
demos que a gordura que ingerimos tem profunda influência nas funções
cerebrais. As gorduras e os óleos impróprios podem acarretar sérios proble-
mas para o cérebro. Por outro lado, o equilíbrio entre gorduras e óleos corre-
tos ingeridos contribui, de forma poderosa, para o bom funcionamento do
cérebro. Esse conhecimento chega num momento muito oportuno, pois nos
tornamos uma cultura que aprendeu a odiar a gordura e, ao mesmo tempo,



consumimos uma dieta contendo gorduras incapazes de levar o cérebro ao
seu melhor desempenho.

As descobertas relativas às gorduras e aos óleos e suas influências nas
funções cerebrais abrem novos e excitantes horizontes na Medicina. As
mensagens, aparentemente despercebidas, existentes em centenas de tra-
balhos científicos, nos impressionam e, acima de tudo, nos comovem os
relatos de pessoas cujas vidas foram atormentadas por distúrbios cerebrais
e que recuperaram a capacidade mental através de mudanças nos hábitos
alimentares, passando a ingerir gorduras e óleos apropriados, em propor-
ções adequadas:

• Homem que venceu a paralisia.
• Mulher que venceu uma depressão profunda.
• Homem que superou temores que o incapacitavam.
• Rapaz que foi capaz de caminhar depois de ter sido paralítico.
• Moça, reprovada por falta de aproveitamento, que foi capaz de se recu-

perar e atingir os primeiros lugares de sua classe.
• Crianças e adultos agressivos que se transformaram em pessoas cal-

mas e respeitosas.

Os médicos são normalmente cautelosos em aceitar relatos isolados de
curas mas, quando acrescentamos a estas e outras comoventes histórias evi-
dências científicas pertinentes, somos desafiados por uma realidade, ao mes-
mo tempo excitante e perturbadora. Ou seja, a compreensão de que a gordu-
ra contida nos alimentos, mais do que qualquer outro nutriente, tem o poder
de produzir o que somos, o nosso eu.

Comprovado que as gorduras e os óleos dos alimentos participam da es-
trutura e das funções do cérebro, podemos afirmar que eles formam:

• a aprendizagem, a memória e a inteligência mental;
• o humor, o comportamento e a inteligência emocional;
• os movimentos, as sensações e a inteligência física.

Mostraremos, neste livro, como a complexa tapeçaria gordurosa do cére-
bro é tecida e demonstraremos como os ácidos graxos dos alimentos são ne-
cessários para a sua formação.

IMPORTÂNCIA DO ENRIQUECIMENTO DO CÉREBRO

No decorrer desta obra, evidenciaremos a importância dos óleos, das gor-
duras e dos alimentos na construção e manutenção de um cérebro que fun-
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cione em plena capacidade. Contudo, há um tema que não discutiremos, mas
que merece menção: o enriquecimento do cérebro. Já está claro que o cérebro
é capaz de fazer crescer e expandir suas conexões, quando estimulado a fun-
cionar. Isso significa que, à medida que o usamos, suas conexões melhoram
em qualidade e quantidade. Em resumo, podemos ter um cérebro enriqueci-
do, dependendo de como o envolver com estímulos e experiências de diver-
sas naturezas.

Entretanto, qualquer novo crescimento e expansão das células nervo-
sas necessitam de matérias-primas, que incluem os ácidos graxos. Sempre
que desejarmos melhorar as funções cerebrais, deveremos fornecer as
matérias-primas e os estímulos. Ou seja, a melhora das funções mentais
exige nutrição adequada e atividades que as estimulem, em particular a
memória. Por exemplo, se desejarmos restaurar as funções em alguém
que tenha problemas com a coordenação motora fina, deveremos forne-
cer-lhe nutrição apropriada e estímulos para a região do corpo que preci-
sa de melhor desempenho.

Foi recentemente provado (em animais) que a região do cérebro associa-
da à memória, o hipocampo, pode efetivamente criar novas células nervosas.
Tal fato, até há pouco, era julgado impossível. Se a essa descoberta acrescen-
tarmos nossos conhecimentos sobre nutrição, concluiremos que o cérebro, a
qualquer tempo, pode ser melhorado por intermédio de nutrientes adequa-
dos e pela prática de um estilo de vida pleno de intensas atividades mentais.

DESEMPENHO PLENO

Abrem-se, assim, excitantes possibilidades para que indivíduos, gozan-
do de boa saúde, intensifiquem seu nível de desempenho em tudo que fize-
rem na vida. Os atuais conhecimentos sobre as atividades que enriquecem o
cérebro e sobre as gorduras e os óleos de que necessita para sua formação,
nos tornaram possível elevar nosso desempenho para novos e mais altos pa-
tamares. Permitiram, ainda, para as pessoas com distúrbios cerebrais, efeti-
vas esperanças de cura, por sabermos como reconstruir a estrutura gorduro-
sa básica do cérebro e, conseqüentemente, restaurar-lhe as funções. E, final-
mente, poderemos prevenir inúmeras dificuldades mentais associadas ao
envelhecimento.

Neste livro, contaremos a história detalhada da fascinante relação que
existe entre aquilo que comemos e as atividades do nosso órgão mais com-
plexo – o cérebro. Embora o enredo tenha como personagens a nutrição e a
neurobiologia, a moral de nossa história concluirá que somos muito mais do
que a soma das moléculas cerebrais, desde que estas estejam aptas a exercer
plenamente suas funções. À medida que o leitor avançar na leitura, tomará
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conhecimento do poder das gorduras e dos óleos em influenciarem o cérebro
e, com isso, se conscientizará de que é possível assegurar vida prazerosa e
plena para si.

MICHAEL A. SCHMIDT – 1997
Membro do Centro de Pesquisas de Medicina Funcional, em Gig Harbor, Wa-

shington, EUA, trabalha na área de Nutrição Clínica e de Medicina Funcional. Pro-
fessor visitante de Bioquímica Aplicada e de Nutrição Clínica, na Universidade
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DESFAZENDO O CÓDIGO E
ESCLARECENDO O MISTÉRIO





CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO A UMA NOVA ERA:
DECORRÊNCIAS DE UM CÉREBRO

FEITO DE GORDURA

Toda novidade em ciência passa por três estágios: primeiro, as pessoas
dizem que ela não é verdadeira. A seguir, dizem que é verdadeira, mas não é

importante. E finalmente, elas dizem que é verdadeira e importante, mas
que não se trata de algo novo!

(autor anônimo)

Andréa vinha travando árdua batalha pessoal, que mesmo dois anos de
psicoterapia não foram capazes de solucionar. Ela era atormentada por crises
imprevisíveis de agressividade e de raiva, que deixavam sua família e seus
amigos em freqüente estado de tensão. As bruscas oscilações emocionais e as
ações delas decorrentes tornavam a vida de Andréa desesperançosa e incer-
ta. Com o crescente caos mental, ela passou a sofrer de descontrole espacial
(“spaceness”) e de inabilidade para movimentos finos (“fine-motor
clumsiness”). Além do mais, as dificuldades de concentração tornavam as
atividades normais do seu dia-a-dia cada vez mais penosas.

Andréa e sua família consultaram o Dr. Sidney Baker, antigo professor da
Escola de Medicina de Yale, em busca de respostas às suas indagações a res-
peito do mal que a afligia. O Dr. Baker, mestre em encontrar a causa escondi-
da de uma doença, observou um conjunto de sinais que muitos médicos cer-
tamente não perceberam. Andréa tinha “pele de galinha” (“chicken-skin”)
nas costas dos braços. Seus pés estavam constantemente doloridos, secos e
rachados. A pele era reluzente em alguns lugares e, em outros, grossa e cale-
jada, com fissuras profundas e doloridas, que às vezes sangravam.

Dr. Baker concluiu que esses sinais da pele eram sintomas de insuficiên-
cia de ácidos graxos essenciais. Sabia muito bem que o desequilíbrio de ácidos
graxos podia também influir no humor. Solicitou um exame de sangue para
constatar sua suspeita, e descobriu que Andréa tinha deficiência de ácidos
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graxos ômega-3. Após 2 semanas de suplementação com ácidos graxos, seus
pés já estavam completamente normais. Depois de um mês, suas crises im-
previsíveis de raiva, associadas aos comportamentos agressivos, também ter-
minaram.1 A transformação do cérebro e do sistema nervoso de Andréa, por
meio de tratamento com ácidos graxos, não se constitui em caso único, como
a história seguinte ilustra.

Certa jovem sofreu ferimento abdominal que lhe causou a perda de par-
tes dos intestinos delgado e grosso. Por ter o trato digestivo lesado, ela preci-
sou de muitos meses de alimentação intravenosa. Dentro de um ano, ela co-
meçou a sentir uma série de sintomas neurológicos que não pareciam estar
relacionados com o ferimento. Passou a ser atormentada por entorpecimen-
tos das mãos e dos pés, perda de sensações, dor nas pernas, visão embaçada,
tremores dos braços e perda do sentido de vibração – todos eles sinais de
degeneração dos nervos. Freqüentes crises de fraqueza deixavam-na incapaz
de andar por 10 ou 15 minutos.

Hemogramas revelaram deficiência de ácido graxo ômega-3, chamado
de ácido alfa-linolênico. Foi quando os médicos atentaram para a solução intra-
venosa que vinham ministrando, nela percebendo uma desconcertante dis-
crepância. Os dois ácidos graxos essenciais, que deveriam estar normalmente
presentes numa relação de 1:1, tinham sido dados a ela, por um ano inteiro,
na proporção de 115:1*. Houve terrível desequilíbrio de ácidos graxos!

Os médicos imediatamente alteraram as preparações alimentares, pro-
porcionando equilíbrio mais razoável de ácidos graxos essenciais, na relação
de 6:1. Logo que esse equilíbrio foi restabelecido nas composições alimenta-
res, os sintomas neurológicos desapareceram.2

Esse caso mostrou que quantidades insuficientes de certas gorduras na
dieta podem criar problemas neurológicos e que o restabelecimento do equi-
líbrio dos ácidos graxos os pode corrigir. A relação de ácidos graxos essen-
ciais de 115:1, apesar de totalmente improvável de atingir com a alimentação
usual, serviu para enfatizar a conseqüência dramática para o cérebro e para o
sistema nervoso causada pelo descuido em se manter o adequado equilíbrio
dos ácidos graxos.

Tais relatos levantam questões cruciais de como nossos cérebros podem
ser afetados pelos hábitos alimentares que, às vezes, são quase desprovidos
de gorduras fundamentais para o órgão. Aprendemos, em anos recentes, que
a constituição de um cérebro normal não pode prescindir dos ácidos graxos
ômega-3 e que o efeito de gorduras e óleos da dieta   sobre o cérebro pode ser
mais intenso do que o de qualquer outro alimento.

* A relação de ômega-6 para ômega-3 era de 115:1. Relação mais razoável teria sido
de 6:1, embora haja forte argumento para se usar a relação de 1:1.
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DO HUMOR PARA O COMPORTAMENTO:
QUANDO AS GORDURAS CEREBRAIS SÃO INSUFICIENTES

Atualmente, contam-se aos milhares os trabalhos científicos que estuda-
ram a influência das gorduras no cérebro. Por exemplo, médicos da Grã-
Bretanha descobriram que as crianças alimentadas com leite materno pos-
suíam QIs com muitos pontos acima dos que os das crianças alimentadas
com mamadeiras de leites artificiais. Sabemos que o leite materno contém os
ácidos graxos fundamentais para o desenvolvimento do cérebro, enquanto
que o artificial não continha qualquer uma dessas gorduras (antes de 1997).3

Quando os cientistas estudaram os cérebros de pessoas com esclerose
múltipla, descobriram que seus tecidos cerebrais continham pouquíssimos
ácidos graxos importantes, tais como o ADH (ácido docosa-hexaenóico).
Constataram, também, baixos níveis de ácidos graxos ômega-3 no sangue e
quase nenhum deles armazenados nos tecidos gordurosos.4

Alguns médicos da Austrália, analisando o sangue de pessoas com de-
pressões moderadas e severas, descobriram que seu equilíbrio de ácidos
graxos essenciais estava significativamente alterado; o nível de ácidos graxos
ômega-3 era muito baixo. Essa informação, que se soma a um crescente acer-
vo de dados, indica que a depressão pode estar intimamente relacionada
com a gordura da dieta.5

Os pesquisadores da Universidade de Purdue verificaram que indivíduos
com sintomas de hiperatividade e deficiência de atenção possuíam baixos
níveis sangüíneos do ácido graxo ômega-3 e de ADH.6 Problemas de compor-
tamento e de desempenho escolar, bem como a violência e a agressão podem,
igualmente, ter ligações com os ácidos graxos da dieta.7

Existem relatos de alguns casos em que problemas de aprendizagem, me-
mória, distúrbios do humor, comportamento, tremores, entorpecimento, re-
tardos no crescimento, convulsões, acidentes vasculares cerebrais, autismo e
de outros distúrbios vinculados ao cérebro foram corrigidos, ou melhorados,
pela ingestão apropriada de gorduras e óleos.

Essas são apenas amostras dos profundos efeitos que as gorduras e os
óleos podem exercer sobre o cérebro e sobre o sistema nervoso dos seres hu-
manos, dentre inúmeros outros relatados em trabalhos científicos disponí-
veis. Entretanto, anos de observação em animais já mostraram que a estrutu-
ra e as funções cerebrais podem ser dramaticamente afetadas, quando su-
primentos equilibrados e corretos de gorduras e óleos não estiverem à dispo-
sição durante épocas críticas da vida. Por exemplo:

Os ácidos graxos e o tamanho do cérebro – Os filhotes de uma grande
ninhada tiveram cérebros significativamente menores do que os filhotes
de ninhada menor. Esse fato, presumivelmente, ocorreu porque os nu-
trientes fornecidos pelo leite materno, em especial os ácidos graxos, fo-
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ram insuficientes para satisfazer às necessidades dos filhotes da ninhada
maior. Passada a época de desenvolvimento cerebral e já fixado seu redu-
zido tamanho, comprovou-se que o posterior suprimento adequado de
ácidos graxos não foi mais capaz de reconduzir o tamanho para as mes-
mas dimensões das que os filhotes da ninhada menor possuíam.8

Os ácidos graxos e os números de células do cérebro –  Os descendentes
de terceira geração, cujos ancestrais consumiram pequenas quantidades
de determinados ácidos graxos, apresentaram efetiva queda no número
de células cerebrais.9 Parece que o cérebro, na ausência de ácidos graxos
essenciais adequados, produz menor número de células nervosas do que
o necessário, por falta de matéria-prima.
Os ácidos graxos e a visão –  Filhotes de primatas, cujas mães consumi-
ram baixas quantidades de ácidos graxos ômega-3 antes da concepção e
durante a gravidez, mostraram baixa acuidade visual. Os macacos, assim
deficientes em ácidos graxos, tiveram resposta a estímulos visuais de ape-
nas 50% do normal. O nível do importante ácido graxo ADH, no cérebro
dos animais que consumiram ácidos graxos em quantidades inadequa-
das, era apenas 1/6 do normal.10

Os ácidos graxos e a aprendizagem – Um grupo de animais, que consu-
miu quantidade inapropriada de ácidos graxos ômega-3, teve níveis sig-
nificativamente menores de ADH, no cérebro, em relação ao grupo que
teve dieta rica daquelas gorduras. Quando os cientistas pesquisaram sua
habilidade para aprender a evitar uma situação ameaçadora, o grupo com
dieta rica de ômega-3 obteve 100% de êxito após somente 3 tentativas. No
grupo alimentado com dieta pobre em ômega-3, o êxito foi de 30 a 40%,
mesmo depois da vigésima tentativa. Os autores concluíram que a defi-
ciência no nível de ADH, no cérebro, resultava em redução da habilidade
de aprendizagem.11

Tomados esses estudos em conjunto, verifica-se um padrão consistente.
Os ácidos graxos essenciais são necessários para o conveniente desenvolvi-
mento do cérebro e de suas funções.

INFLUÊNCIA PROFUNDA

Isso representa somente uma introdução à fascinante história de como as
gorduras podem afetar o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso.
Mas as evidências de que nos servimos até agora obrigam a perguntar: como
é que uma família de nutrientes tão simples, as difamadas gorduras, causam
efeitos de tamanha profundidade e alcance sobre uma estrutura complexa
como a do cérebro?
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A tal respeito, o Dr. Norman Salem, dos Institutos Nacionais de Saúde
dos Estados Unidos, salientou: “Esse pode ser caso único, na biologia dos
tempos modernos, em que uma alteração do comportamento do organis-
mo inteiro pode ser razoavelmente atribuída a uma alteração estrutural de
nível atômico”.12 No comentário, o Dr. Salem quis afirmar que a simples
modificação na estrutura de um ácido graxo tem tão profunda influência
nas funções cerebrais, a ponto de afetar o espectro de comportamento e das
funções em que o cérebro se empenha – em essência, ela tem o poder de
mudar nossa pessoa.

O Dr. J. Farquharson parece ter atribuído semelhante importância,
quando comparou os ácidos graxos da dieta, como o ADH, com as influên-
cias genéticas, em relação à sua capacidade de afetar o cérebro. Ele escre-
veu: “Não é, certamente, exagero concluir o assunto afirmando que o
argumento natureza versus nutrição possa ser simplificado para ADN versus
ADH”*.13

Afinal, o que as gorduras cerebrais realmente nos propiciam? A resposta
está na própria estrutura de constituição cerebral.

O APARENTE PARADOXO DE UM CÉREBRO COMPOSTO DE GORDURA

Uma das mais notáveis e menos conhecidas de todas as características
do cérebro humano está na sua estrutura, constituída de mais de 60% de
gordura. Utilizando um sistema eficiente e simples de síntese, de conver-
são e de seleção de componentes da dieta, o cérebro tece complexa tapeça-
ria de gorduras neurais, para construir uma das mais espantosas criações
de toda a natureza. O cérebro é muito exigente na seleção das gorduras
empregadas na sua construção. Como num templo, em que cada pedra é
cuidadosamente escolhida por sua finalidade, o cérebro carece de gorduras
específicas em tamanho, comprimento, forma e funções para o desempe-
nho de suas tarefas diárias.

As gorduras cerebrais são necessárias à retina e até aos centros nervosos
que controlam o movimento dos braços. Os nervos que nos permitem ver,
ouvir, cheirar, tocar e sentir o paladar requerem gorduras cerebrais. Os ner-
vos que nos possibilitam correr, pular, atirar, tocar piano, pintar um quadro,
rir de uma piada, ou mesmo nos apaixonar, dependem de gorduras específi-

* O DNA é o material genético que é a referência básica para todas as coisas do
corpo. O ADH é um ácido graxo de cadeia longa da dieta, chamado de ácido graxo
docosa-hexaenóico. Ele é o ácido graxo ômega-3 mais abundante no cérebro e um
dos mais importantes de todos os ácidos graxos desse órgão.
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cas. As regiões do cérebro que governam nosso humor, comportamento e nossa
inteligência emocional exigem essas mesmas gorduras. Igualmente precisam
delas as regiões responsáveis pela memória e pelo aprendizado de coisas
novas. Portanto, de certa forma, somos o que somos graças às gorduras, não
pelo seu aspecto físico, mas pelas suas qualidades únicas.

A IMPORTÂNCIA DE BOAS ESCOLHAS

Embora seja capaz de produzir aquilo de que necessita, o cérebro, surpreen-
dentemente, depende de matérias-primas oriundas da dieta – chamadas de gor-
duras cerebrais. Os cérebros das pessoas, a partir de determinadas idades, têm
uma dependência crucial de certas gorduras provenientes da dieta. Em resu-
mo, se as gorduras corretas não forem fornecidas, a estrutura cerebral ficará
alterada. E se a estrutura cerebral mudar, as funções também mudarão.

Nessa realidade temos um problema e, ao mesmo tempo, um magnífico re-
curso. Uma pessoa comum, consumindo dieta ocidental tradicional, obtém apro-
ximadamente 40% de suas calorias diárias das gorduras. Infelizmente, essa abun-
dância não se traduz em benefícios para o sistema nervoso – muito ao contrário,
pois nelas não estão presentes as gorduras fundamentais exigidas pelo cérebro.

Ao longo dos últimos 100 anos, os tipos de gordura que consumimos
mudaram dramaticamente. Segundo algumas estimativas, a quantidade de
gorduras cerebrais que consumida diminuiu em mais de 80%.14

A explicação para tanto é termos passado a usar gorduras animais, óleos
vegetais de climas quentes e alimentos processados. Antigamente, ingería-
mos quantidades equilibradas de gorduras, na proporção aproximada de 1:1.
Hoje, os cientistas avaliam-na em 30:1.15

As dietas modernas, pobres em gorduras cerebrais, ingeridas pela maio-
ria das pessoas, entram em rota de colisão com as necessidades cerebrais de
gorduras específicas. Hoje, temos inquestionável evidência de que milhões
de pessoas, em todos os níveis sociais, consomem dietas de gorduras que não
contribuem, em absoluto, para construir cérebros e sistemas nervosos capa-
zes de funcionar em sua plenitude. Aí pode estar o fator comum, que serve
de base para explicar uma legião de distúrbios de comportamento, de apren-
dizagem, de memória e neurológicos que até agora não se consideravam re-
lacionados entre si. Estamos começando a aprender que, se quisermos um
cérebro que funcione em sua capacidade máxima durante uma vida inteira,
deveremos prestar séria atenção às gorduras existentes na dieta.

Por outro lado, o recurso de que hoje dispomos decorre do novo conheci-
mento sobre as gorduras cerebrais, que nos permite alterações precisas na dieta,
mais precocemente na vida, para assegurarmos o bom funcionamento do cére-
bro por toda a existência. Mesmo na vida adulta, somos capazes de melhorar as
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funções cerebrais mediante modificações no consumo de gorduras, ainda que
sejam só agora implementadas. O referido recurso nos possibilita, também, com-
bater inúmeros distúrbios cerebrais usando adequadamente o conhecimento de
que a própria estrutura do cérebro pode ser modificada pelo consumo de gordu-
ras apropriadas. Podemos, finalmente, ultrapassar as limitações atuais da evolu-
ção cerebral, elevando nossas capacidades intelectuais para novas alturas.

MUDANDO UM PRECONCEITO: NEM TODA GORDURA É RUIM

A emergente história da gordura e do cérebro leva-nos a enfrentar um
recém-criado preconceito: “A gordura é uma coisa ruim? Não deveríamos
cortá-la de vez, ao invés de continuarmos a usá-la?” Tornamo-nos de tal for-
ma condicionados pela mídia, para encararmos as gorduras como ruins que,
para algumas pessoas, a simples menção de gordura traz à mente imagens do

A relação dos ácidos graxos ômega-6 para ômega-3 era de 1:1, aproximadamen-
te. As dietas modernas têm relação até de 30:1. O leite materno de algumas
mulheres contém relações que atingem 45:1.

Figura 1
Diminuindo a Relação de Ácidos Graxos

Alterando a Ingestão de Ácidos Graxos: Relação entre Ômega-6 e Ômega-3.
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Juízo Final. As prateleiras de alimentos estão cheias de produtos com baixa
gordura  e de outros sem gordura. As livrarias estão repletas de livros que tra-
tam praticamente de todas as situações relativas à saúde, dizendo-nos como
precisamos evitar as gorduras ou restringi-las. A Associação Americana do Co-
ração, por meio de campanhas nacionais conduzidas pela mídia, incita-nos a
reduzir dramaticamente nossa ingestão de gorduras.

Essas idéias são passadas para a frente por pessoas instruídas e inteligen-
tes, com bom treinamento, motivos sinceros e com dados confiáveis para lhes
dar respaldo. De repente, surge um livro sugerindo que a gordura é necessá-
ria para o órgão mais complexo de nosso organismo – o cérebro. Pode parecer
inconsistente e confuso mas, raciocinando a respeito com lógica, veremos que
a gordura não pode ser, de todo, simplesmente ruim.

As gorduras fazem parte das membranas das células de todo o corpo. Até
o pavoroso colesterol é importante, pois dele precisamos para produzir certos
hormônios, sem os quais nosso organismo adoeceria, além de ser imprescin-
dível para a constituição das células nervosas. Empregamos a gordura como
combustível para gerar energia para nossas células. Usamos as gorduras para
combater as inflamações. As gorduras são necessárias para o processo de coa-
gulação do sangue, e para contrair e relaxar os vasos sangüíneos. A função
imune depende de gorduras. Sem a gordura não haveria pele cobrindo nosso
corpo e mantendo os órgãos em seus lugares. As mulheres não podem conce-
ber, nem gerar filhos, caso tenham equilíbrio inadequado de gorduras. A lista
de órgãos, de sistemas e de processos bioquímicos que precisam de gordura é
vasta e complexa. Sem as gorduras nenhum de nós existiria.

A gordura contribui para as doenças? Absolutamente, não! Mas essa ques-
tão não é tão simples como meramente se evitar o uso de gorduras.

ABORDAGEM CRITERIOSA DAS GORDURAS

Uma vez descartada a noção de que toda gordura é ruim, devemos esta-
belecer novo entendimento a respeito. Existem três pontos básicos:

• Demasiada gordura, sob qualquer forma, pode provocar doenças.
• Insuficiência de gordura, sob qualquer forma, pode provocar doenças.
• O tipo de gordura e o equilíbrio entre as diversas gorduras são os as-

pectos fundamentais que determinam a maneira pela qual elas contri-
buem para as doenças.

Devemo-nos lembrar que as partes principais da estrutura do cérebro têm
absoluta necessidade de gordura. O equilíbrio dessas gorduras estruturais
parece estar entre os fatores mais importantes que determinam a integridade
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estrutural do cérebro e, ao final de tudo, a saúde. Esse é o ponto a ser enfati-
zado repetidamente neste livro. Com isso, pretendemos incutir, no leitor, o
senso de equilíbrio das gorduras necessárias para a melhora das funções e do
desempenho cerebrais.

O QUE É GORDURA?

Gordura é o nome dado a uma categoria numerosa de substâncias que
obtemos dos alimentos, ou que produzimos em nosso organismo. Em jargão
técnico, elas são conhecidas como lipídios. A família de gorduras de que va-
mos nos ocupar neste livro é a dos ácidos graxos. Dentro dessa família, há
ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. O colesterol é de
uma outra família de lipídios, designada por esteróis.

O cérebro precisa de gordura saturada, de gordura poliinsaturada, de co-
lesterol e de certo número de outras gorduras. O organismo pode fabricar
gordura saturada com facilidade. Pode também produzir colesterol com al-
gum esforço, mas em grande quantidade. O mesmo não ocorre com os ácidos
graxos poliinsaturados, denominados ácidos graxos essenciais, que devem pro-
vir diretamente da dieta. Na realidade, os principais ácidos graxos poliinsatura-
dos do cérebro podem ser produzidos no organismo, mas o processo é preju-
dicado por muitos fatores (que serão examinados nos capítulos seguintes),
dependendo, principalmente, da disponibilidade dos ácidos graxos essen-
ciais obtidos a partir da dieta. Alguns alimentos realmente contêm gorduras
cerebrais tais como o ADH, mas muitas pessoas quase nada consomem deles.

VISÃO RESUMIDA DAS GORDURAS CEREBRAIS E DO
CONCEITO DE GORDURA INTELIGENTE

A expressão gorduras cerebrais será encontrada ao longo deste livro. Nós a
usamos para designar as gorduras da dieta essenciais para as funções do cé-
rebro. Os ácidos graxos não são exclusivos do cérebro, mas estão ali altamen-
te concentrados. Assim, a expressão gorduras cerebrais serve para chamar a
atenção para o importante papel desses ácidos graxos no cérebro. Entre as
gorduras cerebrais, destacamos um pequeno número de substâncias gordu-
rosas, originadas da dieta, que foram estudadas terapeuticamente com o fim
de tratar grande variedade de distúrbios do sistema nervoso. Essas substân-
cias também têm sido utilizadas para intensificar as funções intelectuais, equi-
librar o humor, melhorar a aprendizagem e para controlar o estresse. Embora
exista imensa gama de substâncias gordurosas no cérebro, as gorduras cere-
brais que focalizaremos neste trabalho são:
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ADH – ácido docosa-hexaenóico
AA – ácido araquidônico

AGL – ácido gama-linolênico *
AAL – ácido alfa-linolênico *

FS – fosfatidilserina
FC – fosfatidilcolina

O ADH, que aparece repetidamente neste livro, apresenta evidências que
nos levam a acreditar tratar-se do ácido graxo ômega-3 fundamental para o
cérebro, e que obtemos através da nossa dieta. Infelizmente, muitas pessoas
conseguem pouco ou nenhum ADH de suas dietas. O mesmo acontece com
seu derivado, o ácido alfa-linolênico, com o qual o organismo pode produzir
o ADH, também pouco encontrado na maior parte das dietas modernas.

Nos últimos capítulos, estabelecemos o conceito de gordura inteligente.
Enquanto a expressão gorduras cerebrais se refere aos óleos e gorduras que
constituem o cérebro, a expressão gordura inteligente evidencia uma grande
variedade de gorduras e óleos disponíveis na dieta a e que estimulam positi-
vamente o cérebro. O conceito de gordura inteligente inclui:

• a forma adequada de usar gorduras e óleos;
• a indicação de gorduras e óleos específicos que fomentam a inteligên-

cia mental, física e emocional (gorduras que nos tornam inteligentes).

Ao final da leitura, estará clara ao leitor a importância do ADH e das gordu-
ras cerebrais. Ele identificará as fontes de gorduras cerebrais nos alimentos;
além delas, conhecerá também seus companheiros, os nutrientes necessários
para defesa e energia do cérebro e para a formação das gorduras cerebrais. E,
finalmente, tomará conhecimento dos óleos e gorduras prejudiciais.

UMA NOVA ERA

Até há algumas décadas, a Medicina tinha raras e determinadas pistas
sobre as causas das doenças do coração. No momento em que as gorduras
dos alimentos foram associadas às moléstias cardíacas, alterou-se definitiva-
mente toda a terapêutica de seu tratamento.

De forma análoga, o crescente conhecimento sobre a maneira como as
gorduras afetam o cérebro pode transformar, completamente, nossa visão

* Esses ácidos não são encontrados no cérebro, mas o afetam significativamente por
intermédio de seus mensageiros, ou entram na formação de gorduras no cérebro.
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sobre esse órgão vital. De fato, essa interligação poderá transformar-se numa
das mais importantes descobertas do século. Estamos no limiar de uma notá-
vel nova era, em que seremos capazes de exercer profunda influência sobre a
estrutura que determina a verdadeira essência de nosso ser – o cérebro.

Prepare-se, portanto, para uma jornada fascinante – a história dos ácidos
graxos e o cérebro.



CAPÍTULO 2

TECENDO A TEIA:
O PAPEL DAS GORDURAS

NA ESTRUTURA DO CÉREBRO

Nos jogos olímpicos, uma saltadora preparou-se, de costas para a água,
com os dedos dos pés agarrando-se à plataforma, e os calcanhares estendidos
para fora. Ela se concentrou, respirou, ficou imóvel e, num instante, lançou-
se ao ar. Mergulhando em direção à água, dirigiu o corpo com uma série de
movimentos elegantes e sofisticados, de grande precisão. No momento exa-
to, ela se aprumou depois do volteio e do parafuso, para penetrar na água
praticamente sem provocar ondas.

Tais feitos de visão, equilíbrio, coordenação, ação, reação e antecipação
são um assombroso testemunho da vasta complexidade do cérebro humano
e do sistema nervoso. Mesmo para os neurocientistas, esses movimentos são
quase inacreditáveis. O nível de integração neural exigido para a realização
de tais atos supera, facilmente, a capacidade dos maiores computadores des-
te planeta. Em resumo, o sistema nervoso humano é uma das mais fenome-
nais maravilhas de toda a natureza.

ONDE SE ALOJAM AS GORDURAS CEREBRAIS

Embora altamente interdependentes, existem várias estruturas diferentes
dentro do cérebro, que fazem essa vasta teia de complexidade funcionar de
forma coordenada. Observando-se o cérebro de cima (Fig. 1), notamos fibras



 TECENDO A TEIA    15

nervosas que interligam uma área a outra, formando ramificações que
conectam diversas regiões, e junções que permitem comunicações de uma
célula nervosa para outra. Células de suporte ajudam a coordenar uma enor-
me quantidade de funções. A membrana nervosa (ou cobertura) forma a pró-
pria base do nervo e realiza todas as suas atividades vitais. Dentro de cada
nervo existem pequenas fábricas que se agitam para enviar energia para o
cérebro – o órgão do corpo mais ávido por energia.

Figura 1
O Cérebro Visto de Cima

O cérebro é formado por um complexo de bilhões de células.

Para que o cérebro atinja seu pleno desenvolvimento e, portanto, sua ca-
pacidade máxima de funcionamento, deve receber nutrição e estímulos apro-
priados, em cada fase de sua formação. Essas necessidades começam antes
da concepção, persistem durante a gestação e continuam pela vida toda. Sen-
do o cérebro composto predominantemente de gordura, quase todas as suas
estruturas e funções têm dependência crucial dos ácidos graxos essenciais,
obtidos diretamente de nossos alimentos.
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Parece inacreditável que uma estrutura tão complexa como o cérebro seja
feita basicamente de gordura. A idéia que fazemos das gorduras nos leva a
imaginar uma massa branca balançando no interior do crânio. Não é nada
disso. Na estrutura gordurosa do cérebro, cada parte se acha perfeitamente
definida, compondo um corpo harmonioso, onde nada foi feito ao acaso.
A seguir, faremos breve descrição do preciso papel das gorduras na forma-
ção das delicadas estruturas que compõem o cérebro e o sistema nervoso.
Com a sua compreensão, tornar-se-á evidente a importância fundamental das
gorduras da dieta para a construção e manutenção de um cérebro sadio.

NEURÔNIOS: A FIAÇÃO

O cérebro, visto de cima, apresenta-se como uma massa branco-acinzen-
tada, de consistência parecida com a da gelatina.

Aproximando-nos com ajuda de poderosa lente, notamos que essa massa é
constituída de bilhões de células diferentes. Uma parte delas é chamada de
neurônios, que funcionam como verdadeiros veículos de carga, responsáveis pelo
transporte de comunicações entre os nervos. Outras, denominadas células gliais,
mais numerosas do que os neurônios, executam um conjunto de funções vitais.

As células nervosas são especializadas no envio de informações, através
de vasta rede, para o controle das funções orgânicas. Alguns nervos são mui-
to compridos, vindos desde o cérebro até os pés. Outros, muito curtos, me-
dindo poucos centímetros. Entretanto, todos eles compartilham de uma ca-
racterística comum: são rodeados por uma cobertura, ou membrana, consti-
tuída de material graxo (Fig. 2). Olhando mais de perto para essa membrana,
veremos que ela é feita de uma imensidão flutuante de moléculas gordurosas
(fosfolipídios) de duas camadas. Se observarmos com uma lente ainda mais
poderosa, veremos a localização precisa dos ácidos graxos. Do momento em
que o cérebro se forma até a hora de sua morte, os ácidos graxos essenciais,
derivados da dieta, são necessidades fundamentais para a constituição e ma-
nutenção de membranas nervosas estáveis.

MIELINA: O FATOR ISOLANTE

Uma substância branco-lustrosa, chamada mielina, rodeia várias espécies
de fibras nervosas. Sua função básica é acelerar os impulsos nervosos, para
tornar a transmissão neural mais rápida e eficiente.

A mielina é constituída de colesterol, proteína e várias gorduras, ácidos
graxos fosfolipídios. Na realidade, cerca de 75% são feitos de gordura. A
mielina, na sua formação, é altamente dependente da ingestão nutricional,
porque alguns ácidos graxos de que carece não podem ser produzidos pelo
organismo e devem ser obtidos da dieta.
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Figura 2
Localização dos Ácidos Graxos no Cérebro

O cérebro aqui reduzido em componentes cada vez mais simples, finalmente
revelando a localização dos ácidos graxos. Esse sistema é altamente organiza-
do: A) o cérebro; B) a célula nervosa com um corte da sua membrana ou cober-
tura; C) as duas camadas da membrana, em que as caudas do ácido graxo se
voltam para o seu interior; D) uma única molécula de fosfolipídio contendo
uma gordura saturada (reta) e um ácido graxo insaturado (curvo). No cérebro,
o ácido graxo insaturado é usualmente o ADH ou o AA. Na retina, ambas as
posições contêm predominantemente ácido graxo não-saturado ADH.

A

B
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D

Ácido graxo saturado
(ácido graxo insatura-
do na retina)

Ácido graxo insaturado
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Se olharmos um nervo mielinado ao longo do comprimento, notaremos
reentrâncias, ou nodos, num padrão regular. Denominados nodos de Ranvier,
permitem, literalmente, que o impulso elétrico do nervo pule de um nodo para
outro. Com isso, a transmissão nervosa se dá com velocidade até 12 vezes maior
do que se o impulso tivesse que correr continuamente ao longo do nervo. Essa
velocidade de transmissão, pelo corpo, pode variar de 1 a 240km/h. Por isso,
quando a mielina é danificada, cai a velocidade de transmissão nervosa.

Muitas doenças atacam e destroem a capa de mielina que envolve os ner-
vos. A mais conhecida delas é a esclerose múltipla (EM), uma enfermidade que
ataca adultos entre 30 e 50 anos de idade. Muitas teorias foram apresentadas a
respeito da possível causa da esclerose múltipla. Conforme discutiremos mais
adiante, na EM ocorrem muitas anormalidades em relação aos ácidos graxos,
levando-nos a acreditar que as gorduras provenientes da dieta podem desem-
penhar considerável papel no seu desenvolvimento, prevenção e tratamento.

A adequada formação da mielina é fundamental para o desenvolvimento
do cérebro, nas crianças. As fibras nervosas devem ser mielinizadas nessa fase
de desenvolvimento, para que o órgão atinja sua plenitude e sirva de base para
a futura inteligência. Se, nessa fase, não forem satisfeitos corretos estímulos e,
conseqüentemente, não se completarem as conexões nervosas, não se sabe ain-
da se o déficit decorrente será permanente ou não. De maneira análoga, se os
ácidos graxos necessários não forem fornecidos para garantir a mielinização
eficiente dessas fibras, não se sabe se essa deficiência será reversível ou não.

AVANÇANDO SEMPRE MAIS: O CRESCIMENTO DO CÉREBRO

Uma das mais notáveis características do cérebro é sua habilidade de pro-
duzir novas conexões, com base em novas experiências. Como uma árvore
que faz crescer novos galhos a cada novo nascer do sol, a cada nova estação,
a cada mudança da lua, ou com cada sopro de vento, o cérebro forma novos
ramos a cada novo sorriso que encontra, ao sentir o perfume de uma rosa
ainda não familiar, ou com uma harmonia diferente de música. À medida
que os ramos crescem em número, aumenta também a capacidade cerebral
de integrar mais funções complexas e diferentes (Fig. 3).

Cada vez que aprendemos nova tarefa, mais conexões são formadas com
diferentes regiões do cérebro, aumentando sua integração. À medida que acu-
mulamos experiências, os neurônios envolvidos ramificam-se para se
conectarem com outros locais do cérebro, associando entre si as memórias
dessas experiências, por toda a extensão do córtex. Isso explica por que so-
mos capazes de reconhecer a identidade de uma voz familiar, no telefone,
antes mesmo que seu nome seja pronunciado. Nossa experiência com essa
pessoa provocou a formação de extensas conexões no cérebro, permitindo-
nos associar a voz com a feição, o nome e muitas outras coisas do seu dono.
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Como uma árvore em crescimento, toda vez que uma célula nervosa pro-
duz um novo galho, necessita de novas matérias primas. Os ácidos graxos
compõem grande porcentagem da membrana nervosa e da capa de mielina
que a circunda. Portanto, a disponibilidade de ácidos graxos adequados con-
tribui para uma ramificação poderosa. De outro lado a carência de gorduras
cerebrais em quantidades necessárias prejudica a ramificação.

CONSTRUINDO CONEXÕES

Uma das características fundamentais do cérebro humano é a capacida-
de de seus ramos de neurônios fazerem conexões com outros neurônios.

Figura 3
Avançando Sempre Mais

As células nervosas contêm milhares de ramos, usados para comunicação com
outras células. A expansão da ramificação requer ácidos graxos estruturais, que
são parcialmente dependentes da dieta. Através de estimulação e dieta apro-
priadas, a ramificação pode ser incentivada durante toda a vida.

Corpo da célula
nervosa

Axônio

Sinapse
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Essas conexões são chamadas de sinapses, ou lugares onde uma célula
nervosa se conecta com outra. Nessa junção surge um espaço ou intervalo,
denominado fenda sináptica, que podemos ilustrar como sendo o espaço
onde se dá a ignição de uma vela de motor. Mensageiros químicos são
liberados do bulbo sináptico para esse intervalo, de onde se difundem
através do espaço até encontrar a superfície do outro neurônio. Logo que o
mensageiro encontra o recebedor apropriado, o receptor, do outro lado,
retorna liberando seus mensageiros.

Durante nossa vida, um único neurônio pode fazer cerca de 6.000 a 20.000
conexões sinápticas com outros neurônios localizados em diversas partes do
cérebro. Na sinapse ocorre a efetiva operação de comunicação entre os ner-
vos, pela qual as atividades cerebrais se realizam. O número de sinapses que
cada neurônio é capaz de fazer tem maior influência na inteligência e no de-
sempenho cerebral do que o próprio número de células nervosas.

Aqui também os ácidos graxos, ou gorduras cerebrais, são fundamentais.
A delicada membrana da sinapse tem uma concentração extremamente alta
de ácidos graxos de cadeia longa.1 De fato, a sinapse possui a mais alta con-
centração da gordura cerebral ADH do que qualquer outro tecido no organis-
mo. Conseqüentemente, se as necessidades de ADH não forem atendidas, os
neurônios não disparam com eficiência, podendo desenvolver anomalias que
causam baixo desempenho ou, mesmo, provocar sua morte.

ENVIANDO O SINAL

Para que diferentes áreas do cérebro se comuniquem entre si, são libera-
das substâncias chamadas de neurotransmissores. Os neurotransmissores são,
usualmente, proteínas ou aminoácidos liberados por um nervo, que circulam
pela sinapse para interagir com outro nervo, nas vias de comunicação do
cérebro.

Por exemplo, o neurotransmissor serotonina influencia o humor e o com-
portamento normais. Quando a ação da serotonina se altera, podem sobrevir
mudanças do humor, como a depressão. Algumas das drogas mais populares
existentes no mercado, como o Prozac, são planejadas para modificar a ação
da serotonina. Conquanto os neurotransmissores, tais como a serotonina, não
sejam em si gorduras, sua capacidade de atingir o lugar certo e desencadear a
ação adequada pode depender significativamente dos ácidos graxos. Dessa
maneira, os ácidos graxos possuem profunda influência sobre a eficiência do
sistema neurotransmissor.
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Atracando o navio

Cada neurotransmissor tem uma forma estrutural específica. Os neuro-
transmissores rodopiam em meio fluido, perto da sinapse da célula nervosa,
e são atraídos para as estruturas existentes na superfície, denominadas recep-
tores. Os receptores também possuem FORMAS ESTRUTURAIS MUITO ESPECÍficas,
cada uma configurada para acomodar determinado neurotransmissor em par-
ticular, que se ajustam entre si como a chave e a fechadura.

Figura 4
Construindo as Conexões

Um único nervo pode executar até 20.000 conexões com outras células. O lugar em
que essas células se conectam chama-se sinapse. A parte do nervo que estabelece a
conexão chama-se membrana sináptica. Nessa parte do nervo existe maior concen-
tração da gordura cerebral ADH do que em qualquer outro tecido do organismo.

Membrana rica
em ADH
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Outra maneira de visualizar esse contato é imaginarmos um navio e uma
doca. O neurotransmissor seria o navio e, o receptor, a doca. O navio (neuro-
transmissor) transportando a carga (informação), no momento em que atraca
(no receptor), deixa-a (informação) para ser enviada para o lugar certo.

Cada receptor é mantido em seu lugar, na membrana celular, por meio de
moléculas denominadas fosfolipídios, ou ácidos graxos. Voltando à nossa ima-
gem do navio e da doca, os ácidos graxos funcionam como as colunas que
sustentam a doca. Se elas não estiverem posicionadas convenientemente, a
doca pode-se deslocar ou, ainda, modificar a forma de sua abertura, impe-
dindo o navio de atracar e, conseqüentemente, de descarregar sua carga.

No sistema nervoso, se o navio não puder atracar, o sinal nervoso não será
enviado. Portanto, a comunicação entre os nervos se altera. É como se ocor-
resse um curto-circuito nas comunicações entre os nervos. Temos fortes evi-
dências de que ácidos graxos específicos possuem intensa influência sobre a
atracação dos neurotransmissores com seus receptores.2 Assim, a melhora do
estado (status) dos ácidos graxos pode aperfeiçoar a ação da serotonina, da
insulina, da dopamina e de outros neurotransmissores. Já foi demonstrado que
suplementos de ácidos graxos beneficiam a ação de antidepressivos. Portan-
to, as gorduras provenientes da dieta podem influenciar a comunicação entre
os nervos e influir no humor, no comportamento, na aprendizagem e até
mesmo na habilidade de movimentar nossos corpos.

Figura 5
Atracando o Navio

As células nervosas se comunicam por meio da liberação de neurotransmisso-
res no espaço sináptico. Uma vez nesse espaço, as moléculas do neurotransmis-
sor procuram um porto (receptor) em que se possam justapor. A habilidade de
atracar depende da forma, tanto do neurotransmissor como do receptor. O equi-
líbrio dos ácidos graxos afeta a forma da doca (receptor), o que pode dificultar
ao neurotransmissor (navio)  se ajustar no espaço alterado, retardando a comu-
nicação dos nervos que, por sua vez, afetará, de muitas formas, as funções cere-
brais. A) O posicionamento justo do navio na doca. B) Alteração da forma da
doca, impedindo a atracação do navio.

Neurotransmissor

Receptor

A B



 TECENDO A TEIA    23

VENDO COM CLAREZA: OS ÁCIDOS GRAXOS E A VISÃO

Os receptores da retina, responsáveis pela visão, são formados com incrí-
vel grau de especialização para receber imagens luminosas e, imediatamen-
te, transmitir suas informações por intermédio de diversos sinais. Esses im-
pulsos chegam às determinadas regiões do cérebro que os interpretam e dão
vida a tudo o que estamos vendo. A porção da retina chamada de fotorreceptor
está recoberta com uma membrana, ou cobertura, ainda mais especializada
do que a dos nervos normais. Essa delicada membrana usa o ADH para exe-
cutar sua tarefa com maior rapidez. A retina tem a mais alta concentração de
ADH do que qualquer outro tecido do organismo.3

O ácido graxo ADH é crucial para a formação da retina do feto e do BEBÊ.
ESTUDOS FEITOS AO LONGO DOS ÚLTIMOS 5 anos concluíram que os bebês que recebe-
ram ácidos graxos adequados, tais como o ADH, têm melhor acuidade visual e
maior capacidade de processamento de imagens do que aqueles que não o rece-
beram.4 O ADH, portanto, é fundamental para garantir boa função visual.

Além da comprovada importância do ADH nas primeiras fases de nossas
vidas, há evidências de sua necessidade permanente, para nos assegurar boa
visão. A explicação para isso decorre do fato conhecido de que porções de
células do fotorreceptor da retina se desprendem diariamente, sendo pronta-
mente substituídas. Portanto, para assegurar a capacidade visual, é vital o
fornecimento de ADH para as células em processo de formação. Comentan-
do a imprescindibilidade do ADH para a visão, o Dr. Artemis Simopoulos, do
Centro para Genética, Nutrição e Saúde de Nova York, sugeriu que “o ADH é
importante para as funções dos fotorreceptores da retina e pode, mesmo,
melhorar as funções visuais dos idosos.”5

O OLFATO E O CÉREBRO EMOCIONAL

Uma das partes do cérebro mais antigas do processo evolutivo da nossa
espécie é o sistema que nos proporciona o sentido olfativo. Os nervos olfati-
vos apanham moléculas que vagam no ar e as identificam com espantosa
precisão. O sistema olfativo está diretamente ligado ao cérebro emocional e
afeta profundamente nosso comportamento. Por exemplo, um bebê é capaz
de identificar a mãe unicamente pelo cheiro. Ao sentirmos odores associados
a acontecimentos passados, eles podem imediatamente nos desencadear lem-
branças maravilhosas ou trágicas a eles ligadas.

Os nervos olfativos são os únicos do sistema nervoso diretamente expos-
tos ao mundo exterior. São os nervos mais curtos do corpo e, no entanto, os
que se comunicam com maior rapidez com o cérebro. Diferentemente de ou-
tros sentidos, como a visão, por exemplo, os neurônios olfativos se comuni-
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cam diretamente com as partes mais antigas do córtex cerebral, contornando
certa área de processamento central, designada por tálamo.

Há tantas partes do cérebro que recebem conexões olfativas que é mais
fácil listar aquelas que não as recebem. Entre outras coisas, o sentido do olfa-
to causa peculiar e envolvente influência sobre as partes do cérebro que pro-
cessam a emoção, a motivação, a reprodução, a alimentação, a percepção cons-
ciente e certos tipos de memória.

Os receptores olfativos crescem continuamente, morrem e se regeneram,
num ciclo que dura cerca de quatro a oito semanas. As células dos receptores
olfativos são os únicos neurônios, no sistema nervoso, regularmente substi-
tuídos ao longo da vida.6 A estrutura desses nervos depende, em parte, de
ácidos graxos. Cada ciclo de reprodução dos nervos olfativos demanda áci-
dos graxos específicos. Pelo fato de estarem expostos ao mundo exterior, sua
camada gordurosa é suscetível a lesões provenientes da fumaça de cigarro,
da poluição do ar, de emanações tóxicas ou de traumatismos. Há comprova-
ções de que a perda do olfato acarreta alterações significativas no comporta-
mento e na habilidade de interpretar o mundo.

Uma vez que os neurônios do sistema olfativo são dependentes da integrida-
de da membrana gordurosa e que o sistema olfativo afeta as emoções de forma
tão veemente, podemos concluir que as gorduras cerebrais podem afetar nossos
humores, emoções e capacidade de compreender o mundo, em virtude de seu
efeito sobre o olfato que, por seu turno, atinge o sistema límbico (emocional).

GORDURAS, ÓLEOS E AS CÉLULAS DO ORGANISMO

Todas as complexas características que fazem nosso cérebro tão extraor-
dinário, somente são possíveis se a sua estrutura estiver elaborada dentro de
um modelo predeterminado. Esse modelo exige ácidos graxos específicos e
outros nutrientes durante toda a vida. Neste livro, tratamos da dramática
influência que as gorduras e os óleos ingeridos exercem sobre o cérebro. Mas
não devemos nos esquecer que o corpo inteiro é composto de células, que
também necessitam de gordura para formar sua estrutura básica.

O corpo é formado de células dotadas de cobertura constituída de várias
substâncias. Algumas dessas substâncias mais importantes são os ácidos
graxos. Se abríssemos todas as células do corpo, uma a uma, e estendessemos
suas membranas pelo chão, estas cobririam uma área aproximada de 10 cam-
pos de futebol americano (“rugby”).7 Se visualizássemos do alto, essas mem-
branas estendidas se pareceriam com uma fina camada de óleo espalhada
por enorme superfície.

Essa verdadeira mancha de óleo seria formada pelas moléculas de gordu-
ras de óleo de salada, da maionese, das sementes, das nozes, da manteiga, do
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toucinho, da carne, do peixe, das batatas fritas, das batatas em rodelas e de
outras partes gordurosas dos alimentos que comemos nos últimos dias, se-
manas e meses. Alguns desses óleos podem contribuir para a formação de
membranas de alta integridade, ao passo que outros, ao contrário, seriam
totalmente indesejáveis. Em essência, a qualidade estrutural das células, as
fundações do nosso corpo, está baseada naquilo que colocamos pela boca.

Como no cérebro, as outras células do organismo também exigem gor-
duras específicas para sua formação. Se variarmos exageradamente o equi-
líbrio das gorduras num ou noutro sentido, a estruturação de nossas células
muda, já que as necessidades de ácidos graxos da maioria das membranas
celulares deve provir diretamente da alimentação, pois não são fabricados
pelo organismo.

Neste capítulo, exploramos o importante papel que os ácidos graxos de-
sempenham na formação da estrutura do cérebro. Mas as gorduras cerebrais
desempenham outro papel igualmente crucial, que afeta profundamente as
funções cerebrais: o de mensageiros.



CAPÍTULO 3

MANTENDO O CÉREBRO NO FLUXO:
OS MENSAGEIROS

Além de construir a estrutura dos nervos e, assim, o próprio cérebro, os
ácidos graxos executam outra missão fundamental – a de mensageiros. Os men-
sageiros são os sinalizadores das atividades do corpo. Eles informam às células
imunes quando despertar, ou quando se manter em repouso. Informam aos
vasos sanguíneos se devem se estreitar ou alargar. Sinalizam às plaquetas se
devem permanecer juntas ou separadas, afetando a coagulação do sangue. Os
mensageiros também controlam as inflamações.

Para cada mensageiro que sinaliza uma função, há um outro que exerce a fun-
ção oposta. Os mensageiros se parecem com os arautos das cidadezinhas antigas,
que avisavam a população quando era preciso agir, ou quando tudo estava bem.

Existe grande variedade de mensageiros identificados por seus nomes téc-
nicos, mas todos têm uma coisa em comum: são feitos de ácidos graxos essen-
ciais provenientes da dieta. Alguns são formados de ácidos graxos ômega-6,
outros de ácidos graxos ômega-3. Em muitos casos, os mensageiros formados
de ácidos graxos ômega-6 executam a função oposta à dos formados de ácidos
graxos ômega-3.

CONSTRUINDO OS MENSAGEIROS: DAS GORDURAS DA DIETA ATÉ AS PROSTAGLANDINAS

As membranas dos nervos, das células do sangue e dos vasos sanguíneos
são feitas de trilhões de moléculas de ácidos graxos. O equilíbrio desses áci-
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dos graxos, no interior das membranas, é amplamente determinado pela die-
ta. Quando a dieta é equilibrada em ácidos graxos ômega-6 e ômega-3, as
células também são equilibradas nesses ácidos graxos. Quando ela tem pou-
cos ácidos graxos ômega-3, as membranas celulares também têm poucos áci-
dos graxos ômega-3.

Os ácidos graxos, que formam a estrutura da membrana das células,
se transformam em mensageiros quando recebem convocação para agir. Essa
convocação pode-se dar sob a forma de um traumatismo, de um vírus, de
uma bactéria, de um radical livre, de uma substância química tóxica, de
um metal pesado ou de qualquer outro desencadeador. Havendo a convo-
cação, os ácidos graxos das células são liberados das membranas e se trans-
formam, quimicamente, em substâncias análogas a hormônios, altamente
ativas. Estas, uma vez liberadas, exercem poderosos e profundos efeitos
sobre vasta infantaria de funções, no interior do cérebro.

Esses mensageiros foram denominados prostaglandinas, porque foram
descobertos na glândula prostática. Atualmente, sabemos que as prostaglan-
dinas são produzidas em todo o corpo. As prostaglandinas (PG) são compos-
tas em várias etapas, a partir das gorduras da dieta. Às etapas de transforma-
ção do ácido graxo em prostaglandina chamaremos, doravante, de trajeto. As
prostaglandinas com as quais nos vamos preocupar são chamadas de PGE1,
PGE2 e PGE3.

A PGE1 origina-se do ácido linoléico da dieta, encontrado, predomi-
nantemente, no óleo de milho, de girassol, de gergelim e de açafrão.
A PGE2, forma-se a partir do ácido graxo chamado ácido araquidônico, que é
raramente encontrado em plantas, sendo mais comum nas carnes animais.
A PGE3 surge do ácido graxo AEP (ácido eicosapentaenóico), encontrado
no salmão, na cavala, no arenque, nas sardinhas e em outros peixes. Outra
forma da PGE3 provém do ácido graxo ADH (ácido docosa-hexaenóico).

A PGE1, importante para o sistema nervoso, afeta a liberação de compos-
tos das células nervosas que transmitem os impulsos nervosos. Pode possuir
propriedades antiinflamatórias e é intensificadora do sistema imune. Pode
reduzir a acumulação de fluidos, o que se trata de efeito muito significativo
para o sistema nervoso. Alguns médicos manipularam o trajeto da PGE1 para
melhorar a depressão, a esclerose múltipla, as alterações de humor relaciona-
das com a síndrome pré-menstrual (SPM), a esquizofrenia, o distúrbio da
hiperatividade por deficiência de atenção (DHDA) e outras enfermidades.

A PGE2 é uma substância altamente inflamatória. Pode causar inchaços,
aumento de sensibilidade à dor e aumento da viscosidade sanguínea. Alguns
compostos, associados com a PGE2, podem ocasionar pequenos agregados
de plaquetas sanguíneas, espasmos de vasos sanguíneos e acumulação de
células inflamatórias numa área e, a longo prazo, alterar o modo como as
células nervosas se comunicam. Esses compostos podem, também, provocar
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a atuação superativa do sistema imune dentro do sistema nervoso, criticando
as células imunes por atacarem os hospedeiros. Níveis elevados de PGE2 fo-
ram encontrados em certas enfermidades que afetam o humor, o comporta-
mento e as funções do sistema nervoso.

Figura 1
Como os Mensageiros Cerebrais São Formados a Partir dos Ácidos Graxos

Os ácidos graxos da dieta são convertidos em compostos chamados prostaglan-
dinas, leucotriênios, tromboxanos e prostaciclina, que têm poderoso efeito so-
bre o fluxo de sangue do cérebro. Eles também afetam o sistema imune do cére-
bro e o sistema neurotransmissor (prostaglandinas PGE1, 2 e 3).
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As substâncias chamadas de leucotriênios estão relacionadas com a PGE2,
pelo fato de serem formadas pelo ácido graxo ácido araquidônico. Os leuco-
triênios são substâncias inflamatórias ainda mais potentes. Estima-se que são
de 1.000 a 10.000 vezes mais inflamatórias do que a histamina, substância as-
sociada com a coriza e com os olhos lacrimosos por causa da alergia, ou febre
do feno. Elas servem para acionar os glóbulos brancos do sangue em direção a
determinadas áreas. Tal função é muito útil quando essas áreas realmente
necessitam de socorro, pois os glóbulos brancos podem promover muitos
danos quando presentes em excesso.

A família da PGE2, às vezes, é considerada mau elemento, por causa do
poderoso potencial inflamatório que possui. Entretanto, na realidade, pre-
cisamos dessa família para muitas funções vitais. O problema surge quan-
do o sistema está desequilibrado ou há demasiada atividade da família.
Essas ocorrências, usualmente, estão vinculadas ao desequilíbrio dos áci-
dos graxos.

A PGE3 tende a ser levemente antiinflamatória e estimuladora do sistema
imune. Acreditamos que ela se opõe aos efeitos nocivos da PGE2, poderosa-
mente inflamatória. Também evita a agregação de plaquetas sanguíneas e
ajuda a evitar o espasmo dos vasos. A ingestão de ácidos graxos importantes
para a formação do PGE3, como o AEP e o ADH, pode reduzir o ácido araqui-
dônico nas células que, por sua vez, diminui os mensageiros procedentes desse
ácido graxo. Portanto, tal prática pode decrescer a produção de mensageiros
altamente inflamatórios.

Alimentos – Fontes de Ácidos Graxos Essenciais e Seus Mensageiros

Série da Ácido Graxo Família Alimentos-fontes
prosta- ácido

glandina graxo

1 Linoléico n-6 Girassol, açafrão,
gergelim, milho

1 Gama-linolênico n-6 Prímula, borragem e óleo de se-
mente de groselha preta

2 Araquidônico n-6 Carne animal, leite, ovos, lula,
peixes de águas quentes

3 Alfa-linolênico n-3 Linho, canola, moranga, chia, noz
3 AEP (ácido n-3 Peixes de águas frias,

eicosapentanóico) algumas algas
3 ADH (ácido n-3 Peixes de águas frias,

docosa-hexaenóico) algumas algas
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MENSAGEIROS DESEQUILIBRADOS

O sistema de mensageiros controla notável conjunto de funções no inte-
rior do organismo e do cérebro. Sua capacidade de executar essa atribuição
depende, geralmente, do adequado equilíbrio dos ácidos graxos. Se uma das
famílias de ácidos graxos estiver em quantidades maiores do que as outras,
todas as atividades do organismo relativas aos ácidos graxos serão comanda-
das pelo tipo predominante, acentuando-se ainda mais o desequilíbrio. O
cenário mais comum de desequilíbrio está relacionado com o ácido araqui-
dônico e com o trajeto da PGE2.

Por exemplo, se consumirmos dieta alta em ácido araquidônico, este se
torna predominante nas membranas celulares. Quando alguma coisa aconte-
ce no organismo, capaz de desencadear uma inflamação, o processo inflama-
tório, do qual o ácido araquidônico participa, ganha maior potência. Por ou-
tro lado, uma vez cumprida a função, de modo que o processo inflamatório
deva reverter, ele talvez possa não ser aliviado por falta de mensageiros ade-
quados de outros ácidos graxos para comandar o alívio. Em resumo, as célu-
las estão preparadas para inflamação e com mensageiros inadequados para des-
ligar o processo inflamatório.
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de ácido graxo ômega-3 e restringiu as fontes alimentares de ácido araquidô-
nico. Doses suplementares de ácidos graxos AAL (ácido alfa-linolênico), ADH
e AGL (ácido gama-linolênico) passaram a integrar o programa. Foram evita-
dos fatores capazes de prejudicar os trajetos dos ácidos graxos e ministrados
nutrientes que ajudam a equilibrar os trajetos dos ácidos graxos. Conquanto
tais medidas constituissem apenas fase do programa, sua resposta inicial foi
muito encorajadora. Seus professores, pais e avôs, todos notaram melhora
em concentração, humor, capacidade de cooperar e de tomar iniciativas pró-
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prias. Suas funções motoras finas e gerais progrediram, além de haver me-
lhor desempenho nas atividades físicas.

Leo Galland, médico de Nova York, afirma que o uso de estratégias nutri-
cionais que modificam os mensageiros mostrou grandes resultados em enfer-
midades, tais como esclerose múltipla, depressão pré-menstrual, deficiência
de atenção, hiperatividade e esquizofrenia.

Galland observou que a administração de ácidos graxos essenciais em
pacientes com essas enfermidades causa profundo efeito em sua recupera-
ção. Referindo-se à hiperatividade por deficiência de atenção, como um exem-
plo em que o fornecimento de ácidos graxos provavelmente afete a atividade
dos mensageiros, Dr. Galland afirma que algumas crianças com esse proble-
ma respondem ao ácido graxo AGL, encontrado no óleo de prímula, enquan-
to que outras, com o mesmo distúrbio, respondem melhor ao AAL, encontra-
do no óleo de linho. As diferenças de respostas, observa Dr. Galland, podem
ser devidas às estruturas de cada ácido graxo e também aos efeitos dos men-
sageiros de cada trajeto sobre o cérebro.1

OS MENSAGEIROS E O HUMOR: A HISTÓRIA DE MEGAN

Megan era uma mulher brilhante, que tinha estado próximo do primeiro
lugar de sua classe, tanto no colegial como na universidade. Era emocional-
mente saudável, tinha uma família maravilhosa e, sob todos os aspectos, era
muito estável. No entanto, durante o período pré-menstrual, seu humor alte-
rou-se dramaticamente. Passou a ter crises de choro, a sentir-se deses-
perançada, a sofrer de acessos de ira e se tornou deprimida. Como principal
funcionária de pequena organização comercial, ocupava posição de chefia e
coordenava trabalhos de outros funcionários. A incapacidade de conduzir
normalmente seus afazeres durante esse tempo levou-a ao desespero, tor-
nando sua vida penosa ao extremo.

Megan começou a tomar diariamente 6 cápsulas de óleo de prímula. Esse
óleo é fonte do ácido graxo AGL, que analisaremos no próximo capítulo. O
AGL não é encontrado no cérebro; entretanto, tem sido usado na Medicina
para equilibrar os mensageiros inflamatórios e não-inflamatórios que influen-
ciam o cérebro. Acreditamos que a melhora do humor de Megan está relacio-
nada com o efeito que o AGL exerceu, aumentando a presença da mensageira
PGE1 e diminuindo a da PGE2.

David Perlmutter, neurologista de Naples, Flórida, descobriu que o em-
prego de ácidos graxos essenciais para modificar os mensageiros pode ter
grande benefício em certos distúrbios do cérebro. Entende que é necessário
equilibrar os mensageiros usando ácidos graxos como o AGL e, ao mesmo
tempo, fornecer ácidos graxos ômega-3 específicos e necessários para a cons-
trução das membranas cerebrais. O Dr. Perlmutter, atualmente, considera essa
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forma de terapia o ponto central no tratamento de seus pacientes acometidos
de esclerose múltipla.2 Ele acredita que, por meio de redução da gordura sa-
turada, aumento do AGL e dos ácidos graxos ômega-3, como o AAL e o ADH,
pode-se influenciar intensamente os mensageiros e reduzir-se os efeitos ad-
versos dos mensageiros inflamatórios.

O álcool também afeta os mensageiros. Essa pode ser uma das razões da
ressaca associada ao consumo de álcool e que também explica algumas mu-
danças cognitivas e de humor. Quando os ácidos graxos específicos, tais como
o AGL e o ADH, são usados, encorajam o organismo a produzir os mensagei-
ros apropriados, que manterão as funções cerebrais em ordem. Alguns dos
mais poderosos e potentes mensageiros, relacionados com o poder cerebral,
são aqueles que influem no suprimento de sangue para o cérebro.

PRESERVANDO O FLUXO:
OS MENSAGEIROS E O SUPRIMENTO DE SANGUE PARA O CÉREBRO

Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, somente 2% da massa
corporal, o cérebro adulto utiliza fantásticos 25% de todo o oxigênio consu-
mido pelo corpo. No feto em desenvolvimento, o cérebro consome 75% da
energia fornecida pela mãe. Durante o primeiro ano de vida, o cérebro da
criança utiliza 60% da energia gerada pelo corpo.

Para manter a disponibilidade de tão vastas quantidades de produtos
geradores de energia, o cérebro controla cerca de 20% da atividade do cora-
ção. Imaginem, um quinto da atividade do coração está a serviço do cérebro!
Também é espantoso o fato de o cérebro receber 25 vezes mais sangue do que
uma massa equivalente de tecidos da perna ou do braço em repouso.3 Para
que essa fenomenal irrigação ocorra, requer-se complexa rede de vasos san-
guíneos e eficiente desempenho do coração.

O esforço de lançar uma bola de tênis, memorizar o telefone do vizinho e
encontrar o caminho para a mercearia são todos atos que dependem do fluxo
de sangue para o cérebro. Ser bom aluno na escola, fazer um exame, ou reali-
zar bem uma tarefa no trabalho também demandam eficiente fluxo sanguí-
neo para o cérebro. Mesmo nosso humor, emoções e comportamentos depen-
dem do suprimento de sangue para aquele órgão. Qualquer restrição no su-
primento enfraquece as funções cerebrais. Não há exceções!

O SUPRIMENTO SANGUÍNEO PARA O CÉREBRO AO LONGO DA VIDA

O suprimento de sangue e o cérebro estão tão intimamente interligados que
eles se desenvolvem ao mesmo tempo. A sorte do cérebro em desenvolvimento
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está diretamente ligada ao suprimento de sangue. Se, durante o período fetal,
houver qualquer interrupção do fluxo sanguíneo, a porção do cérebro corres-
pondente a esse tempo pode ficar negativamente afetada. Num adulto, a gra-
dual perda de suprimento de sangue para o cérebro pode prejudicar as funções
mentais, que se degeneram furtiva e lentamente ao longo do tempo.

Os cientistas estão começando a compreender que fatores relacionados
com a dieta podem, muito cedo na vida, provocar o estreitamento dos vasos
sanguíneos. Por exemplo, quando alguns médicos estudaram os vasos san-
guíneos de crianças de um a quinze anos, descobriram sinais de seu estreita-
mento. Vasos sanguíneos estreitados foram, inclusive, encontrados em crian-
ças mais jovens.4

Analisando as artérias dessas crianças, quanto à composição de ácidos
graxos, foram constatadas, de plano, dois surpreendentes fatos. Esses vasos
sanguíneos possuíam pouquíssimos ácidos graxos ômega-3 (AEP) e demasi-
ados ácidos graxos ômega-6 (ácido linoléico).5 Em outro estudo semelhante,
feito com crianças de 3 a 18 anos, médicos observaram que havia significativa
redução de ácidos graxos ômega-3 e excessiva presença de ácido linoléico
ômega-6.6

Desses estudos podemos tirar importante conclusão: desde muito cedo
na vida, as gorduras da dieta exercem profundo efeito sobre os vasos que
suprem o cérebro de suas necessidades vitais de oxigênio e nutrientes. Hoje
em dia, muitas pessoas não consomem dieta equilibrada em gorduras, fator
crucial para manter fluxo saudável de sangue. Por isso, desde a mais tenra
idade, os vasos sanguíneos se estreitam e afetam as funções cerebrais pelo
resto da vida.

Felizmente, a diminuição do suprimento de sangue para o cérebro, pelo
estreitamento dos vasos, não constitui fato inexorável. A ingestão de gordu-
ras e óleos convenientes nos possibilita preparar o organismo, desde cedo,
com todas as condições para o desfrute de ótimas funções cerebrais. Ainda
que tardiamente na vida, podemos mudar os hábitos alimentares e passar a
consumir gorduras e óleos adequados, de modo a reverter o estado dos vasos
sanguíneos e, assim, preservar as funções cerebrais.

QUANDO CHARLIE SE PERDEU

Charlie era um bem sucedido homem de negócios com pouco mais de 50
anos, cuja verdadeira paixão era cantar. Possuía bonita voz, sendo regular-
mente convidado para cantar em cultos religiosos, casamentos e outros acon-
tecimentos sociais. Numa tarde de outono, Charlie estava se preparando, atrás
do palco, para dar uma apresentação, quando um amigo encontrou-o curva-
do sobre uma cadeira, com a cabeça nas mãos.
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“Charlie, você está-se se sentindo bem?”, perguntou seu amigo Allen.
“Onde estou? O que estou fazendo aqui?”, murmurou Charlie.
“Então você não sabe? Está aqui para cantar no casamento.”
“Que casamento?”, respondeu o confuso Charlie.
Normalmente esperto e socialmente desembaraçado, Charlie parecia per-

dido. Não sabia onde estava e o que fazia no local. Parecia bastante amedron-
tado. Entretanto, depois de poucas horas, gradualmente recuperou a noção
de quem era, onde estava e o que fazia ali. Charlie tinha sofrido um ataque
isquêmico transitório – breve período de tempo em que o fluxo de sangue para
o cérebro ficou reduzido. Os sintomas dependem da área que ficou sem su-
primento sanguíneo. Num ataque isquêmico transitório, o fluxo sanguíneo é
logo restabelecido e a pessoa readquire suas funções mentais. Mas é sinal de
que alguma coisa está reduzindo o fluxo sanguíneo e deve ser prontamente
pesquisado. Pode ser o prenúncio de um acidente vascular cerebral.

Charlie teve muita sorte, porque o suprimento de sangue foi restaurado
juntamente com suas faculdades mentais. A perda das faculdades mentais apa-
voram muito os adultos, à medida que envelhecem. Mas, como observamos,
alterações no suprimento de sangue para o cérebro podem surgir em qualquer
idade, e são fortemente influenciadas pelos óleos e gorduras de nossa dieta.

COMO AS GORDURAS E OS ÓLEOS AFETAM O SUPRIMENTO DE SANGUE PARA O CÉREBRO

Há pelo menos quatro modos pelos quais as gorduras afetam o supri-
mento de sangue para o cérebro. Primeiro, os ácidos graxos essenciais, que
compõem as membranas dos nervos, também formam as membranas dos
vasos sangüíneos. Embora os ácidos graxos que formam os vasos sejam ligei-
ramente diferentes daqueles dos nervos, a necessidade de equilíbrio dos áci-
dos graxos ômega-6 e ômega-3 é igualmente importante. Seu desequilíbrio
pode predispor as paredes dos vasos a uma constituição estrutural pobre.

Segundo, os mesmos ácidos graxos essenciais influem na formação de men-
sageiros que contribuem para o surgimento de espasmos nos vasos sanguíne-
os. Quando consumimos o equilíbrio correto de ácidos graxos, são produzidas
substâncias químicas (prostaciclinas) que levam ao relaxamento dos vasos san-
guíneos. Isso é benéfico, se queremos manter o fluxo de oxigênio para o cére-
bro. Portanto, os mensageiros ajudam a evitar a constrição dos vasos sanguí-
neos e a manter um rico suprimento de oxigênio para o cérebro.

O terceiro modo se dá através da mudança da viscosidade do sangue, ou
de sua espessura. Conquanto o sangue pareça aquoso, ele é composto de mi-
lhões de moléculas e células. O sangue se torna mais grosso, ou com a forma
de lodo, quando alguns desses elementos, as plaquetas, se aglomeram. As pla-
quetas são microscópicas células que vagueiam pelo sangue. Quando o ácido
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araquidônico cresce excessivamente em quantidade, seus produtos deriva-
dos (tromboxanos) podem estimular a aglutinação das plaquetas do sangue,
sem que haja qualquer função ou necessidade para tanto. Isso pode influir no
fluxo sanguíneo para o cérebro. O espessamento do sangue interfere na trans-
ferência do oxigênio, dos nutrientes e das matérias-primas essenciais para
qualquer órgão do corpo.

AS CAUSAS DO ESPESSAMENTO DO SANGUE:
QUANDO AS GORDURAS ERRADAS EXISTEM EM GRANDE QUANTIDADE

Outro fator (não ligado aos mensageiros) também provoca o espessamento
do sangue, prejudicando o fornecimento de oxigênio vital para o cérebro. Quan-
do certas gorduras cerebrais atingem níveis muito altos, engrossam o sangue.
Quanto mais sobe o nível dessas gorduras, mais grosso fica o sangue. E à medida
que este se espessa, dificulta a oxigenação do cérebro, ficando suas funções afeta-
das. Como resultado, pode haver mudanças no humor e no comportamento.

As gorduras típicas implicadas no aumento da viscosidade do sangue
são os triglicerídios e o colesterol.

Num estudo inovador, publicado em 1994, o Dr. Charles Glueck desco-
briu que elevados níveis de triglicerídios, colesterol total alto e baixo coleste-
rol HDL (o bom) eram as únicas causas da depressão, em pacientes que so-
friam de uma forma familiar de hiperlipidemia.7 Em entrevista para a publica-
ção “Psicologia Hoje”, o Dr. Glueck declarou: Nós demonstramos, em pacientes
com altos níveis de triglicerídios, que estavam em estado depressivo, que quanto mais
baixavam seus níveis, mais se aliviava a depressão.8 Outros pesquisadores desco-
briram que, através de alterações nos níveis de gorduras do sangue, podiam
influir nos diferentes aspectos do humor, tais como hostilidade, agressão, ati-
tude de dominação, etc.9

O referido estudo sugere que, quando as funções cerebrais estiverem
afetadas, devemos investigar fatores que alterem o suprimento de sangue
para o cérebro. Essa investigação envolve, entre outras causas, a verifica-
ção dos níveis de gorduras do sangue e o equilíbrio dos ácidos graxos
ômega-6 e ômega-3 na dieta.

CINCO PASSOS PARA PRESERVAR O FLUXO

1. Manter os triglicerídios dentro da escala normal.
2. Manter o colesterol total entre 160 e 200.
3. Aumentar o colesterol HDL acima de 35.
4. Manter adequado consumo de ácido graxo ômega-3.
5. Consumir quantidade modesta de gordura saturada e manter

a gordura total entre 20 e 30%.
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O SISTEMA IMUNE DO CÉREBRO

Além das células nervosas, o cérebro contém outra família de células,
denominadas gliais. Uma delas, a microglial, faz parte do sistema imune do
cérebro. As células microgliais, sob certas circunstâncias, quando ativadas,
podem atacar e destruir células nervosas do cérebro. Os sinais que desper-
tam as microgliais para ação são enviados por substâncias químicas chama-
das de citocinas. Complexos fatores contribuem para o balanceamento e a re-
gulagem do sistema imune do cérebro, mas as citocinas são bastante influen-
ciadas pelo equilíbrio dos ácidos graxos.10 De fato, conforme veremos adian-
te, o equilíbrio de ácidos graxos pode fomentar tumores cerebrais que com-
prometem as células gliais. Portanto, a harmonia entre gorduras e óleos con-
tribui para manter o equilíbrio dentro do sistema imune do cérebro.

O DUPLO PAPEL DAS GORDURAS NO CÉREBRO

Nos capítulos anteriores, aprendemos que ácidos graxos específicos são
necessários para formar a adequada membrana, ou cobertura dos nervos.
Desse modo, as gorduras cerebrais desempenham importante papel na for-
mação da estrutura cerebral. Agora, aprendemos que as gorduras exercem
um efeito adicional sobre o cérebro, em virtude de sua poderosa influência
sobre os mensageiros cerebrais e sobre o suprimento de sangue do cérebro.

Alguns dos ácidos graxos que afetam a estrutura do cérebro são, surpre-
endentemente, os mesmos que lesam as funções dos vasos sanguíneos cere-
brais. Por causa desse duplo efeito, a obtenção de gorduras e óleos ótimos na
fase inicial da vida é crucial para manter as funções cerebrais de máxima
eficiência, e igualmente essencial para prevenir muitos dos problemas de
deterioração da saúde cerebral, comuns no processo de envelhecimento.

No próximo capítulo, examinaremos as gorduras e os óleos específicos,
em maior profundidade.
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PROCURANDO AS MELHORES
GORDURAS E ÓLEOS





CAPÍTULO 4

AS GORDURAS E OS
ÓLEOS INTELIGENTES: AS GORDURAS

FORMADORAS DO CÉREBRO

À medida que compreendemos mais profundamente o poderoso efeito
das gorduras sobre o cérebro, chama nossa atenção uma das parcerias mais
peculiares da cultura moderna. Por toda a América do Norte, os hospitais
instalaram lanchonetes em suas dependências. Não se trata apenas de práti-
ca crescente, mas de orgulhosa parceria. Entretanto, ao observarmos médicos
e pacientes levando hambúrgueres, batatas fritas e pedaços de frango fritos
pelos salões das mais prestigiosas instituições de ensino médico da nação,
isso não deixa de nos provocar evidente sentimento de ironia.

Esse hábito reflete nossos valores, em relação aos alimentos e à nutri-
ção. Enquanto a história da gordura e do cérebro se desenrolar neste livro,
veremos que esse estilo cultural de ingestão de alimentos rápidos, fáceis e
ricos em gordura pode nos exigir enorme preço. Os médicos tentam, há
décadas, sem muito sucesso, mudar a dieta das pessoas, num esforço para
prevenir as doenças do coração. A maioria não lhes dá a devida importân-
cia, achando que esses riscos estão distantes e só acontecem com outras
pessoas. Entretanto, com o conhecimento de que o cérebro, que rege o dia-
a-dia de nossa vida, é feito de gordura e que nossos hábitos alimentares
podem afetá-lo por inteiro, os cuidados com a dieta representam conseqüên-
cias mais imediatas e tangíveis.

Para o fim de incorporarmos hábitos alimentares corretos em nossa vida
diária, será útil compreendermos mais acerca das gorduras e dos óleos, de
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suas origens e interligações. Para tanto, começaremos com a compreensão da
árvore genealógica dos ácidos graxos essenciais (AGE).

COMPREENDENDO OS ÓLEOS E AS GORDURAS: A ÁRVORE GENEALÓGICA

A maioria das gorduras é derivada de fontes de alimentos de origem ani-
mal ou vegetal. As gorduras apresentam uma característica comum: são to-
das constituídas de carbono e hidrogênio, associados a uma ou duas molé-
culas de oxigênio. O que as distingue uma das outras é o número de átomos
de carbono e o modo como esses átomos são dispostos. Existem duas catego-
rias principais de ácidos graxos, oriundos dos alimentos, que examinaremos
neste livro: os saturados e os insaturados. Quando todos os átomos de carbo-
no da cadeia estiverem ligados a átomos de hidrogênio em todas as posições
possíveis, o ácido graxo é considerado saturado, ou seja, preenchido com hi-
drogênio. Se dois átomos de carbono estiverem duplamente unidos entre si,
cada um deles tem um átomo de hidrogênio a menos e o ácido graxo é consi-
derado insaturado.

Figura 1
Ácidos Graxos Saturados e Insaturados

Os ácidos graxos saturados contêm vínculos simples entre os átomos de carbo-
no (C). Os monoinsaturados têm uma posição em que há um duplo-vínculo (=)
entre os carbonos. Os ácidos graxos poliinsaturados possuem mais de uma po-
sição com vínculos duplos. Cada duplo-vínculo acrescentado a um ácido graxo
causa uma curvatura ou uma retorcedura na molécula (essas são mostradas sem
curvaturas, por simplicidade). Os ácidos graxos mais insaturados, como o ADH,
têm até 6 duplos-vínculos e a forma de U.

C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C

C-C-C-C-C-C-C-C-C=C-C-C-C-C-C-C-C-C

C-C-C-C-C-C=C-C-C=C-C-C-C-C-C-C-C-C

Se o ácido graxo tiver somente um duplo-vínculo (de carbono), ele é cha-
mado de monoinsaturado. Se tiver dois ou mais duplos-vínculos, poliinsatu-
rado. O número de duplos-vínculos afeta dramaticamente as propriedades

Ácido graxo saturado

Ácido graxo monoinsaturado

Ácido graxo poliinsaturado
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das gorduras e dos óleos. À proporção que aumenta o número de duplos-
vínculos, a forma, as propriedades elétricas e o valor para o cérebro também
aumentam significativamente. De fato, um dos principais ácidos graxos do
cérebro, o ADH, contém seis duplos-vínculos. Parece que nenhum outro áci-
do graxo é capaz de fornecer as propriedades únicas que o ADH proporciona
ao cérebro. Entretanto, o aumento do número de duplos-vínculos torna o áci-
do graxo mais suscetível à rancidificação. Essa característica dos ácidos graxos
será discutida no capítulo 6.

As gorduras existentes nos alimentos são misturas de ácidos graxos
saturados e insaturados. Em geral, as gorduras que contêm ácidos graxos
saturados apresentam-se no estado sólido, à temperatura ambiente. Incluí-
das nesse grupo estão as gorduras dos produtos animais, tais como a carne
de vaca, de cordeiro, de porco; e no sebo, no toucinho e em alguns laticínios.
As gorduras que contêm, em sua maior parte, ácidos graxos insaturados, cos-
tumam ser líquidas à temperatura ambiente e denominadas óleos. Os óleos
quase sempre são extraídos de plantas, como linho, gergelim, girassol, nozes,
soja e algas. Contudo, alguns peixes, lulas e outros seres marinhos contêm
altas quantidades de ácidos graxos insaturados.

OS ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

O termo essencial qualificando uma substância serve para indicar que
nosso organismo não a pode produzir e, portanto, devemos obtê-la direta-
mente dos alimentos. No mundo dos ácidos graxos, dois são considerados
essenciais: ácido linoléico (AL) e ácido alfa-linolênico (AAL). O ácido
linoléico é um ácido graxo ômega-6, comumente encontrado no óleo de
girassol, de açafrão, de milho e de gergelim. O ácido alfa-linolênico é um
ácido graxo ômega-3, encontrado no óleo de linho, de nozes e nos vegetais
de folhas verdes. O corpo humano é incapaz de produzir o ácido linoléico a
partir do ácido alfa-linolênico e vice-versa; então, devemos obter ambos da
alimentação.

Utilizando-se dos ácidos graxos essenciais, nosso organismo produz as
gorduras cerebrais e os mensageiros vitais que ajudam a regular um vasto rol
de atividades do corpo. Portanto, sem os ácidos graxos essenciais, ficamos
desprovidos de elementos básicos que as células cerebrais requerem para
manter seu desempenho máximo.

Os ácidos graxos usados pelo cérebro, denominados ácidos graxos
cerebrais, ou ácidos graxos neurais, contêm tanto formas saturadas como
insaturadas. A diferença-chave é que os ácidos graxos saturados podem ser
facilmente produzidos pelo organismo, a partir de matérias-primas sim-
ples. Entre os ácidos graxos neurais, praticamente um terço é poliinsatura-
do, obtido diretamente dos alimentos.1 Encontram-se muito pouco no cére-
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bro o ácido linoléico e o ácido alfa-linolênico. Por seu turno, o ácido araqui-
dônico e o ácido docosa-hexaenóico podem ser considerados essenciais
para o cérebro.

COMPREENDENDO O FATOR ÔMEGA

Os cientistas dividem os ácidos graxos insaturados em diversas categorias, ba-
seadas na posição do primeiro vínculo duplo, ou nó, nas respectivas moléculas.
Para os nossos propósitos, devemos conhecer apenas o ômega-9, o ômega-6 e o
ômega-3. Os ácidos graxos ômega-6 possuem seu primeiro duplo-vínculo no sexto
átomo de carbono, do fim para o começo. Os ácidos graxos ômega-3 possuem o
primeiro duplo-vínculo no terceiro átomo de carbono, do fim para o começo. Fun-
cionalmente, isso os torna muito diferentes. A designação N-6 é usada para indicar
o ômega-6, e a n-3 para indicar o ômega-3.

Os principais ácidos graxos ômega-9, ômega-6, e ômega-3 estão adiante
relacionados. Em cada caso, os ácidos graxos estão discriminados na ordem
de sua formação, a partir do ácido graxo essencial de origem. Os ácidos graxos
encontrados no cérebro estão sinalizados com um asterisco:

Ácidos Graxos Ômega-9 Nome Científico
Ácido oléico 18:1n-9
Ácidos Graxos Ômega-6
Ácido linoléico (AL) 18:2n-6
Ácido gama-linolênico (AGL) 18:3n-6
Ácido araquidônico (AA)* 20:4n-6
Ácidos Graxos Ômega-3
Ácido alfa-linolênico (AAL) 18:3n-3
Ácido eicosapentaenóico (AEP) 20:5n-3
Ácido docosa-hexaenóico (ADH)* 22:6n-3

ALTERANDO O EQUILÍBRIO DAS GORDURAS CEREBRAIS

A chave para compreender por que os ácidos graxos são tão importan-
tes para o cérebro está no seu conceito básico de equilíbrio. Se uma família
de ácidos graxos estiver presente em quantidade predominante, ocorrem
quase exclusivamente as atividades dessa família. Por exemplo, se dois
ácidos graxos essenciais, o linoléico e o alfa-linolênico, competem pelas
mesmas enzimas, na predominância do linoléico na dieta, este comandará
a maior parte das enzimas; se o predomínio for do ácido alfa-linolênico,
deste será o comando.
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A RELAÇÃO N-6 PARA N-3

Desde que o equilíbrio dos ácidos graxos na dieta é fundamental, falaremos
da sua relação. Estimamos que, há muitos anos, nossas dietas continham ácidos
graxos ômega-6 e ômega-3 numa relação aproximada de 1:1. Ou seja, para cada
grama de óleos ômega-6 havia um grama de óleos ômega-3. Os cientistas acre-
ditam que tal é a relação ideal para as funções cerebrais humanas.

Hoje, essa relação é estimada de 20 a 30 para 1,2 significando que existem
aproximadamente 30 partes de ácidos graxos ômega-6 para cada parte de
ácidos graxos ômega-3. Por exemplo, no leite materno essa relação, às vezes,
chega a ser ainda pior: 45 para 1. Os leites em pó infantis comumente mos-
tram uma relação em torno de 10:1 mas, até 1997, nenhum deles continha
ácidos graxos sob a forma de ADH.3,4

As alterações sofridas na relação de ácidos graxos ingeridos parecem
ter significativas implicações para as funções cerebrais. O equilíbrio das
gorduras e óleos de nossa alimentação constitui o ponto de partida para
explorarmos os caminhos que nos permitirão alcançar o desempenho má-
ximo do cérebro.

COMO CHEGAMOS ATÉ O PONTO EM QUE ESTAMOS

O Dr. Donald Rudin, no seu livro “O Fenômeno Ômega-3”, estima que
nos últimos 75 anos reduzimos o consumo de ácido graxo ômega-3 em 80%.5

Como motivos dessa drástica redução de uma das mais vitais famílias de
nutrientes, cita os seguintes:6

• Crescente consumo de óleos extraídos de plantas de climas quentes,
deficientes em ômega-3 (milho, girassol, gergelim, etc.).

• Hidrogenação de óleos em processo industrial.
• Decrescente consumo de peixes.
• Perda dos gérmens de cereais (que contêm ácidos graxos), pelas práti-

cas modernas de moagem.
• Aumento em 2.500% na ingestão de ácidos transgraxos (que interfe-

rem com a síntese dos ácidos graxos).
• Aumento em 250% na ingestão de açúcar (que interfere com as enzi-

mas da síntese dos ácidos graxos).

Num artigo do “Journal of Orthomolecular Medicine”, Dr. Rudin decla-
rou: Há estudos que mostram que a maioria desses desvios nutricionais interfere
sinergisticamente na utilização dos ácidos graxos essenciais, aumentando a necessi-
dade de ácidos graxos essenciais em proporção ainda maior que o declínio real de
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disponibilidade de ácido graxo ômega-3 observado na dieta. Conseqüentemente, o
déficit real de ácido graxo ômega-3 ultrapassa os 80% perdidos na dieta. Em resu-
mo, Rudin sugere que os fatores acima geram um efeito adicional, que torna
a deficiência dos ácidos graxos, na prática, ainda maior.7

Temos esperanças de poder adotar as revelações do Dr. Rudin e de intro-
duzir mudanças em nossas práticas alimentares, para as tornarmos mais pró-
ximas de nossas necessidades orgânicas. Para tanto, precisamos de uma com-
preensão mais ampla da atuação dos dois principais ácidos graxos no cére-
bro: o ADH e o AA. A estes, acrescentamos, ainda, o entendimento sobre ou-
tros ácidos graxos que influem sobre os mensageiros do cérebro.

ADH: O ÁCIDO GRAXO DE CADEIA LONGA CRÍTICO PARA O CÉREBRO

Até há poucos anos tínhamos pouco conhecimento acerca do ADH, a não
ser o fato de que acompanhava o ácido graxo eicosapentaenóico em várias
espécies de peixes. Nas duas últimas décadas, aprendemos que o ADH repre-
senta o ácido graxo ômega-3, de cadeia longa, fundamental para o cérebro.
Nosso organismo possui a habilidade de produzir o ADH a partir do ácido
graxo essencial alfa-linolênico, mas esse processo nem sempre é eficiente.
Assim, acreditamos na necessidade de sua obtenção através dos alimentos,
para suprir uma demanda que não pode ser atendida por outros ácidos graxos.
Desse modo, o ADH pode ser considerado um ácido especialmente necessá-
rio e essencial para o cérebro.

O ADH está concentrado nas partes do cérebro que requerem alto grau de
atividade elétrica. Isso inclui o sinaptosoma, onde cada terminação nervosa se co-
munica com outra. O ADH é altamente concentrado no fotorreceptor da retina,
sendo vital para uma visão perfeita. O ADH é também encontrado, em grandes
quantidades, na mitocôndria das células nervosas, corpúsculos geradores de toda
a energia que dá vida ao cérebro.8 Todos os órgãos do corpo recebem o ADH que
circula pela corrente sanguínea, mas a necessidade do cérebro é tão alta, e sua
função ali é tão vital, que este se apossa da maior parte.

O ADH não deve ser confundido com a DHEA, que tem sido extrema-
mente difundida pela mídia. DHEA é a abreviação de deidroepiandrosterona, o
hormônio esteróide mais abundante no organismo. A DHEA é o hormônio
gerador do estrogênio, da testosterona e do cortisol. As diferenças funcionais
e bioquímicas entre o ADH e a DHEA são totais.

ONDE O ADH É MAIS CONCENTRADO NO CÉREBRO: SISTEMA NERVOSO9

• Sinaptosomas – Onde as células nervosas se comunicam com as outras.
• Fotorreceptores – A porção da retina que recebe estímulos luminosos.
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• Mitocôndrias – Geradores de energia para todas as células nervosas.
• Córtex cerebral – A camada externa do cérebro, densificada com célu-

las ricas em ADH.

No jargão médico, o ADH é identificado pela expressão: 22:6-n-3, indi-
cando que possui 22 átomos de carbono e 6 duplos-vínculos e se trata de um
ácido graxo ômega-3. Essas são as características estruturais que dão ao ADH
seu lugar exclusivo no cérebro. É um ácido graxo de cadeia muito longa e
eletricamente ativo. Os seis duplos-vínculos lhe dão uma forma curva e espa-
çosa, que proporciona uma membrana celular nervosa fluida e elástica. Exis-
tem ácidos graxos similares, mas nenhum parece estar dotado de tais pro-
priedades, que são únicas do ADH. As particularidades específicas do ADH
parecem ser importantes para manter os receptores em lugares determina-
dos, dentro das membranas das células nervosas. Como foi descrito no capí-
tulo 2, a junção apropriada dos neurotransmissores com os receptores é es-
sencial para a plena comunicação nervosa.

Quando o cérebro não recebe suficiente suprimento de ADH, recorre a
um ácido graxo substituto chamado de ADP. De acordo com o Dr. C. D.
Stubbs: Quando as células estão privadas de ADH oriundo dos alimentos, as
células tendem a produzir um ácido graxo mais próximo (em termos de insatura-
ção e de comprimento de cadeia) que é possível, mesmo que seja um ácido graxo da
série ômega-6.10

A substituição do ácido graxo ômega-3, vital ao cérebro, por um ácido
graxo ômega-6, que possui diferente atividade bioquímica, constitui grande
desvantagem, como veremos.

Quando os níveis de ácidos graxos existentes na dieta se afastam muito
da harmonia, é freqüentemente constatado no cérebro um peculiar ácido gra-
xo ômega-9, denominado MEAD, que não pertence àquele órgão.

Como já analisamos, o ADH é fundamental para o desenvolvimento do
cérebro fetal e durante a primeira infância. Foi demonstrado que as crian-
ças que receberam ADH em quantidades adequadas possuem melhor acui-
dade visual e quociente de inteligência (QI) mais alto do que as crianças
que tiveram déficit desse ácido graxo.12,13 Nesses e noutros períodos da
vida, o ADH tem que ser fornecido já pronto, por meio dos alimentos, pois
o organismo está incapacitado de produzir o volume necessário. À medida
que envelhecemos, a partir dos 20 anos, as enzimas que nos permitem
produzir o nosso próprio ADH começam a se esgotar. Também os níveis de
ADH na retina diminuem com a idade.14 Examinaremos, mais adiante, as
comprovações de que baixo ADH na idade adulta pode predispor o indiví-
duo à senilidade prematura e a funções cognitivas deficientes. Essas desco-
bertas sugerem que o ADH pré-formado, fornecido pelos alimentos, pode
ser necessário no decorrer de toda a vida.
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As fontes mais abundantes de ADH incluem salmão, cavala, arenque,
sardinhas, anchovas e bluefin. Os peixes obtêm seu ADH ao consumirem
microscópicas algas marinhas. Logo, certas formas de algas são também
boas fontes desse ácido graxo. Em geral, os peixes de águas frias contêm
mais ADH do que seus correspondentes de águas quentes.15 Há provas ra-
zoáveis de que os peixes criados em cativeiros, como o salmão, contêm mais
ADH do que os peixes criados na natureza. Esse fato depende, provavel-
mente, das espécies de peixes e de sua alimentação. As ovas contêm quanti-
dades variáveis de ADH, que pode ser destruído, em sua maior parte, se
forem cozidas em excesso.

O leite materno contém muito ADH, que o torna alimento insuperável
desse nutriente para o cérebro das crianças em lactação.16 Os adultos que con-
somem leite de vaca recebem grandes quantidades de gorduras saturadas,
mas nenhum ADH necessário para o cérebro. No Japão, o ADH é considera-
do tão importante para a saúde humana, que agora está sendo usado para
enriquecer mais de 20 diferentes alimentos.17

QUEM OBTÉM SUFICIENTE ADH?

Existem muitos grupos de pessoas que não obtêm o ADH adequado
em suas dietas. Estudos recentes mostraram que os vegetarianos estão entre
eles, porque não consomem alimentos de origem animal e, em conseqüên-
cia, não obtêm o ADH pré-formado de sua alimentação. Num estudo dos
níveis sanguíneos de ácidos graxos de cadeia longa de vegetarianos, os
médicos descobriram que os níveis de ADH eram muito baixos, especial-
mente em vegetarianos de longa data.18 Quando estudaram os efeitos das
dietas vegetarianas das mães sobre os níveis de ácidos graxos nos recém-
nascidos, os pesquisadores descobriram haver menos ADH no sangue das
crianças.19 Uma outra equipe de pesquisadores descobriu que os níveis de
ADH, nas crianças alimentadas no peito por mães vegetarianas, eram cer-
ca de um terço do das crianças alimentadas no peito de mães que consu-
miam carnes e vegetais.20

Podemos concluir que os vegetarianos necessitam de suplementação de
ADH. Isso pode ser especialmente relevante para as mulheres em idades de
procriação, grávidas e para as mães que estejam amamentando. Atualmente
são disponíveis suplementos de ADH extraído de plantas, para satisfazer às
necessidades de ácidos graxos de vegetarianos, sem comprometer sua crença.

Muitas pessoas que consomem carnes também não obtêm ADH, porque
nas suas dietas inexistem carnes de peixes de água fria. Suas dietas são tam-
bém pobres em alimentos que contêm o precursor do ADH, isto é, o ácido
alfa-linolênico. Tais indivíduos devem também modificar suas dietas, para
obter a quantidade suficiente de ADH pré-formado.
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AAL: ORIGINADOR DA PRINCIPAL GORDURA CEREBRAL (ADH)

Como mencionamos, o ácido alfa-linolênico é um ácido graxo ômega-3
que deve estar disponível para que o organismo possa produzir seu próprio
ADH. Diversos estudos mostraram que a insuficiência de AAL pode gerar
carência de ADH, o que, por sua vez, compromete as funções cerebrais e ner-
vosas. A suplementação com AAL demonstrou, em certas circunstâncias, au-
mentar os níveis de ADH no cérebro. Além do mais, o AAL é importante nas
funções de mensageiros do organismo. Para tanto, ele é convertido em ácido
eicosapentaenóico e, a seguir, em prostaglandina E3. Esse mensageiro, como
já vimos, também ajuda a reduzir aglutinações de plaquetas, relaxando os
vasos sanguíneos e é útil para equilibrar as funções imunes e reduzir as infla-
mações. A insuficiência de AAL pode incapacitar o controle das funções dos
mensageiros PGE3. Concluindo, é fundamental o suprimento regular e ade-
quado de AAL, através dos alimentos de nossa dieta.

Além da relevância do consumo de AAL para fornecer matéria-prima
necessária para produzir nosso próprio ADH, veremos (capítulo 5) existirem
muitos outros fatores que podem perturbar o processo de produção do ADH.
Foi estimado que, de cada 100 moléculas de AAL ingeridas, se produz uma
de ADH. É bom lembrar que os consumidores de grande quantidade de óleos
ômega-6 podem ser menos eficientes na produção de seu próprio ADH. Isso
significa, para algumas pessoas, que a simples obtenção de suficiente AAL
não resolve a necessidade de ADH. Ou seja, essas pessoas podem necessitar
de AAL e de ADH para assegurar uma nutrição adequada aos seus cérebros e
sistemas nervosos. Veremos, mais tarde, que há muitos estudos de casos em
que a suplementação de AAL ajudou as pessoas com distúrbios cerebrais,
tais como hiperatividade, agressividade, depressão, dificuldades com a apren-
dizagem, neuropatia, bem assim o zumbido nos ouvidos.

O AAL, que não é encontrado no cérebro, está largamente distribuído nas
outras células do organismo. Portanto, quantidades diárias adequadas de AAL
são importantes para o bem-estar e a saúde geral do corpo.

ONDE O AAL É ENCONTRADO NOS ALIMENTOS

O ácido alfa-linolênico é encontrado em pequeno número de alimentos.
Ele é mais abundante no óleo de semente de linho e no de semente de cânha-
mo. As nozes, as sementes de moranga e os vegetais de folhas verdes contêm
quantidades variáveis de AAL, embora muito menos do que no linho e no
cânhamo. O AAL era encontrado no óleo de soja, mas a hibridização fez com
que a maior parte desse óleo atualmente seja dele desprovido. Muitas das
fontes de AAL eram alimentos básicos no início deste século, que as práticas
dietéticas modernas tornaram escassos.
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AEP: AUXILIANDO O SANGUE E OS MENSAGEIROS DO CÉREBRO

O AEP é um ácido graxo de cadeia longa encontrado em todas as partes do
corpo. Não sendo encontrado no cérebro em quantidades apreciáveis, não cos-
tuma ser considerado como uma das gorduras cerebrais. Entretanto, tem um
efeito significativo sobre os mensageiros designados eicosanóides e, assim, o AEP
influencia nas inflamações, nas funções imunes, nas atividades dos vasos san-
guíneos, na coagulação do sangue e no suprimento de sangue ao cérebro.

O AEP tem sido estudado em grande variedade de enfermidades infla-
matórias e mostrado resultados benéficos muito satisfatórios. Sendo ele en-
contrado em quantidades mínimas no cérebro, seu papel, ali, não é claro. Al-
gumas crianças, que receberam óleo de peixe, sofreram leves reduções no
crescimento, levando alguns médicos a supor que o AEP desloca grande quan-
tidade de ácido araquidônico das células corporais. Os adultos que ingerem
AEP não precisam se preocupar com esse efeito, pois as práticas dietéticas
modernas oferecem níveis muito altos de ácido araquidônico.

O AEP é achado nos mesmos alimentos que fornecem o ADH, embora
freqüentemente em quantidades mais altas do que as deste. Muitas pessoas,
desejosas de aumentar os níveis de ADH em sua dieta, tomam cápsulas de
óleo de peixe como suplemento. Para muitos, isso pode ser uma prática ra-
zoável e produzirá grandes benefícios. Contudo, se alguém deseja consumir
ADH unicamente com a intenção de suprir esse ácido graxo, é preferível uma
fonte de suplementação exclusiva dessa substância, especialmente para o bom
desenvolvimento cerebral dos bebês.

Sempre que se aumentar a ingestão de AEP, devem ser consumidos antio-
xidantes, como a vitamina E. Isso ajuda a evitar danos nas moléculas delica-
das dos ácidos graxos de cadeia longa.

AA: OS BONS E OS MAUS EFEITOS PARA AS GORDURAS CEREBRAIS

O ácido araquidônico (AA) é especial pelo fato de ser abundante, tanto nas
células cerebrais, como em outras células do corpo. O AA é um ácido graxo insa-
turado de cadeia longa, principal ácido graxo da família ômega-6 encontrado no
cérebro. Possui 20 átomos de carbono e 4 duplos-vínculos. Portanto, mais curto e
menos insaturado do que o ADH. No feto, o AA é retirado da mãe para ajudar a
desenvolver seu cérebro. Na lactação, o AA aparece no leite materno, para incen-
tivar o desenvolvimento do cérebro. Com cerca de um ano de idade, a criança é
normalmente capaz de produzir quantidade suficiente de seu próprio AA. Para
o adulto, porém, o AA contido nos alimentos não é tão importante.

Os níveis de AA existentes no cérebro são controlados com muito cuida-
do. O AA é encontrado principalmente nas gorduras de carnes animais ter-
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restres (vaca, porco, galinha, peru), ainda que o óleo de tubarão, o fígado de
bacalhau, a lula, o amendoim e poucas espécies de plantas e algas marinhas
possuam um pouco. Nosso organismo pode produzir o AA, a partir do ácido
linoléico contido nos alimentos.

O AA provoca bons e maus efeitos no organismo. Sendo precursor de
muitas substâncias altamente inflamatórias, conforme visto no capítulo 3,
quando os seus níveis são muito altos nos lipídios das membranas celulares,
há uma tendência para formação dessas substâncias inflamatórias.

Substâncias Reativas Derivadas do AA

Prostaglandina E2 Causa dores, inchaços e inflamações
Leucotriênio Provoca dor, inflamação e movimentos

dos glóbulos brancos para o lugar do
ferimento

Tromboxano A2 Acarreta aglutinação das plaquetas e
espasmos dos vasos sangüíneos

Prostaciclina Produz relaxamento dos vasos sanguíneos
e dispersão das plaquetas

Olhando para a típica dieta americana, verificamos que contém muita
gordura animal, rica em ácidos graxos ômega-6 e pobre em ácidos graxos
ômega-3. Essa é precisamente a fórmula que empregaríamos caso desejásse-
mos provocar inflamações, ou alterar a química cerebral de forma negativa.

Os ácidos graxos ômega-3, como o AEP ou o ADH, ajudam a evitar que
excessos de ácido araquidônico se acumulem nos tecidos. Às vezes, eles são
receitados terapeuticamente com o propósito de reduzir esse ácido no organis-
mo. Desse modo, eles ajudam a controlar ou regular as inflamações e os danos
nos tecidos. Contudo, é valioso sabermos que a manutenção de níveis adequa-
dos de ácido araquidônico no cérebro é também vital para as funções cerebrais.
Nosso alvo deve ser, então, manter o nível de ácido araquidônico em equilíbrio
com os de outros ácidos graxos. Portanto, devemos consumir alimentos pobres
em ácido araquidônico e pobres em ácido linoléico, ao mesmo tempo em que
procuramos harmonizar a ingestão de ácido graxo ômega-3.

AGL: MODIFICANDO OS MENSAGEIROS DO CÉREBRO

O ácido gama-linolênico (AGL) não é verdadeiramente uma gordura cere-
bral, porque não entra na constituição da estrutura do cérebro – não faz parte
da membrana da célula nervosa. A razão pela qual o AGL parece ajudar nos
problemas neurológicos é converter-se numa substância conhecida como PGE1,
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semelhante a hormônio e que tem um poderoso efeito sobre algumas das fun-
ções cerebrais. O estímulo na produção de PGE1 pode reduzir as substâncias
inflamatórias que provêm do ácido araquidônico. O AGL tem sido estudado
em vários problemas comportamentais e neurológicos. Por exemplo, existem
cerca de 3.000 pacientes com esclerose múltipla (EM), no momento, tomando
óleo de primavera vespertina (prímula), uma fonte de AGL, com bons resultados.
O Dr. Richard Passwater comentou que de 15 a 20% dos pacientes com esclero-
se múltipla apresentam benefícios significativos com o AGL, enquanto que ou-
tros 20%, pouco significativos.21 O AGL constitui somente um fator de influên-
cia benéfica na esclerose múltipla, de modo que é lógico que esse óleo, sozinho,
não melhore os sintomas de todos os portadores da doença.

Os alcoólatras podem sofrer de depressão e alterações do humor, em parte
porque seus corpos não produzem suficiente quantidade do hormônio PGE1.
Nesses casos, a administração do AGL, por via de regra estimula a produção do
PGE1 e o bom humor melhora. Algumas crianças com hiperatividade, ou com
falha de atenção, obtêm imensas vantagens com a ingestão de AGL.22 Os
esquizofrênicos podem-se beneficiar com sua suplementação. Algumas mulhe-
res, que sofrem de alterações do humor relacionadas com a síndrome pré-mens-
trual, alcançam melhora significativa do humor com o uso de AGL.23

O AGL é comumente usado quando suspeitamos que as enzimas de um
indivíduo não estão convertendo, de forma apropriada, os ácidos graxos es-
senciais em mensageiros. A administração de AGL nos permite substituir as
funções das enzimas para esse fim. Isso têm importância em muitas enfermi-
dades, bem como na infância.

O AGL é um ácido graxo ômega-6 (não confundi-lo com o ácido alfa-
linolênico, que é ácido graxo ômega-3). Fontes comuns compreendem óleo
de semente de borragem, óleo da primavera vespertina (prímula) e de semente
de groselha preta.

FAZENDO A CONVERSÃO

Para que o organismo produza ácidos graxos como o ADH, a partir dos
ácidos graxos essenciais da dieta, além do AAL, deve haver enzimas chama-
das de delta-5-desaturase e delta-6-desaturase.

Essas enzimas permanecem latentes até que sejam convocadas para agir.
A convocação é feita pela simples presença da matéria-prima ácido graxo.
Entretanto, para efetivamente executarem seu trabalho de conversão, preci-
sam de uma série de cofatores. Esses cofatores quase sempre são vitaminas e
minerais. Sem os cofatores, as enzimas não se ativam e os ácidos graxos es-
senciais não são convertidos em seus ácidos graxos neurais de cadeia longa.

Dessa forma, podemos ter os ácidos graxos de que necessitamos, mas não
conseguimos ativar as enzimas porque um outro nutriente está faltando. Dis-
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correremos acerca desses nutrientes e de outros fatores que afetam as enzi-
mas no próximo capítulo.

COLESTEROL NÃO É PALAVRA FEIA: O CÉREBRO NECESSITA DELE

Desde que o colesterol foi associado às doenças cardíacas, ganhou repu-
tação negativa que, na realidade, não merece. Os médicos passaram a aconse-
lhar seus pacientes a deixarem de comer ovos e a evitarem alimentos ricos em
colesterol. As propagandas de alimentos apregoam que este ou aquele pro-
duto não contém colesterol ou é pobre em colesterol. Não há dúvidas de que alta
taxa de colesterol no sangue pode causar problemas. Mas, será que já nos
aprofundamos o suficiente nessa questão?

O colesterol é uma molécula absolutamente essencial na formação da capa
de mielina que cobre os nervos. Representa a espantosa proporção de 1/

4
 do

total de lipídios encontrados na mielina. O colesterol é necessário para que as
membranas do cérebro permaneçam estáveis. Se o variarmos muito para cima
ou muito para baixo, mudamos a fluidez das membranas celulares, o que
altera as propriedades dessas mesmas membranas. Em resumo, o colesterol
não é bom nem mau, apenas uma substância que desempenha imprescindí-
veis funções. O problema está no seu desequilíbrio, para baixo ou para cima,
que provoca disfunções e doenças.

O colesterol é também matéria-prima para a obtenção dos hormônios es-
teróides DHEA, estrogênio, progesterona, testosterona e cortisol. O estrogê-
nio é chamado de hormônio feminino, e a testosterona de hormônio masculi-
no, sendo que esta desencadeia o crescimento dos cabelos e pêlos do corpo,
comanda a agressividade, a força muscular e outras características da perso-
nalidade. Na realidade, ambos os hormônios estão presentes tanto nos ho-
mens como nas mulheres. Desde os primórdios da vida, a testosterona e o
estrogênio influenciam o desenvolvimento e as funções do cérebro. À medi-
da que crescemos e envelhecemos, os níveis de testosterona e estrogênio pa-
recem exercer influência nas funções mentais.24

Além dos níveis de estrogênio e testosterona, existem outros problemas, rela-
cionados ao cérebro, associados com baixas taxas de colesterol? Existem pessoas
cujos níveis de colesterol são muito baixos? A resposta a ambas as perguntas é
sim. Num estudo, 1/

4
 de um grupo de pacientes psiquiátricos masculinos, com

taxas mais baixas de colesterol, mostrou inclinação duas vezes maior para o sui-
cídio do que aqueles com altas taxas de colesterol.25 Também não devemos nos
esquecer de que a mielina é constituída de 75% de gordura e, desse total, 1/

4
 é

colesterol. Portanto, reconhecemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol
não deve ser evitado. Apenas deve ser consumido racional e equilibradamente.
Essa prática é, em especial, recomendada para a saúde do cérebro.
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Figura 2
Como São Feitos os Ácidos Graxos do Cérebro
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OS TÃO CALUNIADOS OVOS

Essas constatações nos remetem para a velha e controversa questão – ovos
versus colesterol. Devemos ainda seguir o aviso de evitar ovos, por causa de
seu conteúdo rico em colesterol? Dois estudos recentes contrariam essa reco-
mendação. Em um deles, até três ovos por dia foram consumidos durante
oito semanas, sem nenhum acréscimo significativo nas taxas de colesterol. Os
pesquisadores não defendem uma dieta com muitos ovos, mas declararam
que alguns indivíduos saudáveis podem ser indiferentes ao consumo de ovos, se tive-
rem baixo nível de colesterol e baixo perfil de risco de doença cardíaca.26

Com efeito, tal substância é tão prioritária para o organismo que este pro-
duz cerca de 3.000mg/dia de seu próprio colesterol, quantidade aproximada
contida em uma dúzia de ovos. Além disso, os ovos são uma das raras fontes
de ADH e uma excelente fonte de lecitina (fosfatidilcolina).

OUTRA FAMÍLIA DE GORDURAS CEREBRAIS: OS FOSFOLIPÍDIOS

No capítulo 2, examinamos o papel dos ácidos graxos essenciais na for-
mação das membranas das células nervosas. E as substâncias-chave que for-
mam o grosso dessas membranas serão objeto de muitos comentários. Trata-
se dos fosfolipídios. Fosfo significa que elas contêm o mineral fósforo. Lipídios,
porque contêm moléculas de gordura. Assim, fosfolipídios são substâncias
constituídas de gordura e fósforo.

Nos fosfolipídios, normalmente existem duas moléculas de ácidos graxos:
uma saturada e outra insaturada. Nos fosfolipídios do cérebro, o ácido graxo
insaturado costuma ser o ADH ou o AA. Os fosfolipídios são importantes
formadores das membranas nervosas e servem para protegê-las da danifica-
ção tóxica e do ataque dos radicais livres.27-29 Dois fosfolipídios comuns são
chamados de fosfatidilcolina (FC ou lecitina) e de fosfatidilserina (FS).

Os fosfolipídios encontrados em suplementos nutricionais são estrutu-
ralmente similares aos das membranas nervosas. Por causa disso, fosfo-
lipídios suplementares estão sendo cada vez mais usados para melhorar a
memória e prevenir distúrbios como depressão, deficiência de atenção,
esquizofrenia, mal de Alzheimer e síndrome de Down. De acordo com a
médica de Harvard, Dra. Margarita Woodbury, em aproximadamente 347
pacientes com distúrbios neuropsiquiátricos tratados com colina ou com lecitina,
106 mostraram significativa melhora, 61 demonstraram melhora parcial e 80 não
apresentaram alterações. Assim, quase metade exibiu alguma reação.30 Há, no
momento, mais de 34 estudos, em seres humanos tratados com
fosfatidilserina, para combate aos problemas de memória e de outros dis-
túrbios relacionados com o cérebro.31
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TESTES PARA DETERMINAR DESEQUILÍBRIOS DOS ÁCIDOS GRAXOS

Certos sinais e sintomas são úteis como indicadores, para sugerir se as gor-
duras e os óleos estão em desequilíbrio. Embora úteis, eles não dizem quais os
ácidos graxos em desarmonia. Para se determinar com mais precisão os níveis
de ácidos graxos específicos num indivíduo, é preciso fazer o exame de san-
gue, analisando o conteúdo de ácidos graxos nos glóbulos vermelhos. Os labo-
ratórios fornecem dados referentes aos principais ácidos graxos saturados e
insaturados, as relações entre os ácidos graxos ômega-6 e ômega-3 e as porcen-
tagens relativas de cada ácido graxo insaturado.

É importante que os glóbulos vermelhos sejam usados em lugar do
soro ou do plasma, porque suas informações espelham melhor o que está
acontecendo no corpo. Uma desvantagem em se utilizar o sangue para
testar as dosagens de ácidos graxos é que não nos dá uma medida dos
ácidos graxos cerebrais. Entretanto, não sendo em absoluto recomendável
a extração de amostra de tecido cerebral, a mensuração dos ácidos graxos
dos glóbulos vermelhos é a melhor que temos no momento. A despeito
dessa limitação, a análise dos ácidos graxos dos glóbulos vermelhos é ex-
tremamente valiosa para se determinar as necessidades peculiares de áci-
dos graxos de um indivíduo.

Por exemplo, Lucas sofria de mau humor, explosões de agressividade,
falta de atenção e dificuldade em concentrar-se. A análise dos ácidos graxos
dos glóbulos vermelhos mostrou o seguinte quadro:

AAL Baixo nível
AEP Baixo nível
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No capítulo seguinte, examinaremos alguns dos nutrientes acessórios que
promovem a adequado funcionamento do sistema de ácidos graxos. Vere-
mos, também, os percalços existentes no caminho do equilíbrio máximo dos
ácidos graxos.



CAPÍTULO 5

FAZENDO O SISTEMA FUNCIONAR

Consumindo as gorduras e os óleos de forma equilibrada e correta, pode-
mos melhorar significantemente as chances de gozarmos de boa saúde cere-
bral. Contudo, as extravagâncias da vida moderna aumentam as probabili-
dades de encontrarmos pedras no caminho. Existem quatro fatores funda-
mentais que determinam a boa atuação dos ácidos graxos:

• Digestão e absorção saudáveis.
• Nutrientes-chave que fazem as enzimas da conversão dos ácidos graxos

agirem bem.
• Fatores da dieta e do estilo de vida que bloqueiam as enzimas.
• Açúcares e carbohidratos que estimulam o sistema inflamatório do áci-

do araquidônico.

A IMPORTÂNCIA DA DIGESTÃO SAUDÁVEL

A adequada utilização dos ácidos graxos que ingerimos com os alimentos
depende, em primeiro lugar, da digestão e da absorção. A digestão é o pro-
cesso pelo qual as enzimas do trato digestivo desdobram os alimentos em
componentes cada vez menores. A absorção é o processo pelo qual o organis-
mo transfere os nutrientes do trato intestinal para o interior da corrente san-
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guínea. Se um desses processos não estiver funcionando convenientemente,
podemos não obter os ácidos graxos de que necessitamos.

A importância desses processos foi ilustrada por médicos da Escola de
Medicina da Universidade de Boston. Eles demonstraram, recentemente, que
pessoas com problemas digestivos de malabsorção, ou com diarréia, eram
muito mais sujeitas a ter deficiência de ácidos graxos essenciais. Pessoas que
sofrem de uma enfermidade chamada de doença de Crohn apresentaram o mais
baixo nível de ácidos graxos.1 A experiência clínica tem mostrado que há mui-
tas outras circunstâncias em que digestão e absorção são prejudiciais, a ponto
de alterar os níveis de ácidos graxos.

Darryl sofreu tremores e fraqueza muscular durante cinco anos. Ficou
evidente, partindo de perfis sanguíneos, que ele tinha desequilíbrio de áci-
dos graxos essenciais. Entretanto, ao tomar ácidos graxos passou a ter fezes
amolecidas e mal-estar digestivo. Testes posteriores das funções digestivas
revelaram que possuía poucas enzimas pancreáticas e conseqüente gordura
em excesso nas fezes. Em essência, não estava desdobrando as gorduras em
pequenos componentes, e não eram absorvidas eficientemente na corrente
sanguínea. Ele tinha, ainda, outro problema, constituído de excessivo cresci-
mento de bactérias no intestino delgado. Seu caminho para a recuperação
consistia em tomar enzimas digestivas para melhorar o desdobramento da
gordura e um antibacteriano de origem vegetal, para erradicar as prejudi-
ciais bactérias intestinais. Ele também tomou acidofilus e bifidus para restaurar
as populações de bactérias benéficas nos intestinos. Com esse programa, foi
capaz não somente de tolerar os ácidos graxos, mas também mostrou signifi-
cativa melhora em seus sintomas neurológicos.

Esse caso lembra o do jovem Derek, que sofria de hiperatividade e
problemas de atenção. Ele tinha longo histórico de uso de antibióticos,
que parecia contribuir para as cólicas, os inchaços e formação de gases. A
análise das fezes revelou um parasita chamado criptosporídio. Derek tam-
bém apresentava sinais clássicos de desequilíbrio de ácidos graxos: fre-
qüente vontade de urinar, sede desmedida e pele ressecada. Testes de san-
gue (IgG) para detectar alergia a alimentos revelaram vários itens aos quais
era alérgico. Seu tratamento requereu combate à infecção por parasitas,
ao desequilíbrio bacteriano, às alergias a alimentos, digestão deficiente e
suplementação de ácidos graxos essenciais. A recuperação por esse pro-
grama foi lenta, mas seu progresso foi constante e o conduziu a uma qua-
lidade de vida muito melhor.

Ambos os casos servem para nos lembrar que a solução de inúmeros
problemas não se limita à simples suplementação de ácidos graxos. Não
são raras ocorrências como essas, que requisitam regularização das fun-
ções digestivas antes de se perceber melhora nas condições de saúde de
alguém.
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Além dos ácidos graxos, a vitamina E é outro valioso nutriente das fun-
ções cerebrais. A vitamina E, por ser nutriente solúvel nas gorduras, às vezes
é mal absorvida quando existem problemas na bexiga, no pâncreas, no intes-
tino delgado e em outros órgãos do trato digestivo. A deficiência de vitamina
E, em casos de distúrbios no trato gastrintestinal, pode desencadear diversos
sinais e sintomas do cérebro e do sistema nervoso, tais como reflexos anor-
mais, perda de sensação de dor e de toque, fraqueza muscular, problemas de
equilíbrio, de movimentação e de perturbação visual.2

FATORES QUE PODEM PIORAR A DIGESTÃO E A ABSORÇÃO

Dentre os fatores abaixo listados, alguns alteram a digestão e outros pre-
judicam a absorção:

Antiácidos
Antibióticos
Vírus
Fungos
Intolerância a certos alimentos
Álcool
Mastigação inadequada

Bactérias
Protozoários (parasitas)
Bolor
Nutrição deficiente (especialmente

em ácidos graxos)
Drogas antiinflamatórias (aspirina,

indometacina)

A intolerância a certos alimentos pode afetar significativamente a di-
gestão e a absorção. Sempre que existirem problemas digestivos, deve-se
suspeitar de alergia ou intolerância a alimentos. Os alimentos que mais pro-
vocam alergias ou intolerâncias são os laticínios, trigo, soja, amendoim, ovos
e milho. Contudo, muitos outros podem causar dificuldades. Alergias a ali-
mentos podem também desencadear a liberação de mensageiros inflamató-
rios produzidos pelo ácido araquidônico. Desse modo, as alergias a alimen-
tos podem modificar as manifestações inflamatórias, e até a afetar as fun-
ções cerebrais. A identificação e a remoção de alimentos ofensivos da dieta
podem representar relevante parte do processo de recuperação, em algu-
mas pessoas.

OS ÁCIDOS GRAXOS E A DIGESTÃO

Necessitamos de um sistema digestivo saudável para absorvermos os
óleos e as gorduras dos alimentos. Paradoxalmente, a integridade das
células que revestem o trato digestivo depende dos ácidos graxos. No
capítulo 2, examinamos a importância dos ácidos graxos essenciais na
formação das membranas celulares do corpo todo. O intestino delgado,
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onde se dá a maior parte da absorção de nutrientes, é todo revestido por
bilhões de células com membranas constituídas de ácidos graxos essen-
ciais. A superfície do intestino delgado de uma pessoa adulta, se aberta e
dispostas as partes lado a lado, cobriria uma quadra de tênis. Dessa com-
paração, podemos imaginar a enorme quantidade de ácidos graxos essen-
ciais suficiente para manter sua estrutura.

Todos os dias, bilhões de células que revestem o intestino delgado se des-
prendem e são substituídas por novas. Cada vez que uma nova célula substi-
tui uma velha, precisa de ácidos graxos essenciais para construir a nova mem-
brana celular. As gorduras ingeridas com os alimentos são exatamente as
mesmas que serão usadas para formar as novas membranas celulares.

Então, se a dieta não contiver os ácidos graxos essenciais adequados, as
membranas intestinais não conterão esses ácidos e sua reconstrução será pro-
blemática. Como resultado dessa malformação, pode-se dar a malabsorção
de nutrientes. A reprodução das células intestinais requer o ácido linoléico, o
AGL, o AAL e o AEP. Há reduzida quantidade de ADH no revestimento in-
testinal sendo habitual encontrarmos grande quantidade de ácido araquidô-
nico nos tratos intestinais inflamados.

Os ácidos graxos, além de comporem as estruturas das células intestinais,
formam também os mensageiros, tais como os descritos no capítulo 3. Se as
células intestinais contiverem grandes quantidades de ácidos graxos ômega-6
e reduzidas de ômega-3, elas ficam suscetíveis de sofrer inflamação.3 O balan-
ceamento de gorduras e óleos pode ajudar a manter a integridade das mem-
branas do trato digestivo, assegurando saudável absorção.

A CONSTRUÇÃO DAS GORDURAS E DOS MENSAGEIROS CEREBRAIS:
NECESSIDADES DE VITAMINAS E MINERAIS

Diversas vitaminas e minerais são importantes na trajetória que os ácidos
graxos cumprem para se tornarem mensageiros (prostaglandinas, eicosanói-
des, etc.) ou gorduras cerebrais (ADH, AA) (Fig. 1). Qualquer falha na obten-
ção de suficiente quantidade desses nutrientes pode prejudicar a habilidade
do organismo de comandar a formação dos ácidos graxos e dos mensageiros
corretos e necessários. Os principais nutrientes requeridos para essa conver-
são incluem:
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Por exemplo, numa pesquisa realizada entre cidadãos americanos, somente
25% obtinham ingestão de magnésio que igualava ou excedia a DDR.4 A ingestão
de magnésio, pela dieta, para mulheres grávidas, nos EUA, atinge somente 35 a
58% da dose permitida e recomendada (DDR).5 Entre as pessoas sensíveis às
substâncias químicas, 40% eram deficientes em magnésio.6 Um estudo de ho-
mens e mulheres americanos encontrou 68% que ingeriam menos de 2/

3
 do zinco

das DDR.7 Num estudo do governo americano, abrangendo adultos de 19 a 74
anos, 90% das mulheres e 71% dos homens consumiam vitamina B6 em doses
menores que as DDR.8 Constatou-se uma deficiência marginal de vitamina B6
em 50% das mulheres grávidas, e se estimou que um suplemento de 20mg/dia
seriam precisos para manter normais seus níveis de vitamina B6 no sangue.9

Para garantir máxima eficiência nos trajetos de conversão dos ácidos
graxos, os níveis de necessidade de nutrientes podem estar muito além da-
queles indicados nas DDR.

Doses Permitidas e Recomendadas da Dieta (DDR), de Nutrientes Selecionados

Nutrientes Idades 0-3 4-6 mg 7-18 Adultos Gestantes Lactantes
(mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)

Vitamina B6 0,3 - 1,0 1,1 1,4 - 2,0 1,6 2,1 1,6
Vitamina B3 5 - 9 12 13 - 20 15 20 15
Vitamina C 30 - 40 45 60 60 95 60
Magnésio 40 - 80 120 120 280 355 280
Zinco 5 - 10 10 10 - 15 12 19 12

Observe que esses valores são somente estimativas, julgados como mínimos para
evitar doenças causadas por deficiências. Existe considerável debate quanto serem
esses níveis adequados ou não para promover ótima saúde. De fato, diversos cientis-
tas de nutrição acreditam que os níveis necessários para ótima saúde estão bastante
acima dos listados na DDR. Mesmo que empreguemos as DDR como padrão, é claro
que muitos norte-americanos não conseguem o suficiente desses nutrientes críticos.

Níveis Ótimos Sugeridos de Nutrientes para a Formação das Gorduras Cerebrais

Nutrientes Crianças(mg) Adultos(mg) Gestantes(mg) Lactantes(mg)

Vitamina B6 2-10 10-25 10-100* 10-100*
Vitamina B3 15-40 30-50 30-50 30-50
Vitamina C 500-1.000 500-2.000 500-2.000 500-2.000
Magnésio 100-200 400-800 400-800 400-800
Zinco 10-20 15-30 15-30 15-30

A vitamina B12 é crítica para as funções cerebrais e deve ser considerada quan-
do existirem problemas com ácidos graxos ou relacionados com o cérebro. Ou-
tros nutrientes tais como o potássio, o cloreto e o selênio também podem ser
relevantes. Entretanto, a suplementação desses minerais é mais complicada e
difícil, e deve basear-se em testes de laboratório.
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OS BLOQUEADORES DAS GORDURAS CEREBRAIS:
FATORES QUE IMPEDEM QUE VOCÊ PRODUZA SUAS PRÓPRIAS GORDURAS CEREBRAIS

Considerando que nosso organismo depende de nutrientes cofatores para
movimentar as enzimas que ajudam a produzir sua própria gordura cerebral
ADH, ocorrem várias causas que podem bloquear esse processo. A compreen-
são dessas causas pode nos ajudar a seguir uma dieta e um estilo de vida que
maximizem a habilidade do organismo em produzir suas próprias gorduras
cerebrais.

FATORES QUE BLOQUEIAM AS ENZIMAS DELTA-6-DESATURASES10

• Alta dose de colesterol na dieta ou no sangue; alta quantidade de gor-
dura saturada na dieta.

• Alta ingestão de ácidos transgraxos (ver capítulo 7).
• Estresse.
• Consumo de álcool.
• Diabetes.
• Atopia (uma predisposição hereditária a alergias, equizemas, etc.).
• Açúcar (veja adiante).
• Infância (a enzima não é ativa até cerca de 1 ano de idade; essa é uma

das razões pelas quais crianças pequenas carecem de gorduras como o
AGL e a ADH, pré-formadas).

• Envelhecimento (depois dos 20 anos, as enzimas começam a perder
lentamente a eficiência).

• Medicamentos, tais como os corticosteróides e as drogas antiinflama-
tórias não esteroidais (aspirina, indometacina, ibuprofen, etc.).

• Diversas falhas genéticas, em que a enzima não é completamente ativa.
• Elevada taxa de glicose ou de insulina no sangue.
• Obesidade.
• Tabagismo.
• Jejum, ou falta de alimentação.
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Figura 1
Fazendo as Enzimas da Conversão dos Ácidos Graxos Trabalharem

Os ácidos graxos provenientes da dieta são convertidos pelas enzimas em seus
produtos de cadeia longa, ao final utilizados na formação da estrutura do cére-
bro. As enzimas podem ser ajudadas ou bloqueadas por muitos fatores.
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Biotin, B6

5 = a enzima delta-5-desaturase

Sua atividade em

exceso não é bom
ADH

5

= a enzima delta-6-desaturase6
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CUIDADO COM O ÁLCOOL!

O álcool interpõe problemas significativos no trajeto dos ácidos graxos
do cérebro. Bloqueia as enzimas necessárias para a produção do ADH e para
a formação da PGE1. Além do mais, o álcool parece dissolver os ácidos graxos
no interior das membranas do cérebro. Essa, de fato, pode ser uma das razões
para o declínio mental que gradualmente se instala com o consumo de álcool.

O Dr. R.J. Pawlosky, dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, estudou
o efeito do álcool sobre o sistema nervoso e declarou que o álcool provoca
diminuição do ADH nas membranas do cérebro. O ADH é substituído por
outro ácido menos valioso, conhecido como ADP (ácido docosapentaenóico).
Ele reconhece que essa mudança representa um mau agouro para o cérebro,
uma vez que estudos mostraram que concentrações mais baixas de ADH (22:6n3)
no sistema nervoso estão associadas a perdas de funções do sistema nervoso.11 O Dr.
Norman Salem sugeriu que os alcoólatras, como parte de sua recuperação,
podem necessitar de suplementação de ADH, a fim de restaurarem os ácidos
graxos cerebrais que foram danificados ao longo dos anos.12

O Dr. Pawlosky escreveu: os alcoólatras tornam-se sujeitos a muitos distúr-
bios cognitivos envolvendo perda de memória, incapacidade de se concentrar e de-
mência. Alguns desses distúrbios podem ser modulados, em parte, por concentrações
de ADH. A perda de ADH neural, induzida pelo álcool, pode ser a base do mecanismo
que desencadeia tais insuficiências neurológicas. Os comentários de Pawlosky se
referem a alcoólatras, mas há razões para acreditarmos que mesmo o consu-
mo moderado de álcool pode cobrar algum preço.

Os danos causados aos ácidos graxos neurais também podem explicar
certas deficiências cerebrais que ocorrem nos fetos cujas mães consomem ál-
cool durante a gravidez. As mães grávidas devem-se abster totalmente de álcool!

ATENÇÃO PARA O AÇÚCAR: PREOCUPAÇÕES ACERCA DE DIETAS RICAS EM CARBOIDRATOS

Outros fatores que podem comprometer nossa capacidade de usar apro-
priadamente e de produzir ácidos graxos essenciais para o cérebro, são o ex-
cesso de consumo de açúcar e de carboidratos complexos e a ingestão de
carboidratos complexos errados.

Ao consumir açúcar, nosso corpo secreta mais insulina. A insulina é um hor-
mônio que ajuda a impelir o açúcar para fora do sangue e para dentro das células
do corpo. A insulina, contudo, também afeta as enzimas que convertem os ácidos
graxos essenciais. Por exemplo, se tivermos muita insulina no sangue, nossas enzi-
mas, que convertem o ácido gama-linolênico em ácido araquidônico, tornam-se
mais ativas. Ao produzirmos ácido araquidônico em excesso, predispomos o orga-
nismo a inflamações. Ademais, o cérebro pode produzir excesso de PGE2, afetando
várias de suas funções. Por essa razão, é importante o controle da ingestão de açúcar
e de amido, incluindo os açúcares simples e certos tipos de açúcares complexos.
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Os diferentes carboidratos afetam diferentemente os açúcares do sangue.
A medida desse efeito é chamada de índice glicêmico. Quanto mais alto for o
índice glicêmico de um alimento, tanto mais estresse provocará no controle
do açúcar no sangue, através da resposta insulínica e da resposta de controle
dos ácidos graxos. Alimentos com índices glicêmicos menores exercem me-
nos estresse nesses sistemas e promovem melhor saúde geral.

A seguir, uma lista de alimentos comuns, com os respectivos índices
glicêmicos. Recomendamos a ingestão de mais alimentos com índices
glicêmicos baixos, e a diminuição ou eliminação dos alimentos com altos ín-
dices. Sempre que ingerirmos alimentos com altos índices, devemos fazer
uma refeição com mais gorduras, para tornar mais lenta a passagem do açú-
car para a corrente sanguínea e, assim, reduzir o estresse.

Devemos assegurar uma dieta em que os carboidratos não superem 40% do
total ingerido, e que sejam utilizados alimentos com índice glicêmico abaixo de
50. Alimentos com índices glicêmicos altos podem resultar resposta mais baixa
em relação ao açúcar no sangue, quando consumidos com adequadas quantida-
des de gorduras, o que torna mais lenta sua passagem para a corrente sanguínea.
Comumente, os carboidratos mais processados têm índice glicêmico mais alto.

Índice Glicêmico Aproximado de Alimentos Selecionados13,14

Açúcares Grãos e Produtos Cereais
Glicose 138 Trigo sarraceno 68
Frutose 26 Pão branco 100
Sacarina 83 Pão integral 100

Cereais Matinais Paniço 103
Farelos (all-bram) 74 Arroz integral 81
Flocos de milho 121 Arroz palito 54
Muesli 96 Macarrão integral 61
Farinha de aveia 89 Macarrão 67
Trigo moído 97 Pipoca doce 80

Legumes secos Vegetais
Feijão enlatado 60 Ervilha congelada 51
Feijão 43 Beterraba 64
Soja 20 Cenoura 92
Ervilha 45 “Parsnips” 97
“Chickpeas” 46 Batata 80
Lentilha 36 Batata doce 70

Frutas Inhame 74
Maçãs 50-60 Produtos lácteos
Bananas 84 Sorvete 69
Laranjas 59 Leite desnatado 46
Suco de laranjas 71 Leite integral 44
Suco de uvas 93 Iogurte 52
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COMO OBTER A PROTEÍNA DE QUE VOCÊ NECESSITA SEM A GORDURA

A obtenção da proteína adequada constitui fundamento importante de
uma dieta saudável. Contudo, muitas fontes de proteína contêm grandes
quantidades de gordura. A gordura que acompanha muitas proteínas de ori-
gem animal costuma ser o ácido araquidônico, que não devemos ingerir em
excesso. Para manter os níveis de ácido araquidônico da dieta sob controle,
devemos consumir carnes magras, pobres em gorduras. Seria ideal o consu-
mo de carnes de animais criados sem artifícios químicos. Os peixes se consti-
tuem na melhor forma de proteínas animais porque, além de fornecer proteí-
nas, algumas espécies* também fornecem ácidos graxos ômega-3. As fontes
de proteínas animais que podem ser consideradas boas:

PEIXES

Salmão*, cavala*, arenque*, sardinha*, atum*, perca, bacalhau, truta*, es-
pada e hraddocks.

AVES

Peito de peru sem pele (orgânico, criado solto), peito de galinha sem pele
(orgânica, criada solta), pato, perdiz, faisão e outras caças selvagens.

CARNE DE VACA E DE PORCO

Limite os produtos de carne de vaca e de porco. Se você os usar, assegure-se
de que são magros, com menos de 10% de gordura. Escolhas impróprias nessa
categoria são as lingüiças, os cortes gordurosos de carne de vaca ou de porco
(mais de 15% de gordura), o toucinho defumado, as salchichas e os salames.

OVOS

Orgânicos, provenientes de galinhas caipiras, contêm proteínas, ADH,
fosfatidilcolina e outros nutrientes ricos e benéficos para o cérebro. Preocu-
pações acerca de ovos e de colesterol, como observadas no capítulo 4, são
exageradas para a maioria das pessoas saudáveis. Lembre-se: 1¦

4
 dos lipídios

na mielina das células cerebrais é colesterol.

LATICÍNIOS E DERIVADOS

Boas escolhas, desde que não haja alergia a produtos lácteos e que englo-
bem queijos frescos (do tipo Minas), ricotas e iogurtes. Esses são os casos em
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que produtos pobres em gordura são úteis. O leite integral, os sorvetes e ou-
tros derivados de leite contêm altas quantidades de gorduras saturadas. Além
disso, contêm ácido araquidônico. São aceitáveis para uso ocasional, mas como
elementos da alimentação diária não provêm a quantidade certa nem o equi-
líbrio correto das gorduras. Para as crianças, nas quais o cérebro ainda se está
formando, o consumo regular de produtos de leite proporciona muitas pro-
teínas e gorduras, embora essas gorduras não contribuam para uma forma-
ção ótima do cérebro.

COMO AJUDAR OS TRAJETOS A APRESENTAREM SUAS MELHORES CONDIÇÕES

Para ter certeza de que o alimento, desde o prato até nosso cérebro, per-
corra o melhor trajeto e obtenha o melhor resultado final, devemos levar em
conta o seguinte:

• Consuma gorduras e óleos em equilíbrio certo.
• Assegure-se de que sua digestão e absorção estejam funcionando bem.
• Evite que os fatores relacionados com os alimentos, meio ambiente e

estilo de vida bloqueiem as enzimas conversoras dos ácidos graxos.
• Garanta ao corpo condições para obter quantidades adequadas dos

cofatores zinco, magnésio, vitamina B6, vitamina B3 e vitamina C; con-
suma também vitamina B12, ácido fólico e biotina.

• Limite a ingestão de alimentos ricos em açúcar e dos que possuam alto
índice glicêmico.

• Procure equilibrar proteínas com gorduras e carboidratos; um ponto
de partida poderia ser:
- 40% de calorias originárias dos carboidratos.
- 30% de calorias provenientes das proteínas.
- 30% de calorias derivadas de gorduras, levando em conta um equilí-

brio de ácidos graxos na proporção correta de N-6/N-3.



CAPÍTULO 6

SE O CÉREBRO É CONSTITUÍDO
PRINCIPALMENTE DE GORDURA , ELE

PODE SE TORNAR RANÇOSO?

A compreensão de que o cérebro é constituído principalmente de gordu-
ra se transforma numa visão fascinante em si mesma. Mas esse fato também
levanta uma pergunta muito provocante e intrigante: o cérebro pode ficar
rançoso? Embora, à primeira vista, a pergunta possa parecer estranha, uma
inspeção mais aprofundada faz com que a levemos mais a sério. A pergunta
se o cérebro pode se tornar rançoso é uma questão com a qual a ciência médica
vem-se digladiando há algum tempo.

Virtualmente, qualquer coisa que contenha óleos insaturados pode-se tor-
nar rançosa. Mas o que significa realmente o termo rançoso? Se mandássemos
um óleo de cozinha para exame de laboratório, este procuraria as pegadas de
ácidos graxos danificados. O termo peróxido de lipídio é usado para descrever
o que acontece com qualquer óleo poliinsaturado quando o oxigênio penetra
na molécula do ácido graxo (podemos pensar nos peróxidos de lipídio como
sendo ácidos graxos danificados pelo oxigênio). Quando um ácido graxo se
torna um peróxido de lipídio (rançoso), a forma, a estrutura, as funções e as
atividades dos ácidos graxos são profundamente modificadas.

Para responder à pergunta o cérebro pode ficar rançoso? temos de conside-
rar os ingredientes imprescindíveis para que qualquer óleo fique rançoso:

1. Óleo poliinsaturado.
2. Oxigênio (ar), calor, luz ou fontes de radicais livres.
3. Necessidade de antioxidantes para proteger as moléculas de ácidos  gra-

xos.
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1 . O cérebro é rico em ácidos graxos poliinsaturados. De fato, o cérebro
contém a mais alta concentração de ADH do que qualquer outro órgão do
corpo. Lembremos que o ADH é o mais longo e mais insaturado ácido graxo
conhecido, e que desempenha um papel importante no organismo. Quanto
mais insaturado é o ácido graxo, maior sua suscetibilidade de tornar-se ran-
çoso. Segue a seguinte ordem o grau de suscetibilidade para a rancificação,
do mais alto para o mais baixo:

Poliinsaturado ∅ Monoinsaturado ∅ Saturado ∅ Colesterol

Uma vez que o cérebro possui a maior concentração de ácidos graxos
poliinsaturados de cadeia longa, ele satisfaz à primeira condição de susceti-
bilidade para a rancidificação.

2 . Oxigênio, ou fonte de radicais livres. O oxigênio é uma das moléculas
mais devastadoras de óleos insaturados. Paradoxalmente, o cérebro é o órgão
do corpo mais ávido por oxigênio. O cérebro de adulto representa cerca de
6% do seu peso corporal; entretanto, utiliza aproximadamente 20% de todo o
oxigênio absorvido pelo organismo para gerar sua energia. A exposição de
uma estrutura gordurosa tão delicada ao oxigênio torna-a muito suscetível à
danificação. Além do oxigênio, existem inúmeras outras fontes de estresse de
radicais livres, capazes de afetar o cérebro e o sistema nervoso.

Fontes de Radicais Livres que Podem Afetar o
Cérebro

Álcool
Toxinas (rejeitos bacterianos)
Tabagismo
Estresse
Alergias provenientes de alimentos
Diabetes
Atividade das hemácias
Certos aminoácidos (MSG)
Traumas ou ferimentos

Algumas drogas
Vírus diversos
Metais tóxicos (chumbo, mercúrio, cádmio)
Minerais normais em excesso (ferro, man-

ganês, cobre, etc.)
Substâncias químicas tóxicas (benzeno,

tolueno etc.)
Doença hepática
Disbiose intestinal (desequilíbrio entre os

microorganismos do intestino)
Insuficiência de nutrientes

Atividades normais consumidoras de oxigênio

O cérebro satisfaz facilmente à segunda condição, porque é suscetível aos
radicais livres e está exposto a doses regulares de oxigênio e a outras substân-
cias radicais livres.

3 . A necessidade de antioxidantes protetores. Os óleos insaturados da
natureza (de plantas e de animais) são protegidos contra a rancidificação pela
ação de antioxidantes. Os óleos em que o conteúdo de antioxidantes é baixo
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se tornam rançosos mais rapidamente.
O cérebro se apoia numa complexa rede de antioxidantes para proteger

seus ácidos graxos delicados. Ali, quando o montante de antioxidantes é pe-
queno, os ácidos graxos cerebrais se tornam rançosos mais depressa. Quando
o cérebro for rico em alguns antioxidantes, como as vitaminas C e E, ele será
pobre em certos antioxidantes enzimáticos, que normalmente protegeriam
os tecidos da danificação. Essas enzimas incluem a catalase, a glutationa
peroxidase e o superóxido dismutase.1 Portanto, o cérebro satisfaz à terceira
condição, pois tem enorme necessidade e grande dependência dos antioxi-
dantes para sobreviver.

Em seu livro “Os Radicais Livres na Biologia e na Medicina”, os Drs. Barry
Halliwell e John Gutteridge devotam mais de 80 páginas ao assunto da pero-
xidação dos lipídios. No que diz respeito ao cérebro, escrevem: o cérebro e o
sistema nervoso podem ser especialmente sujeitos à danificação por oxidação, devido
a certo número de razões.2

Outra explicação da suscetibilidade do cérebro à rancidificação está em
seu sistema de energia.

OS MOTORES DA ENERGIA DO CÉREBRO

Vivendo no interior das células cerebrais (e de outras ), há minúsculos
organismos denominados mitocôndrias. Essas entidades microscópicas exis-
tem para produzir energia, sob a forma de ATP (trifosfato de adenosina-TFA).
O TFA funciona como condutor de energia. Essa substância permite que to-
das as atividades do cérebro se desenvolvam. Sem o TFA os neurônios não
conduziriam sinais, os neurotransmissores não seriam produzidos e o cére-
bro deixaria de funcionar. O organismo está constantemente produzindo e
destruindo o TFA. De fato, o TFA constitui tamanha parte de nós, que a quan-
tidade total requerida para um dia de trabalho pesaria cerca de 70 a 90 quilos.

Por causa disso, algumas pessoas têm defendido a idéia de que a enzima
mais importante no organismo é uma proteína chamada ATPase ativada de
sódio e potássio (ATPase Na/K); nós a chamaremos simplesmente de ATPa-
se. Essa enzima controla a transferência de íons (de sódio e de potássio), du-
rante a transmissão nervosa. Ao fazer isso, consome uma estonteante quanti-
dade de energia – metade do total usado pelo cérebro, ou aproximadamente
1/10 da energia de todo o corpo. Obviamente, se essa enzima não estiver
funcionando da melhor forma, ou não estiver presente em quantidades ade-
quadas, as funções cerebrais ficarão afetadas.

As membranas celulares das mitocôndrias são ricas em ácidos graxos es-
senciais. Uma vez mais, o equilíbrio apropriado de ácidos graxos parece im-
portante. Algumas experiências mostraram que, quando a ingestão de ácido



70    GORDURAS INTELIGENTES

alfa-linolênico (o precursor do ADH) é restringida, o nível de ATPase nas
terminações nervosas cai para a metade. Alguns estudos indicaram que tais
deficiências são notoriamente suficientes para diminuir a condução de im-
pulsos nervosos no cérebro e nos nervos periféricos. Por exemplo, basta a
restrição, por 4 semanas, da ingestão de ácido alfa-linolênico na dieta, para
haver dramáticas alterações na retina. Serão necessárias dez vezes mais luz
para obter a mesma resposta dos olhos, que em condições normais de supri-
mento dessa gordura.3

AS F AÍSCAS DESGARRADAS DA ENERGIA CEREBRAL

A intensa atividade de produção de energia que se realiza dentro do cére-
bro, às vezes, cobra um preço. Quando as mitocôndrias ativam seu processo
produtor de energia, ocorre sistemática fuga de elétrons. Podemos imaginá-
la como sendo as labaredas de uma fogueira. O organismo parece tolerar per-
das de elétrons de baixo nível. Contudo, sob certas circunstâncias, quantida-
des excessivas de elétrons podem-se desprender das mitocôndrias e, se não
forem convenientemente contidas, a energia em fuga pode danificar, ou en-
venenar, os tecidos que envolvem as próprias mitocôndrias.

Tudo se passa como se estivéssemos queimando lenha numa lareira. Os
tocos são queimados para gerar energia sob a forma de calor, mas brasas oca-
sionais podem saltar do fogo. A grade normalmente protege a casa dessas
brasas. Então, se afastássemos a grade da lareira, as brasas poderiam incen-
diar as cortinas e ameaçar a casa inteira.

Nas mitocôndrias das células nervosas, são os nutrientes antioxidantes e
as enzimas que evitam que os elétrons fugitivos danifiquem os delicados áci-
dos graxos insaturados das membranas celulares. Entretanto, se as mitocôn-
drias não estiverem funcionando eficientemente, podem perder mais radi-
cais livres para seus arredores do que o normal, sobrecarregando o sistema
antioxidante. Os elétrons fugitivos das mitocôndrias podem, assim, danificar
seu próprio DNA, isto é, sua capacidade de produzir energia, e então preju-
dicar as próprias células do cérebro. Esse é um fator que pode acarretar o
aparecimento de gorduras rançosas dentro do cérebro!

QUANDO AS LABAREDAS FUGITIVAS DANIFICAM OS NERVOS

Os pesquisadores estão começando a descobrir que os danos às mitocôn-
drias dos tecidos cerebrais podem ser responsabilizados pela ocorrência de
algumas das moléstias cerebrais. Em um estudo, portadores de mal de
Alzheimer apresentaram prejuízos muito mais altos ao seu DNA mitocon-
drial do que pessoas sem a doença.4 O Dr. Flint Beal, do Hospital Geral de
Massachusetts, em Boston, sugeriu que os defeitos nas mitocôndrias neurô-
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nicas do cérebro poderiam predispor as pessoas às doenças neurodege-
nerativas, no futuro.5 O Dr. W. Davis Parker, da Escola de Medicina da Uni-
versidade de Virginia, declarou: estou convencido de que são mais fortes do que
nunca as evidências de que as mitocôndrias desempenham papel importante nas doen-
ças neurodegenerativas.6

Não sabemos ainda, de forma global, como proteger as células nervosas
contra injúrias, mas já dominamos alguns passos preventivos que as podem
evitar. Precisamos manter o maquinário gerador de energia trabalhando com
eficiência. Isso pode ser conseguido, até certo ponto, por intermédio de nutri-
ção adequada. Além disso, devemos nos assegurar de que os níveis de antio-
xidantes são apropriados.

NUTRIENTES QUE AJUDAM A PRODUÇÃO DE ENERGIA DO CÉREBRO

Já foi demonstrado que diversos nutrientes ajudam a produção eficiente
de energia pelas mitocôndrias cerebrais e, com isso, mantêm os neurônios
funcionando de forma correta e evitam os efeitos danosos dos elétrons fugiti-
vos. O fornecimento desses nutrientes, em doses suplementares pode, no fi-
nal, demonstrar-se benéfico para indivíduos com distúrbios do sistema ner-
voso. Para uma pessoa medianamente saudável obter saúde ótima e um po-
der mental máximo, é importante utilizar uma dieta adequada para garantir
a ingestão de tais nutrientes. Os nutrientes a seguir relacionados (exceto as

Nutrientes que Dão Suporte à Produção de Energia do Cérebro

Coenzima Q-10
N-acetilcisteína
Glutationa
Tiamina
Riboflavina
Magnésio

N-acetilcarnitina
Ácido lipóico
Vitamina C
Vitamina E (tocoferóis misturados)
Antocianadinas
Ácidos graxos essenciais

antocianadinas) desempenham conhecidos papéis nas mitocôndrias.

DEFENDENDO AS GORDURAS DO CÉREBRO: O SISTEMA ANTIOXIDANTE

Reconhecida a suscetibilidade peculiar das gorduras cerebrais de se tor-
narem rançosas, torna-se crucial o estudo dos antioxidantes. Os cientistas
mostraram, por exemplo, que os níveis de peróxidos de lipídio na demência
senil são elevados. Até mesmo o processo de envelhecimento parece aumen-
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tar o nível dos peróxidos de lipídio no cérebro.14

Diversos estudos exploraram a capacidade de os antioxidantes protege-
rem o sistema nervoso. A doença de Parkinson é um distúrbio em que uma
porção do cérebro que controla os movimentos é gradualmente destruída.
Não existe uma única causa para a moléstia, e numerosos fatores parecem
capazes de danificar uma pequenina área chamada de substância negra. Em-
bora não exista uma causa única, os médicos começaram a observar uma con-
figuração de danos provocados pelos radicais livres.

No Departamento de Neurologia da Universidade de Columbia, os mé-
dicos deram altas doses de vitaminas E e C, diariamente, para os pacientes
com Parkinson. A estratégia se baseou na evidência de que radicais livres
estariam atuando, e que os nutrientes antioxidantes poderiam desacelerar
seus efeitos nocivos. Os indivíduos que receberam essa terapia foram acom-
panhados por dez anos. Aqueles que foram tratados com antioxidantes não
precisaram da droga L-Dopa no início da doença, ao contrário dos que não
receberam os antioxidantes. Os médicos responsáveis por essa pesquisa con-
cluíram que o progresso da doença de Parkinson pode ser retardado pela administra-
ção de antioxidantes.15

Uma complicação comum do diabetes são os danos promovidos aos ner-
vos, que resultam em dores, entorpecimentos e zumbidos – condição essa
designada por neuropatia diabética. A danificação da retina, causadora da ce-
gueira, também ocorre comumente no diabetes. Os diabéticos possuem altos
níveis de peróxidos de lipídio em seus corpos, um sinal do estresse provoca-
do pelos radicais livres. Assim, o uso de antioxidantes pode ser útil na prote-
ção contra injúrias aos nervos de pessoas diabéticas. Em 1995, alguns médi-
cos administraram, a pacientes diabéticos com neuropatia, 300mg de ácido
lipóico antioxidante, 2vezes/dia. Em apenas três semanas, houve significati-
va redução das dores e dos entorpecimentos.16

NERVOS EM FOGO

No periódico médico “The Lancet”, foi publicado o relato sobre um meni-
no de 9 anos de idade que sofria de uma doença do sistema nervoso, cujo
desencadeamento seus médicos lutavam para entender. Ao nascer, parecia
normal mas, com 2 anos, sua musculatura era tão fraca que ficou confinado a
uma cadeira de rodas. Os exames especializados revelaram que ele possuía
um defeito numa das enzimas que as mitocôndrias utilizam para produzir
energia. Em consequência, altas concentrações de radicais livres prejudica-
vam os sistemas nervoso e muscular do garoto. Tudo se passava como se as
labaredas estivessem voando e seus nervos estivessem pegando fogo.

Os médicos julgaram, então, que o único caminho para o ajudar era pro-
teger suas membranas nervosas por meio da administração de altíssimas doses
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de antioxidantes. Foram receitadas 2.000UI de vitamina E por dia. Depois de
algumas semanas de suplementação, o nível de TFA (energia) de seus mús-
culos tinha melhorado significativamente. Tornara-se evidente que se redu-
zira a quantidade de radicais livres prejudiciais nos seus circuitos energéti-
cos. Notavelmente, depois da terapia com a vitamina E, ele foi capaz de cami-
nhar pela primeira vez.17

Relatos como esse fornecem animadoras pistas para os possíveis trata-
mentos de problemas neurológicos. Também oferecem forte indício para as-
segurar que o sistema de defesa por antioxidantes está fartamente municiado
com as matérias-primas necessárias e existentes na própria dieta.

A PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE DOS ÁCIDOS GRAXOS DO CÉREBRO

Está claro que um eficiente sistema de defesa, através de antioxidantes,
exige um complexo de nutrientes. A seguir, relacionamos os antioxidantes

Dosagens Sugeridas de Antioxidantes Suplementares

Vitamina E 100 a 800UI
Vitamina C 500 a 2.000mg
Carotenos naturais 10 a 300mg
Glutationa 50 a 250mg
Ácido lipóico 25 a 50mg
Coenzima Q-10 30 a 100mg
Riboflavina (B2) 10 a 50mg
Proantocianadinas 25 a 100mg
Bioflavonóides em mistura 100 a 1.000mg
Zinco 10 a 25mg
Cobre 1 a 3mg
Selênio 25 a 50mcg
Manganês 2 a 10mg

exigidos e suas dosagens de ingestão sugeridas, para adultos.
A vitamina E está entre os antioxidantes solúveis em gorduras mais im-

portantes: Ajusta-se perfeitamente à defesa das camadas celulares gorduro-
sas da membrana neurônica. Ela se coloca entre os diversos fosfolipídios, áci-
dos graxos e moléculas de colesterol (ver Fig. 1). Quando um elétron, uma
substância química ou uma substância radical livre ameaçar ou danificar um
ácido graxo, a vitamina E imediatamente se põe em campo para extinguir o
fogo. Se a vitamina E fugisse ao seu dever, ou não estivesse disponível para a
ação, o radical livre desgarrado poderia desencadear uma reação em cadeia,
em que muitas moléculas de ácidos graxos ficariam danificadas. Isso torna a
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vitamina E a sentinela-chave do sistema nervoso.
A importância da vitamina E no cérebro foi realçada num trabalho cha-

mado “A Deficiência de Vitamina E e as Doenças Neurológicas”. Nesse docu-
mento, o Dr. Ronald Sokol revisa os muitos e variados sintomas do sistema
nervoso que podem surgir em conseqüência da deficiência de vitamina E. Ele
observa que atualmente está claro que a vitamina E é um nutriente essencial e ne-
cessário para o desenvolvimento e manutenção ótima da integridade e das funções do
sistema nervoso humano.18 A suplementação com vitamina E torna-se especial-
mente relevante quando a dieta é rica em ácidos graxos essenciais, ou quan-
do a pessoa usa suplementos de ácidos graxos essenciais. Isso ficou claro há
alguns anos, quando a crescente ingestão de óleo de peixe foi associada com
a diminuição de vitamina E e com o aumento dos peróxidos de lipídios nos
glóbulos vermelhos das membranas celulares.19 Portanto, sempre que aumen-
tarmos a ingestão de ácidos graxos insaturados, devemos incrementar a in-

Figura 1
Como a Vitamina E pode Proteger as Células Nervosas do Ataque dos Radicais Livres

Os radicais livres podem danificar os ácidos graxos das células nervosas e por
em andamento reações em cadeia em que centenas de ácidos graxos podem ser
prejudicados. Isso se assemelha, de certa maneira, à dispersão de um incêndio
florestal espontâneo. A vitamina E se aninha na membrana da célula nervosa
para capturar qualquer radical livre desgarrado. Quando a vitamina E (e outros
antioxidantes) estiver escassa, os ácidos graxos delicados das células nervosas
ficarão sob o risco do ataque dos radicais livres.

Radical livre capturado

Vitamina E Radical livre Ácido graxo
danificado
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gestão de vitamina E.
A forma da vitamina E usada em suplementação é importante. A melhor é

o d-α-tocoferol, ou um tocoferol realmente misto. O tocoferol realmente misto
deve também conter α-tocoferol, valioso para as membranas, e os tocotrienóis.
A forma sintética da vitamina E, o d-γ-α-tocoferol, não deve ser usada.

Alimentos Ricos em Antioxidantes20

Vitamina C
Alimento Porção Miligramas
Brócoli 1/2 xícara de chá 60
Broto de repolho de bruxelas 1/2 xícara de chá 36
Melã(o) 1/4 da fruta 56
Couve-flor 1/2 xícara de chá 34
Molúsculos bivalves 0,5 litro 98
Groselhas frescas 1/2 xícara de chá 100
Manga 1 unidade 54
Pimentão verde 1 unidade 89
Pimenta ardida 1 unidade 46
Kiwi 1 unidade 75
Mamão 1 unidade 188
Laranja 1 unidade 131
Suco de laranja 1 copo 155
Pomelo 1/2 fruta 120
Suco de pomelo 1 copo 185

Vitamina E
Alimento Porção Unidades Internacionais
Damasco seco 1 xícara de chá 7
Manga 1 unidade 2,3
Azeite de oliva 1/2 xícara de chá 13
Nozes diversas 1 xícara de chá 13
Sementes de abóbora 1/2 xícara de chá 2,5
Cereais compostos 1 xícara de chá 27
Batata doce 1 unidade 6
Gérmen de trigo 1 xícara de chá 14
Sementes de girassol 1 xícara de chá 44
Couve crua 1 xícara de chá 8

Beta-caroteno
Alimento Porção Unidades Internacionais
Brócoli 1/2 xícara de chá 1.080
Cenouras cozidas 1/2 xícara de chá 19.150
Cenoura crua 1 unidade 20.250
Rama de cereais 100g 10.000 a 50.000
Clorela 100g 55.000

(continua)
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OS FITONUTRIENTES QUE PODEM PROTEGER O CÉREBRO E OS NERVOS

Além dos nutrientes antioxidantes comumente citados, há certo número
de substâncias nos alimentos provenientes das plantas, capazes de proteger o
cérebro. A seguir, apresentamos uma lista de exemplos de algumas das subs-
tâncias vegetais em uso.

Beta-caroteno
Alimento Porção Unidades Internacionais
Dunaliela 100g 8.300.000
Batata doce 1 unidade 21.800
Abóbora 1/2 xícara de chá 3.600
Espinafre cozido 1/2 xícara de chá 7.300
Espinafre cru 1/2 xícara de chá 1.800
Tomate 1 unidade 760
Couve cozida 1/2 xícara de chá 2.700
Melão 1/4 da fruta 4.300

Alimento Antioxidante Ação proposta

Ginkgo biloba Flavones, ginkgoflavongli- Protege o suprimento de sangue
cosídeos do cérebro

Chá verde Polifenóis (catequinas) Protege o suprimento de sangue
do cérebro

Uva do monte Antocianadinas Protege o suprimento de sangue e
os olhos

Gengibre dourado Curcuminas Modifica as prostaglandinas infla-
matórias

Gengibre Fenilalquilquetones Modifica as prostaglandinas infla-
matórias

Frutas cítricas Quercetina Modifica as prostaglandinas
inflamatórias

Sementes de uva Proantocianadinas Protege o suprimento vascular
Frutas em geral Hesperidina Evita o estresse neuro-oxidativo

Recentemente, os cientistas do “USDA – Centro de Pesquisa da Nutrição
Humana em Pessoas que Envelhecem”, da Universidade Tufts, mediram a
atividade antioxidante de 22 vegetais comuns, de um chá verde e de um chá
preto. Eles mediram a capacidade de proteger contra certas substâncias radi-
cais livres, incluindo os radicais peroxil e hidroxil. Os que deram melhores
resultados nos testes são : 21
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Na nossa opinião, a melhor maneira de aumentar os fitonutrientes prote-
tores do cérebro é o aumento do consumo de frutas inteiras, vegetais e ervas.
A elaboração de sucos, com os excelentes processadores comerciais disponí-
veis, é uma forma conveniente e eficiente de enriquecer sua dieta, com os
milhares de fitonutrientes encontrados nas plantas.

O CÉREBRO PODE TORNAR-SE RANÇOSO?

Embora haja ainda muito para se apreender, achamos que as evidências
mostram que o cérebro pode-se tornar rançoso. Observe que não estamos
dizendo que o cérebro fica inteiramente rançoso (sendo danificado pelos
peróxidos de lipídios). Isso resultaria numa catástrofe. Estamo-nos referindo
ao fato de que as membranas das células nervosas podem sofrer injúrias com
a peroxidação dos lipídios, que acabam danificando os nervos. Às vezes, por-
ções do tecido cerebral, ou regiões inteiras, sofrem estragos que alteram as
funções cerebrais de forma suave ou severa.

Como podemos evitar que tal ocorra? Achamos que isso compreende cin-
co condições básicas:

• Garantir o equilíbrio apropriado de gorduras e óleos.
• Garantir os nutrientes apropriados para a operação eficiente dos con-

dutos de energia mitocondriais.
• Garantir o equilíbrio adequado de antioxidantes para proteger as mi-

tocôndrias de suas próprias e intensas atividades.
• Garantir o equilíbrio adequado de antioxidantes para proteger as mem-

branas nervosas contra danificações, não importando qual a origem do
estresse.

• Garantir o funcionamento adequado do sistema de desintoxicação do
organismo, e minimizar a exposição às toxinas.

Melhor Proteção Contra Melhor Proteção Contra
o Radical  Peroxi l o Radical  Hidroxi l

Chás verde e preto Couve
Alho Brotos de repolho de bruxelas
Couve Brotos de alfafa
Espinafre Beterraba
Brotos de repolho de bruxelas Espinafre
Brotos de alfafa Flores de brócoli
Beterraba Pimentões vermelho e sino
Pimentões vermelho e sino
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As de números 3 e 4 permitem considerável superposição. Contudo, pos-
suem propriedades sutis que tornam suas necessidades realmente exclusi-
vas. A de número 5 está além do escopo desta discussão. Entretanto, o equilí-
brio dos ácidos graxos essenciais apropriados é também fundamental para o
desempenho ótimo do sistema de desintoxicação. Em geral, todas as cinco
apontadas podem ser alcançadas por meio de práticas nutricionais sadias e
de bom senso.

Todavia, lembrem-se sempre que, quando aumentamos a ingestão de áci-
dos graxos essenciais, devemos aumentar a ingestão de nutrientes antioxi-
dantes. Ao fazê-lo é importante aumentarmos o complexo inteiro de antioxi-
dantes, não apenas um ou dois.

Mesmo que sigamos todas as recomendações, ainda há uma pergunta a
ser respondida. Qual é a conseqüência de comermos gorduras já rançosas
antes de as colocarmos na boca? No próximo capítulo, examinaremos a exis-
tência de vingadores que estão escondidos na dieta – os ácidos transgraxos.



CAPÍTULO 7

A GERAÇÃO DA BATATA FRITA:
EVITANDO AS GORDURAS

PREJUDICIAIS AO CÉREBRO

Se ficarmos ao lado de um balcão de “fast food”, podemos sentir o aroma das
batatas fritas espalhado pelo ar. Ou, talvez, se nos aproximarmos de um balcão
de rosquinhas, aspiramos seu doce aroma, provocando nossos sentidos. Enquanto
nos preparamos para nos refestelar com essas atrações básicas da cozinha ameri-
cana, certamente não prestamos atenção ao mar encapelado de resíduos em que
as batatas ou as roscas são fritas. Provavelmente não nos preocupamos com o
destino desses óleos borbulhantes, depois que penetraram em nosso organismo.
Mas, será que nós devemos nos incomodar com isso? Se o cérebro é parcialmente
composto de gorduras provenientes da dieta, será que não nos deveríamos preo-
cupar com as próprias gorduras que dão seu aroma às batatas fritas e as roscas?
Dando um passo adiante, será que nos deveríamos preocupar com as porções de
frango intensamente fritas, cogumelos intensamente fritos, bolas de queijo inten-
samente fritas, hambúrgueres de peixe e batatas fritas? Pois bem, todos esses
alimentos são ricos em óleos adulterados. E o que dizer, então, da margarina? Ela
não é intensamente frita, mas é cheia de gorduras alteradas.

AS GORDURAS PREJUDICIAIS: OS ÁCIDOS TRANSGRAXOS E O CÉREBRO

Os alimentos mencionados são saturados de gorduras alteradas, chama-
das ácidos transgraxos. Estes aparecem quando um óleo insaturado é aqueci-
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do por longos períodos, como acontece quando se procede a uma intensa
fritura. Eles também se formam a partir de processos de hidrogenação, usa-
dos na fabricação da margarina, da banha e de outros produtos. Qualquer
coisa, portanto, que contenha gorduras parcialmente hidrogenadas, contém áci-
dos transgraxos. Os alimentos intensamente fritos contêm abundância de ácidos
transgraxos, da mesma forma que os alimentos industrializados.

Os ácidos graxos normais existem na configuração conhecida como cis . A
abreviação cis significa, literalmente, do mesmo lado. Esses ácidos graxos têm
seus átomos de hidrogênio no mesmo lado em que haja um duplo-vínculo.
Em conseqüência dessa característica, sua forma tende a ser curva, e se torna
mais curva ainda com o acréscimo de duplos-vínculos. As gorduras do cére-
bro, como o ADH, possuem seis duplos-vínculos e são curvadas na sua for-
ma, condição vital para manutenção das propriedades elétricas das membra-
nas das células nervosas.

O termo trans significa do outro lado. Num ácido transgraxo, os átomos de
hidrogênio saltaram para os lados opostos dos duplos-vínculos. Em razão
dessa particularidade, o ácido transgraxo é mais retilíneo, ou com a forma de
flecha. Essa mudança de forma altera o modo pelo qual se comporta nas mem-
branas das células. Os ácidos transgraxos tendem a ser sólidos na temperatu-
ra do corpo humano, e atuam mais como gorduras saturadas. Assim, as
transgorduras tornam as membranas das células mais rígidas e inflexíveis, e
interferem nas propriedades funcionais normais das membranas celulares.
Os ácidos transgraxos não são necessários para o cérebro e estão desprovidos
das valiosas propriedades das gorduras cerebrais, como o ADH. Além dis-
so, o corpo é incapaz de produzir gorduras cerebrais como o ADH, a par-
tir de ácidos transgraxos.

O Dr. Donald Rudin se refere aos ácidos transgraxos como as gorduras
engraçadas, aludindo às suas funções e formas peculiares. Embora sejam real-
mente engraçados nesses aspectos, não há nada engraçado no modo como eles
influenciam o corpo e o cérebro.

O FATOR DE FLEXIBILIDADE

A fim de funcionarem convenientemente, as células do cérebro (ou
qualquer célula do corpo) devem possuir certo grau de flexibilidade. Isso é
conseguido através da manutenção do equilíbrio entre gorduras saturadas,
gorduras insaturadas, colesterol e outras gorduras nas membranas das
células nervosas. São os ácidos graxos insaturados que dão às membranas
cerebrais suas qualidade de flexibilidade e de fluidez. Outrossim, logo que
introduzimos os ácidos transgraxos na equação, todo um novo conjunto de
preocupações emerge.
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Por exemplo, cientistas que estudaram a largura da forma cis (forma nor-
mal) do ácido linoléico, encontraram-na curvada e com largura de 11,3
angstrons (Fig. 1). Esses tamanho e forma ajudam a dar às membranas celula-
res suas propriedades fluidas e parecem ser precisos para manter todos os
vários receptores em seus lugares. Os mesmos pesquisadores mostraram que
a forma trans do ácido linoléico possuía somente 3,2 angstrons de largura.
Em termos simples, isso significa que o ácido transgraxo ocupa somente 1/4
do espaço na membrana de seu correspondente ácido graxo-cis-normal.

Figura 1
A Forma das Coisas

Os ácidos graxos-cis-normais são curvos, com moléculas quase em forma de
um U. Por causa de sua forma expansiva eles tornam as membranas nervosas
menos densamente agrupadas e mais flexíveis. Os ácidos transgraxos são mais
retos e têm a forma de flechas. Eles fazem as membranas nervosas mais densa-
mente agrupadas e rígidas. As transmoléculas são indesejáveis no cérebro.

Anormal, ácido transgraxo Normal, ácido graxo-
cis-normal

3,2 Å 11,3 Å
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Tecendo comentário sobre as diferentes estruturas dos ácidos transgraxos,
o Dr. R. S. Lees escreveu que elas não são apenas estruturalmente similares às
gorduras saturadas, mas se comportam metabolicamente de forma peculiar.1
Se nós estamos preocupados acerca da ingestão de gorduras e o cérebro, a
própria e surpreendente diferença de tamanho e forma dos ácidos transgraxos
deveria ser motivo para muita precaução.

OS ÁCIDOS TRANSGRAXOS PENETRAM NO CÉREBRO?

Atualmente, está claro que os ácidos transgraxos penetram no organismo
e se alojam dentro das membranas celulares de vários órgãos. A pergunta se
os ácidos transgraxos penetram no cérebro foi recentemente focalizada por algu-
mas tendências perturbadoras no reino animal. Em 1980, o Dr. G. A.
Dopeshwarkar mostrou que os ácidos transgraxos prontamente atravessa-
ram a placenta, acabando-se por localizar em quase todos os tecidos do re-
cém-nascido, inclusive no cérebro. Quando as mães continuaram consumin-
do gorduras alteradas durante o período de amamentação, os ácidos
transgraxos no cérebro de seus bebês tornaram-se ainda mais concentrados.
E sua descoberta mais desconcertante: descobriu que os ácidos transgraxos,
quando introduzidos nas membranas do cérebro, inseriram-se nas posições
em que o ADH normalmente deveria estar!2

Escrevendo no periódico “Lipídios”, o Dr. A. Grandgirard informou que
os ácidos transgraxos da dieta também apareceram nos cérebros dos animais.
Os tecidos celulares que continham os níveis mais altos eram os sinaptosomas,
a retina e os diminutos vasos sanguíneos chamados microvasos. Os ácidos
transgraxos ainda foram encontrados na mielina, que é a bainha de isolação
envolvedora dos nervos, e no nervo ciático. Ele constatou alterações nas me-
dições elétricas chamadas eletrorretinogramas, indicando que as transgorduras
causavam problemas com a visão.3 Quando a ingestão de ácidos transgraxos
foi acompanhada por ácido alfa-linolênico ômega-3 em baixo nível, o consu-
mo de ácidos transgraxos pelo cérebro dobrou. Se as descobertas se aplicas-
sem aos seres humanos, isso seria preocupante, porque a ingestão de ácidos
alfa-linolênicos já é muito baixa nas sociedades afluentes. Além disso, ele
descobriu que quando os ácidos transgraxos da dieta foram excessivos, a
gordura cerebral ADH foi substituída por um pobre elemento chamado ADP.

Em 1992, o Dr. J. Petersen fez um relatório de suas observações. Ele mostrou
que quando os ácidos transgraxos eram consumidos, estes encontravam seu ca-
minho para o tecido cerebral, bem como para o fígado e para o coração. À medi-
da que os níveis desses ácidos aumentaram, níveis cada vez mais altos foram
encontrados nos tecidos. Petersen, como o Dr. Grandgirard, também verificou
que os ácidos transgraxos da dieta aumentaram a porcentagem de ADP no cérebro.4
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AS IMPLICAÇÕES DAS GORDURAS-TRANS NO CÉREBRO

Esses achados representam somente uma porção daqueles já publicados.
Nem sempre podemos estender nossas observações feitas nos animais para
os seres humanos; contudo, a maior parte das outras descobertas relaciona-
das com os ácidos graxos dos cérebros se provou tanto verdadeira para os
seres humanos como para os animais. Há preocupações acerca dos perigos
potenciais para o cérebro humano. Isto é especialmente legítimo, uma vez
que não há absolutamente qualquer valor nutritivo ganho com a ingestão de
ácidos transgraxos. Daí, sua ingestão acarreta unicamente risco potencial para
o cérebro e para o sistema nervoso, sem qualquer ganho nutricional.

Dois fatores adicionais merecem nossa consideração. Nós somos uma cultu-
ra (EUA) que consome quantidades muito baixas de gorduras cerebrais, tais como
o ADH (e seu ácido originador alfa-linolênico). Isso cria um problema potencial
que pode afetar a estrutura e as funções do cérebro. Além disso, alta ingestão de
gorduras saturadas combinada com alta ingestão de ácidos transgraxos faz com
que os riscos potenciais se multipliquem. A margem de erros torna-se menor. A
expressão de qualquer fraqueza genética provavelmente cresce mais.

A adequada ingestão de ácidos graxos insaturados, como o ADH e o AAL,
podem ajudar a minimizar a chance de que os ácidos transgraxos sejam ab-
sorvidos por cérebro e nervos. Infelizmente, os ácidos transgraxos podem
bloquear as enzimas necessárias à produção de nosso próprio ADH.

BLOQUEANDO AS PRÓPRIAS GORDURAS DO CÉREBRO

Lembrem-se de que no capítulo 4 mostramos haver duas maneiras para
se obter o ADH para o cérebro. Podemos consegui-lo diretamente da alimen-
tação, ou podemos produzi-lo a partir do ácido graxo essencial ômega-3, cha-
mado de ácido alfa-linolênico. Quando não alcançamos suficiente ADH atra-
vés da dieta, como acontece a muitas pessoas, começamos a depender mais
pesadamente da capacidade de produzir nosso próprio ADH. Assim, a habi-
lidade de alterar o ácido alfa-linolênico para ADH se faz mais vital.

Este é o ponto do problema. Diversos estudos mostraram que os áci-
dos transgraxos prejudicam tal capacidade. Em essência, a ingestão de
ácidos transgraxos pode comprometer ainda mais o cérebro, limitando a
síntese do ácido graxo neural mais crítico, o ADH.5,6 Assim, não somente
nos preocupamos em como os ácidos transgraxos podem ser diretamente
levados para o cérebro, mas também em como eles podem interferir na
produção de nossas próprias gorduras cerebrais.

Isso foi enfatizado pelo Dr. Dopeshwarkar, que declarou: no caso da deficiên-
cia crítica dos ácidos graxos essenciais, essa supressão pelos ácidos transgraxos pode
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agravar a deficiência dos ácidos graxos essenciais, e agravar suas consequências sobre o
metabolismo do cérebro.7 A respeito do mesmo assunto, o Dr. Ralph Holman, que
trabalhou em colaboração com pesquisadores da Clínica Mayo, concluiu: a hi-
drogenação de óleos vegetais em grande escala reduz os ácidos graxos ômega-6 e ômega-3,
e os substitui por saturados e por ácidos transgraxos, que interferem com os metabolis-
mos de ômega-3 e ômega-6, induzindo deficiências parciais significativas de ácidos gra-
xos essenciais. Ele declarou, além, que: parece sábia a decisão de se evitarem alimen-
tos que contenham ácidos graxos não usuais ou não naturais.8

FORA DO FLUXO

Pelo exposto, há duas maneiras pelas quais os ácidos transgraxos podem
prejudicar o cérebro. Eles podem ser conduzidos diretamente para as mem-
branas nervosas e bloquear a capacidade do organismo de produzir a pró-
pria gordura cerebral ADH. Parece que existe uma terceira maneira pela qual
eles influenciam o cérebro. No capítulo 3, defendemos a importância do su-
primento adequado de sangue para manter um desempenho cerebral ótimo.
Pois bem, o consumo de ácidos transgraxos também pode afetar o suprimen-
to de sangue para o cérebro.

Os cientistas aprenderam que os ácidos transgraxos parecem fazer cres-
cer a forma ruim de colesterol-LDL, e diminuir a forma boa (HDL); aumentam
os triglicerídios e a Lp(a) (lipoproteína a). A Lp(a) é uma proteína que contri-
bui para a formação de placas nos vasos sanguíneos, causa a aterosclerose e
provoca os coágulos sanguíneos. Taxas elevadas de triglicerídios, como vi-
mos no capítulo 3, podem contribuir para a deposição de coágulos de san-
gue, que reduz o suprimento de oxigênio para o cérebro. Dessa maneira, os
ácidos transgraxos podem ser um dos fatores alimentares que retardam o
suprimento de sangue para o cérebro, ou que multiplicam o risco de derrames.9

OS ÁCIDOS TRANSGRAXOS EXISTENTES NA DIETA

Quão comuns são os ácidos transgraxos na dieta e onde os obtemos? A
Dra. Maria Enig estudou o conteúdo de ácidos transgraxos nos alimentos por
cerca de duas décadas, e notou existirem algumas tendências perturbadoras.
Quando ela procurou saber o conteúdo de gordura-trans de uma pequena
porção de batatas fritas, encontrou mais de 25% de gordura sob a forma de
ácidos transgraxos (a quantidade ideal situa-se abaixo de 1%).

Isso foi constatado também em oito de dez diferentes tipos de petiscos. O
nível mais alto foi 47% de transgorduras. Imaginem, quase metade da gordu-
ra de um saquinho de batatas fritas pode estar sob a forma de ácidos
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transgraxos. A quantidade total de gordura-trans em um desses saquinhos
era superior a 4,6g, ou quase uma colher de chá. Uma porção de batatas fritas
preparada em óleo vegetal continha até 8,2g de ácidos transgraxos. Filés de
peixe intensamente fritos continham até 8g de transgorduras. Uma única
rosquinha continha cerca de 13g de ácido transgraxo.

As estimativas feitas pela Dra. Enig sugerem que a ingestão total de gor-
duras por um homem americano se situa entre 145 e 258g/dia. A média de
uma mulher é levemente menor. Se em torno de 25% dessa gordura vier sob
a forma de ácidos transgraxos, cerca de 38g desses ácidos podem ser consu-
midos diariamente (como um limite superior). Essa é uma quantidade espan-
tosa, se a Dr. Enig estiver correta. Se as gorduras-trans realmente encontram
caminho para o cérebro, elas podem ser um fator significativo para o declínio
do poder mental de algumas pessoas.

MENSAGEM PARA AS MÃES E PARA AS CRIANÇAS PEQUENAS:
OS ÁCIDOS TRANSGRAXOS CONTIDOS NO LEITE MATERNO

A exposição aos ácidos transgraxos pode ocorrer muito cedo na vida. Sur-
preendentemente, o leite materno e os leites em pó infantis podem ser os pri-
meiros alimentos contendo gorduras-trans aos quais uma criança é exposta. De
acordo com um estudo, os ácidos transgraxos aumentam, no sangue de crian-
ças sob amamentação, entre duas e oito semanas depois do nascimento. Por
volta dos dois meses, o nível é quase duas vezes mais alto nas crianças alimen-
tadas no seio do que nas crianças alimentadas por leite em pó.11

Contribuiu para a ampliação dessa idéia o trabalho de médicos canaden-
ses que mediram os ácidos transgraxos no leite materno de 198 mães. Eles des-
cobriram que os ácidos transgraxos atingiam até 20% da gordura total. Após análi-
se cuidadosa, os pesquisadores concluíram que cerca de 90% das mulheres cana-
denses que amamentavam possuíam níveis moderados a altos de ácidos transgraxos
em seu leite de peito.

Como é que níveis tão altos de ácidos transgraxos encontram caminho para
o leite materno? A dieta é a fonte mais provável. Usando cálculos matemáticos
baseados em outros dados, foi estimado que as mulheres com altos níveis de
ácidos transgraxos no leite de peito consumiam dietas em que cerca de 26% da
gordura provinha de ácidos transgraxos. As mulheres pertencentes ao grupo
das consumidoras moderadas de ácidos transgraxos ingeriam 10g por dia.

O Dr. Chen e seus colegas reconfirmaram a existência de altas gorduras-
trans no leite materno. Eles declararam: é claro que os ácidos transgraxos presen-
tes em óleos vegetais parcialmente hidrogenados são transferidos para o leite humano
através de dietas maternais e, subseqüentemente, para as crianças. Eles também
perceberam que, à medida que os níveis de ácidos transgraxos cresciam no
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leite materno, diminuía o nível do ácido alfa-linolênico ômega-3. Eles conti-
nuaram: a elevação dos ácidos transgraxos no leite humano se dá às expensas do
ácidos linoléico e linolênico, porque os produtos com elevada taxa de trans contêm
menos desses ácidos graxos. É também interessante observar-se que os níveis de áci-
dos transgraxos são bastante altos no leite de vaca.

PROTEGENDO CONTRA OS ÁCIDOS TRANSGRAXOS NO LEITE MATERNO

O leite materno ainda é muito superior aos leites em pó infantis. Para se
proteger contra ácidos transgraxos excessivos no leite materno, as mães devem:

• Restringir a ingestão, pela dieta, de ácidos transgraxos durante a con-
cepção, gravidez e lactação.

• Garantir que os níveis de nutrientes antioxidantes sejam ótimos.
• Garantir que os níveis de ácidos graxos ômega-3 sejam ótimos, uma

vez que eles parecem diminuir a chance de os ácidos transgraxos da
dieta serem conduzidos para o cérebro.

MENSAGEM PARA AS MOÇAS ADOLESCENTES

Os anos de adolescência representam período crítico para as jovens por-
que esse é um tempo de rápidas mudanças, crescimento e desenvolvimento.
É igualmente o tempo em que as jovens se tornam capazes de ter filhos. Há
uma evidência convincente de que os anos de adolescência podem ser um
dos períodos mais críticos para a proteção do cérebro da criança em desen-
volvimento. O estado nutricional durante a gravidez é importante, mas o
período anterior à concepção também é crítico.

O Dr. Michael Crawford, do Instituto de Bioquímica do Cérebro e de
Nutrição Humana, de Londres, estudou as ingestões de ácidos graxos dos
seres humanos de várias idades, bem como de animais, pelo mundo todo. Ele
enfatiza a importância da nutrição pré-concepcional e declara: não é somente
aquilo que a mãe come enquanto está grávida, mas sua nutrição anterior que a prepa-
ra, possivelmente durante e a partir da puberdade.14 Crawford e outros começa-
ram a reconhecer que o estado nutricional de jovens adolescentes é extrema-
mente valioso para o desenvolvimento dos cérebros de suas futuras crianças,
mesmo que não engravidem logo depois da adolescência.

Isso traz à tona a questão dos ácidos transgraxos. Na análise de ácidos
transgraxos realizada em moças adolescentes, até 15% das gorduras
consumidas eram ácidos transgraxos. Uma média diária de 3g e de até 8g. A
fonte era comumente representada por biscoitos, bolos, pão, rocamboles e
bolachas e por alimentos preparados com óleos parcialmente hidrogenados.15
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MENSAGEM PARA OS ADULTOS: OS EFEITOS DOS ÁCIDOS TRANSGRAXOS

As descobertas acerca do leite materno e dos ácidos transgraxos para as
crianças são muito importantes para esses períodos críticos. Mas qual é a re-
levância para os adultos? Lembre-se que dissemos que os ácidos transgraxos
prejudicam as enzimas de que necessitamos para converter os ácidos graxos da
dieta em gorduras cerebrais e mensageiros. Essas enzimas normalmente se can-
sam, à medida que envelhecemos, de modo que qualquer coisa que possa di-
minuir ainda mais sua atividade não contribuirá para o poder mental ótimo.
As gorduras-trans também aumentam os triglicerídios, que podem colaborar
para o depósito de coágulos sanguíneos. Eles aumentam a lipoproteína que
pode contribuir para a formação de placas nos vasos sanguíneos do cérebro.16

Levem em conta, também, que talvez façamos parte de uma geração que se
criou à base de alimentos requentados e guloseimas contendo grandes quan-
tidades de ácidos transgraxos. Podemos ter consumido ácidos transgraxos
por 20, 30 ou mais anos. Quiçá também façamos parte de uma geração criada
com baixa ingestão de ADH e de AAL. Talvez tenhamos sido alimentados
com mamadeira, assim não recebendo o ADH nos primeiros 6 meses de vida
ou mais – um período de rápida formação do cérebro. Esses dois fatores, so-
zinhos, mostraram contribuir para uma ingestão rápida de gorduras-trans
pelo cérebro.

À medida que nos aproximamos dos 30, 40, 50, 60 ou 70 anos, podemos
estar preocupados com os problemas de memória. Podemos estar preocupa-
dos acerca dos distúrbios do humor e do comportamento. Podemos estar pre-
ocupados acerca dos amigos, membros da família e de nós mesmos, diante
da possibilidade de desenvolvermos uma doença neurológica. Podemos es-
tar preocupados com o risco de um derrame.

É nossa opinião que a ingestão de ácidos transgraxos tem intensas impli-
cações para os adultos, mais importantes a cada geração que passa, porque as
conseqüências cerebrais de ácidos graxos impróprios parecem se tornar cada
vez maiores, cada geração sendo criada com dietas inadequadas (veja o capí-
tulo 14). Somente o tempo e as pesquisas adicionais nos dirão o que está cer-
to. Mas pretendemos errar para o lado da cautela, e aconselhamos a restringir
os alimentos que contenham ácidos transgraxos. O risco de fazer isso é quase
nulo. Entretanto, os benefícios potenciais são significativos.

QUEM DEVERÁ EVITAR OS ÁCIDOS TRANSGRAXOS ?

Há larga variedade de alimentos comuns na dieta que contém ácidos
transgraxos. Costumamos pensar que, desde que uma pessoa tivesse consumi-
do dieta de gorduras saudáveis e ricas em nutrientes, a ingestão ocasional de
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ácidos transgraxos não seria problema tão sério. Mas, na medida que descobri-
mos mais coisas acerca dos ácidos transgraxos, e da maneira como eles podem
influir no cérebro, parece não haver boa razão para que qualquer pessoa possa,
conscientemente, consumir alimentos que contenham gorduras trans. Enquan-
to todos possam se beneficiar da redução de consumo de ácidos transgraxos, há
algumas circunstâncias especiais em que é crucial a abstinência total.

MÃES GRÁVIDAS E LACTANTES

As mães grávidas e lactantes devem encarar os alimentos com ácidos
transgraxos como se eles fossem substâncias nocivas. Evitem-nos, lembran-
do-se de que a arquitetura do cérebro do bebê pode ficar negativamente in-
fluenciada. As mulheres que pretendam ter uma criança devem evitar os áci-
dos transgraxos pelo maior período que puderem, antes da concepção. O
mesmo é válido para os homens (mesmo o esperma possui alta necessidade
de ácidos graxos de cadeia longa, como o ADH).

DOENÇAS DO CÉREBRO E DO SISTEMA NERVOSO

Os indivíduos com doenças neurológicas, tais como esclerose múltipla,
mal de Alzheimer, doença de Parkinson, ELA (esclerose lateral amiotrópica),
e outras, devem evitar as gorduras trans. Conquanto ainda não exista prova
definitiva de que as gorduras-trans agravem essas moléstias, acreditamos que
qualquer prática capaz de restaurar a porção gordurosa da arquitetura cere-
bral é importante para ser seguida.

DOENÇAS DO CORAÇÃO E DOS VASOS SANGUÍNEOS

Pessoas que possuam uma história familiar de doenças cardíacas, ateros-
clerose ou derrame, devem evitar o consumo de ácidos transgraxos. Essas
gorduras fazem tudo o que há de errado para as gorduras do sangue e, no
final, podem afetar o suprimento sanguíneo do cérebro.

DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM, DE HUMOR E DE COMPORTAMENTO

Aqueles que sofrem de distúrbios de comportamento, como falta de aten-
ção, inquietude, depressão, esquizofrenia e depressão pós-parto, devem tam-
bém evitar as gorduras-trans. Nos capítulos seguintes demonstraremos a cor-
relação entre os ácidos graxos neurais e esses distúrbios. Já que o ácidos
transgraxos modificam os ácidos graxos neurais até uma extensão desconhe-
cida, pensamos ser de bom senso evitá-los, quando a pessoa estiver sofrendo
dessas enfermidades.
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OS BEBÊS E AS CRIANÇAS DA PRIMEIRA IDADE

Como questão de princípio familiar, devemos impedir o consumo de áci-
dos transgraxos pelos bebês e crianças da primeira idade. Durante esse período
de vida, o cérebro está-se desenvolvendo rapidamente. Novas conexões estão
sendo criadas, a mielina está sendo formada para isolar as fibras nervosas, o
cérebro está crescendo e o futuro está sendo estabelecido. Expor as crianças
dessa idade aos ácidos transgraxos é causar-lhes um considerável desserviço.

A IDADE ADULTA E O ENVELHECIMENTO

Os indivíduos que estão envelhecendo e que se preocupam com suas facul-
dades mentais decrescentes devem também evitar os ácidos transgraxos. Vere-
mos, nos capítulos seguintes, que ingerir certas substâncias com ácidos graxos
pode aumentar o declínio da memória e do pensamento relacionados com a
idade, tão comum à medida que a pessoa envelhece. Podemos deduzir, de tais
estudos, que a melhora das membranas neurais é, portanto, essencial para tais
funções. A esse respeito, a diminuição de ingestão de ácidos transgraxos da
dieta será benéfica para as membranas do cérebro que está envelhecendo.

ÓTIMO DESEMPENHO MENTAL

Acredito que o papel dos ácidos graxos nas funções cerebrais é tão impor-
tante que qualquer pessoa que queira atingir um desempenho mental ótimo
pode-se beneficiar da restrição das transgorduras. Seguramente, todos nós
podemos citar exemplos de um gênio em nosso trabalho, em nossa universi-
dade ou em nossa classe de curso básico, que engolia saquinhos de batatas
fritas e conseguia sobrepujar a todos. Como as dietas dessas pessoas não pre-
judicam seu desempenho? É uma boa pergunta. Eu fico pensando, contudo,
a que alturas tais pessoas podiam ter-se elevado, se elas tivessem consumido
alimentos que intensificassem um melhor poder mental? Não possuímos pro-
vas de que evitar os ácidos transgraxos melhore nossas funções mentais. O
peso da evidência, contudo, convenceu-nos de que o equilíbrio de ácidos gra-
xos conta favoravelmente, ao final de tudo.

Somos mais partidários de uma dieta limpa, sem sermos fanáticos a tal
respeito.

A DIETA LIVRE DOS ÁCIDOS TRANSGRAXOS

Quando olhamos para os alimentos que contêm ácidos transgraxos, tor-
na-se claro que muitos prazeres deleitáveis da vida estão entre eles. É triste,
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mas verdadeiro. Contudo, lembrem-se de que a gordura é crítica para a nossa
própria existência. Essa é, provavelmente, a razão pela qual nossas papilas
gustativas desenvolveram tal afinidade pelos alimentos gordurosos. Entre-
tanto, nossa habilidade em manipular as gorduras dos alimentos nos fez pri-
sioneiros de nossos anseios incontroláveis por elas. Somos levados, pelas
papilas gustativas, a gorduras que já não nos servem às necessidades de so-
brevivência. De fato, essas gorduras podem até mesmo ameaçá-las.

A seguir, apresentamos uma lista para ajudar a evitar o consumo de áci-
dos transgraxos. Ela nos mostra quais, entre os alimentos mais comuns, são
os que contêm maiores quantidades de ácidos transgraxos:

Batatas fritas Hambúrgueres de peixe, intensamente fritos
Doces Cogumelos intensamente fritos, queijo na chapa, etc.
Batata-palha Petiscos de queijo frito estufados
Salgadinhos de milho Pedacinhos de tortilha
Biscoitos Pedaços de frango intensamente fritos
Bolos Roscas
Maioneses Margarinas
Banha Molhos de salada (menos os que são feitos com

azeite de oliva)

Qualquer coisa que inclua um ou todos os seguintes ingredientes, descritos
nas embalagens, possivelmente contenham ácidos transgraxos: pode conter óleos
parcialmente hidrogenados de soja, de girassol, de açafrão ou de milho. Consuma o míni-
mo desses alimentos. Se alguns dos itens citados trouxer a expressão assado em
sua etiqueta, eles não serão intensamente fritos em óleo. As batatas feitas no for-
no constituem-se em melhor escolha, mas fique alerta com a espécie de óleo usa-
do nas batatas-palha. Em geral, os flocos de milho assados tendem a possuir me-
nos ácidos transgraxos do que a maioria dos outros flocos de milho.

Muitos molhos para saladas contêm altos níveis de ácidos transgraxos. Isso
apresenta dificuldade para a pessoa que quer fazer uma salada saudável. A
melhor escolha para o molho talvez seja aquela em que se usa vinagre e óleo de
oliva. O azeite de oliva é rico em ácido graxo ômega-9, isto é, ácido oléico, que
possui somente um duplo-vínculo. É, dessa forma, muito estável e não forma
ácidos transgraxos facilmente. O óleo de nozes também é uma boa escolha para
molho de salada. O de canola é bom para saladas, mas deverá ser misturado, na
véspera do uso, por causa de seu modesto conteúdo de ômega-3.

REMOVENDO OS ÁCIDOS TRANSGRAXOS DO ORGANISMO

Embora nossas dietas e nossos corpos tenham sido sobrecarregados com
ácidos transgraxos, há uma estratégia que pode começar a reverter a situa-
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ção. Ela está baseada no feliz fato de que nossas células são substituídas regu-
larmente. Retirando os ácidos transgraxos da dieta e suprindo-a com amplas
quantidades de ácidos graxos essenciais, nós, gradualmente, trocamos os áci-
dos graxos das membranas à medida que novas membranas forem sendo
formadas. Se fornecermos bom equilíbrio de ácidos graxos, essa transforma-
ção é positiva. Se continuarmos a nos suprir de ácidos transgraxos, avançare-
mos muito pouco.

Reduzirmos a carga de ácidos transgraxos das células geralmente signifi-
ca consumirmos quantidades diárias de óleos ricos em ômega-3. No capítulo
12, descrevemos as gorduras e os óleos necessários para uma dieta inteligen-
te em gorduras. Se passarmos a consumir esses óleos, poderemos começar o
processo de liberar nossos corpos dos ácidos transgraxos acumulados e res-
taurarmos nossas membranas para suas condições naturais de flexibilidade,
maciez e fluidez.



CAPITULO 8

A JANELA DO TEMPO:
PERÍODOS CRÍTICOS AO LONGO DA VIDA

Jean estava grávida de sete meses quando decidiu completar um projeto
de paisagismo em sua casa, há muito tempo paralisado. Ela passou quase um
dia inteiro removendo pedras com a pá e carregando-as, num carrinho de
mão, sobre um gramado cheio de buracos e montículos – uma tarefa ainda
mais árdua por causa da barriga saliente e pelo peso adicional de uma crian-
ça em gestação. Na manhã seguinte, Jean acordou com terrível dor na parte
inferior das costas, mas mesmo assim voltou ao trabalho. Conforme o dia foi
passando, piorou a dor nas costas. Ao invés de descansar, tomou duas aspiri-
nas, acreditando que a dor fosse mero resultado do esforço com a remoção
das pedras. Em dez minutos, rompeu-se a placenta e começou a sangrar abun-
dantemente. Jean entrara em trabalho de parto e foi levada às pressas para o
hospital – com contrações de 2 em 2min.

Depois de quatro dias de internação, os médicos conseguiram controlar a
situação e evitar o nascimento. Os médicos não queriam um parto tão prema-
turo, pois o bebê enfrentaria longa e penosa batalha pela sobrevivência em
seus primeiros meses de vida; talvez, ao longo de toda a vida. Entretanto,
somente conseguiram retardar por mais duas semanas e Stacy nasceu seis
semanas antes da data prevista, pesando somente 2,27kg.

Num exame, aos quatro meses, o médico notou que seus pés não se do-
bravam para baixo, no tornozelo. Stacy ainda não rolava e não se mostrava
tão móvel quanto outras crianças normais de sua idade. À medida que Stacy
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foi crescendo, suas deficiências com os movimentos ficaram mais evidentes
e, os problemas de aprendizagem, óbvios. Estava permanentemente atrasada
em relação às colegas da escola.

No caso de Stacy, a placenta rompida talvez tenha interrompido o fluxo
de oxigênio para o cérebro. Somente esse fato já podia ser a causa de seus
distúrbios neurológicos. No entanto, em razão do nascimento prematuro, pode
também não ter recebido as gorduras cerebrais que uma criança normal rece-
be da placenta, quando permanece no ventre materno até os 9 meses. Como
essas gorduras não foram repostas logo após o nascimento, a carência de áci-
dos graxos no interior do cérebro não foi corrigida e, certamente, deve ter
piorado com o passar dos anos.

Foi, então, pela primeira vez, tratada com ADH em doses de 200mg/dia.
Após oito meses sob tal regime, seus problemas de movimentação melhora-
ram e suas dificuldades de aprendizagem mostraram extraordinária recupe-
ração. Assim, para Stacy, as conseqüências do parto foram mais felizes do
que para a maioria de outras crianças que sofreram iguais complicações.1

Ao longo da existência, há vários períodos em que o cérebro é altamente
sensível às espécies de gorduras e óleos que recebe. Se as gorduras e óleos
apropriados não forem então fornecidos, as estruturas cerebrais em desen-
volvimento nessas ocasiões podem-se não formar adequadamente, ou se tor-
narem suscetíveis a danificações. A maioria dos médicos concorda que o pe-
ríodo da gravidez e da infância são críticos, mas de acordo com o Dr. Willian
E. Connor, do Departamento de Medicina da Universidade de Ciências da
Saúde de Oregon, com toda a probabilidade, as necessidades por ácidos graxos N-3
se estendem desde a infância e por toda a idade adulta. Deverá haver quantidades
adequadas de ácidos graxos n-3 e n-6 na dieta, ao longo da vida, e a relação entre elas
é de grande importância.2

Apresentamos as fases da vida nas quais o equilíbrio dos ácidos graxos é
crítico. De pronto, fica evidente que abrangem todos os períodos da vida.
Isso reflete nossa crescente compreensão acerca da importância do equilíbrio
dos ácidos graxos em todos os estágios da existência.

• Gravidez (efeitos sobre a mulher).
• Mulheres durante os anos reprodutivos.
• Período fetal (efeitos sobre a criança em desenvolvimento).
• Infância.
• Meninice, incluindo a adolescência.
• Idade adulta.

Se recebermos, nesses períodos críticos, o melhor equilíbrio possível de
ácidos graxos essenciais, certamente asseguraremos as condições para um
futuro brilhante e saudável. Se, ao contrário, não pudermos satisfazer o me-
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lhor equilíbrio, podemos sofrer conseqüências durante a vida inteira. Uma
breve atenção a cada período nos mostrará a importância de estabelecermos
e mantermos o equilíbrio apropriado de ácidos graxos.

GRÁVIDAS: EFEITOS SOBRE A MÃE E A CRIANÇA

Os médicos se surpreenderam ao descobrir que, durante a gravidez, os
níveis sanguíneos dos ácidos graxos neurais caem dramaticamente. Isso pro-
vavelmente ocorre em função da demanda pela criança em desenvolvimen-
to. O cérebro fetal cresce rapidamente no ventre, e sua demanda por ácidos
graxos de cadeia longa, como o ácido araquidônico e o ADH, é suprida pela
mãe, que extrai tais gorduras do sangue da placenta.

Portanto, a mãe deve repor suas reservas de ADH e de ácido araquidôni-
co para poder suprir o feto desses nutrientes vitais durante toda a gravidez.
Infelizmente, muitas mães têm déficit de ácidos graxos neurais e, assim, não
podem fornecer quantidades ótimas para a criança em desenvolvimento. As
mães vegetarianas estão especialmente sujeitas a essa carência.

Em pesquisa realizada por alguns médicos, examinando os ácidos graxos
de mulheres no terceiro trimestre de gravidez, foi descoberto grande dese-
quilíbrio de ácidos graxos. Foram encontrados baixos níveis de ômega-3, tais
como o ácido alfa-linolênico e o ADH; e altos níveis de ácido linoléico ômega-6.
Isso se deveu, provavelmente, ao grande consumo de óleos contendo ácidos
graxos ômega-6, como o ácido linoléico, e poucos alimentos com ácidos graxos
ômega-3.

Os autores da pesquisa concluíram: têm sérias consequências para o feto em
desenvolvimento, uma vez que níveis reduzidos de ácidos graxos ômega-3 podem
afetar o aprendizado, o comportamento, e as funções visuais e da retina das futuras
crianças. A gravidez pode acarretar deficiência de ácidos graxos essenciais, em virtu-
de de estresse fisiológico. As dietas de mulheres grávidas devem ser modificadas para
conter menos ácido linoléico e mais ácido alfa-linolênico, e com isso possibilitar a
fabricação de ácidos graxos poliinsaturados (ADH) de cadeia longa, em quantidades
necessárias. Para tanto, as grávidas devem consumir regularmente peixes gordurosos.3

O Dr. Ralph Holman, da Universidade de Minnesota, também mediu os
ácidos graxos do sangue de mulheres grávidas, em gestação normal. A equi-
pe de Holman descobriu que, durante a gravidez, o nível de ácidos graxos
ômega-3 cai consideravelmente, quando comparado com o de mulheres não-
grávidas. Os perfis anormais de ácidos graxos persistiram pelo menos 6 se-
manas após o parto, quando o estudo foi encerrado. É possível que esse perfil
anormal persista por muito mais tempo.4

No estudo do Dr. Holman, constatou-se que o ADH sofreu maior queda,
sendo encontrado na proporção de 35% do nível existente antes da gravidez.
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AAL, AEP e ADH decresceram ainda mais, depois do parto. Seu trabalho
conclui que os níveis de ácidos graxos ômega-3 caem significativamente du-
rante a gravidez, e que esses níveis baixos continuam depois do parto.

O Dr. Holman enfatiza as necessidades de altos níveis de ácidos graxos
ômega-3 durante o desenvolvimento do sistema nervoso fetal, que exige gran-
de demanda dessas gorduras. E recomenda a suplementação com ADH quan-
do diz: uma vez que os ácidos graxos essenciais decrescem na circulação materna
durante a gravidez, e permanecem baixos pelo menos até 6 semanas após o parto, pode
ser razoável aumentarem-se os ácidos graxos ômega-3 poliinsaturados na dieta, an-
tes, durante, e depois da gravidez.5

MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA: EFEITOS SOBRE A SAÚDE E O BEM-ESTAR

Há duas razões para as mulheres, na idade reprodutiva, prestarem muita
atenção ao equilíbrio de gorduras na dieta. Primeiro, porque seu estado de
ácidos graxos determinará as gorduras disponíveis para o cérebro das crian-
ças que vier a conceber. Segundo, porque a gravidez exige enorme consumo
de ácidos graxos e necessita da constituição de adequada e prévia reserva.
Mulheres que se engravidam sem essa reserva podem sofrer conseqüências
pessoais por muitos anos à frente.

Em estudo semelhante ao do Dr. Holman, a Dra. Monique Al e colegas
estudaram os ácidos graxos de cadeia longa, como o ADH, em mulheres grá-
vidas. Seu grupo constatou que as reservas de ADH das mães declinavam
durante a gravidez e pioravam a cada gravidez sucessiva.

O grupo da Dra. Al concluiu que durante a gravidez, o ADH maternal é
mobilizado para o feto a partir de uma reserva que não é facilmente recomposta após o
parto. Em consequência, os estados de ADH maternal diminuem a cada gravidez
subseqüente.6

Esse comentário da Dra. Al é muito importante e pode explicar, em parte,
as altas taxas de depressão nas mulheres quando comparadas com as dos
homens. Além disso, há outros distúrbios de mulheres adultas, como a sín-
drome pré-menstrual, que estão associados a níveis anormais de ácidos graxos.
A fadiga crônica e a síndrome de fadiga crônica, que afetam as mulheres com
mais freqüência, também foram associadas a níveis anormais de ácidos graxos.
A esclerose múltipla, mais comum entre as mulheres, tem sido vinculada,
semelhantemente, com anormalidades em ácidos graxos.

As descobertas da Dra. Al e outros indicam que as mulheres que tiveram
filhos, independentemente de estarem grávidas, podem necessitar de suple-
mentação de ácidos graxos para restaurar suas reservas diminuídas. Aquelas
que desejam engravidar também devem-se assegurar de que seu estado de
ácidos graxos esteja em nível máximo.
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Embora esses estudos focalizem o ADH, acreditamos que o equilíbrio entre
AGL, AAL, ADH e AA, nas mulheres adultas ou grávidas, é importante. Esse
equilíbrio pode ser conseguido por meio de doses suplementares de óleo de
peixe, de óleo rico em ADH, de óleo de prímula rico em AGL e de óleo de
semente de linho rico em AAL. Cada gravidez apresenta características espe-
cíficas. Por isso, recomendamos especial cuidado na suplementação de áci-
dos graxos nessa fase, devendo haver consultas a profissionais de saúde para
se estabelecerem as quantidades adequadas individualmente. Isso é indica-
do, em especial, se a grávida tiver algum distúrbio neurológico, como escle-
rose múltipla, ou convulsões.

O CRESCIMENTO DE UM NOVO CÉREBRO: O PERÍODO FETAL

Durante a gestação, o cérebro fetal cresce cerca de 250.000 células nervo-
sas por minuto, alcançando, até o nascimento, em torno de 100 bilhões de
neurônios, constituindo 70% do total de células cerebrais do adulto, que per-
durarão pela vida inteira. Por volta de seis semanas, o cérebro do embrião é
quase do mesmo tamanho que seu corpo. Pelo terceiro mês, ele estará consu-
mindo quase 70% de toda a energia liberada para o feto. Todas essas ativida-
des requerem suprimento constante e muito específico de nutrientes. Com
número tão dramático de novas células sendo produzidas a cada dia, o equi-
líbrio dos ácidos graxos do cérebro é crucial.

O trabalho do Dr. Ralph Holman, a respeito de ácidos graxos essenciais e
do desenvolvimento do cérebro fetal, faz, talvez, a melhor síntese dessa rela-
ção, com as seguintes observações:7

• Todo o aparelhamento mental do ser em formação é desenvolvido no
útero (durante o período fetal).

• A suplementação com ácidos graxos essenciais deve ser consumida,
pela futura mãe, antes de conceber o filho.

• O desenvolvimento de um cérebro normal não pode prescindir dos
ácidos-graxos ômega-3, particularmente do ADH.

• Depois de formado o sistema nervoso com insuficiência de ácidos graxos
ômega-3, poderá não haver mais oportunidade de se reparar as
consequências dessa carência.

Acredito que se deve enfatizar o comentário do Dr. Holman, sobre o de-
senvolvimento de um cérebro normal não poder prescindir dos ácidos graxos
ômega-3. Os bebês prematuros confirmam essa tese e nos fornecem valiosos
subsídios para a saúde mental de todos os bebês. Em condições normais, a
criança em desenvolvimento no útero recebe seus ácidos graxos neurais da
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placenta da mãe. Se nascer prematuramente, o suprimento é bruscamente
interrompido no momento em que o seu cérebro tem necessidade crítica dele.
O cérebro da criança prematura somente terá desenvolvimento normal caso
receber ácidos graxos do leite materno ou de leites em pó infantis.

O Dr. Michael Crawford comenta: Agora há evidência de diversos laborató-
rios, e do nosso próprio, de que o bebê prematuro sofre de substancial deficiência de
AA e de ADH, que teria recebido da placenta se tivesse permanecido no útero. Em
três a seis dias a contar do nascimento, as concentrações de ácidos graxos neurais dos
bebês prematuros podem cair para menos de um quinto daquelas encontradas no su-
primento de sangue da placenta.8

O nascimento prematuro está associado a todas as espécies de proble-
mas médicos potenciais, ao longo da existência. É muito importante que as
necessidades de ácidos graxos, em cada fase da vida, sejam identificadas e
supridas. Por exemplo, uma criança de cinco anos, nascida prematuramen-
te, com grande probabilidade está com suas reservas de ácidos graxos em
níveis inadequados e se beneficiará com a suplementação ou com mudan-
ças na dieta que reforcem tal suprimento. Não nos surpreendem, em abso-
luto, problemas de aprendizagem, comportamento ou crescimento, em
crianças prematuras.

A CHEGADA PRECOCE DE LAURA E O CAMINHO DE SEU DESENVOLVIMENTO PLENO

Laura nasceu na 21ª semana de gestação. Esse minúsculo bebê-feto, do
tamanho da palma da mão de um adulto, passou as primeiras semanas entre
a vida e a morte, no interior de uma incubadeira. Apesar dos sofisticados e
heróicos cuidados médicos, não se esperava que sobrevivesse. Seu minúscu-
lo e débil corpo era quase translúcido e permanecia praticamente imóvel em
sua bolha de plástico. A mãe, Sarah, desesperada por obter ajuda, soube da
Dra. Patrícia Kane, uma bioquímica-nutricionista que havia trabalhado ex-
tensivamente com ácidos graxos e com a química cerebral.

A dieta de Sarah era muito pobre em ácidos graxos essenciais e,
consequentemente, seu leite de peito continha pouquíssimas gorduras, fato que
se tornava evidente quando o leite ficava estocado na geladeira. A estratégia da
Dra. Kane consistiu em alimentar Sarah com substanciais quantidades de áci-
dos graxos saturados e insaturados, para que o conteúdo de ácidos graxos de
seu leite se elevasse o suficiente para iniciar um processo regenerativo em sua
filhinha. Esse leite foi, então, dado através de sonda de alimentação.

Em duas semanas o bebê teve notável evolução. Laura foi vista golpean-
do uma estrelinha dependurada dentro da incubadeira, demonstrando sur-
preendente grau de coordenação olho-mão para uma criança tão pequena. A
enfermeira de plantão observou que em 25 anos de profissão, jamais tinha visto
uma criança dessa idade com tal coordenação olho-mão.9
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A partir desse ponto, o progresso de Laura foi excepcional, sendo levada
para casa um mês antes do tempo previsto. Entretanto, ainda pesava tão so-
mente 1,800kg. Em casa, continuou recebendo doses adicionais de ácidos
graxos essenciais. Em todas as visitas regulares ao pediatra, feitas nos meses
subseqüentes, Laura foi considerada sadia. Aos vinte meses de idade,
retornando para uma avaliação completa pelo mesmo diretor da unidade
neonatal onde tinha ficado, este chegou a derramar lágrimas, emocionado
com seu progresso. Raramente um bebê prematuro, especialmente com tal
precocidade, se desenvolve tão bem e de forma tão saudável. A maioria acaba
sofrendo de paralisia cerebral, sérios problemas visuais, retardamento men-
tal e outros distúrbios igualmente severos. A caminhada de Laura, até seu
completo desenvolvimento, constitui vitória monumental e serve de lição
contundente para nos mostrar o poder das gorduras e óleos. Laura, hoje com
seis anos de idade, goza a vida como criança perfeitamente normal.

UM FUTURO CHEIO DE PROMESSAS

O período fetal é fundamental para a formação do cérebro. Nesse estágio
crítico da vida são formados mais de 70% de todos os neurônios do cérebro.
Ressaltando os ensinamentos do Dr. Holman, podemos afirmar que o futuro
de uma pessoa, com todas as promessas de realização de seu maior potencial
possível, depende desse estágio de vida.

A FASE DE BEBÊ: COMPLETANDO AS LIGAÇÕES PARA UM POTENCIAL PLENO

Ao nascer, o cérebro de um bebê já contém 100 bilhões de neurônios, apro-
ximadamente a mesma quantidade de estrelas da Via Láctea. No primeiro ano
de vida, o cérebro cresce com rapidez. Pesando, ao nascer, cerca de 350g, chega
ao final de um ano com cerca de 1.000g, praticamente triplicando seu tamanho.
Essa fenomenal taxa de crescimento se deve aos seguintes fatores: 1. crescimen-
to no tamanho das células nervosas já existentes; 2. desenvolvimento do isola-
mento dos nervos através da mielina; 3. formação de ramificações nervosas; e 4.
formação de sinapses. Cada célula nervosa pode formar de 10 a 20 mil cone-
xões. Durante esse período, especialmente nos primeiros 6 meses de vida, são
formadas trilhões de células de suporte, chamadas de células gliais.

Durante o primeiro ano de vida se processa, como prioridade máxima, a
formação estrutural básica para o desempenho de atividades como a da vi-
são, da emoção, do movimento e da linguagem. As bases das inteligências
mental, física e emocional são formadas nesse período, e continuam por mui-
tos anos subseqüentes. A fase de bebê é uma etapa fundamental do desenvolvi-
mento, pois, se os neurônios não forem adequadamente formados e se suas
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conexões não forem apropriadamente construídas nessa época, os efeitos re-
percutirão por toda a vida. Por outro lado, se as fundações da arquitetura do
cérebro forem devidamente constituídas nessa fase, o bebê será um adulto
dotado de todos os recursos necessários para uma vida plena de realizações.

Durante o primeiro ano de vida, o cérebro ainda exige espantosos 60% da
energia total absorvida pelo corpo. A maior parte dessa energia é utilizada na
formação da capa de mielina em volta dos nervos, e para produzir as mem-
branas das células nervosas.10 Se lembrarmos do que foi dito no capítulo 2,
essas etapas de construção do cérebro precisam de ácidos graxos provenien-
tes da dieta. Um ácido graxo em particular, o ADH, é exigido em quantidades
bastante altas, uma vez que o bebê é incapaz de sintetizar eficientemente esse
ácido. Por causa dessa grande demanda de ácidos graxos pelo cérebro que
cresce, com velocidade, no bebê, cerca de 50% das calorias absorvidas devem
provir de gorduras, enquanto nos adultos somente 20% das calorias devem
vir das gorduras.

ALIMENTANDO O CÉREBRO DO BEBÊ: O LEITE MATERNO E O PODER MENTAL

O leite materno é a forma mais rica de nutrição para o cérebro de um bebê
em desenvolvimento. Ele contém diversificado conjunto de ácidos graxos,
incluindo AAL, AGL, AA e ADH. Os bebês amamentados no peito, em com-
paração com aqueles alimentados com leites em pó infantis, parecem desen-
volver melhor acuidade visual, QI mais elevados e, talvez, recebam melhor
proteção contra distúrbios cerebrais por toda a vida.11-13 Embora o leite mater-
no seja superior aos leites em pó infantis, muitos bebês amamentados no seio
podem estar obtendo quantidades inadequadas de ácidos graxos neurais.

Nos capítulos anteriores descrevemos a relação ômega-6 para ômega-3.
Lembremos que essa relação, nas dietas atuais, deslocou-se de 20 para 30:1.14

Trata-se de uma relação exageradamente alta, quando recordamos que a
ideal é de 1:1. Contudo, no leite materno, essa relação foi encontrada varian-
do de 8:1 até uma estonteante taxa de 45:1.15

Por que os níveis de ácidos graxos do leite materno variam tanto? É mui-
to provável que reflitam a grande variação de ácidos graxos nas dietas das
mães. Quando revisarmos estudos sobre ácidos graxos nas funções cerebrais,
devemos ter em mente que muitos bebês alimentados no seio materno, em
especial nos países do Ocidente, podem estar recebendo quantidades inade-
quadas de ácidos graxos, por causa do deficiente consumo desses nutrientes
pelas mães. Isso está refletido nos estudos de relações de ácidos graxos feitos
em diferentes culturas. Relacionamos uma amostragem de níveis de ADH
encontrados no leito de peito de mulheres de vários países. Observem as dra-
máticas diferenças nos níveis de ADH na Malásia e na Índia, comparados
com os dos EUA.
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Outro interessante aspecto cultural foi levantado junto às mães inuits que
habitam o norte do estado de Quebec, Canadá. Suas dietas são tradicional-
mente muito altas em gorduras de focas e de outros alimentos ricos em áci-
dos graxos ômega-3. Por uma fatalidade, os alimentos de sua região estão
contaminados, ao extremo, com pesticidas organoclorados e BPC (bifenis-
policlorados). Em conseqüência, foi constatada, no leite das mães inuits, a
presença dessas toxinas, em proporções 4 a 7 vezes maiores do que nos leites
de mães não inuits. Diante desse fato, os médicos esperavam encontrar dege-
nerações cerebrais e retardos no desenvolvimento das crianças inuits mas, na
realidade, esse prognóstico não se confirmou. Essa descoberta levou os médi-
cos a sugerirem que os ácidos graxos ômega-3 podem, pelo menos parcial-
mente, proteger o cérebro contra substâncias químicas tóxicas.17

CUIDADOS PARA AS MÃES VEGETARIANAS

As mães vegetarianas devem obter ADH adequado durante a gravidez e
amamentação, já que as vegans e as vegetarianas demonstraram possuir ADH
significativamente baixo no leite de peito. Seus bebês também mostraram ADH
mais baixo. Por exemplo, crianças australianas e britânicas, alimentadas com
leite de mães que comem de tudo, possuem cerca de 6% de ADH nos glóbu-
los vervelhos. Bebês americanos têm mais ou menos 3%. Já os bebês britâni-
cos, alimentados com leite de mães vegetarianas, apenas 2%.18 A utilização de
óleo de semente de linho como fonte de ácido alfa-linolênico tem sido adota-
da por muitas mães vegetarianas, na esperança de aumentarem seus níveis
de ADH. No entanto, a conversão do AAL para ADH parece ser insuficiente
para uma mãe grávida, ou que esteja amamentando.

ALIMENTANDO CÉREBROS DE BEBÊS: FÓRMULAS INADEQUADAS

Os leites em pó infantis, fabricados nos Estados Unidos antes de 1997,
não continham ADH. Muitos também continham pouco ou nenhum dos de-
mais ácidos graxos de cadeia longa. Além de serem pobres em ácidos graxos
insaturados, numerosos eram derivados do leite de vaca, com alto teor de

Conteúdo de ADH em Leites Maternos16

País % de ADH no total de gorduras

Malásia 0,9
Índia 0,9
China 0,7
EUA 0,3
Vegan 0,2
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gordura saturada. Essas deficiências de ácidos graxos podem explicar bebês,
alimentados com leites industrializados, apresentando piores performances
em vários tipos de testes visuais, de atenção e de inteligência. Conquanto os
fabricantes americanos corrigissem essa falha em 1997, a evidência adiante
exposta mostra o preço que muitas crianças podem ter pago pela inadequada
formulação do leite consumido.

OS ÁCIDOS GRAXOS NEURAIS NO CÉREBRO: O LEITE INDUSTRIALIZADO VERSUS O LEITE MATERNO

Por muito tempo, acreditaram os médicos que a estrutura do cérebro era
tão vital, que estaria protegida contra as variações da dieta. Todavia, alguns
estudos, comparando os cérebros de bebês alimentados no seio com os de
bebês alimentados com leite industrializado, revelaram que os ácidos graxos
da dieta de fato afetavam a estrutura cerebral.

Níveis de ADH em Tecidos Cerebrais de Bebês Alimentados no Seio
versus Bebês Alimentados com Leites Industrializados

Bebês alimentados no seio Bebês alimentados com leites
industrializados

Fosfatidilserina, ADH elevado ADH baixo (ADH substituídopor ácidos
graxos ômega-6)

Fosfatidiletanolanina, ADH elevado ADH baixo (ADH substituído por
ácidos graxos ômega-6, especialmente
o ADP)

CONSEQÜÊNCIAS DO BAIXO NÍVEL DE ADH NO CÉREBRO

Quais são os efeitos potenciais adversos decorrentes da alteração na cons-
tituição dos ácidos graxos do cérebro? Nesse aspecto, as conclusões do Dr. J.
Farquharson são de grande relevância. Ele afirma que as reduções de ADH,
tanto nos bebês alimentados no seio maternal, como nos alimentados com leites arti-
ficiais, atingem magnitudes suficientes para alterar as funções da membrana cere-
bral, para poder afetar criticamente as respostas aos estímulos elétricos e químicos,
para alterar as funções das membranas e dos neurotransmissores.20

Farquharson acredita que essas mudanças podem contribuir, mais tarde
na vida, para o surgimento de doenças degenerativas do sistema nervoso.
Com efeito, assim ele nos alerta a respeito: esses efeitos de curto prazo na consti-
tuição dos neurônios, causados pela insuficiência de ADH, que podem predispor, na
fase adulta, a doenças neurodegenerativas, exigem urgente atenção.
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CONSTRUINDO PARA O FUTURO

Embora algumas dessas descobertas possam parecer catastróficas, indi-
cam, sobretudo, que o suprimento de um equilíbrio apropriado de ácidos
graxos, durante os primeiros anos de vida, aumenta a oportunidade de se
assegurar, em qualquer criança, um futuro de plena capacidade mental. Eles
também levantam a possibilidade de ajudar crianças com problemas de apren-
dizagem, comportamento ou outros relacionados com o cérebro, restaurando
os equilíbrios de ácidos graxos. Além disso, com os conhecimentos que hoje
temos, podemos propiciar às nossas crianças oportunidades que nenhuma
das gerações passadas jamais teve, de fornecer-lhes todas as necessidades de
nutrientes críticos para o pleno desenvolvimento de seus cérebros. Para tan-
to, devemos, desde logo, nos assegurar de que as mães que amamentam te-
nham quantidades adequadas de AGL, AAL e ADH nas dietas. Se forem ali-
mentadas com leites artificiais, devemos também ter certeza de que suas for-
mulações contenham tais ácidos graxos.

CRESCENDO FORTES E COM INTELIGÊNCIA: ÁCIDOS GRAXOS NAS CRIANÇAS!

Além do primeiro ano de vida, que é fase de excepcional desenvolvimento
cerebral, esse órgão continua a crescer nos anos subseqüentes, formando novas
conexões, mielinizando as fibras, criando mais ramos dendríticos e produzindo
novas células gliais. Muitas das características básicas para a formação de um
cérebro e de um sistema nervoso saudáveis são afiadas e refinadas no período
de 1 a 10 anos de idade. A fala, a linguagem, o vocabulário e a acuidade visual
são consolidados nesses anos. O desenvolvimento da saúde emocional, do con-
trole-motor fino e das habilidades motoras gerais se acentua nessa fase, à pro-
porção que as experiências de vida estimulam e enriquecem o cérebro.

Nesses anos iniciais, os trajetos neurais são determinados e formados com
base nas estimulações das atividades da criança. Aqueles que não são usados
e, conseqüentemente, ficarem pouco desenvolvidos, são podados (ou corta-
dos), num esforço do cérebro para alcançar maior eficiência de suas conexões
em uso. O alucinante crescimento do cérebro termina por volta dos 10 anos
de idade. Por essa época também chega ao fim o equilíbrio entre a formação
de novos trajetos neurais e o corte daqueles sem uso.

Entre 1 e 10 anos ocorre a consolidação da estrutura do cérebro, que de-
terminará a extensão e a complexidade de suas conexões, fundamentais para
o futuro da criança. E nesse processo de desenvolvimento do cérebro conti-
nua a influência dos ácidos graxos, que entram na formação da estrutura das
células nervosas. Portanto, na fase da infância não podemos deixar de aten-
der às necessidades críticas do cérebro por ácidos graxos de cadeia longa.
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LUTANDO COM JAMIE: UMA LIÇÃO DE DOIS IRMÃOS

Jamie era um garoto de 10 anos de idade que enfrentava problemas de
comportamento desde muito cedo. Era desatento, agressivo e tinha dificul-
dade com a coordenação. Não se saía bem nos esportes e qualquer aprendi-
zagem não era nada fácil. Fato relativo a Jamie muito interessante era o seu
irmão apenas dez meses mais velho, chamado Shane. Este parecia brilhante,
equilibrado, coordenado e calmo. Podia-se atribuir os problemas de Jamie ao
fato de ser o segundo filho, mas entendemos que assim fazendo estaremos
desprezando importantes indicações bioquímicas.

Jamie tinha manchas de pele seca e cabelos grossos e desordenados –
indicatativos evidentes de desequilíbrio de ácidos graxos. A gravidez de sua
mãe foi difícil, tendo também sofrido depressão pós-parto, tratada com
antidrepressivos. Assim, tivemos fundadas suspeitas de baixos níveis de áci-
dos graxos durante a sua gestação, uma vez que sua mãe não havia ainda se
recuperado da gravidez anterior. Jamie, durante a gestação, foi infeliz herdei-
ro de reservas depauperadas de gorduras cerebrais. Esse diagnóstico está de
acordo com as pesquisas e também se coaduna com o que muitos médicos já
observaram nos casos de nascimentos muito próximos. Com freqüência, a
segunda criança, em casos de nascimentos muito próximos, enfrenta proble-
mas decorrentes de carências nutricionais, por causa das reservas enfraqueci-
das da mãe, pela gravidez anterior.

Jamie começou tomando um suplemento equilibrado de ácidos graxos,
que continha ADH, AGL e AAL. Em seis meses tornou-se um garoto diferente,
de acordo com sua mãe. Seus problemas motores e de coordenação melhora-
ram, juntamente com os de comportamento.

PARA AONDE ESTÃO INDO AS CRIANÇAS?

Atualmente, temos suficente conhecimento para saber que a infância é
um período fundamental para a formação de um cérebro rico e de pleno fun-
cionamento. Entretanto, os hábitos dietéticos atuais das crianças são, no mí-
nimo, comprometedores. Há crescente evidência de que a juventude de hoje
consome muito mais gorduras saturadas e cada vez menos ácidos graxos
insaturados, essenciais para a obtenção de um cérebro predisposto para seu
máximo potencial.

Alguns cientistas, que escrevem para o periódico “Nutrição em Revista”,
apresentaram as seguintes informações a respeito dos hábitos alimentares
das crianças americanas:21

• Esmagadora maioria excede os 30% recomendados de calorias prove-
nientes de gorduras.
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• A maioria obtém mais de 10% de suas calorias a partir de gorduras
saturadas, o que é excessivo.

• As principais fontes de gorduras são as carnes e os laticínios – desti-
tuídos de ácidos graxos essenciais, especialmente de ácidos graxos
neurais.

• Quantidades substanciais de calorias provêm de bolos, tortas, doces,
lanches e batatas fritas – todas ricas em ácidos transgraxos.

Tais tendências alimentares da infância refletem, na verdade, os hábitos
dos adultos. Os pais devem adotar hábitos alimentares adequados, se deseja-
rem incutir nos filhos o consumo equilibrado e saudável de gorduras e óleos.
As escolas que fornecem merenda também devem estar conscientes das ne-
cessidades cruciais de equilíbrio de ácidos graxos para o desenvolvimento
do cérebro.

OS ADOLESCENTES: FAZENDO OS ANOS FLUIREM SUAVEMENTE

Durante a adolescência, o cérebro continua a evoluir, formando novas
conexões e expandindo sua mielinização. No entanto, a plasticidade do cére-
bro, ou sua habilidade para crescer, não se compara com a do início da infân-
cia. Por volta dos 18 anos, o cérebro não cresce mais, mas aumenta o poder de
suas conexões. Os ácidos graxos essenciais parecem necessários para susten-
tar, na adolescência, essa progressiva evolução do órgão.

Infelizmente, a tendência entre muitos adolescentes é consumir alimen-
tos ricos em gorduras saturadas, também ricos em ácidos transgraxos. De
outro lado, há jovens que restringem suas dietas por vários motivos pessoais.
Os jovens atletas são um bom exemplo. Os ginastas restringem as calorias
para permanecerem pequenos e em boas condições físicas. Os lutadores res-
tringem as calorias para permanecerem dentro de sua classe de peso. Os cor-
redores aumentam o consumo de carboidratos e restringem as gorduras (in-
clusive os ácidos graxos), na errada crença de que assim melhorarão a resis-
tência. Os jogadores de futebol americano e os halterofilistas sobrecarregam-
se com alimentos ricos em proteínas e em gorduras saturadas, consumindo
mínimas quantidades de ácidos graxos insaturados. Como veremos adiante,
tais escolhas pessoais podem cobrar seu preço.

FAZENDO O CORPO E A MENTE PASSAREM FOME: ESCOLHAS PERIGOSAS PARA AS JOVENS

A cultura popular impôs tamanhas expectativas sobre as jovens, para que
permaneçam esbeltas e se tornem atraentes, que é quase impossível para elas
uma nutrição saudável e suficiente. Modelos de mulheres magras e cheias de
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curvas induzem as jovens, através de regimes de fome, a perseguirem silhuetas
“sexys”, vistas em capas de revistas pelo mundo todo. Assim, não é de se es-
pantar, de acordo com um estudo, que 60% das jovens de 6 a 12 anos acabaram
desenvolvendo padrões distorcidos de seus corpos, fugindo de um peso ade-
quado para suas estruturas físicas.22 Tais padrões distorcidos de seus próprios
corpos conduzem as jovens sem excesso de peso a adotar, sem necessidade,
dietas restritivas. Um relatório sobre 500 garotas de 10 anos de idade revelou
que espantosos 81% estavam (ou já tinham estado) submetidos a rigorosas dietas.

A obsessão pelo corpo esbelto levou as jovens a repudiarem qualquer
forma de gordura. As dietas resultantes de tais atitudes são notoriamente
pobres em gorduras, especialmente ácidos graxos ômega-3. Em essência, as
jovens, conduzidas por tal padrão de beleza, estão-se privando de ácidos
graxos essenciais.

Recentemente tivemos uma dessas moças em nosso consultório. Tratava-
se de atraente jovem de dezessete anos, dada a repentes de agressão, mau
humor, pânico e acessos de choro incontroláveis. Sofria de severa fadiga crô-
nica. Tomando-se conhecimento de seus hábitos alimentares, tais sintomas
não foram surpresa. Sua mãe comentou: Tania tem tanto medo de gordura, que
freqüentemente come tão somente um bocado de bolachas de água e sal sem gordura.

O cérebro de uma jovem ainda está em evolução. Privando-o de calorias
estar-se-á, bem provável, restringindo seu acesso aos ácidos graxos de que
precisa para tecer sua complexa rede de neurônios. Se elas restringirem a
ingestão de ácidos graxos nesse período crítico, podem comprometer a evo-
lução do cérebro e estabelecer um quadro perigoso para o futuro. Em capítu-
los seguintes mostraremos como o desequilíbrio de ácidos graxos pode con-
tribuir para a agressão, a violência, para perturbações de humor e alterações
de comportamento. Em relação às dietas perigosamente deficientes em ácidos
graxos, seguidas pela maioria dos adolescentes, surge interessante pergunta:
Será que essas dietas contribuem para algumas das grandes dificuldades de
ajustamento social enfrentadas pelos adolescentes de hoje? Poderiam algu-
mas dessas contestações, observadas na cultura da atual juventude, ser devi-
das às alterações profundas na sua estrutura cerebral, decorrentes de anos de
consumo insuficiente das principais gorduras cerebrais ?

A segunda parte dessa questão diz respeito às gerações futuras. Como já
expusemos anteriormente, alguns cientistas acreditam que a adolescência
constitui a fase mais importante para o desenvolvimento de adequadas quan-
tidades de reservas de nutrientes que um dia alimentarão a gestação de uma
criança. Se uma jovem renega o consumo de ácidos graxos neurais, quando
chegar à fase reprodutiva poderá carecer de reservas convenientes para asse-
gurar o desenvolvimento cerebral máximo da criança que vier a conceber.

Dando-se um passo mais à frente, é importante lembrarmos que muitos
jovens que vivem com dietas pobres em ácidos graxos essenciais já recebe-
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ram ácidos graxos inadequados nos primeiros e fundamentais anos de vida.
Assim, não podem mais, sob pena de comprometer irremediavelmente seu
desenvolvimento cerebral, suportar insuficiente consumo de ácidos graxos
essenciais durante a adolescência, que representa outra fase crítica.

O ÁLCOOL E AS GORDURAS CEREBRAIS NOS ANOS DE ADOLESCÊNCIA

A adolescência é também a época em que os jovens iniciam suas expe-
riências com o álcool. É válido lembrarmos o trabalho dos Drs. Pawlosky e
Salem, dos Institutos Nacionais de Saúde, que estudaram os efeitos do álcool
sobre o sistema nervoso e observaram que o álcool pode romper os ácidos
graxos (especialmente o ADH) das membranas cerebrais. Eles escreveram:
estudos de casos de baixas concentrações de ADH (22:6n3) no sistema nervoso mos-
traram que estão associados com perda de funções do sistema nervoso.24 De acordo
com o neurologista Jean-Marie Bourre, o efeito do álcool sobre o cérebro, em
pessoa que já esteja com baixo nível de ácidos graxos, como o ácido alfa-
linolênico (podemos incluir também o ADH), é ainda mais pronunciado.

ADULTOS: MANTENDO UM DESEMPENHO MÁXIMO DO CÉREBRO

Todos os períodos críticos de desenvolvimento orgânico são importantes
para a formação de base saudável sobre a qual será edificada a idade adulta.
A juventude tem enorme impacto sobre a saúde do corpo e sobre as reservas
orgânicas. A passagem do tempo afeta o desgaste decorrente dos efeitos do
estresse, inevitável na nossa vida moderna, que pode influenciar nosso esta-
do atual de saúde. A idade adulta é também crítica, porque muitos processos
orgânicos de reconstrução e reparação não são mais tão eficientes como na
juventude.

À medida que envelhecemos, a habilidade de produzirmos ácidos graxos
neurais de cadeia-longa torna-se menos eficiente, porque as enzimas neces-
sárias para convertê-los começam a se desgastar. Isso significa que as fontes
existentes na dieta se tornam mais importantes. Enquanto envelhecemos, os
efeitos cumulativos dos radicais livres sobre o tecido cerebral ficam mais acen-
tuados. Com o aumento da atividade dos radicais livres, temos crescente pe-
roxidação de lipídios, ou gorduras rançosas. Assim, a reposição de ácidos
graxos danificados, nas membranas cerebrais, pode ser importante para a
preservação das funções do cérebro, enquanto nos tornamos mais velhos. É
durante a idade adulta que muitas mudanças do cérebro, iniciadas na juven-
tude, começam a manifestar seus efeitos.

Foram recentemente enfatizados, pelas anotações de vários cientistas em
trabalho independente, a importância do equilíbrio dos ácidos graxos e o papel
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do ADH sobre as funções mentais na idade adulta. O Dr. David Kyle, revi-
sando os dados do estudo de Framingham, constatou desde logo a evidência
de que pessoas com baixo nível de ADH, na idade adulta, estavam mais su-
jeitas a desenvolverem demência, ao envelhecerem.25 O Dr. Peter Marksubury,
da Universidade de Kentucky, fez observações, não publicadas, que pacien-
tes de Alzheimer têm 30% menos ADH em seus cérebros do que os não porta-
dores dessa enfermidade.26 O Dr. Paavo Rickkinen constatou que ratos enve-
lhecidos possuem ADH mais baixo no cérebro, sendo tal fato associado à res-
posta mais pobre do eletroencefalograma.27 O Dr. Ernst Schaefer, do “Centro
de Nutrição Humana de Idosos”, da Universidade de Tufts”, descobriu que
um nível baixo de ADH é risco significativo para a demência.28

Esses e outros estudos apontam para o ADH e para outros ácidos graxos
como sendo nutrientes críticos na idade adulta. No próximo capítulo, exami-
naremos os efeitos dinâmicos dos ácidos graxos no desempenho do cérebro e
nas estratégias que podemos utilizar para manter as funções cerebrais em seu
ponto mais alto.
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Nesta seção examinamos os aspectos específicos das funções cerebrais afeta-
das pelas gorduras e óleos. Conforme o leitor avançar, encontrará alguns rela-
tos comoventes. Embora as histórias e a pesquisa sejam muito excitantes e pos-
sam compeli-lo a fazer experiências com os ácidos graxos, há muitas palavras
acauteladoras que gostaríamos que levassem em conta.

CUIDADOS

1. Conquanto possamos descrever casos em que um ácido graxo específico
produziu resultado desejado, outra pessoa com sintomas similares pode reque-
rer um equilíbrio de gorduras um pouco diferente. Por exemplo, o ADH pode
ajudar um adulto com problemas de humor ou de comportamento, mas outro
pode requerer o AGL. Uma criança com problemas de atenção pode responder
ao óleo de linho, enquanto que outra pode piorar com este, mas responder ao
óleo de prímula.

2. Em alguns distúrbios do cérebro, ácidos graxos de cadeia longa, como
o ADH, realmente se acumulam em níveis altos. Crianças com autismo, por
exemplo, quase sempre respondem mal quando administradas com ácidos
graxos de cadeia longa, ou com fosfatidilserina, se bem que possam parecer
necessitar deles. Situação similar pode surgir com distúrbios em que os áci-
dos graxos de cadeia longa pioram a condição.

3. Testes de laboratório são às vezes necessários para se determinar os
ácidos graxos requeridos em dada circunstância. Qualquer pessoa com per-
turbação no cérebro é aconselhada a procurar as recomendações de um espe-
cialista da área.
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4. Se tomar suplementos de ácidos graxos e sentir qualquer tipo de pro-
blema, interrompa o suplemento e consulte um profissional de saúde espe-
cializado em nutrição com ácidos graxos. Mesmo os ácidos graxos sendo muito
seguros, alguém com perturbação cerebral pode ser extremamente sensível à
fórmula molecular do ácido graxo em utilização. Isso terá mais sentido se
você voltar aos capítulos 3 e 4 para rever a análise dos diferentes caminhos
percorridos pelos ácidos graxos.

5. A utilização de ácidos graxos suplementares é apenas uma parte do
quebra-cabeças para se restaurar o equilíbrio dessas substâncias; assegurar-
se de que os sistemas de transporte e as enzimas estão trabalhando apropria-
damente é vital. Além disso, certos minerais-traço, vitaminas e nutrientes aces-
sórios devem ser empregados para tornar o sistema completamente funcio-
nal. É também importante que se evitem gorduras prejudiciais. Às vezes, até
gorduras saturadas específicas são necessárias!

6. Compreenda que, embora saibamos hoje muito mais do que sabía-
mos há 5 anos acerca dos ácidos graxos e do cérebro, ainda estamos nos está-
gios iniciais. Portanto, podemos esperar que o nível de sofistificação apresen-
tado nos capítulos seguintes possa melhorar com o passar dos anos. Além
disso, pessoas das mais competentes no campo dos ácidos graxos e da quími-
ca cerebral discordam a respeito da significação de certas descobertas. Assim,
você também pode desejar perseguir esses pontos de vistas alternativos.

7. Os ácidos graxos são substâncias biológicas potentes ao extremo. As pro-
porções ingeridas são muito importantes. Você pode, inadvertidamente, criar
um desequilíbrio ao consumir demasiada quantidade de certo ácido graxo.
A chave é conhecermos o que estamos fazendo e tomarmos decisões inteligentes.

8. A distinção feita entre doenças físicas e mentais, ou entre distúrbios
neurodegenerativos e de comportamento é, de certa maneira, artificial. Acre-
ditamos que essas distinções não estão bem definidas, como gostaríamos de
acreditar, mas que as utilizamos por facilitarem a compreensão ou a comuni-
cação de nossas idéias.

9. A nutrição é apenas uma parte da equação. Há muitos fatores não-
nutricionais que se combinam para influenciar as funções do cérebro.

10. Os ácidos graxos podem modificar as exigências de dosagem dos
medicamentos. Isso foi mostrado, por exemplo, com antidepressivos como o
Prozac e com a insulina. Pode haver tais efeitos com muitos remédios, talvez
pelo modo com que os ácidos graxos adequados possam melhorar as in-
terligações dos receptores com os neurotransmissores e outras substâncias.
Os ácidos graxos devem também ser usados com grande cuidado por pes-
soas que se estejam tratando com medicamentos anticoagulantes (que afi-
nam o sangue). Se o leitor estiver sob alguma medicação, deverá falar com
seu médico acerca da monitorização da dosagem de seu remédio, em relação
às necessidades de ácidos graxos.



11. A introdução dos ácidos graxos no sistema nervoso pode ser muito
lenta. Embora alguns pacientes descritos neste livro se recuperassem muito
rapidamente de suas doenças, outros podem precisar de muito mais tempo.
Não é incomum que o restabelecimento exija de 6 meses a 2 anos.

12. A Vitamina E e outros antioxidantes devem ser utilizados sempre que
os suplementos de ácidos graxos forem usados. Isso ajuda a proteger contra a
formação de gorduras rançosas (lipídios peroxidados) no organismo.

13. Ainda que os ácidos graxos insaturados tenham sido aqui enfatiza-
dos, às vezes há necessidade de terapias com gorduras saturadas específicas.
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CAPÍTULO 9

PROTEGENDO O HUMOR E O
COMPORTAMENTO

Henrieta já tinha passado por tudo isso antes. Quando os meses do outo-
no se aproximavam, seu humor começava a piorar. Tornava-se cada vez mais
difícil conduzir seu trabalho como conselheira de saúde mental. Com o pas-
sar dos dias, a vontade de simplesmente se deitar e fugir do mundo era mais
forte do que na véspera. Henrieta passou por impulsos de suicídio, que ela
enfrentou recorrendo ao sono. Sua depressão era severa e requeria tratamen-
to com medicamentos. Contudo, ela não estava preparada para um tratamento
com solução a longo prazo.

Henrieta dirigiu-se ao nutricionista Robert Crayhon, em Nova York. Uma
estratégia nutricional foi planejada, e a princípio teve impacto modesto. Numa
tentativa de ajustar mais cuidadosamente seu programa, ela começou a to-
mar doses suplementares de gorduras AEP, ADH e Fosfatidilserina. O efeito
sobre seu humor foi poderoso. Como conselheira de saúde mental, ela conhe-
cia muito bem os sinais, sintomas e o trabalho enfadonho de tratar de um
distúrbio de humor. Como sofredora, ela era agudamente sensível a qualquer
coisa que lhe pudesse trazer alterações da espiral dirigida para baixo. Os áci-
dos graxos essenciais tornaram-se o fundamento de sua recuperação.1

Essa não é diferente da situação do jovem Colin, um menino de 9 anos
dado a explosões de agressão. Ele cresceu numa família que o criou de
maneira dócil e não violenta. Não havia, em sua casa, televisão ou jogos de
vídeo, e nenhuma das coisas que apresentam imagens de violência e de
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agressão. Porém, Colin era irracionalmente agressivo com seus irmãos,
colegas de classe e com outras crianças. Seus pais, um dos quais era
médico, proporcionaram-lhe dieta bem equilibrada e livre de lanches de
pequeno valor alimentício. Mesmo isso não foi suficiente para reduzir a
agressividade de Colin.

A dieta de Colin foi modificada para melhorar a ingestão de ácidos graxos
ômega-3. Além disso, ele começou a tomar ADH e AGL em suplementos,
diariamente. Desde o início do programa de ácidos graxos, alterações de seu
humor mostraram-se confortadoras. Como a mãe hoje o descreve, ele está cal-
mo, cortês e atencioso. Temos passado muito pouco por explosões de agressividade.

As experiências de Colin e de Henrieta vêm somar-se a um conjunto cres-
cente de provas que interligam os ácidos graxos essenciais às funções cere-
brais. A interrelação está sendo esclarecida por meio de descobertas no cam-
po emergente do que alguns denominam neurociência nutricional.

Definindo melhor esse campo, em 1995, dois cientistas dos “Institutos
Nacionais de Saúde” publicaram um trabalho fundamental, renovador,
entitulado “Ácidos graxos poliinsaturados da dieta e a depressão”. Ao anali-
sarem muitos trabalhos científicos a respeito desse assunto, os Drs. Joseph
Hibbeln e Norman Salem escrevem: Nós postulamos que ácidos graxos poliinsa-
turados de cadeia longa adequados, particularmente o ADH, podem reduzir os graus
de depressão, da mesma forma que os ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 podem
reduzir as doenças arteriocoronárias.

Em seu tratado, eles se adiantam para além da depressão, sugerindo que
bom número de distúrbios do humor e do comportamento podem ser afeta-
dos por ácidos graxos da dieta. Eles declaram: Embora apresentemos um caso
para a associação entre a depressão e a deficiência de ADH, as relações entre ácidos
graxos poliinsaturados da dieta e os distúrbios afetivos e psicóticos, bem como as
características de personalidade do tipo A, a impulsividade e a violência, também
podem ser importantes.2

Hibbeln e Salem não são os primeiros a propor tal interligação. No come-
ço dos anos 80, Donald Rudin, médico, publicou um dos mais intrigantes e
provocativos trabalhos interligando o desequilíbrio dos ácidos graxos a certo
número de distúrbios psicológicos. David Horrobin, médico de Nova Escó-
cia, elaborou trabalho semelhantemente digno de nota, relacionado com o
assunto das perturbações cerebrais e os ácidos graxos.

As descobertas e conclusões desses e de outros pesquisadores estabelece-
ram um padrão para nova e provocante iniciativa. Eles podem derramar uma
luz comum sobre as origens de vasta gama de perturbações de saúde que, até
agora, têm sido encaradas como distúrbios separados e distintos.

É certo haver muitos fatores que exercem influência sobre nosso humor e
nossas emoções. As circunstâncias da vida, as crenças, os padrões de educação,
os relacionamentos com os membros da família – todos esses influenciam em
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profundidade nosso estado emocional. Contudo, o potencialmente poderoso
efeito dos ácidos graxos abre janela inteiramente nova de oportunidades.

Uma dessas perturbações é a depressão, doença cuja incidência vem au-
mentando em cada geração, desde 1900.3 O que é que nos compele a acreditar
que a depressão possa estar ligada às gorduras e ao ácidos graxos essenciais
da dieta?

É A DEPRESSÃO DEVIDA AO DESEQUILÍBRIO DOS ÁCIDOS GRAXOS?

Há pouco tempo, estávamos em Filadelfia apresentando uma palestra no
simpósio mundial dos “Institutos para a realização do potencial humano”.
Esse é um grupo que ajudou a destruir alguns dos velhos mitos acerca dos
limites da capacidade do cérebro. Estava reunida uma assembléia de
neurocirurgiões, especialistas de medicina espacial, terapeutas, nutricionis-
tas, bioquímicos e educadores. Meu tópico se intitulava “Os ácidos graxos
essenciais, a arquitetura neural e as doenças do sistema nervoso”. Meu maior
desafio foi comprimir os volumes de material e ainda capturar a essência
dessa estória fascinante numa preleção de meros 90 min.

Quando a hora das perguntas e respostas finalmente chegou, uma médi-
ca da China levantou-se para lembrar-me que, por séculos, em seu país se
considerava a ingestão de peixe como a de um importante alimento para se
obter um desempenho mental melhor e um humor feliz e equilibrado. Ela estava
correta, naturalmente.

A observação de práticas culturais sempre nos têm dado visão penetrante
em soluções para nossos problemas. Uma pista curiosa interligando as gor-
duras do cérebro às depressões nos veio de culturas consumidoras de gran-
des quantidades de peixes – elas possuíam mais baixas incidências de de-
pressão.4 Pessoas da América do Norte e da Europa tinham taxas de depres-
são praticamente 10 vezes mais altas do que pessoas de Taiwan, que é socie-
dade consumidora de peixe.5

A incidência da principal depressão era quase 7 vezes mais alta na Amé-
rica do Norte (dependendo da cidade escolhida) do que em Hong Kong.6

Num estudo japonês, a taxa de depressão era inferior a 1%.7 Numa vila rural
de pescadores do Japão, os psiquiatras não puderam encontrar sequer uma
pessoa com depressão digna de nota.8

Há anos atrás, podíamos não possuir meios possíveis para explicar por-
que o consumo de peixe era capaz de afetar o humor. Entretanto, quando
verificamos que os peixes são a mais rica fonte de ácidos graxos neurais, como
o ADH, e que esses ácidos graxos podem influir nas funções de transmissão
dos nervos, tudo começou a fazer sentido. Além da evidência cultural, há
pistas adicionais.
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HÁ ALGUMA ANTIGA RECEITA PARA DEPRESSÃO?

Um livro curioso foi publicado em 1652, intitulado “A anatomia da melan-
colia”. Melancolia, naturalmente, é palavra antiga, usada para descrever per-
turbação semelhante à qual chamaríamos hoje de depressão. Nesse livro, o au-
tor recomenda dieta pobre em gorduras, recomenda óleo de borragem e consu-
mo de peixe. Para casos severos, ele defendia o consumo de miolos de vaca.9

Óleo de borragem, peixe e miolos de vaca! Essa aparentemente estranha
combinação podia ser suficiente para mandar alguém correndo atrás de de-
sinfetantes orais e antiácidos. Mas, sob inspeção mais aprofundada, e basea-
da naquilo que estamos começando a compreender sobre gorduras cerebrais,
ela se torna mais plausível.

O peixe, naturalmente, tem ADH. O óleo de borragem é muito rico em
AGL, que não é uma gordura neural, mas realmente desempenha bom papel
na regulação dos eicosanóides que afetam o cérebro.* Os miolos de vaca seriam
muito ricos em ADH, em ácido araquidônico, em fosfatidilcolina (FC) e
fosfatidilserina (FS). Juntas, essas substâncias podem exercer influência posi-
tiva sobre a depressão. Bioquimicamente, faz sentido. Neurologicamente, tam-
bém faz sentido.

A DEPRESSÃO E AS GORDURAS EM DESEQUILÍBRIO

No capítulo 4, apreendemos a importância de manter o equilíbrio entre
ácidos graxos ômega-6 e os ômega-3. À medida que esse equilíbrio se desloca
para um ou outro sentido, há grande tendência de se desenvolver a doença.
Na maior parte das culturas modernas, o equilíbrio foi deslocado em um sen-
tido: valor alto da relação n-6 para n-3. Em outras palavras, muitíssimo ômega-
6, pouquíssimo ômega-3.

Quando o Dr. Peter Adams e seu grupo em Melbourne, Austrália, estuda-
ram pessoas com depressões de moderadas a severas, descobriram uma ten-
dência que estamos começando a ver muito amiúde. A relação ômega-6 para
ômega-3 foi aumentada, e isso correspondeu a sintomas de depressão. O gru-
po do Dr. Adams concluiu seu julgamento da questão sugerindo que a suple-
mentação nutricional pode trazer benefícios às pessoas deprimidas, através
do equilíbrio das gorduras n-6 para n-3.10

* Interessante, muitas culturas defenderam o consumo de cérebros animais para
melhorar as funções mentais, para equilibrar o humor e para curar problemas dos
nervos. Entretanto, não estamos defendendo os miolos de vaca como sendo uma
solução terapêutica. Somente os citamos como referência histórica.
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O médico belga Michael Maes também descobriu que as pessoas com
depressão possuíam relações de ácidos graxos n-6 para n-3 significativamen-
te maiores em seu sangue, sugerindo que uma tentativa de suplementação por
meio de óleo de peixe em depressões sérias oferece resultado garantido.11

O CASO DE JANET

Janet, de 53 anos de idade, sofria de severa depressão. Ela tinha-se trata-
do com certo número de receitas ao longo dos anos, algumas das quais lhe
trouxeram alívio. Entretanto, sentia-se aborrecida com a idéia de ter de confi-
ar em medicamentos pelo resto da vida e, por isso, procurou alternativas no
reino da nutrição. A análise de laboratório de seu plasma sanguíneo e dos
ácidos graxos das células dos glóbulos vermelhos mostrou certo número de
anormalidades, que incluíam baixo AEP, baixo ADH, baixo AAL e elevada
relação de ácidos graxos ômega-6 para ômega-3.

A terapia baseou-se na restauração do equilíbrio dos ácidos graxos e de
suas trajetórias.

Isso envolveu nutrientes cofatores tais como o zinco, o magnésio, a miacina
e a vitamina C, bem como ácidos graxos essenciais da variedade ômega-3.
Foram-lhe também recomendadas alterações na dieta: restringir carne e con-
sumir peixes de águas frias, como o salmão.

Durante um período de meses, seus sintomas começaram a melhorar subs-
tancialmente. Embora ela ainda requeresse alguns medicamentos, deles ne-
cessitava muito menos do que antes. Esse é, aliás, um padrão visto em alguns
estudos. Os ácidos graxos essenciais parecem aumentar a ação de algumas
drogas antidepressivas.

A AGLUTINAÇÃO DO SANGUE E A DEPRESSÃO

Fatores que causam o espessamento do sangue podem diminuir o oxigê-
nio para o cérebro, e também afetam o humor. Charles Glueck, diretor médi-
co do centro de colesterol do Hospital Judeu de Cincinnati, afirma que taxas
elevadas de colesterol e de triglicerídios no sangue estão fortemente correla-
cionadas com a incidência das que são chamadas de perturbações afetivas.
Essas incluem a depressão, a depressão maníaca, o distúrbio esquizo-afetivo
e outras. Taxas altas de triglicerídios estão também associadas com hostilida-
de e com agressão. Isso vale tanto para os adultos como para as crianças.

Glueck declara que nós mostramos que em pacientes com taxas elevadas de
triglicerídios que estavam em estados depressivos, quanto mais baixamos os triglicerídios
tanto mais aliviamos a depressão.12 Ele baseia suas asserções num importante estu-
do feito por ele e colegas antes de 1994. Eles descobriram que 39% de seu grupo
de estudos com hipertriglicerimidia familiar tinham depressão de leve a seve-
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ra. Logo que foram reconduzidos para uma dieta pobre em gorduras (de 10 a
15%), 91% voltaram a taxas normais em relação à depressão.13

Essa foi uma circunstância em que uma dieta pobre em gorduras foi be-
néfica. Devemos sempre pensar, contudo, que dietas pobres em gorduras e
restritivas em ácidos graxos essenciais podem ser problema para muitas pes-
soas. O ato de se assegurar a ingestão apropriada de ácidos graxos ômega-3
pode ajudar a reduzir os triglicerídios e a evitar a aglutinação do sangue.

A HISTÓRIA DE TERRY

Terry se constitui no testamento vivo para as idéias de Dr. Glueck. Era um
contador, em seus 40 e poucos anos, que se havia tornado agitado, ansioso,
deprimido e irritável. Ele se mostrava inclinado a explosões de irritação e era
intolerante com seus filhos. Isso, não surpreendentemente, também se repe-
tia com sua esposa. No que dizia respeito a Terry, entretanto, era sua memó-
ria decrescente, sua falta de interesse e suas dificuldades para dormir. Isso
tudo começou a afetar o trabalho.

Testes de sangue revelaram triglicerídios agudamente elevados, bem como
colesterol. Ao se analisar a dieta, verificou-se que ele consumia em especial
alimentos de baixo poder alimentício: biscoitos, bolachas, rosquinhas, doces,
batatas fritas, refrigerantes e frangos fritos para viagem. Esses alimentos eram
cheios de gorduras saturadas e não continham fonte alimentar de ácidos graxos
ômega-3.

Por alterações na dieta, com redução de gorduras saturadas e eliminação
de ácidos transgraxos, além de aumento dos ácidos graxos ômega-3, sua vida
lentamente começou a voltar ao normal. À medida que as gorduras do san-
gue diminuíram e seu consumo de gordura para o cérebro aumentou, o hu-
mor voltou para estado mais equilibrado.

A DEPRESSÃO PÓS-PARTO: HÁ ALGUMA CORRELAÇÃO COM ÁCIDOS GRAXOS?

A depressão posterior ao parto afeta grande número de mulheres. A des-
peito de ninguém saber por que, o risco parece crescer a cada gravidez suces-
siva. Em face do que estamos apreendendo acerca dos ácidos graxos e dos
distúrbios do humor, ficamos curiosos a respeito da depressão pós-parto. Para
acrescentarem mais dúvidas à questão, surgiram descobertas sobre anorma-
lidades dos ácidos graxos posteriores à gravidez, como aconteceu, se lem-
brarmos, nos estudos da Dra. Monique Al e de seus colegas, em que descobri-
ram a diminuição de reservas de ADH durante a gravidez, e os níveis de
ADH no sangue mais baixos, após a geração de cada nova criança.15 Os Drs.
Hibbeln e Salem, por sua vez, também fizeram comentários sobre o decrésci-
mo dos ácidos graxos na gravidez. Eles escreveram essa exaustão relativa ma-
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ternal de ADH pode ser um dos complexos fatores que conduz ao risco aumentado de
depressão nas mulheres com idade de procriar, e em períodos pós-parto.16

Eu tenho ouvido os lamentos de muitas mulheres, que disseram nunca
mais fui a mesma pessoa após o nascimento de meu último filho. Dados os novos
conhecimentos a respeito dos ácidos graxos, essa lamentação poderá ser
correspondida com uma investigação do estado geral, no que diz respeito aos
ácidos graxos. Uma tentativa com ácidos graxos ômega-3 pode ser correta.

O DISTÚRBIO OBSESSIVO-COMPULSIVO

Também parece existir relação entre o distúrbio obsessivo-compulsivo
(DOC) e a gravidez. O Dr. Fugen Neziroglu e colegas fizeram estudos duran-
te as entrevistas e o tratamento de mais de 500 pacientes com o distúrbio
obsessivo-compulsivo, nos quais foi observado que o desencadeamento para
muitas mulheres parecia ter início durante a gravidez.

Eles relataram outro grupo de mulheres com distúrbio obsessivo-com-
pulsivo, em que 69% informaram terem seus distúrbios começado, ou piora-
do por causa de alguma coisa ligada à gravidez, ao nascimento ou ao cuida-
do com o recém-nascido. Contudo, em outro grupo, 39% das mulheres havia
desenvolvido os primeiros sintomas do distúrbio obsessivo-compulsivo du-
rante a ou depois da gravidez.17

Homens, crianças e mulheres que nunca tiveram filhos também desen-
volvem distúrbio obsessivo-compulsivo, de modo que a solução para o pro-
blema pode não ser tão simples. Entretanto, se há correlação entre o distúrbio
obsessivo-compulsivo e a gravidez, poderia ser ele devido ao mesmo declí-
nio dos ácidos graxos que se supõe ocorrer na depressão pós-parto? Não há
muita pesquisa referente a essa correlação. Porém, no caso de uma mulher de
seus 30 e tantos anos com distúrbio obsessivo-compulsivo, os níveis de áci-
dos graxos no sangue mostraram-se anormais. Medicamentos e psicoterapia
ajudaram-na a melhorar gradativamente, mas a adição das gorduras cere-
brais fosfatidilserina e ADH ao tratamento fez enorme diferença.

A DEPRESSÃO NA ESCLEROSE MÚLTIPLA

As pessoas acometidas de esclerose múltipla são particularmente sujeitas
à depressão. Isso não é inesperado quando consideramos a dificuldade de
viver com doença tão incapacitante. Todavia, pessoas com esclerose múltipla
parecem sofrer de depressão em grau muito maior do que pessoas com ou-
tras doenças, com semelhantes graus de incapacitação.18

Quando os cientistas estudaram os cérebros de pessoas com esclerose
múltipla, eles acharam redução pronunciada de gorduras cerebrais, tais como
o ADH. Encontraram, ainda, baixos níveis de ácidos graxos ômega-3 no san-
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gue e quase nenhum ácido graxo ômega-3 armazenado nos tecidos adiposos.19

Descobertas como essa deram origem a diversos estudos, em que os ácidos
graxos ômega-3 são administrados às pessoas com esclerose múltipla. Esses
estudos quase sempre mostraram que o humor e a percepção da qualidade
de vida melhoraram. Tomados em consideração em conjunto, eles fornece-
ram evidências adicionais, sugerindo correlação entre ácidos graxos essen-
ciais e doenças neuropsicológicas.20

A FOSFATIDILSERINA E A MELANCOLIA DO INVERNO

Você pode-se recordar de nossa dissertação acerca da fosfatidilserina do
capítulo 4. Ela é uma das unidades estruturais das membranas das células
nervosas e está sendo cada vez mais empregada como suplemento nutricio-
nal, para problemas cerebrais. No interior da estrutura da fosfatidilserina es-
tão contidos ácidos graxos essenciais. Num estudo sobre pessoas com de-
pressão unipolar, os níveis sanguineos de fosfatidilserina estavam abaixo dos
normais.21 A suplementação com fosfatidilserina trouxe alívio aos portadores
de sintomas depressivos.22

O distúrbio sazonal afetivo, a melancolia do inverno, geralmente ocorre em
climas mais ao norte, onde a exposição à luz solar é curta. Há provas se acu-
mulando de que as gorduras cerebrais podem ser úteis também nessas condi-
ções. Quando a fosfatidilserina foi dada às pessoas idosas com melancolia do
inverno, elas sentiram melhoras significativas de seus humores. Além disso,
tiveram melhora em memória e habilidades para manipularem informações.23

Esse estudo é concordante com outros, que demonstraram melhora na de-
pressão sazonal com suplementação de fosfatidilserina.24

TEMOR E FOBIA: QUANDO RAY VOLTOU À VIDA

Ray era um músico de sucesso, que havia passado muitos anos na preferên-
cia do público, uma arena em que ele se sentia confortável. Entretanto, muito
lentamente ele começou a desenvolver temores que o paralisaram de tal manei-
ra que não pôde mais tocar em público. À medida que suas lutas progrediram,
ele se tornou cada vez mais medroso, até para sair de casa ou para desempe-
nhar qualquer atividade de sua vida normal. Ele havia, se transformado num
prisioneiro de si mesmo, destino daqueles que sofrem de agorafobia.

Durante esse período de saúde em declínio, Ray também sofreu de psoría-
se. A psoríase é uma doença da pele, muito difícil de tratar, mas que tem sido
associada com o desequilíbrio dos ácidos graxos essenciais. Alguns casos
melhoram com a suplementação com ácidos graxos.
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Ray começou tomando o ácido graxo ADH, numa dosagem de 200mg/dia.
Durante um período de apenas dois curtos meses seus temores começaram a
diminuir. O mais gratificante foi seu temor de sair de casa ou de se apresentar
público ter desaparecido. Ele avançou tanto em sua recuperação que progra-
mou viagem para Branson, no Missouri, meca para os entusiastas da música
“country”.

Interessante lição surge da experiência de Ray. Muitas pessoas, com hu-
mor e comportamento alterados, se forem observadas atentamente, também
apresentam mudanças na pele, nos cabelos e nas unhas, que sinalizam insufi-
ciência de ácidos graxos. Nós devemos estar alertas em relação a essas pistas
escondidas. Além disso, embora esse seja apenas um caso, ele faz parte da
rede crescente de experiências clínicas que revelam como o desequilíbrio de
ácidos graxos pode afetar nossas emoções mais fundamentais. Ray é apenas
um entre muitos indivíduos cujas fobias responderam à administração de
ácidos graxos por meio de suplementos.

CONTINUAMENTE CANSADOS: OS ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E A FADIGA CRÔNICA

A fadiga crônica é quase sempre acompanhada de um mar de mudan-
ças emocionais. Em 1990, pesquisadores da Escócia e do Canadá deram
notícia de seus estudos sobre suplementação de ácidos graxos essenciais,
em pacientes fatigados com exaustão, fraqueza e concentração deficiente.
Nos pacientes fatigados, os níveis de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 nos
glóbulos vermelhos estavam bem abaixo dos normais. A cada um deles foi
dado um suplemento contendo AGL, AEP e ADH. A suplementação de
ácidos graxos provocou melhoras em 85%, depois de 3 meses. Não somen-
te os sintomas melhoraram, mas também os níveis de ácidos graxos nos
glóbulos vermelhos retornaram ao normal.25 Em contraste, só ocorreu me-
lhora em 17% do grupo-placebo.

PROBLEMAS DE ATENÇÃO E DE HIPERATIVIDADE

Estima-se que 15 milhões de pessoas nos EUA sofram de sintomas de confu-
são, impulsividade e excesso de energia nervosa. Para elas, a vida pode ser luta
difícil e constante. Em algumas salas de aulas dos EUA, mais de metade das
crianças toma a droga estimulante Ritalina. Temos a tendência de achar que a
hiperatividade e a deficiência de atenção só ocorrem em crianças, mas esses pro-
blemas também afetam os adultos. Deve-se perguntar, quais são os fatores subjacen-
tes que dão origem a essas perturbações ? Adicionalmente, quais serão as conseqüências
para nossa cultura em desenvolvimento, se nós não encontrarmos solução?
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SINAIS DE DESEQUILÍBRIO

Por muitos anos, os médicos observaram os sinais gerais de desequilíbrio
de ácidos graxos em pessoas com sintomas de hiperatividade: pele seca, sede
exagerada, freqüente vontade de urinar, cabelos secos e difíceis de pentear, e
alergias. Então, em 1987, os médicos tiveram alguma evidência de gorduras
cerebrais anormais. O Dr. E. A. Mitchell e colegas, por exemplo, descobriram
que crianças com déficit de atenção e com hiperatividade tinham níveis san-
guíneos baixos de ADH e de ácido araquidônico, duas das gorduras-chave
do cérebro.26

Novas evidências apareceram na Universidade Purdue, em 1995, quando
os pesquisadores encontraram níveis baixos de ADH e de ácido araquidôni-
co. Além disso, crianças com distúrbio de hiperatividade e deficiência de aten-
ção foram encontradas com a relação de gorduras ômega-6 para ômega-3 mais
alta. Lembre-se que, quando a relação ômega-6 para ômega-3 se torna muito
alta, ela pode conduzir a menor disponibilidade de gorduras cerebrais. Pare-
ce que isso estabelece as condições para desequilíbrio impróprio dos ácidos
graxos de cadeia longa, no sistema nervoso.27 Isso nos faz lembrar dos adul-
tos deprimidos estudados pelos Drs. Adams e Maes, que tinham a relação de
n-6 para n-3 alta.

No estudo da Universidade Purdue, as crianças que haviam sido ama-
mentadas no seio mostraram-se menos prováveis de adquirir o distúrbio de
hiperatividade e deficiência de atenção. Ademais, quanto maior fosse o pe-
ríodo de amamentação no seio, mais baixa seria a probabilidade de adquirir
o distúrbio de hiperatividade e déficit de atenção. Lembre-se que o leite de
peito é rico em ácidos graxos, tais como AGL, AAL, ADH e ácido araquidôni-
co, mas a maior parte das formulações de leite em pó, até 1997, não conti-
nham nenhum desses ácidos graxos.

Então, em 1996, o grupo da Purdue publicou seu estudo de 96 rapazes,
procurando encontrar relação entre os ácidos graxos ômega-3 e o comporta-
mento. Aqueles que possuíam ácidos graxos ômega-3 mais baixo em seu san-
gue, demonstraram ter mais problemas de aprendizagem e de comportamento
do que aqueles cujos níveis eram normais. As dificuldades de comportamen-
to mais comuns, nos que tinham ácidos graxos ômega-3 em baixa dosagem,
incluíam crises de temperamento, de impulsividade, de ansiedade, de hipe-
ratividade (inquietude) e de conduta.28

Nos estudos acima, houve descoberta comum de diversos sinais de insu-
ficiência de ácidos graxos. Os sinais usuais comprendiam sede excessiva, ne-
cessidade freqüente de urinar, cabelos secos, pele seca. De acordo com o Dr. J.
Burgess, da Purdue, as crianças com esses sinais e com os sintomas dos dis-
túrbios de hiperatividade e deficiência de atenção exibiram perfis anormais
de ácidos graxos, provavelmente mais do que as outras.
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O Dr. Sidney Baker é antigo professor da Escola de Medicina da Universi-
dade de Yale e líder no campo da medicina nutricional e ambiental. Em muitas
das minhas conversas com o Dr. Baker, acabei reconhecendo que ele é fonte
constante de sabedoria, de bom senso e de conhecimentos médicos. Ele tratou
de muitas pessoas que sofriam de problemas de atenção e hiperatividade, e
acredita que o desequilíbrio dos ácidos graxos está entre as mais cruciais questões.

Seu conselho: Procure sempre alterações na pele. É freqüentemente o indicador
que aponta para o desequilíbrio dos ácidos graxos.29

UMA LIÇÃO PARA OS ADULTOS

A deficiência de atenção e o distúrbio de hiperatividade (inquietude), conti-
nuam a afetar muitas pessoas, mesmo quando alcançam a idade adulta. De
fato, distúrbios de humor na idade adulta parecem ser mais comuns se na
infância existiam hiperatividade ou deficiência de atenção. Poderiam os áci-
dos graxos essenciais estar no centro desses problemas? Já como adulto, po-
deria haver saída para se melhorar a ingestão de ácidos graxos essenciais?
Em minha opinião, tanto as crianças como os adultos com problemas de apren-
dizagem, de humor, de atenção e de hiperatividade podem se beneficiar do
reequilíbrio da ingestão de ácidos graxos. Certos suplementos-chave, que
estudaremos mais tarde, podem também ser de grande valia.

VIOLÊNCIA E AGRESSÃO

Cientistas aprenderam, há bastante tempo, que o desequilíbrio dos áci-
dos graxos pode estar associado com a violência e a agressão. Diversos estu-
dos indicaram que dietas pobres em gorduras e em colesterol produziam:

• comportamento agressivo e mais violento;30

• mudanças nas funções  neurotransmissoras do cérebro (serotonina);31

• comportamento agressivo e mais violento, e menos interação social –
ação reduzida da serotonina no cérebro.32

Esses achados, de algumas maneiras, espelham o que está acontecendo
em nossa sociedade. Os resultados mais surpreendentes, contudo, foram re-
velados num estudo de macacos capuchinos criados com dieta utilizando
óleo de milho como a única fonte de ácidos graxos. O comportamento do
grupo degenerou de forma tão ruim que, na idade de dois anos, alguns ani-
mais demonstraram atividade de automutilação.33

Essa dieta deficiente em ômega-3 foi julgada aceitavelmente equilibrada
em gorduras, na época do estudo. Entretanto, não havia dúvida quanto a
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seus efeitos negativos sobre o cérebro. Curiosamente, o óleo de milho foi a
principal fonte de ácidos graxos insaturados, em nossa própria cultura, por
muitos anos.

Parece que as dietas pobres em gorduras, como as que foram descritas,
provocavam mudanças na química cerebral porque não satisfaziam às neces-
sidades do cérebro por ácidos graxos essenciais, em especial os ácidos graxos
ômega-3. Essas dietas pobres em gorduras aparentemente causavam altera-
ções no cérebro, manifestadas sob a forma de comportamento agressivo e
crescentemente violento. Veremos adiante de que modo a suplementação com
ADH pode reduzir a agressão, em adultos saudáveis.

Ao estudarem criminosos violentos numa prisão, alguns médicos encon-
traram muitas anormalidades em ácidos graxos. Os testes de sangue revelaram
níveis muito baixos de ADH em homens violentos e anti-sociais. Outro achado
comum: o colesterol sérico era muito baixo, e todos eles consumiam álcool. Nós
sabemos, dos capítulos precedentes, que o álcool provoca:

• a danificação dos ácidos graxos (ADH) nas membranas do cérebro;
• o bloqueio das enzimas que possibilitam formar nossas próprias gor-

duras cerebrais (ADH), a partir dos ácidos graxos originais da dieta,
tais como o ácido linolênico;

• bloqueia as enzimas necessárias para produzir o mensageiro PGE1.

Lembrem-se dos comentários do Dr. R. J. Pawlosky, que estudou os efei-
tos do álcool no cérebro. Ele lembra que o álcool pode romper a membrana
gordurosa das células nervosas, reduzindo seu conteúdo de gordura cerebral
crítica ADH. Ele ainda enfatiza que menor concentração de ADH no sistema ner-
voso está associada com a perda de funções do sistema nervoso. Os alcoólatras estão
sujeitos a muitos distúrbios cognitivos, que envolvem perda de memória, in-
capacidade de se concentrar e demência. Algumas dessas funções podem ser
moduladas, em parte, pelas concentrações de ADH. A perda, induzida pelo
álcool, de ADH neural, pode fornecer o mecanismo que explica aspectos des-
se comprometimento neurológico.35

A ESQUIZOFRENIA E A CONEXÃO GORDURA

A esquizofrenia também pode englobar o desequilíbrio de ácidos graxos.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) coordenou um estudo mostrando
que a esquizofrenia era mais severa em países com consumo muito alto de
gordura total, e menos severa em nações em que esse consumo era baixo.
O alto consumo de gordura animal costuma-se correlacionar com a baixa in-
gestão de ácidos graxos insaturados de cadeia longa, especialmente ácidos
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graxos ômega-3 como o ADH, os requeridos pela arquitetura cerebral e pelas
funções apropriadas do cérebro.

Os pesquisadores concluíram que a ingestão de gorduras pela dieta parecia
não influir se alguém desenvolvia a esquizofrenia, mas ela influenciava forte-
mente a severidade da esquizofrenia. Isso pode sugerir que a esquizofrenia
possui um componente genético forte, que é grandemente influenciado pelo
tipo de gordura tornado disponível ao sistema nervoso, através da dieta.

A ESQUIZOFRENIA E OS SUPLEMENTOS DE ÁCIDOS GRAXOS

A esquizofrenia é quase sempre dividida em subgrupos: um com sinais
chamados de negativos; e outro com sinais denominados positivos. Os sinais
negativos incluem apatia e retraimento, enquanto os sinais positivos abran-
gem confusões, alucinações e delírios. Em estudo publicado na revista “Pes-
quisas em esquizofrenia”, as pessoas com sinais negativos tinham ácidos
graxos ômega-3, como o ADH, no sangue, em quantidades muito mais bai-
xas. Aquelas com sinais positivos não mostravam tais diferenças.37

Diversos estudos foram conduzidos para determinar se a suplementação
com ácido graxo ômega-3 melhorava a evolução da esquizofrenia. Num de-
les, quando os psiquiatras deram 10g de óleo de peixe, durante 6 semanas,
para pessoas atacadas pela esquizofrenia, houve melhora em 20 sintomas
esquizofrênicos diferentes. Além disso, os níveis de ácidos graxos n-3 no san-
gue melhoraram.38,39

O AGL, do óleo de prímula, também já foi usado com algum sucesso no
tratamento da esquizofrenia.40

A RESPOSTA PARA O ESTRESSE

Alguns médicos têm defendido que a necessidade de ácidos graxos críti-
cos, como o ADH, surge durante a gravidez, para os bebês e durante a infân-
cia – ocasiões em que o cérebro está-se formando. Contudo, nós vimos que as
pessoas com certos distúrbios do humor possuem gorduras cerebrais em pe-
quenas quantidades, e que alguns indíviduos com distúrbios do humor se
beneficiam com a suplementação de ácidos graxos. Nos capítulos preceden-
tes, vimos que muitas fontes de radicais livres podem danificar os ácidos
graxos do cérebro, e que os ácidos transgraxos podem ser transportados para
esse orgão. Ademais, apenas precisamos prestar atenção à pesquisa sobre o
estresse para vermos que existem muitas circunstâncias de vida que podem
conduzir a uma alteração dos ácidos graxos cerebrais. Isso, provavelmente,
faz com que o consumo regular de gorduras cerebrais, ao longo da vida, seja
muito importante para a saúde e para a vitalidade a longo prazo.
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Numerosos estudos mostraram que o estresse causa, de várias formas,
danos aos ácidos graxos delicados do cérebro.41-43 Os hormônios secretados,
como parte da resposta ao estresse, são bem conhecidos quanto a sua capaci-
dade de romper o uso e a formação dos ácidos graxos do cérebro. As mudan-
ças cerebrais devidas ao estresse se assemelham aos efeitos do envelhecimen-
to sobre o cérebro e podem, até mesmo, ocasionar o encolhimento do córtex
cerebral. Em resumo, o estresse crônico provoca o envelhecimento prematu-
ro desse orgão.44

O SUPLEMENTO DE ÁCIDOS GRAXOS E O ESTRESSE

Os suplementos de ácidos graxos podem ser ferramentas úteis para se
neutralizar os efeitos do estresse, ou restaurar as gorduras após períodos de
estresse. Quando você se encontra sob estresse, seu organismo reage de cer-
tos modos previsíveis, que podem ser mensurados. Entre essas mudanças
aparecem a da pressão sanguínea, a da pulsação e a da temperatura da pele.
A reversão do aumento da pressão sanguínea, freqüentemente associada com
o estresse psicológico, foi revertida quando indivíduos foram suplementados
com óleo de borragem e de peixe, fontes de AGL e de ADH, respectivamen-
te.45 Em dois outros estudos, alguns médicos descobriram que a suplementa-
ção com fosfatidilserina reduziu muito a resposta hormonal do estresse, em
relação à intensidade do fator de estresse.46,47

CONCLUSÕES ACERCA DO ESTRESSE E DAS GORDURAS CEREBRAIS

Embora tenhamos mais perguntas do que respostas, parece claro que o
estresse exerce efeito adverso sobre o cérebro, a longo prazo. Parte desse efei-
to talvez seja provocada pelas mudanças nos ácidos graxos. Os Drs. Hibbeln
e Salem, dos Institutos Nacionais de Saúde, enfatizaram essa questão em sua
muito importante obra e sugerem que o estresse pode contribuir para as se-
guintes situações:48

• destruição (rancidificação) dos ácidos graxos essenciais de cadeia lon-
ga, no cérebro;

• reposição inadequada dos ácidos graxos perdidos com ácidos graxos
apropriados;

• eventual destruição dos ácidos graxos de cadeia longa do sistema ner-
voso, que pode produzir perturbações de comportamento, como a de-
pressão.

Se a avaliação deles for precisa, ela pode nos dar nova e poderosa ferra-
menta para o controle das doenças relacionadas com o estresse. Ela também
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pode exigir a suplementação com produtos-chave de ácidos graxos, para tra-
tar extensa gama de distúrbios referentes ao estresse.

Além disso, esse estudo pode sugerir que, conquanto as pessoas tenham
níveis adequados de ácidos graxos na juventude, necessários para proteger o
cérebro mais tarde, ocorrências ao longo da vida podem exigir que ácidos graxos
neurais-chave sejam regular ou periodicamente repostos, através da dieta ou
de suplementação. Nos casos em que os ácidos graxos neurais não foram forne-
cidos durante a juventude, os efeitos do estresse podem ser mais pronunciados,
sendo mesmo mais importante a necessidade de suplementação.

A ESPERANÇA DE SE EQUILIBRAR O HUMOR
E O COMPORTAMENTO

Estamos ainda nos primeiros estágios da descoberta sobre a importância
dos ácidos graxos essenciais na estrutura cerebral e suas funções. Esse novo
conhecimento vislumbra grande promessa para os indivíduos e, talvez, para
a própria sociedade.



CAPÍTULO 10

PROTEGENDO O CÉREBRO CONTRA AS
DOENÇAS NEUROLÓGICAS

Daniel era um eletricista com 45 anos de idade, de Minnesota. Em 1993,
começou a perceber fraqueza e tremores na mão direita, sempre que tentava
gesticular ou apanhar um objeto. Isso progrediu para paralisia gradual do
braço direito, da perna direita e da face. Por volta de 1996, ele se tornara
incapaz de amarrar os sapatos, ou de abotoar a camisa. Os mínimos movi-
mentos da mão começaram a dar lugar a uma rigidez, que tornava difícil
fazer as coisas mais básicas, como escrever a lápis. Incômodo entorpecimento
e formigamento do braço e da mão passaram a ser constante lembrança de
que algo havia saído fora de lugar.

Seus neurologistas realizaram leitura ótica do cérebro por ressonância
magnética (LORM), e descobriram que uma porção do órgão denominada pun-
ção da ponte do cérebro médio  (“pons-midbrain”) estava sofrendo danificação. As
estruturas nessa área são críticas para o controle dos movimentos. O prognósti-
co era muito mau. Os neurologistas de Daniel lhe disseram para esperar uma
piora gradual e o preveniram para não se iludir com esperanças de qualquer
melhora. A causa era desconhecida e não havia tratamento eficaz.

Em 1996, ele entrou no consultório da Dra. Virgínia Shapiro, de Duluth,
Minnesota. Ela tinha começado a trabalhar em alguns de seus mais difíceis
casos neurológicos, nos quais passou a usar ácidos graxos essenciais específi-
cos. A Dra. Shapiro decidiu que Daniel era um bom candidato para essa tera-
pia e o colocou sob tratamento com o ácido graxo ADH, a uma dose diária de
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300mg. Sua melhora inicial foi encorajadora. Ele lentamente reconquistou
melhor controle sobre seus membros. Como os tremores diminuíram, ele gra-
dualmente readquiriu a habilidade de escrever, de abotoar as roupas e de
executar movimentos finos. Após período de seis meses, houve notável me-
lhora. Por ocasião da elaboração deste livro, era capaz de fazer tudo para si
próprio, e continua a progredir – tudo isso em um homem do qual se espera-
va continuar degenerando indefinidamente.1

Outro caso reforça ainda mais a excitação que está sendo gerada por nos-
sos novos conhecimentos acerca dos ácidos graxos, do cérebro e do sistema
nervoso. Sean sofria de ataques severos e de uma doença chamada atraso de
desenvolvimento global, que o deixava parcialmente paralisado e quase sem-
pre incapaz de interagir dentro de seu mundo. Ele parecia normal até cerca
de 8 meses de idade. Aí, por razões desconhecidas, sua saúde começou a
deteriorar. No dia de sua primeira visita, esse garoto, agora com seis anos,
teve de ser carregado para o consultório. A mãe de Sean informou que ele
raramente caminhava em casa por própria iniciativa, e somente após muita
insistência é que andava um pouco. Seu tono muscular era tão fraco que foi
incapaz de se sentar sobre a mesa de exames, com suas próprias forças. Mes-
mo com seis anos de idade, Sean quase nunca dormia durante a noite toda.
Convulsões intratáveis tornaram a vida de Sean uma luta constante e sua
enfermidade dominava a vida de sua família.

Sean tinha recebido várias formas de tratamento com remédios para as
convulsões, com êxito modesto, mas muito pouco estava sendo feito para
incentivar os problemas motores e de desenvolvimento. Aqui foi que os áci-
dos graxos se tornaram importantes! Sean foi submetido a uma suplementa-
ção de ADH, com dose de cerca de 150 a 200mg por dia. Após o primeiro dia
de terapia, dormiu a noite toda. Isso não era prova alguma, mas sinal encora-
jador, de qualquer maneira. Durante o correr do mês seguinte, contudo, sua
melhora foi inesperadamente boa para alguém com tão severa enfermidade.
Dentro de quatro semanas de terapia com o ADH, em vez de ser carregado,
entrou na clínica com as próprias pernas. Sean foi capaz de sentar-se sobre a
mesa de exames sem ser segurado pela mãe. O mais animador, todavia, acon-
teceu em casa, onde já andava por própria iniciativa e não exigia mais aquela
espécie de insistência, antes rotineira.2

A melhora da hipotonia de Sean, e em outras áreas específicas, foi exci-
tante. Suas convulsões, porém, não melhoraram. O tempo dirá se os ácidos
graxos têm impacto final sobre esse lado de seu sistema nervoso. Entretanto,
sua estória ilustra dois pontos importantes. Primeiro, problemas do sistema
nervoso podem ser bastante complexos. Às vezes, o balanceamento das gor-
duras cerebrais é apenas parte da equação. Segundo, ela ilustra quão profun-
damente o sistema nervoso pode ser alterado, quando a insuficiência de áci-
dos graxos nele reinante é corrigida pela suplementação.
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Daniel e Sean foram vítimas dos distúrbios de seus sistemas sensoriais e
motores. O sistema sensorial consiste do olfato, da visão, do paladar, do to-
que, da audição, da dor, da sensação de pressão e de outros modos de inter-
pretar o mundo à nossa volta. O sistema motor é responsável pelo controle de
músculos e tendões. A capacidade de nos movimentarmos através do mundo
é determinada pelo sistema motor. A integração desses sistemas, sensorial e
motor, é que nos permite mover harmoniosamente pelo ambiente e de viver
num mundo de arredores tão complexos.

Nos casos de Daniel e do jovem Sean, a suplementação de ADH teve efei-
to dramático e pronunciado sobre suas habilidades de sentir e de se movi-
mentar. Em período relativamente curto de tempo, o ADH pareceu mudar o
funcionamento das partes sensoriais e motoras de seus cérebros. Não pode-
mos dizer, com certeza, como exatamente o ADH foi capaz de fazer isso. Mas
daquilo que sabemos da estrutura do cérebro, e com o que aprendemos dos
estudos científicos ao longo dos últimos vinte anos, podemos especular que o
equilíbrio apropriado dos ácidos graxos foi restabelecido nas delicadíssimas
membranas das próprias fibras nervosas. Pela restauração do equilíbrio, os
neurônios podem ter começado a atuar normalmente, o que forneceu melhor
controle dos músculos e de outras funções.

Nos exemplos anteriores, o ADH foi o nutriente que reparou as funções
cerebrais. Entretanto, em outras circunstâncias, podia ter sido o AGL (ácido
gama-linolênico), o AAL (ácido alfa-linolênico), ou uma combinação de subs-
tâncias gordurosas. Deve se dar cuidadosa atenção ao equilíbrio de ácidos
graxos existentes em pessoas com tais moléstias, antes de simplesmente co-
meçar a suplementação. A razão para isso se tornará mais clara, à medida que
o leitor prosseguir na leitura deste capítulo.

Conforme apreendemos mais sobre o papel das gorduras e dos óleos no cére-
bro, temos certeza de que esses conhecimentos mudarão radicalmente nosso en-
foque sobre as doenças do sistema nervoso. Entre elas, a esclerose múltipla.

ESCLEROSE MÚLTIPLA

Pelo fato de 75% da capa de mielina, que reveste os nervos, ser constituí-
da de gordura, os médicos têm demonstrado curiosidade e dúvidas sobre as
mudanças nos ácidos graxos poderem estar envolvidas na esclerose múltipla
(EM), doença em que a bainha de mielina é destruída. A incidência de escle-
rose múltipla parece estar crescendo no mundo todo. Esse fato coincide com
a diminuição do consumo de ácidos graxos essenciais e aumento na ingestão
de gorduras em geral.

O Dr. Roy Swank foi dos primeiros a introduzir o conceito de tratamento
da esclerose múltipla baseado nas gorduras da dieta. Ele reproduziu estatísti-
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cas, mostrando que países com as taxas mais altas da doença também consu-
miam altas taxas de gorduras saturadas. A ingestão de gorduras saturadas,
em alta escala, comumente significa baixo consumo de ácidos graxos ômega-3.
O trabalho pioneiro do Dr. Swank estendeu-se por 34 anos. Milhares de pacien-
tes se beneficiaram de suas recomendações dietéticas para modificar a inges-
tão de gorduras.3

O programa Swank envolvia:

• Consumo de gorduras saturadas não maior do que 10g/dia.
• Ingestão diária de 40 a 50g de óleos poliinsaturados.
• Abstenção de margarina, de banha e de óleos hidrogenados.
• Uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau, diariamente (embo-

ra sejam preferíveis outros óleos de peixe).
• Consumo de peixes, três ou mais vezes por semana.

O sucesso do programa do Sr. Swank, combinado com o conhecimento de
que a mielina é feita de gordura, encorajou muitos médicos a estudarem o
papel dos ácidos graxos essenciais na esclerose múltipla. Quando os cientis-
tas estudaram a substância branca dos cérebros de pessoas com esclerose
múltipla, encontraram acentuada redução de ácidos graxos neurais, tais como
o ácido araquidônico e o ADH. Também acharam baixos níveis de ácidos
graxos ômega-3 armazenados nos tecidos adiposos.4

A PREDISPOSIÇÃO PARA A ESCLEROSE MÚLTIPLA COMEÇA NA INFÂNCIA?

Os médicos têm indagado, por muitos anos, se acontecimentos do início
da vida desempenharam algum papel na suscetibilidade para a esclerose
múltipla. Em 1994, aqueles que examinaram os históricos alimentares do tem-
po de criança de pessoas com esclerose múltipla encontraram uma surpresa.
As pessoas que foram acometidas de esclerose múltipla não tinham sido
amamentadas com leite materno, ou receberam essa forma de nutrição por
tempo muito curto, quando comparadas com pessoas que não desenvolve-
ram a doença.5 Lembrem-se que o leite de peito contém muito mais gorduras
vitais para o cérebro do que o leite de vaca e os leites em pó, e estes, até 1997,
não continham ADH, em absoluto. Se a esclerose múltipla estiver associada
com a alimentação inicial de mamadeiras, significa que o sistema nervoso,
em sua formação, não recebeu suficiente ADH.

Essa dependência da dieta pode ter influído no desenvolvimento da es-
clerose múltipla em pessoas que possuíam suscetibilidade genética.

Enquanto freqüentamos o Departamento de Neurologia e de Neuroci-
rurgia da Universidade Estatal Russa de Medicina, em Moscou, tivemos
profundas discussões com o Dr. Yvgeny Gusev, Presidente da Sociedade
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Russa de Neurologia, Acadêmico da Academia Russa de Neurologia e Aca-
dêmico da Academia Russa de Ciências Médicas. Seu grupo havia estuda-
do os fatores de risco para o desenvolvimento da esclerose múltipla, na
Noruega e na Rússia. Eles observaram que o consumo regular de carne e de
pouco peixe na infância constituíam fatores-chave de risco no desenvolvi-
mento da enfermidade.6 Se essa associação for provada verdadeira, pode-
mos explicá-la como decorrente da proteção que o cérebro recebe, contra os
ataques auto-imunes, mais tarde na vida, graças ao alto conteúdo de ADH
de dietas baseadas em peixe. Repetimos, essa proteção se estende até a ida-
de adulta. Essa idéia é sustentada por evidência experimental, já obtida anos
atrás, com animais.7

POR QUE OS ESQUIMÓS NÃO ADQUIREM ESCLEROSE MÚLTIPLA?

Essas descobertas são mais plausíveis se o leitor lembrar que os povos
esquimós parecem protegidos contra ataques auto-imunes e danos tóxicos
para o sistema nervoso, em função de seu alto consumo de alimentos mari-
nhos contendo AEP e ADH. Eles parecem ser particularmente resistentes ao
desenvolvimento de esclerose múltipla. Nesta altura, a explicação mais lógi-
ca é que o alto conteúdo de ácido graxo ômega-3 da dieta os protege, e ainda
fornece subsídios para a defesa do importante papel dos ácidos graxos no
tratamento da esclerose múltipla.8-10

O TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA COM ÁCIDOS GRAXOS

Diversas tentativas de tratamento foram conduzidas, usando-se ácidos graxos
na esclerose múltipla. Algumas empregaram suplementos de ácidos graxos ômega-
6; outras, de ácidos graxos ômega-3. Os resultados desses tratamentos foram mis-
tos.11 Isso pode ser por causa do planejamento experimental e da falha em levar em
conta o equilíbrio completo dos ácidos graxos. Geralmente, pessoas com esclerose
múltipla que começaram mudanças da dieta logo no início da doença mostraram
melhores benefícios.

O Dr. David Perlmutter, neurologista de Naples, Flórida, utilizou-se de
controles da dieta em casos de esclerose múltipla, por muitos anos. Ele decla-
ra que o balanceamento dos ácidos graxos é uma das ferramentas mais críticas em
meu tratamento de pacientes com esclerose múltipla. A utilização de dieta pobre em
gorduras saturadas, que é enriquecida com ácido gama-linolênico de óleo de prímula,
e um programa de suplementação rico em ômega-3, tem ajudado muito meus pacien-
tes. A chave é a intervenção prematura na doença.12
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PROTEGENDO CONTRA O ATAQUE CEREBRAL

Ataque cerebral, ou derrame, é um termo que hoje os médicos usam para
designar o acidente vascular cerebral, tendo em vista que os efeitos da altera-
ção repentina do suprimento de sangue para o cérebro são muito semelhan-
tes aos do ataque do coração (quando o suprimento de sangue para o coração
é abruptamente interrompido). Do ataque cerebral resulta uma lista de pro-
blemas decorrentes da alteração, por espaço de tempo breve ou prolongado,
do suprimento de sangue para o cérebro.

Uma vez que a qualidade da dieta e o estilo de vida constituem fatores que
nos colocam em risco de ataque cerebral, constataram os médicos que os ácidos
graxos essenciais desempenham papel relevante no seu desencadeamento. Em
pesquisa feita em 1995, homens que haviam sofrido acidentes vasculares cere-
brais foram comparados com homens que não os sofreram. Os médicos desco-
briram que, para cada 0,13% de aumento do AAL sanguíneo, houve diminuição
de 37% no risco de sofrerem o acidente.13 Em outras palavras, à medida que o
nível do ácido graxo ômega-3 aumentou no sangue, o risco de acidente vascular
cerebral diminuiu. Em outro estudo, os médicos verificaram que, à medida que o
consumo de vegetais crescia, o risco de acidente vascular cerebral diminuía.14

Não constitui total surpresa que o aumento na ingestão de frutas e verduras
abaixa a incidência de acidente vascular cerebral. O consumo de várias espécies
de vegetais (de folhas verdes) aumenta a ingestão de ácidos graxos ômega-3, ao
mesmo tempo que o consumo de frutas e vegetais aumenta a disponibilidade
de antioxidantes, elementos-traço e outros nutrientes. Além do mais, a alimen-
tação com mais frutas e vegetais tende a reduzir o consumo de carne e de outras
fontes de gorduras saturadas (na porcentagem das calorias totais).

Num estudo, pessoas que comeram pelo menos duas refeições de peixe
por mês (ricas em AEP e ADH) tiveram redução significativa de risco poten-
cial de acidente vascular cerebral, bem como redução de risco de sangramen-
to no cérebro, ao passo que as pessoas que comeram mais de quatro refeições
de carne por semana tiveram aumento de risco de todos os tipos de acidentes
vasculares cerebrais combinados.15

Qualquer pessoa que tenha tido ataque do coração corre maior risco de
sofrer acidente vascular cerebral. Num grupo de pessoas que já tinham sofrido
ataque do coração, aquelas que adotaram o hábito de comer peixe, duas a três
vezes por semana, tiveram redução de 30% na taxa de mortalidade durante os
2 anos seguintes, comparadas com as que não fizeram tal mudança na dieta.16

ÁCIDOS GRAXOS E FATORES DE RISCO PARA ATAQUES CEREBRAIS

Os médicos identificaram vários fatores que contribuem para aumentar o
risco de acidente vascular cerebral; dentre eles, os principais são:



 PROTEGENDO O CÉREBRO CONTRA AS DOENÇAS NEUROLÓGICAS    135

• Alta pressão do sangue.
• Aterosclerose (estreitamento de vasos sanguíneos por placas).
• Diabetes.
• Colesterol elevado.
• Consumo de álcool.
• Tabagismo.
• Problemas de ritmo cardíaco (fibrilação atrial, etc.).

Em todas essas categorias de risco, os ácidos graxos essenciais partici-
pam da situação. Por exemplo, a pressão sanguínea é consistentemente
,mais baixa em pessoas que consomem peixe com regularidade.17,18

Na aterosclerose, as gorduras do sangue costumam ser elevadas, mas os
níveis dos ácidos graxos ômega-3 são baixos. No diabetes, os níveis de
ácidos graxos ômega-3 são comumente anormais, junto com aumento de
peróxidos de lipídios (gorduras rançosas no sangue). O colesterol elevado
está, com freqüência, associado com baixa ingestão de ácidos graxos ôme-
ga 3. O álcool possui a capacidade de destruir importantes ácidos graxos
neurais, bem como de bloquear a ação das enzimas que formam ácidos
graxos neurais a partir de seus precursores. O fumo pode, indiretamente,
afetar os ácidos graxos, porque a fumaça dos cigarros contém poderosos
oxidantes e radicais livres, que destroem antioxidantes e danificam os
ácidos graxos neurais. A vitamina C é especialmente afetada, sendo sua
presença muito mais baixa nos fumantes, em relação aos não fumantes.19

Parece haver evidência de que os ácidos graxos possuem alguma influên-
cia sobre a arritmia. A fibrilação atrial, ventricular, e outras arritmias
podem ser a causa de quantidades inadequadas de sangue para o cérebro.
Elas podem contribuir para os ataques do coração e para acidentes vascula-
res cerebrais. É bem conhecido o fato de que os ômega-3 têm poderoso
impacto na condução elétrica dos nervos. Além de ser uma bomba, o
coração é também um órgão elétrico. As contrações do músculo cardíaco
são precedidas por impulsos nervosos. Atualmente, existem  estudos suge-
rindo que os ácidos graxos essenciais, em particular os ômega-3, podem
influenciar as arritmias do coração e afetar visivelmente o eletrocardiogra-
ma. Um estudo mostrou que o óleo de peixe reduziu a arritmia de grupo
que sofre dessa anormalidade.20,21

À medida que envelhecemos, o suprimento de sangue para o cérebro
declina gradualmente. Como mostramos no capítulo 3, esse processo co-
meça na infância e está intimamente ligado ao nosso consumo de ácidos
graxos essenciais. Um meio de preservar os suprimentos de sangue para o
cérebro, ao longo da vida inteira, é assegurar permanente e adequado
equilíbrio dos ácidos graxos.
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DORES DE CABEÇA DO TIPO HEMICRANIA

Supõe-se que a dor de cabeça do tipo hemicrania esteja relacionada com
alterações nos vasos sanguíneos do cérebro. Uma vez que os ácidos graxos
essenciais afetam os mensageiros que influem sobre os vasos do cérebro, al-
guns médicos acreditam que a suplementação com ácidos graxos pode ser
útil no tratamento da hemicrania. Num grupo de teste com 15 pessoas que
sofriam de hemicranias severas e que não respondiam às medicações, foi
ministrada suplementação com AEP e ADH, obtendo-se redução na severi-
dade da dor e em sua freqüência.22

Outro grupo, com severa hemicrania, recebeu óleo de peixe durante 6 se-
manas, e em seguida lhes foi dado um placebo. Enquanto estavam recebendo
óleo de peixe, a intensidade e a freqüência da hemicrania foi reduzida signifi-
cativamente em 5 das 6 pessoas.23 O óleo de peixe pode não ser a solução final
para as dores de cabeça do tipo hemicrania, mas os estudos referidos indicam
possível ação curativa dos ácidos graxos. Devemos acreditar no efeito benéfico
do equilíbrio dos ácidos graxos e de seus cofatores. O magnésio, por sua vez, é
um dos minerais críticos muito útil no tratamento da hemicrania.

OS ÁCIDOS GRAXOS REALMENTE AFETAM OS
TUMORES CEREBRAIS?

Em 1996, enquanto fazíamos uma conferência sobre lesões cerebrais, tive-
mos o privilégio de passar vários dias com o neurocirurgião de Nova York,
Dr. Mehi Domacescu. Quando lhe perguntamos qual tinha sido, nos últimos
20 anos, no campo de sua atuação, a observação mais marcante, ele rapida-
mente respondeu: o crescimento dramático dos tumores cerebrais. A despeito dos
avanços nas técnicas de diagnóstico, na cirurgia e na terapia por radiação, o
tempo de sobrevida para os portadores de tumores cerebrais permanece infe-
rior a 1 ano. Os médicos não estão inteiramente seguros sobre a origem des-
ses tumores, o que torna difícil o planejamento das estratégias de tratamento.

Em seguida às nossas conversas com o Dr. Domacescu, começamos a
conjecturar se o desequilíbrio dos ácidos graxos essenciais podia estar rela-
cionado com o desenvolvimento dos tumores cerebrais. Então, revisamos a
pesquisa do Dr. Douglas Martin e col., que estudaram o conteúdo de ácidos
graxos do mais prevalente dos tumores cerebrais, o glioma maligno. Seu grupo
descobriu que o conteúdo de ADH do glioma maligno era somente a metade
dos níveis encontrados nos tecidos cerebrais normais utilizados para compa-
rações.24 E o ácido linoléico (AL) era muito alto no tecido maligno, quando
comparado com tecidos não malignos. Outros pesquisadores igualmente en-
contraram elevado AL e baixo ADH em vários tipos de tumores cerebrais.25,26
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O grupo do Dr. Martin observou que a terapia com ácidos graxos podia
auxiliar as terapias correntes, com as seguintes constatações: A suplementação
com ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) demonstrou ser capaz de alterar a compo-
sição dos ácidos graxos poliinsaturados no tecido cerebral normal, e também no tecido
cerebral anormal implantado intracerebralmente (em animais de laboratório). Os áci-
dos graxos administrados intravenosamente se incorporaram mais rápido nas células
do tumor do que no tecido cerebral normal. Essa capacidade de alterar a composição
de ácidos graxos poliinsaturados nas células do glioma pode intensificar sua
suscetitibilidade à terapia anticâncer convencional.27

O balanceamento das gorduras e dos óleos poderá evitar ou combater os
tumores cerebrais? A resposta virá, provavelmente, à medida que mais médi-
cos façam essa mesma pergunta.

A VIDA NA TEMPESTADE: OS ÁCIDOS GRAXOS E AS DOENÇAS COM CONVULSÕES

Desde que as convulsões estão associadas a problemas elétricos do cére-
bro, é tentador conjecturarmos como os ácidos graxos podem influir nesses
distúrbios. O Dr. Sidney Baker descreveu o caso de uma criança com convul-
sões e manchas de pele seca e sem brilho nas faces. Lembrem-se que tais alte-
rações de pele são comuns em casos de desequilíbrio de ácidos graxos. O Dr.
Baker começou, então, um tratamento com óleo de semente de linho, num
esforço para corrigir o problema da pele. Contudo, observou que enquanto o
problema da pele melhorava, as convulsões também começaram a diminuir.28

Era, realmente, um caso de baixo nível de gorduras no cérebro? Poderia
essa anormalidade afetar a atividade elétrica do cérebro?

É difícil responder tais questões com segurança, tendo por base apenas
um caso. Entretanto, um artigo recente na revista “Hipóteses Médicas” suge-
re que as convulsões febris podem resultar de determinados mensageiros
(IL-1), produzidos em conseqüência do desequilíbrio dos ácidos graxos. Seus
autores declaram que: A suplementação da dieta com ácidos graxos ômega-3 parece
constituir terapia preventiva eficaz contra as convulsões febris, sendo menos prejudi-
cial que os métodos profiláticos (preventivos) convencionais.29 Também existem pro-
vas de que os ácidos graxos saturados específicos produzem melhora signifi-
cativa em algumas convulsões.

Ocorre que as convulsões podem piorar com o emprego de certos ácidos
graxos. Por essa razão, é importante se compreender a bioquímica do pacien-
te antes de administrar suplementos, em casos de distúrbios tão sérios. Por
exemplo, observou-se, há alguns anos, que a suplementação com óleo de
prímula, fonte de AGL, piorou as convulsões em algumas pessoas. Isso se
deu, talvez, porque o organismo das pessoas estava preparado para conver-
ter o AGL em ácido araquidônico. Nesse estado, os corpos estariam produzindo
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mensageiros errados. Para um médico receitar o AGL em tais condições, ne-
cessitaria primeiro prestar atenção aos fatores que provocam a formação do
ácido araquidônico.

As convulsões envolvem conjunto complexo de fatores e, assim, não deve-
mos ministrar ácidos graxos como solução simples. Na realidade, sabemos mui-
to pouco acerca de ácidos graxos associados a convulsões. Contudo, o crescente
conhecimento da importância dos ácidos graxos no cérebro pode-nos conduzir a
consideráveis avanços para ajudar as pessoas acometidas por doenças convulsivas.

DOENÇAS DOS OLHOS E PROBLEMAS DA VISÃO

No capítulo 2, observamos que a retina possui a mais alta concentração
de ADH do que qualquer outro tecido do corpo. O balanceamento do ADH
na gravidez, na infância e na idade adulta pode ser crucial para o desenvolvi-
mento e para a manutenção de funções visuais máximas. A suplementação
de ADH, além de manter visão saudável, pode ser benéfica para vários dis-
túrbios que afetam os olhos. Um deles, em particular, a retinite pigmentosa,
parece ter íntima relação com o nível de ADH.

A RETINITE PIGMENTOSA

A retinite pigmentosa (RP) faz parte de um grupo de distúrbios hereditá-
rios em que ocorre progressiva degeneração da retina. Os sinais mais comuns
são a crescente cegueira noturna e a perda de visão periférica. Os Drs. Dennis
Hoffman e David Birch mediram os níveis de ADH de pessoas com RP e
encontraram os de ADH 40% menores do que os normais. Nenhum dos por-
tadores de RP possuía níveis de ADH comparáveis aos de pessoas sem pro-
blemas visuais. Em análises mais aprofundadas, também descobriram que os
níveis de ADH se correlacionavam intimamente com o funcionamento da
retina, medido pelos testes de eletrorretinografia. Quanto mais baixa a taxa
de ADH, tanto mais deficiente a retina.

Parece que as pessoas com RP possuem algum bloqueio na conversão do
ácido alfa-linolênico da dieta em ADH. Portanto, os níveis de AAL crescem,
ao passo que os níveis de ADH decrescem. Por essa razão, pode ser necessá-
rio fornecer diretamente o ADH para melhorar as funções da retina ou para
evitar sua progressiva degeneração. Hoffman e Birch concluem: A suplemen-
tação com ADH na dieta, assim contornando as etapas de sua biossíntese e transpor-
te, poderá restaurar os níveis sanguíneos normais de ADH, superando o bloqueio na
conversão do AAL para ADH, provocado pela doença. Dessa forma, torna-se impor-
tante considerar o potencial da prematura intervenção nutricional em pacientes com
RPLX (retinite pigmentosa ligada ao X).30
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Outra moléstia, caracterizada pela degenerescência de células visuais, é a
síndrome de Usher, doença herdada que leva à cegueira. Nessa enfermidade,
os níveis de ADH se apresentam anormalmente baixos.31 Também veremos,
no capítulo 11, que a dislexia, distúrbio visual associado a problemas de apren-
dizagem, pode responder aos ácidos graxos essenciais.

Pelo fato de os problemas de visão se tornarem mais comuns com o avan-
çar da idade, a suplementação do principal ácido graxo da retina, o ADH,
pode ser um passo valioso na prevenção e na manutenção de uma visão sau-
dável no envelhecimento. Para alguns problemas específicos da visão, a obten-
ção do equilíbrio de gorduras e óleos pode constituir um dos fatores necessá-
rios para se restabelecer as funções visuais plenas.

FORMIGAMENTOS: DIABETES E DANOS AOS NERVOS

Na moléstia chamada neuropatia, há certa sensação de formigamento que
corre pelos membros. Essa doença acarreta mudanças prejudiciais nos nervos,
que podem resultar em dores, perdas de sensações e morte das estruturas su-
portadas pelos nervos em degeneração. Embora a neuropatia possa sobrevir a
numerosas circunstâncias, o diabetes talvez seja a enfermidade mais comum a
ela associada. Novos conhecimentos sugerem que o diabetes provoque anor-
malidades no estado dos ácidos graxos que, por sua vez, afetam os nervos.

De acordo com Melvyn Werbach, antigo professor da Escola de Medicina
da Universidade da Cidade de Los Angeles, o óleo de prímula consiste na
intervenção nutricional mais bem provada para a neuropatia diabética.32 Num
estudo duplo cego, o uso de 360 a 480mg de AGL, diariamente, mostrou signi-
ficativa melhora das funções nervosas, depois de 6 meses a um ano.33 Os dia-
béticos costumam também ser deficientes em ácidos graxos ômega-3, tais como
os AAL, AEP e ADH. De fato, a suplementação com esses ácidos graxos de-
monstrou melhora nos desempenhos dos receptores de insulina e na saúde
dos diabéticos. Além desses ácidos, outros nutrientes podem ser importantes
no tratamento: as vitaminas B12, B1 e B6.34 O Dr. David Horrobin, um dos
pioneiros no campo dos ácidos graxos em medicina, descobriu, recentemen-
te, que uma combinação de AGL, AEP e ADH atuava com sucesso na corre-
ção dos sintomas da neuropatia diabética.35

A DOR CIÁTICA E OUTRAS CONDIÇÕES DOLOROSAS DOS GRANDES NERVOS

O nervo ciático é chamado de nervo periférico porque se situa fora da coluna
vertebral. Sendo um dos maiores nervos do organismo e, assim, sujeito a maio-
res necessidades de ácidos graxos, indaga-se se o nível e qualidade de consumo
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desse elementos possam torná-lo especialmente sensível ou suscetível às suas
interferências. O neurologista Jean-Marie Bourre descobriu que, quando se al-
tera o equilíbrio dos ácidos graxos ômega-6 e ômega-3 na dieta, pode-se alterar
dramaticamente os ácidos graxos contidos no nervo ciático, em animais.

Ele declara: Nossos resultados preliminares mostraram que, quando se alimen-
tam ratos com dieta deficiente em ácidos graxos ômega-3 (óleo de amendoim ou de
girassol), tanto os nervos periféricos como os músculos passam a conter quantidades
reduzidas de ácidos graxos ômega-3 (especificamente o ADH).36 Isso nos faz pon-
derar: que conseqüência anos de desequilíbrio de gorduras podem causar
para os grandes nervos de uma pessoa se, como vimos, esse desequilíbrio
tem efeito tão profundo sobre os nervos do cérebro?

Lembrem-se também da garota do capítulo 1, que estava hospitalizada
em razão de um ferimento abdominal. A ela foi ministrada uma formulação
intravenosa desequilibrada em ácidos graxos essenciais – não muito diferen-
te da que foi dada aos ratos do Dr. Bourre. Enquanto submetida à dieta defi-
ciente em n-3, ela sentia entorpecimento, dores nos braços e pernas, tremores
em seu braço esquerdo, visão embaraçada e dificuldade de andar. Quando o
ácido graxo ômega-3 alfa-linolênico, foi aumentado na formulação alimentar,
seus sintomas nervosos melhoraram.37 De novo, o exemplo exposto sugere
que o desequilíbrio de ácidos graxos pode também afetar os grandes nervos
situados fora do cérebro e da coluna vertebral.

PARALISIA CEREBRAL

Paralisia cerebral é a expressão genérica que descreve vários distúrbios
do cérebro que acontecem antes dos cinco anos de idade. Ela inclui larga série
de sintomas. Com freqüência se dá a partir de acontecimentos na hora do
parto, mas pode estar intimamente ligada a coisas que ocorrem durante a
gravidez. A incidência de paralisia cerebral é mais alta entre bebês prematu-
ros, e aumenta significativamente entre bebês de pouco peso ao nascer.

Como os bebês prematuros e os de pouco peso ao nascer não contam com
o benefício de um suprimento continuado de ácidos graxos cerebrais a partir
da placenta, alguns médicos começaram a se indagar se a paralisia cerebral
seria devida à privação de gorduras cerebrais-chave, tais como o ADH. De
acordo com o Dr. Michael Crawford, os níveis de ADH de um bebê prematu-
ro caem rapidamente para apenas 1/5 (um quinto) do nível existente na pla-
centa. A não ser que a criança comece a receber, de imediato, o ADH, não
possui ácidos graxos adequados para formar apropriadamente seu sistema
nervoso em desenvolvimento.38, 39

A observação cuidadosa da situação dos ácidos graxos, ou dos ácidos graxos
presentes, parece ser passo valioso para promover o restabelecimento de qual-
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quer criança com paralisia cerebral. A suplementação com ácidos graxos pode
permitir lenta restauração de algumas funções e conduzir a melhor qualida-
de de vida.

PERMANECER MENTALMENTE LÚCIDO ATRAVÉS DOS ANOS:
OS ÁCIDOS GRAXOS, A DEMÊNCIA E O MAL DE ALZHEIMER

Permanecer mentalmente lúcido ao longo da vida constitui meta muito
importante para a maioria das pessoas. De fato, quando se pergunta aos adul-
tos o que mais temem à medida que amadurecem, a resposta mais freqüente
é perda da lucidez mental. Demência é o termo usado para descrever a perda das
faculdades mentais. Há novas evidências de que certos ácidos graxos podem
proteger contra o desenvolvimento da demência, e que podem ser úteis em
algumas pessoas em que a demência já se instalou.

Por exemplo, pessoas com reduzidos níveis sanguíneos de ADH tive-
ram quase duas vezes mais o risco de desenvolver a demência nos seguin-
tes nove anos, do que aqueles cujos níveis eram altos.40 Num estudo japo-
nês sobre o assunto, descobriu-se que 69% daqueles cuja demência era
devida a problemas dos vasos sanguíneos melhoraram enquanto recebe-
ram suplementos de ADH (de 700 a 1.400mg por dia). Os que sofriam do
mal de Alzheimer demonstraram melhora na parte de cooperação, fala,
depressão e outros sintomas psicológicos.41 O Dr. Horrobim e colegas mos-
traram que pacientes com doença de Alzheimer possuíam níveis sanguí-
neos anormais de ácidos graxos. Os que receberam ácidos graxos essen-
ciais, mais antioxidantes, exibiram efetivas melhoras em relação aos que
não receberam ácidos graxos.42

Pessoas acometidas do mal de Alzheimer também sofrem de danos acar-
retados aos ácidos graxos, em várias regiões do cérebro.43 Embora ainda este-
jamos longe de compreender essa enfermidade, estudos recentes sugerem
que os portadores tenham seus ácidos graxos do cérebro destruídos, apresen-
tem baixos níveis de antioxidantes e altos de peróxidos de lipídios.44

Os tratamentos com fosfolipídios também demonstraram alguns benefí-
cios. Num estudo de 51 pacientes de Alzheimer, os pesquisadores deram
100mg de fosfatidilserina (FS) três vezes ao dia, durante 12 semanas. Os tra-
tados com FS obtiveram melhora em diversos aspectos das funções cogniti-
vas. Além disso, os nutrientes tais como a acetilcarnitina, direcionados com a
intenção de melhorar a produção de energia nas células nervosas, também
indicaram promissora melhora.46

Todos esses trabalhos sugerem que a atenção dada às gorduras cerebrais,
ao longo da idade adulta, possa constituir poderoso meio de assegurar ótimo
desempenho mental, à medida que envelhecemos.
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OUTROS DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS

Existem muitos outros distúrbios neurológicos que apresentam alguma
relação com os ácidos graxos, ou que respondem à suplementação com
ácidos graxos. A Dra. Margarita Woodbury, da Escola de Medicina de
Harvard, tratou mais de setenta crianças com distúrbios neurológicos utili-
zando alguma combinação de gorduras e óleos. Num de seus relatórios,
consta o caso por ela publicado no “Periódico do Colégio Americano de
Nutrição”: Um menino, de quatro anos de idade, foi trazido para sua
clínica com severa irritabilidade, alterações de humor, desatenção, mani-
pulação de fezes e costume de mexer em tudo. Ele estava atrasado na fala e no
uso da linguagem, tinha problemas de movimentos e perda de sensação
em partes do corpo; enfim, estava atrasado em quase todos os aspectos
fundamentais do desenvolvimento.

No decorrer do tratamento, a Dra. Woodbury recomendou lecitina, colina
e óleo de peixe (AEP/ADH). Os problemas neurológicos e os comportamen-
tais melhoraram demais, a ponto de ele poder freqüentar curso regular. Infor-
ma a Dra. Woodbury que o menino, desde então, completou com êxito o se-
gundo ano escolar e continua indo muito bem na escola.47

A síndrome de Down é outra enfermidade que comprova a existência
da ligação cérebro – ácidos graxos. A síndrome de Down é uma doença de
origem genética, caracterizada por uma cópia extra do cromossoma 21. As
pessoas acometidas, por via de regra, sofrem de problemas de aprendiza-
gem e quase sempre desenvolvem demência semelhante à do mal de
Alzheimer.48 O cromossoma extra provoca a produção de quantidade maior
de uma enzima usualmente útil, chamada de SOD que, por sua vez, contri-
bui para grande ocorrência de estresse, causado pelos radicais livres no
cérebro. Desse quadro resulta alto nível de peróxidos de lipídios, ou ácidos
graxos rançosos, no cérebro. Conseqüentemente, os nutrientes antioxidan-
tes e os ácidos graxos são destruídos.

O Dr. Charles A. Thomas Jr., diretor dos Laboratórios Pantox, em San
Diego, Califórnia, verificou, com freqüência, baixos níveis de vitaminas A, E
e beta-caroteno no sangue dos portadores da síndrome de Down.49 O Dr. J.
Alexander Bralley, diretor do Laboratório Médico Meta Metrix, em Norcross,
Georgia, também avaliou anormalidades em nutrientes, nessa síndrome. Ele
encontrou uma configuração emergente e perturbadora de baixos níveis de
ácidos graxos alterados e elevados de peróxidos de lipídios. Níveis elevados
de peróxidos de lipídios refletem o alto grau de estresse decorrente de radi-
cais livres, ao qual as pessoas com síndrome de Down estão expostas, e suge-
rem que possam ocorrer danos nos tecidos cerebrais. Além disso, os peróxidos
de lipídios sugerem que ácidos graxos essenciais vitais estejam sendo degra-
dados e destruídos.50 Isso supõe que, na síndrome de Down, o balanceamento
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dos ácidos graxos essenciais e dos antioxidantes pode ser crítico para a pre-
servação das funções cerebrais.

O Dr. Ronald Rudin, um dos primeiros a reconhecer a importante ligação
entre os ácidos graxos e o sistema nervoso, descreveu, já no início da década
de 1980, muitos casos de doenças neurológicas que responderam aos trata-
mentos com ácidos graxos. Atualizando, ele apresenta longa lista de relatos
de enfermidades em que a insuficiência de ácido graxo ômega-3 parece estar
no âmago.51

ALÉM DA EVIDÊNCIA

Temos, agora, provas de que as gorduras cerebrais podem desempenhar
relevante papel em diversas e diferentes doenças neurológicas, embora reco-
nheçamos certa limitação desse conhecimento, em razão da falta de maiores
estudos de outras enfermidades do cérebro e do sistema nervoso, em relação
a ácidos graxos. Entretanto, se a hipótese for correta, ou seja, que quantida-
des apropriadas de ácidos graxos neurais devam estar presentes durante toda
a vida, podemos inferir que muitos outros distúrbios neurológicos possam
estar vinculados com combinações inadequadas de ácidos graxos.

No capítulo seguinte, analisaremos algumas provas e veremos como as
gorduras e óleos podem, com grande probabilidade, afetar a inteligência.



CAPÍTULO 11

INTENSIFICANDO A INTELIGÊNCIA
MENTAL, FÍSICA E EMOCIONAL

O Dr. Stephen Hawking é considerado um dos mais brilhantes físicos
de nossa época, e ocupa prestigiosa posição no corpo docente da Univer-
sidade de Cambridge, que já pertenceu a Isaac Newton. Altamente reco-
nhecido por seu penetrante e provocante livro, “Uma História Breve do
Tempo”, elevou-se a altura quase mística entre o público, tendo conduzi-
do seu trabalho enquanto sofria de doença neurológica severamente
incapacitante.1

Conquanto sua inteligência mental seja especialmente astuta, Hawking
ficou preso a uma cadeira de rodas durante quase 20 anos, por causa da doen-
ça de Lou Gehrig, enfermidade do sistema nervoso também conhecida por es-
clerose lateral amiotrófica (ELA). Essa doença prejudica o Dr. Hawking
quanto à habilidade de movimentar seu corpo, e atrapalhou tanto sua fala
que, hoje, precisa-se comunicar com auxílio de um sintetizador.

O brilho, a coragem, a determinação e a perspicácia do Dr. Hawking cer-
tamente serviram de inspiração para milhões de pessoas. Contudo, a justa-
posição da sua incapacidade física com seu poder intelectual superior pare-
cem contraditórios. Podemos dizer que, enquanto permanece excelentemen-
te dotado na área da inteligência mental, a doença de Lou Gehrig comprome-
teu sua inteligência física. O corpo não possui mais a habilidade de se condu-
zir de forma apropriada dentro do seu ambiente, sendo incapaz de mover-se
em resposta às coisas que acontecem ao redor.
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Em seu livro renovador “Inteligência Emocional”, Daniel Goleman des-
creve um jovem chamado Jasão, primeiro aluno no ginásio de Coral Springs,
na Flórida. Estava determinado a entrar para a Escola de Medicina de Harvard
e imbuiu-se de que necessitava de notas máximas. Todavia, seu professor de
Física, um dia, lhe deu nota 80 num teste. Isso deve ter ameaçado os sonhos
do jovem, que apanhou uma faca de açougueiro, levou-a para a escola e, na
tentativa de vingar-se, esfaqueou o professor na clavícula. O tribunal julgou
Jasão, por ocasião do acidente, temporariamente demente. Transferiu-se para
outra escola e se diplomou em primeiro lugar da classe, com distinção, ob-
tendo a média de promoção de 4,614, muito superior a A+. Entretanto, parece
que Jasão jamais pediu desculpas a seu antigo professor de Física, que quase
perdeu a vida no ataque.2, 3

Como podia uma pessoa com tal brilho mental, capaz de alcançar as ne-
cessárias notas máximas de aproveitamento escolar, descer mentalmente a
tais profundezas caóticas, arriscando-se a perder tudo em conseqüência de
tal agressão? Ainda mais, o fato de não demonstrar remorso, jamais pedindo
desculpas ao professor, indica problemas com sua inteligência emocional?
Goleman argumenta que a inteligência emocional é uma forma de inteligên-
cia igual ou superior à inteligência mental e é realmente o melhor prenúncio
de êxito na vida.

Podemos concluir, da experiência de Jasão, que ele possuía inteligência
mental superior, mas pobre inteligência emocional.

A seguir, citamos o caso de Zane, um jovem e talentoso zagueiro, aplica-
díssimo competidor. Depois de um jogo brilhantemente disputado, pergun-
tamos a alguns de seus colegas se ele pretendia continuar jogando futebol
(americano) na universidade. Eles olharam para mim estupefatos. O princi-
pal zagueiro respondeu: Se não fossem as meninas, que faziam todas as suas lições
de casa, não poderíamos conservá-lo no time. Zane será incapaz de cursar a universi-
dade. Não é nada inteligente.

Zane possuía inteligência física superior. Era capaz de reagir com a rapi-
dez de um gato, fugir habilmente dos adversários e manter seu equilíbrio
mesmo depois de um desconcertante impacto. Contudo, sua inteligência
mental era muito aquém de sua incomparável inteligência física.

DESCREVENDO A INTELIGÊNCIA

Estamos acostumados a pensar em inteligência somente em termos dos
testes de QI. Mas o trabalho de muitos letrados mostra que o teste de QI
padrão é apreciação muito superficial da complexa inteligência humana.
O professor de Harvard Howard Gardner foi dos mais ardentes defensores
de avaliação mais complexa de nossa inteligência.
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Em seu livro renovador, “As estruturas mentais”, ele afirma que existem
pelo menos sete formas-chave de inteligência que interagem, todas, para de-
terminar nosso êxito na vida.4 O autor Tony Buzan, por sua vez, propõe vinte
espécies diferentes de inteligência.5

Daniel Goleman, Ph.D., expõe de forma provocante as histórias das pes-
soas que alcançaram êxito na vida, afirmando que elas certamente possuem
mais inteligência emocional do que meramente inteligência no sentido tradi-
cional.6 De fato, muitos daqueles dotados em altos QI freqüentemente sabo-
tam suas vidas por causa de baixas inteligências emocionais. O filósofo e ci-
entista Rudolph Steiner propôs, no início deste século, a definição de doze
atributos, refletindo o que hoje poderíamos chamar de inteligência. Os traba-
lhos desses e de outros cientistas ilustram que o debate travado sobre a inte-
ligência vem sendo empreendido desde algum tempo.

Não é nossa intenção redefinir a inteligência, nem desafiar as opiniões
existentes a respeito. Entretanto, com o propósito de simplificar nossa discus-
são, sugerimos conceituar a inteligência dentro de três domínios: mental, físi-
co e emocional.* Se estivermos dispostos a aceitar tal visão da inteligência,
isso nos possibilitará compreender melhor o tema, que desenvolveremos as-
sociado ao estudo das gorduras e do sistema nervoso.

Certos indivíduos, com desequilíbrio de ácidos graxos, sofrem de distúr-
bios que afetam o que podemos chamar de inteligência mental, em primeiro
lugar.  Outros sofrem mudanças que pioram as sensações, os movimentos e
demais atributos físicos. Contudo, outros, com desequilíbrio de ácidos graxos,
passam por dificuldades em áreas relacionadas com a inteligência emocio-
nal. Não raro, encontramos pessoas em quem um ou mais desses atributos
são atingidos simultaneamente.

Não possuímos ainda suficiente conhecimento para explicar por que o
desequilíbrio dos ácidos graxos afeta indivíduos diferentes de formas tão pe-
culiares. Porém, dada a natureza gordurosa do cérebro, parece inteiramente
lógico que os ácidos graxos possam abalar a inteligência em todos os níveis.
Como o leitor observará, o conhecimento de como os ácidos graxos podem
nos afetar através do espectro de nossa inteligência abrirá espetaculares pos-
sibilidades de transformação de nossas vidas.

INTELIGÊNCIA MENTAL

A inteligência mental inclui habilidades e capacidades normalmente associa-
das com a inteligência típica, ou seja, aquelas medidas na avaliação do QI clássi-

* Naturalmente, todas as tentativas de se reduzir nossos atributos em comparti-
mentos bem delineados estão fadadas ao fracasso. Mas esse desdobramento pode
ser útil para se chegar ao ponto desejado.
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co, aliás, duramente criticado em valor e sensibilidade. Incluem-se na rubrica de
inteligência mental, entre outras, a memória, a habilidade de apreender novas
tarefas, a habilidade de compreender informações complexas e a habilidade de
gerar novas idéias a partir de informações existentes. Além dos fatores genéticos,
sociais, familiares, ambientais e outros que sabidamente influenciam essa forma
de inteligência, estamos agora começando a reconhecer a existência de muitos
fatores nutricionais, que também afetam a inteligência mental.

O CASO DE JENNY

Talvez nada ilustre o poder dos ácidos graxos sobre a inteligência mental
tão profundamente como o caso de Jenny. Ela tinha-se debatido com dificul-
dades de aprendizagem, por toda a infância. Com a idade de 12 anos, só atin-
gia 50 percentis na escala de avaliação de aproveitamento de sua classe. Tra-
vava luta diária para compreender as lições, porque sua memória era muito
fraca. Qualquer tarefa simples ou seqüência de tarefas era difícil de ser execu-
tada, pois não era capaz de se lembrar de toda a seqüência, por tempo sufi-
ciente para completar a tarefa. Tinha dificuldade, em particular, com leitura,
formação de palavras e matemática. No terceiro ano, sofria caçoadas de seus
colegas, que a chamavam de muda e estúpida. Pouquíssimas vezes era capaz
de estudar por iniciativa própria. Logo no início de sua vida escolar, uma
professora cruelmente disse aos pais de Jenny: É melhor vocês arranjarem uma
calculadora para essa menina, porque vai necessitar dela pelo resto da vida.

Não se conformando com as duras perspectivas manifestadas por essa e
outros professores, os pais de Jenny a transferiram para uma escola particu-
lar. Embora gostasse de seu novo ambiente, o desempenho escolar não mu-
dou apreciavelmente. Então, em 1996, ela começou um tratamento com su-
plementação de ácidos graxos, numa tentativa de se conseguir maior nível
dessas substâncias (ADH) em seu organismo. Esperava-se que isso pudesse
finalmente, melhorar-lhe as funções cerebrais e o desempenho escolar.

Com pouco menos de um ano de suplementação de ADH, ela havia-se
elevado do quinquagésimo percentil para o octagésimo-quinto percentil. Jenny
apresentava entusiasmo com a escola, interagia perfeitamente com os cole-
gas e passou a adquirir permanente e elevada auto-estima. Ela também pas-
sou a estudar, a maior parte de tempo, independentemente ou com pequena
ajuda dos outros. Para espanto e satisfação de sua professora, recentemente
obteve a nota 94 num teste de soletrar palavras. Em resumo, seu presente se
transformou e seu futuro está repleto de perspectivas.

A comovente história de Jenny é mera ilustração para o potencial da in-
tervenção nutricional para alterar as vidas das pessoas.

A noção de que as gorduras e os óleos podem alterar a inteligência mental
não é inteiramente nova. Essa constatação foi dramaticamente ilustrada em
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1993, com testes em animais que consumiam quantidades inadequadas de
ácidos graxos ômega-3, nos quais foram apuradas dificuldades de aprender a
evitar situações ameaçadoras. O grupo alimentado com grande quantidade
de ácido graxo ômega-3 obteve 100% de êxito, somente após três ou quatro
tentativas. Outro grupo, alimentado com pouco ômega-3, teve êxito somente
de 30 a 40%, mesmo após a vigésima tentativa. Os autores dessa experiência
concluíram: Isso indicou que a deficiência no nível de ADH cerebral resultou em
redução na capacidade de aprendizagem.8

Carol E. Greenwood, Ph.D., experimentou que efeito a gordura tinha so-
bre a memória e seu desempenho. Alguns animais foram alimentados com
dietas em que recebiam 10% de suas calorias a partir da gordura, enquanto
outros receberam 40%. Os restantes foram alimentados com dietas constituí-
das de 10 a 40% de gorduras. Quarenta por cento são semelhantes ao conteú-
do de gordura da dieta americana padrão, de modo que esse percentual refle-
te, realisticamente, a quantidade de gordura que muitas pessoas consomem.
Os resultados foram muito claros. Os animais alimentados com dietas de gor-
duras altamente saturadas apresentaram desempenhos mais baixos nos tes-
tes de memória. Os que foram alimentados com dietas de níveis mais baixos
de gorduras saturadas conseguiram os melhores resultados.9

Em outro estudo, os pesquisadores pretenderam saber se a suplementa-
ção com ADH melhorava a memória. Usando um teste de impedimento passivo
(“passive avoidance test”), verificaram que o ADH tem efeito benéfico sobre
a memória e está relacionado com a quantidade de ADH fornecida.10

As observações em animais permitiram algumas visualizações interes-
santes, de como a gordura pode afetar suas memórias e suas capacidades
de aprender. Entretanto, perguntamos: essas constatações também valem
para os seres humanos? Conforme vimos na história de Jenny, as faculda-
des mentais dos seres humanos podem realmente ser afetadas pelas gordu-
ras. Uma descoberta intrigante foi feita por pesquisadores britânicos, ao
observarem que crianças de oito anos de idade, que tinham tomado leite de
peito materno quando bebês, possuiam QI mais elevados do que aquelas
que tinham sido alimentadas com mamadeiras de leite em pó infantil.
Sabemos que o leite de peito tem alto nível de gordura cerebral ADH, além
de AAL e AGL, ao passo que os leites infantis em pó não tinham nenhum
desses ácidos graxos, até há pouco tempo. Assim, os pesquisadores especu-
laram que o ADH poderia ser o fator determinante da vantagem que
levavam os bebês alimentados com leite materno. Eles também reconhece-
ram que outros fatores poderiam estar atuando.11

Em outro estudo, rapazes com níveis menores de ácidos graxos ômega-3
no sangue tiveram maiores dificuldades de aprendizagem do que aqueles
cujos níveis eram normais. Pedida aos professores a avaliação das habilida-
des acadêmicas desses jovens, apuraram que as habilidades em matemática e em
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demais matérias eram mais baixas no grupo com níveis mais baixos de ácidos graxos
ômega-3.12 Obviamente, poderíamos esperar que os cérebros das crianças fos-
sem afetados pelo desequilíbrio dos ácidos graxos, porque ainda estavam em
formação. Contudo, parece que esse desequilíbrio pode também atingir as
funções cognitivas de adultos.

O Dr. Edward Siguel, da Escola de Medicina da Universidade de Boston,
deu informações sobre diversas pessoas que exibiram provas laboratoriais de
insuficiência de ácidos graxos. Uma vinha sofrendo de perda de memória há
muito tempo e, outra, de deficiências mentais vagas. Outra vinha padecendo
de doença psiquiátrica, com deterioração mental. Interessante nesses casos
foi a resposta ao tratamento com ácido linolênico, ministrado para corrigir o
desequilíbrio dos ácidos graxos, quando suas memórias e habilidades mentais me-
lhoraram.

Siguel sustenta que grande porcentagem da população é deficiente em
ácidos graxos e seus derivados fundamentais para o sistema nervoso. Ele co-
menta: Os níveis anormais crônicos de DAG (derivados dos ácidos graxos ômega-3)
poderiam ser responsáveis por proporção significativa de deteriorações mentais. En-
quanto gastamos bilhões para encontrar uma causa genética ou remédios milagrosos,
estamos desprezando a razão mais comum para deteriorações mentais: a deficiência
nutricional dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (AGPI), que são as
peças fundamentais para as funções cerebrais.13

A dislexia é bem conhecida por causar defeito na retina e no processamen-
to cerebral das informações visuais, impondo, para seus portadores, desafios
únicos para vencerem as limitações decorrentes da enfermidade. A Dra. B.
Jacqueline Stordy estudou adultos disléxicos, para verificar o efeito do ADH
a eles ministrado. Ela descobriu que os suplementos de ADH dados aos disléxicos
podem também ser associados com melhorias na habilidade de leitura e de comporta-
mento. Esses informes são isolados e subjetivos, mas estudos mais formais estão em
preparo. Ácidos graxos adicionais, tais como AAL e AGL podem também ser impor-
tantes na dislexia.15

FOSFATIDILSERINA, FOSFATIDILCOLINA E MEMÓRIA

A fosfatidilserina (FS) e a fosfatidilcolina (FC) são fosfolipídios que con-
têm ácidos graxos dentro de sua estrutura. Ambas têm sido usadas para in-
tensificar a capacidade mental. Até hoje, existem mais de 34 estudos em seres
humanos relacionados com a fosfatidilserina, sendo que a maioria avaliou
sua importância em pessoas com memória, comportamento, personalidade e
concentração prejudicados. Outros estudaram o efeito da fosfatidilserina em
desacelerar o declínio mental em adultos, associado ao envelhecimento. Em
quase todos, a suplementação com FS mostrou algum benefício. Em alguns,
os resultados foram altamente significativos.16
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Num estudo com a FS, um subgrupo de pessoas com deficiência de
memória obteve intensa melhora ao final de 12 semanas de suplementação.
Usando um critério denominado Reconhecimento nome-face, os pesquisado-
res constataram, nos que estavam tomando FS, melhora média de 2 pontos.
Nessa escala, tal melhora equivale a voltar 12 anos de vida. Ou seja, que
uma pessoa com 68 anos experimentou melhora da memória comparável a
de uma pessoa de 56 anos. Esse efeito não foi visto em todos os pacientes,
mas bem percebido naqueles que, no início do tratamento, estavam com
deficiência de memória.17

Em outro estudo dos mesmos pesquisadores, os pacientes com perda leve
de memória, tratados com FS, foram avaliados para se verificar seu efeito na
capacidade de manter a concentração e na melhora geral do estado cognitivo.
Essas habilidades foram decompostas num total de cinco funções, avaliadas
isoladamente. A suplementação com fosfatidilserina produziu melhora em
quatro das cinco funções. No estudo anterior, foram mostrados benefícios da
fosfatidilserina para aqueles com perda mais significativa de memória; neste,
se demonstraram benefícios para os que tinham perda leve de memória.18

O hipocampo é a área do cérebro relacionada com a função memória. Com
a idade, há declínio gradual de receptores para uma substância chamada de
fator de crescimento de nervos (FCN) e no número de conexões dos dendritos no
interior do hipocampo. Nessas ocorrências reside uma das razões do declínio
da memória com o avançar da idade. Se pudéssemos estimular o fator de
crescimento de nervos, estancaria tal declínio. Tudo indica que certas gordu-
ras cerebrais podem desempenhar essa tarefa.

Em experiência de laboratório com animais, a administração de fosfa-
tidilserina provocou aumento do FCN e um aparente crescimento de nervos.
Em experiências em tubos de ensaio, a fosfatidilserina estimulou diretamen-
te a produção dos fatores de crescimento de nervos.19, 20

Há muito tempo, por outro lado, a fosfatidilcolina vem sendo usada para
intensificar vários aspectos da inteligência mental. Em distúrbios tais como o
mal de Alzheimer, ou mesmo o declínio das funções mentais associado ao
envelhecimento, a queda na disponibilidade de colina parece desempenhar
importante papel. O Dr. Richard Wurtman, pesquisador do MIT (Massa-
chussets Institute of Techonology), sugere que, em caso de inadequado for-
necimento de colina por meio da dieta, o cérebro pode canibalizar (consumir)
a fosfatidilcolina de sua própria membrana neural, para obter suficiente coli-
na para produzir o neurotransmissor acetilcolina.21, 22

Essas breves referências de evidências científicas oferecem base para a
tese de que o equilíbrio de ácidos graxos é importante para forjar e manter a
inteligência mental. Elas permitem avançar mais um passo, indicando que
fosfolipídios específicos, que contêm ácidos graxos, sob certas circunstâncias,
proporcionam outros elementos fundamentais para a inteligência mental.
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INTELIGÊNCIA FÍSICA

Nossos corpos executam complexas tarefas físicas pela integração de fun-
ções sensoriais e motoras. As funções sensoriais envolvem os impulsos que
chegam ao cérebro e nos informam das coisas ao nosso redor. A dor, a pres-
são, a temperatura, o toque, a visão, o cheiro e a audição estão entre as fun-
ções sensoriais. Os nervos sensoriais, sistematicamente e a cada mudança,
retransmitem para o cérebro as posições atuais da nossa cabeça, dos braços,
das pernas, dos dedos das mãos, dos pés, etc.– nossa inteligência física exige
constantes sinais que indiquem as posições do corpo no espaço, para poder
comandar adequadamente os movimentos de milhões de fibras musculares.
Ao comando do cérebro, o motor-córtex e o motor-neurônios geram os impulsos
que movimentam nossos músculos de maneira coordenada, de modo a ser-
mos capazes de interagir com o ambiente.

Pelo fato de as gorduras e óleos afetarem em profundidade a estrutura
dos nervos e do cérebro, eles possuem o potencial para atingir significativa-
mente a integração sensorial e motora, que permite a nossos corpos se movi-
mentarem inteligentemente no mundo. Sob esse aspecto, podemos dizer que
os ácidos graxos comprometem nossa inteligência física.

Dentro desse conceito, podemos afirmar que a esclerose múltipla (EM) pro-
voca um colapso da inteligência física. A EM pode comprometer regiões dife-
rentes do cérebro, determinando sintomas de naturezas diversas. Vimos, no
capítulo 10, que o desequilíbrio dos ácidos graxos essenciais pode preceder ao
desenvolvimento da esclerose múltipla e que a suplementação com ácidos graxos
pode melhorar o estado de saúde de pessoas acometidas por EM.23

Vimos, também, como a suplementação com ácidos graxos melhorou a
paralisia e os tremores de um homem com 48 anos de idade. Ele voltou a
escrever, abotoar a camisa, amarrar os sapatos e executar movimentos com-
plexos – coisas que era incapaz de fazer antes da suplementação com ADH.
Além disso, examinamos o caso do menino incapaz de sentar-se com as pró-
prias forças, ou de caminhar por si próprio. Ele melhorou, após receber su-
plementação de ADH. Podemos, nesses casos, afirmar que ocorreu a recupe-
ração da inteligência física. Seus corpos readquiram a capacidade de se orien-
tar e de se movimentar no espaço ambiente.

A história de Andrea, narrada na abertura deste livro, constitui exemplo
notável, porque ela, além de lutar com lances agressivos, sofria de problemas
ligados ao controle de movimentos pequenos e suaves. Sua enfermidade tor-
nava-os desajeitados e difíceis. No seu caso, podemos também dizer, houve
comprometimento da inteligência física, corrigido com ácidos graxos.

Na segunda história do capítulo 1, vimos o relato sobre a jovem que so-
fria de entorpecimentos das mãos e pés, perda de sensações, dores nas per-
nas, visão embaçada, tremores nos braços e incapacidade de sentir vibrações.
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Ela tinha freqüentes surtos de fraqueza, que a incapacitavam de andar por 10
ou 15 minutos cada vez. Todos esses sintomas podem ser considerados de-
correntes de problemas com a inteligência física, que afetam a habilidade de
integrar o corpo ao ambiente. Os problemas com a inteligência física foram
causados pelo desequilíbrio dos ácidos graxos que, uma vez corrigido medi-
ante aumento da ingestão de ácido alfa-linolênico, balanceando a relação
ômega-6 para ômega-3, fez com que ela voltasse a ter vida normal.

Na prática clínica, é comum atendermos pessoas que sofrem de anorma-
lidades provenientes de hiper-reflexia. Os tendões contêm células sensoriais
promotoras de fluxo constante de informações para o cérebro, que localizam
a posição do corpo no espaço. De muitas maneiras, essas informações são
críticas para nossa inteligência física. Quando o médico golpeia logo abaixo
do joelho, na região chamada de patela (“knee cap”), está tentando compreen-
der os reflexos dos tendões profundos, ou o estado dos sensores dos tendões.
Com isso, obtemos informações do que está acontecendo nos nervos periféri-
cos, ou mais profundamente, dentro do cérebro.

Reflexos excessivos dos tendões profundos, chamados de hiper-reflexia, são
sintomas característicos de vários problemas possíveis no cérebro, que usual-
mente indicam um estado doentio. A expressão lesão neuromotora superior (LNMS)
é usada para descrever categoria importante de distúrbios cerebrais, capazes
de produzir hiper-reflexia. Alguns médicos já constataram que tais distúrbios
podem ser corrigidos com a suplementação de ácidos graxos essenciais.24, 25

Com certeza, estamos no início de nova e excitante fronteira. Embora mui-
tos mais estudos sejam necessários, acreditamos já ter evidência suficiente para
afirmar que, em certas e determinadas condições, o desequilíbrio dos ácidos
graxos pode comprometer a inteligência física. À medida que avançarmos em
nossos estudos, aumentará a certeza de que o desequilíbrio dos ácidos graxos
tem a capacidade de afetar a inteligência física de quase todos os indivíduos.
Na maioria dos casos, provavelmente, os ácidos graxos não constituem o único
fator dos que afetam as funções cerebrais em geral; entretanto, eles são tão fun-
damentais para a estrutura cerebral que não podem ser ignorados.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O psicólogo Jack Block, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, defi-
niu o conceito resiliência-ego, que compartilha, em muitos aspectos, as caracte-
rísticas da inteligência emocional de Goleman. Depreende-se, da definição
de Block, que os indivíduos emocionalmente inteligentes são socialmente equi-
librados, expansivos, joviais, sociáveis, não predispostos a temores ou refle-
xões angustiantes. Exprimem seus sentimentos com adequação (por exem-
plo, sem explosões de que mais tarde se arrependam), e se adaptam bem ao
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estresse. Possuem notável capacidade de se envolver com pessoas ou causas,
assumir responsabilidades e seguir preceitos éticos. São simpáticos e devota-
dos em suas relações. Seu equilíbrio social facilmente cativa e envolve as pes-
soas. Mostram grande satisfação consigo próprios, são brincalhões, espontâ-
neos e abertos para os prazeres dos sentidos. Eles raramente se sentem ansio-
sos ou culpados.26

Em essência, a inteligência emocional é a mistura complexa de qualida-
des que nos permite conduzir, de forma saudável e criativa, nossas relações
com as pessoas e com o meio ambiente social. Ela nos posibilita conviver
com circunstâncias estressantes e nos ajuda a encontrar soluções adequa-
das e imaginativas para os inumeráveis desafios que enfrentamos ao longo
da vida. Já vimos como gorduras e óleos influenciam nosso comportamen-
to. Assim, parece-nos razoável acreditar que também afetem nossa inteli-
gência emocional.

Lembremos, por exemplo, os numerosos estudos e exemplos de casos vis-
tos no capítulo 9, mostrando os efeitos de gorduras e óleos no desenvolvi-
mento e no tratamento de depressão e de outros distúrbios emocionais. Indi-
víduos que sofrem de perturbações do humor, especialmente as de natureza
crônica, podem carecer de recursos emocionais disponíveis para lidar com o
mundo, de forma satisfatória.27

Observemos as pessoas que sofrem do distúrbio de hiperatividade de defi-
ciência de atenção (DHDA). Elas são atormentadas por distração, impulsividade
e energia nervosa em excesso. Costumam ser hipersensíveis aos acontecimen-
tos a seu redor, e quase sempre têm dificuldade de controlar seus impulsos.
Essas pessoas podem, repetidamente, agir de modo inadequado sob impul-
sos, o que as leva a adotar uma disciplina rígida, que aumenta mais a tensão
em suas vidas já tensas. Com freqüência, essa condição não é devida a fatores
familiares ou ambientais, mas a um grande desequilíbrio bioquímico.

Quando examinamos o estudo apresentado no capítulo 9, vimos que o dis-
túrbio de hiperatividade de deficência de atenção  pode ter relação com o desequilí-
brio de ácidos graxos.28, 29 Os Drs. Sidney Baker e Leo Galland trabalharam, há
tempos, no “Instituto Gesell de Desenvolvimento Humano” e ali pesquisaram
intensivamente o DHDA. Eles observaram que as pessoas com DHDA, na
maioria das vezes, podem ser tratadas com êxito por suplementação com óleo
de prímula, linho ou peixe – fontes de AGL, AAL e AEP/ADH, respectivamen-
te.30, 31 O reequilíbrio das gorduras e óleos, em algumas delas, pode ter efeito
profundo sobre a inteligência emocional, por muitos anos à frente.

A importância dos ácidos graxos sobre a inteligência emocional foi ainda
mais acentuada num estudo com alunos universitários, acompanhados des-
de o fim do verão até a época dos exames finais. O período de exames finais é
extraordinariamente estressante para os estudantes, e não raras vezes ultra-
passa o limite de suas capacidades. Muitos suicídios, atos violentos e hostis
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têm sido cometidos por estudantes atormentados durante a época dos exa-
mes finais. Lembramos de um colega da universidade, que saltou da ponte
da Avenida Washington, na Universidade de Minnesota. De outro, que ata-
cou um entregador de pizza com uma faca. Embora os exames finais sejam
estressantes para todos, alguns passam por eles de forma pior que outros.

Existem, certamente, muitas variáveis psicológicas e sociais que influ-
em na forma como os estudantes resistem a essas situações de desafio. Con-
tudo, pode haver fatores nutricionais importantes. A um grupo de estudan-
tes universitários foi dado um suplemento diário de ácido graxo ADH, com
início em agosto, e continuamente até o término do período dos exames
finais. Os médicos pretendiam estudar a extensão do comportamento cha-
mado agressão externa – ou seja, agressão dirigida a outras pessoas. Ela se
torna acentuada quando a pessoa está sob estresse. Os estudantes que rece-
beram suplementos de ADH durante todo o outono e até o período dos
exames finais, demonstraram muito menos agressão externa do que os que
não o tomaram.

Acreditamos que esse estudo, se for corroborado por pesquisas adicio-
nais, confirmará valiosa mensagem. Alguém que seja sempre agressivo, ou
mesmo circunstancialmente agressivo, não seria visto como emocionalmente
inteligente. Entretanto, o veredicto de baixa inteligência emocional não pode
ser baseado apenas nas características de seus padrões habituais ou circuns-
tanciais. Estes podem resultar de problemas bioquímicos fundamentais, in-
fluenciados pela nutrição. No caso, pelos ácidos graxos. Observamos repeti-
das vezes, na prática clínica, adultos e crianças, cuja agressividade, mal hu-
mor, ou incapacidade de batalhar são alterados tão logo normalizados os
metabolismos cerebrais através da nutrição.

Consideremos a mulher grávida, por exemplo. Ela pode seguir pela vida
emocionalmente estável e saudável. Porém, após alguns dias ou semanas do
parto, pode ser acometida de profunda e sombria melancolia, com sentimen-
tos de inutilidade, pensamentos suicidas, sensação de que irá machucar a
criança, e outros inúmeros sentimentos que caracterizam a depressão pós-par-
to. Tudo se passa como se uma mulher emocionalmente inteligente, de repen-
te, fique à deriva num mar irracional de terror, incerteza e melancolia. Embo-
ra a causa da depressão pós-parto ainda não tenha sido descoberta, sabe-se,
sem dúvida, que deva ser complexa. Contudo, vimos, nos capítulos prece-
dentes, que os níveis sanguíneos de ácidos graxos de cadeia longa caem im-
petuosamente durante a gravidez e a amamentação.

Lembremo-nos das palavras dos Drs. Joseph Hibbeln e Norman Salem,
que tecem comentários a respeito da diminuição dos ácidos graxos na gravi-
dez: Essa exaustão maternal relativa do ADH pode ser um dos fatores complexos que
leva ao crescente risco de depressão nas mulheres, na idade de procriação e nos perío-
dos pós-parto.33
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Um exemplo final do possível efeito de gorduras e óleos sobre a inteli-
gência emocional diz respeito a mulheres com a síndrome pré-menstrual
(SPM). É bem conhecido que algumas mulheres sujeitas à SPM apresentam
incríveis flutuações de humor e julgam a luta pela vida muito difícil.
Mulheres emocionalmente sadias, estáveis, criativas e intuitivas podem
passar por dramáticas mudanças de humor durante o período pré-mens-
trual, com julgamento, percepção e reações para o mundo ao redor altera-
dos. Até os tribunais já julgaram favoravelmente aquelas que usaram a
síndrome pré-menstrual como defesa, em casos de agressão e de acidentes
automobilísticos.

Estudos britânicos mostraram que o AGL (proveniente do óleo de
prímula) pode aliviar cerca de 95% da tensão feminina pré-menstrual.
Alguns médicos descobriram que o óleo de prímula alivia os sintomas de
cerca de dois terços das mulheres não ajudadas por qualquer outra terapia.
O AGL talvez alivie as flutuações de humor e outros sintomas da síndrome
pré-menstrual, por meio da modificação dos mensageiros chamados pros-
taglandinas. As prostaglandinas exercem efeitos diretos sobre o humor e
podem também afetar a acumulação de fluídos no interior do cérebro, que
compromete as funções cerebrais.34

Em seu livro “A Inteligência Emocional”, Goleman tem um capítulo
intitulado “O temperamento não é destino”, em que mostra inúmeras confi-
gurações de nossa matriz emocional associadas com o temperamento, que
são mais maleáveis do que podemos acreditar. Enquanto crescemos e nos
desenvolvemos, nossas qualidades temperamentais específicas são confron-
tadas de várias maneiras por pais, professores e outras pessoas em nossas
vidas. Isso amolda a maneira pela qual nosso temperamento se manifesta e
se expressa. Goleman sugere que uma nutrição cuidadosa desde a infância,
com especial atenção às necessidades em épocas críticas do desenvolvimen-
to, pode propiciar às crianças melhores oportunidades de desenvolver a inte-
ligência emocional, que as introduzirá na idade adulta.

De tudo o que vimos até agora a respeito da capacidade que gorduras e
óleos possuem de transformar a vida dos indivíduos, podemos afirmar que
esses nutrientes também têm a habilidade de dar forma ao temperamento e
de ajudar na construção de um cérebro que suporte o desenvolvimento da
inteligência emocional. Como Goleman, acreditamos que existam fases
cruciais de desenvolvimento, nas quais deve haver o correto equilíbrio das
gorduras e óleos, a fim de garantir máximo potencial neural. A falha em
satisfazer adequadamente a essas necessidades pode colocar a criança em
desvantagem, e influenciar o desenrolar de sua vida. Portanto, o atendi-
mento apropriado dessas necessidades pode assegurar todas as oportuni-
dades para obtenção de uma inteligência emocional otimizada, que dure a
vida inteira.
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A SEDE DA INTELIGÊNCIA: ONDE FICA ?

A tese precedente, que os ácidos graxos afetam o cérebro e, por conse-
qüência, a inteligência, está baseada numa hipótese muito ousada: que o cé-
rebro seja a sede da inteligência. A convicção de que o cérebro seja a sede da
inteligência não é compartilhada por todas as culturas nem por todos os cien-
tistas. Algumas culturas conhecidas localizam o centro da personalidade de
uma pessoa, o eu, em várias partes do corpo, como por exemplo, coração ou
abdômen. Quando a famosa antropóloga Margaret Mead foi questionada so-
bre a localização de sua consciência, ela respondeu: Ora, no corpo todo. Tanto
assim que nossa atividade corporal diária se desenvolve sem qualquer per-
cepção consciente, o que nos leva também a perguntar: existe uma inteligên-
cia, além da cerebral, que administre os trilhões de decisões que acontecem a
cada momento no interior de nossos corpos? As células que secretam os hor-
mônios na forma, no momento e nas quantidades necessárias possuem inte-
ligência? Os glóbulos brancos, que se dirigem para os pontos de infecção,
têm inteligência? Se todas essas atividades, que exigem decisões, acontecem
sem nossa percepção consciente, a inteligência então reside dentro de cada
célula do nosso corpo?

Larry Dossey, médico, estudou essa questão com alguma profundidade e
observou: O conceito de termos nosso cérebro como centro do pensamento pode ser
completamente ilegítimo, constituindo uma versão de cerebralismo chauvinístico,
que não resistirá ao advento de novos conhecimentos. É de bom senso, certamente,
encarar o corpo inteiro como um cérebro – se por cérebro queremos definir a sede do
pensamento humano.35

Se o corpo inteiro e seu exército de células forem vistos como inteligentes,
será que esse fato não lançaria dúvida sobre a idéia de que os ácidos graxos
afetam a inteligência porque afetam o cérebro? Talvez. Mas consideremos que
todos os tecidos e órgãos do corpo são constituídos por células. Dentro de
cada célula, a malha complexa de sistemas independentes opera para produ-
zir hormônios, criar energia, se comunicar uns com os outros, reproduzir,
reconstruir e manter a vida. Lembremo-nos do capítulo 2, onde expusemos
que a maior parte das células do interior do organismo (exceto, por exemplo,
as células do osso) é rodeada por uma membrana flexível, primariamente
composta de gordura, e que os ácidos graxos essenciais são componentes es-
truturais e funcionais fundamentais dessas membranas. Lembremo-nos, tam-
bém, do trabalho do Dr. Sidney Baker, e seus colegas, em Yale, avaliando a área
da superfície total de nossas membranas de lipídios como equivalente à área de
cerca de 10 campos de futebol (americano). Isso se traduz num vasto mar de
ácidos graxos essenciais.

Se resumirmos como os ácidos graxos influem na operação inteligente das
células, veremos que eles afetam:
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• a produção de energia;
• a expressão dos gens;
• o controle da inflamação;
• o controle da função imune;
• a fluidez e a habilidade das membranas das células em mudar de for-

ma e de migrar através dos tecidos;
• a permeabilidade da membrana das células – o que penetra e o que sai

da célula;
• a comunicação entre as células;
• a desintoxicação de substâncias prejudiciais e dos dejetos.

Consideremos, ainda, haver instruções enviadas do cérebro e que gover-
nam trilhões de atividades celulares ocorrentes sob nossa percepção consci-
ente. Por sua vez, as células retransmitem sinais para o cérebro, informando-
o sobre o que está acontecendo na complexa sinfonia da atividade corporal.
Esse aspecto da inteligência celular depende da integridade da célula nervosa
que, como vimos, depende muito do equilíbrio dos ácidos graxos.

Tomados em conjunto, parece claro que os ácidos graxos são básicos para
a estrutura de cada célula, e fundamentais para suas funções. Se admitirmos
que a inteligência não somente reside no interior do cérebro, mas no interior
de cada célula do corpo, devemos concluir que a inteligência da célula, e,
portanto, a inteligência do corpo, é poderosamente afetada pelos ácidos graxos
essenciais.

CONSTRUINDO A INTELIGÊNCIA

Ao contemplarmos o papel das gorduras e dos óleos na inteligência, de-
vemos, acima de tudo, considerar que a inteligência é complexo conjunto de
fenômenos, requer atributos fundamentais proporcionados pela genética, se-
guidos de cuidadoso processo contínuo de criação, desenvolvido por horas e
horas de uso repetitivo e de integração. Ela é, ademais, influenciada por am-
biente social, relações pessoais e por outros fatores tais como substâncias quí-
micas, alimentos, nutrientes, metais tóxicos, atividades físicas e tudo o mais
que decorra de nossa existência.

Presentemente, temos mais perguntas do que respostas em relação a
como os ácidos graxos afetam a inteligência. Mas, evidências nos dizem
que as gorduras formam a arquitetura sobre a qual nossos cérebros são
construídos, da mesma forma que os ácidos graxos formam a arquitetura
sobre a qual nossas células são construídas. Mais do que quaisquer outros
nutrientes, os ácidos graxos possuem a capacidade de comprometer a
essência íntima daquilo que somos.
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CAPÍTULO 12

ALIMENTANDO O CÉREBRO,
A MENTE E O CORPO:

AS MELHORES GORDURAS E ÓLEOS

Ao descobrirmos a dramática dependência do cérebro para com as gor-
duras e os óleos específicos, somos obrigados a reconsiderar nossa visão em
relação a essas substâncias. Não podemos mais, em absoluto, encará-las como
meras fontes de calorias e de paladar. Ao contrário, constituem elementos
nutricionais fundamentais para a saúde. Portanto, a seleção de gorduras, óleos
e suplementos apropriados tornou-se importante investimento para a busca
do ótimo bem-estar.

A DIETA DE GORDURAS INTELIGENTES

Descreveremos, nos dois capítulos seguintes, os princípios que regem a
chamada dieta de gorduras inteligentes.

Uso inteligente da gordura – Para equilibrar o total da gordura disponí-
vel no corpo, deve haver obrigatória ingestão de ácidos graxos essenciais e
adequados, porém em quantidades moderadas. Não seja inimigo das gordu-
ras, mas usuário inteligente das gorduras.

Uso de gorduras que ampliam a inteligência (gorduras que nos fazem
inteligentes) – São ácidos graxos que influenciam as operações inteligentes
do cérebro e do corpo, ou seja, que constroem nossa inteligência emocional,
física e mental.
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Dieta de gorduras inteligentes – Não se trata de receitas nem lista de
alimentos, mas conjunto de princípios e conceitos que nos guiarão para o uso
correto de gorduras e óleos.

COMENDO COM OBJETIVIDADE E DETERMINAÇÃO

Demonstramos, neste livro, baseados na bioquímica e na neurociência,
como as gorduras e os óleos afetam o cérebro. Entretanto, não é nosso intuito
propor novos hábitos alimentares objetivando tão somente o aspecto nutri-
cional. Em muitas culturas, o ato de comer é visto como uma atividade solene
e meditativa, e sua importância para a vida transcende à mera função nutri-
cional. Como já disseram os sábios: Quando você estiver comendo, coma. Quando
você estiver dormindo, durma. Quando estiver andando, ande. Devemos focalizar
cada ato relevante da vida com objetividade e muita seriedade. Quando co-
memos assistindo à televisão, lendo jornal ou dirigindo, estamos desperdi-
çando, por completo, o verdadeiro valor que o ato de alimentar representa
para nossas vidas.

O alvo final, de se criar uma dieta que melhor atenda nossas necessida-
des, objetiva alimentos saborosos e visualmente atraentes, ao mesmo tempo
nutritivos e equilibrados. Em nosso modo de ver, a aquisição dos ingredien-
tes, a preparação dos alimentos e o ato de seu consumo deveriam todos ser
levados a efeito com grande respeito. A matéria-prima deve ter procedência
idônea, que garanta a plenitude de suas propriedades e a ausência de agentes
tóxicos ou nocivos à saúde. O preparo deve ser cuidadoso, para que sejam
preservados todos os elementos nutritivos. E, finalmente, os alimentos de-
vem ser comidos lentamente, num ato único e concentrado nessa ação, sen-
tindo-se e apreciando-se cada aroma, cada sabor, valorizando-se a visualiza-
ção e a apresentação.

ALIMENTOS VERSUS SUPLEMENTOS

Neste capítulo, focalizamos nossa atenção para os alimentos-fonte das
gorduras cerebrais, indicando o modo de seu preparo. Acreditamos que o
ponto de partida para a cura de distúrbios e disfunções se inicia com a boa
alimentação. Os suplementos alimentares artificialmente produzidos podem
ser de grande valia e muitas vezes necessários mas, com certeza, jamais subs-
tituirão a comida dieteticamente equilibrada e preparada com esmero. Suce-
de que, no mundo apressado de hoje, somos obrigados a recorrer às chamadas
refeições ligeiras e ficamos privados da ingestão necessária e diária de gordu-
ras e óleos específicos, de modo geral não presentes, ou presentes em quanti-
dades e qualidades inadequadas, naqueles tipos de alimentos. Para as pes-
soas que estejam sofrendo de alguma enfermidade, vítimas da má alimenta-
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ção, os suplementos podem ser o único caminho para obterem a quantidade
de ácidos graxos específicos para desencadear o processo de cura.

O EQUILÍBRIO É FUNDAMENTAL

Pela leitura dos capítulos anteriores, o leitor deve ter colhido a impressão de
que os ácidos graxos ômega-3 são mais importantes que os ômega-6. Essa forma
de exposição foi proposital, porque a maioria das dietas modernas contêm exces-
siva quantidade de ômega-6 e é pobre em ômega-3. Por tal razão, nossa tese foca-
liza a necessidade de ingestão de mais ômega-3 e drástica redução de ômega-6.

Na realidade, nós perseguimos o equilíbrio de ácidos graxos ômega-6 e
ômega-3. Com efeito, o excesso de ômega-6, em relação ao ômega-3, pode
causar um conjunto de problemas; da mesma forma, excesso de ômega-3, em
relação ao ômega-6, pode apresentar seu próprio conjunto de problemas.

NUTRIENTES PROTETORES

Sempre que elevarmos a ingestão de ácidos graxos insaturados, devere-
mos estar conscientes do fato de que eles são extremamente sensíveis à oxi-
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a boa e correta alimentação nos ajudará a eliminar hábitos nocivos há muito
arraigados. E a efetiva prática dessa dieta, para o corpo e para a alma, está na
exata compreensão dos princípios que regem a boa nutrição, principalmente
na identificação dos tipos de alimentos que devem ser abolidos ou controlados.
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VEGETARIANOS

Nos capítulos anteriores, mostramos que os vegetarianos são normalmente
deficientes em ADH (ácido docosa-hexaenóico), em virtude das dietas basea-
das exclusivamente em vegetais, que não o fornecem em sua forma acabada.
Assim, o organismo dos vegetarianos precisa proceder à conversão do ácido
alfa-linolênico (AAL) em ácido docosa-hexaenóico – que nem sempre atende
adequadamente ao suprimento necessário de ADH. Por essa razão, o uso de
suplementos dietéticos contendo o ADH é muito importante para os vegeta-
rianos. Para tanto, existem suplementos não derivados de peixes, mas de al-
gas, que eles poderão tomar sem ferir suas convicções filosóficas.

Os vegetarianos, usualmente, adotam a margarina no lugar da manteiga,
para evitarem o consumo de produto de origem animal. Esse hábito constitui
evidente erro do ponto de vista bioquímico, por causa dos ácidos transgraxos
presentes na margarina.

OBTENDO ÓLEOS DE QUALIDADE

As técnicas modernas de processamento e produção de óleos comestíveis
provocam alterações nos ácidos graxos essenciais, dão origem aos ácidos
transgraxos e exibem resíduos de solventes utilizados na extração. A indús-
tria de óleos alimentícios, historicamente, se preocupa mais em fornecer pro-
dutos que facilitem seu transporte e armazenamento, do que garantir a saúde
dos consumidores.

Relacionamos, a seguir, critérios práticos para a adequada seleção de óle-
os de qualidade e pureza, e damos sugestões para seu conveniente armaze-
namento:

1. Procure, sempre que possível, obter os óleos diretamente dos alimen-
tos que os contenham. Ou seja, consuma peixes, nozes, farinha de sementes
de linho, sementes de gergelim, ou outros produtos in natura, ao invés de
ingerir os mesmos óleos na forma industrializada. Lembramos que alimen-
tos, tais como as sementes de linho, além dos ácidos graxos, possuem outros
compostos, por exemplo os lignantes, muito benéficos para a saúde.

2. Use óleos certificadamente orgânicos, livres de resíduos de agro-tóxi-
cos e substâncias químicas usadas no processo de produção industrial que,
em geral, têm maior densidade de nutrientes. Tais resíduos costumam ser
solúveis nas gorduras e tendem a se concentrar na porção oleosa de plantas e
animais.

3. Use óleos acondicionados em garrafas escuras. Os ácidos graxos es-
senciais são sujeitos à rancidificação quando expostos à luz.



 ALIMENTANDO O CÉREBRO, A MENTE E O CORPO    165

4. Óleos, quanto mais alto seu conteúdo de ácidos graxos não saturados,
tendem a se estragar mais facilmente quando em contato com o ar. Os óleos
devem ser mantidos em recipientes fechados.

5. Óleos, quanto mais ácidos graxos não saturados contiverem em sua
composição, mais sensíveis serão ao calor. Mantenha-os sempre sob refrige-
ração. O óleo de oliva, rico em ácido graxo monoinsaturado, não precisa de
refrigeração. Também não precisam de refrigeração os óleos ricos em gordu-
ra saturada, tais como o de coco ou o de manteiga ghi.

6. Use óleos não refinados, que preservam mais as qualidades originais e
quase sempre têm menor incidência de ácidos graxos alterados. Os óleos refi-
nados são comumente extraídos mediante o uso de solventes tóxicos, e sub-
metidos a temperaturas superiores a 200°C.

7. Procure óleos extraídos a frio, prensados em expulsores mecânicos. Preste
atenção, no rótulo, ao que se refere à temperatura em que o óleo foi processado,
sendo desejável aquele submetido ao calor de entre 30° e 43°C. O processo omegaflo,
usado por algumas indústrias, protege os óleos durante o processamento e origina
produto de alta qualidade.

8. Se o óleo apresentar gosto amargo, evite o consumo, pois ele prova-
velmente esteja rançoso.

COZINHANDO COM ÓLEOS:
O MÉTODO DE FRITAR LEVEMENTE ALIMENTOS PRÉ-COZIDOS EM ÁGUA

Altas temperaturas, em geral, estragam os óleos. Para que isso não ocor-
ra, para cozimentos em altas temperaturas devem ser usados óleos saturados,
que resistem ao calor intenso, tais como o de coco, ghi ou manteiga. Entretan-
to, a melhor solução é evitar o próprio cozimento em altas temperaturas, pro-
cedendo ao pré-cozimento do alimento em água e, a seguir, usando óleo mais
saudável, de modo a preservar toda a sua integridade. Dessa forma, pode-
mos desfrutar os sabores de óleos mais delicados, como o de gergelim. Óleos
que contêm principalmente monoinsaturados, como o de oliva, também são
ótimos para cozinhar. Para melhor resultado do método apresentado, colo-
que pequena quantidade de água numa panela ou frigideira e aqueça até
quase ferver. Adicione o alimento que você deseja fritar. À medida que o ali-
mento vai-se tornando cozido, vá acrescentando pequenas porções de óleo.
Isso encurta o tempo que o óleo fica em contato com o calor, sem prejudicar o
sabor ou o ponto de cozimento desejado. Os óleos jamais devem ser aqueci-
dos até soltarem fumaça.
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À PROCURA DE ÔMEGA-3

Uma vez que os alimentos com ômega-3 são menos comuns em nossas die-
tas e, por conseguinte, mais difíceis de serem encontrados, apresentamos uma
breve lista, com a indicação de respectivos conteúdos de ácidos graxos ômega-3.

Alimentos Contendo o Ácido Alfa-linolênico Ômega-3

Óleo Porcentagem aproximada de ácido
alfa-linolênico ômega-3

Linho 58
Semente de cânhamo 25
Semente de moranga 1 – 15
Canola 10
Soja 7
Noz 5
Germe de trigo 5
Chia 30
Kukui 29
Verduras de folhas verdes Variável

Os óleos a seguir citados são bons para a saúde, mas não contêm, ou con-
têm pouco, ácido graxo ômega-3; portanto, o seu consumo deve ser equili-
brado com óleo que contenha ômega-3.

Açafrão não refinado Girassol não refinado
Gergelim Farelo de arroz
Prímula Semente de groselha preta
Borragem

ALIMENTOS QUE CONTÊM ADH

Os peixes de água fria são as fontes mais ricas de ADH (e de AEP – ácido
graxo eicosapentaenóico). Algumas espécies contêm mais do que outras e o
conteúdo, dentro de uma mesma espécie, varia um pouco. O conteúdo de
ADH de peixes cultivados em relação aos pescados pode ser consideravel-
mente diferente, dependendo dos alimentos dados aos peixes de criação co-
mercial. Para a adequada ingestão de ácido graxo ômega-3, devem ser consu-
midos alimentos à base de peixes, duas a três vezes por semana. A lista dos
peixes com as mais altas quantidades de ADH:
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Salmão Cavala
Arenque Sardinha
Truta Enguia
Plankton, algas Anchovas
“Blueffin” Atum albacora
Caviar

Peixes de águas quentes, tais como o “orange roughy”, o caranho verme-
lho e o peixe espada possuem pouco ADH. O AEP e o ADH são também
encontrados (embora em quantidades muito menores) em peixes de água doce,
tais como:

Truta do lago “Eglefin” (haddock)
“Walleye” Lúcio do norte
Carpa

GALINHAS E OVOS COMO FONTE DE ADH

A carne de galinha pode conter ADH, se a ave tiver sido criada com alimenta-
ção rica em ácido graxo ômega-3. Os ovos de galinha naturalmente contêm ADH;
entretanto sua proporção é altamente dependente da alimentação da galinha. O
Dr. Artemis Simopoulos mostrou, por exemplo, que os ovos gregos (de galinhas
alimentadas com comida para peixe) continham 6,6mg de ADH para cada grama
de gema, enquanto que os ovos comuns vendidos em supermercados continham
somente 1,09mg.1 Considerando ser o ADH muito suscetível à oxidação, a tempe-
ratura do cozimento pode destruir esse delicado ácido graxo dos ovos.

ESCOLHENDO OS MELHORES ÓLEOS

Sempre que puder, dê preferência aos óleos de produção natural e orgânica. As
sementes oleaginosas tendem a concentrar pesticidas e outras substâncias indesejá-
veis, e no processo industrial costuma-se acrescentar substâncias que deixam resídu-
os tóxicos, além de remover componentes benéficos para a saúde, como os lignantes.

Apresentamos, a seguir, um estudo das gorduras e dos óleos em geral usa-
dos no preparo de alimentos, que contribuem para a manutenção da boa saúde
e servem para o tratamento de variadas doenças. Eles estão subdivididos nos
predominantemente constituídos de ácidos graxos ômega-3, ácidos graxos
ômega-6, ácidos graxos ômega-9, e naqueles em que preponderam as gorduras
saturadas. Dentro do objetivo de obter adequado equilíbrio das gorduras cere-
brais, é importante a ingestão de ácidos graxos ômega-6 e ômega-3, numa rela-
ção aproximada de 1:1 (um por um) e, para aqueles que vivem na base das dietas
modernas de “fast foods”, pode ser necessário, de início, mais óleos ômega-3.
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ÓLEOS COM ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3

Adiante um exame sucinto dos óleos que contêm ácidos graxos ômega-3,
embora contenham também ácidos graxos ômega-6 e ômega-9, em quantida-
des variadas.

ÓLEO DE CANOLA

A canola designa o óleo extraído da semente oleaginosa de uma planta
híbrida derivada da colza, pertencente à família das brassicas, que inclui a cou-
ve-flor e a mostarda. Em razão disso, é às vezes conhecida como óleo de colza,
apesar de a canola ser fundamentalmente diferente da colza. Esta é rica num
ácido graxo chamado erúcico, que já foi condenado por se acreditar ser tóxico
para as células cardíacas. O óleo de canola, atualmente comercializado, con-
tém menos de 2% de ácido erúcico, nível não suscetível de qualquer associa-
ção com problemas clínicos.

O óleo de canola é bastante utilizado no Canadá e seu emprego nos Estados
Unidos está crescendo rapidamente. As formas comerciais disponíveis são pro-
cessadas com demasiado uso de substâncias químicas. Entretanto, existem no
mercado óleos de canola organicamente produzidos, alguns industrializados
em processos que não empregam substâncias químicas. O óleo de canola é uti-
lizado em molhos de saladas, maioneses e para uso direto sobre as verduras,
não sendo recomendado para cozimento em altas temperaturas, por causa de
seu ácido graxo ômega-3. Não deve ser aquecido acima de 50°C. A relação ômega-
6 para ômega-3, do óleo de canola, situa-se em torno de 2:1.

Conteúdo de ácidos graxos: n-3 = 10%; n-6 = 24%; n-9 = 60%. Os valores
podem mudar, em função da espécie da planta, da região da cultura e de
outras variáveis.

SEMENTE DE CHIA

As sementes de chia ocupam o segundo lugar, após as sementes de linho,
no conteúdo de ácido graxo alfa-linolênico ômega-3. Elas são usadas no tem-
pero de assados e vários pratos. É alimento popular no México, reconhecido
por proporcionar resistência e energia.

ÓLEO CONTENDO ADH

Estão disponíveis suplementos comerciais contendo ADH como ácido gra-
xo primário. As formas mais comuns são derivadas de algas cultivadas espe-
cialmente para concentrar o ADH, sem o AEP. Assim, o consumo é indicado
para quem deseja aumentar especificamente os níveis de ADH (sem aumentar



 ALIMENTANDO O CÉREBRO, A MENTE E O CORPO    169

os níveis de AEP). É também preferível para pessoas que tenham preocupações
com possíveis resíduos tóxicos em óleos de peixe. As dosagens recomendadas
como padrão situam-se entre 100 e 200mg por dia. Podem ser prescritas dosa-
gens mais elevadas, quando utilizadas no tratamento de distúrbios específicos.
O ADH, como um dos ácidos graxos mais altamente não saturados, é muito
sujeito a rancidificação, devendo ser guardado sob refrigeração. Junto com o
ADH devem ser tomados vitamina E e outros nutrientes antioxidantes. O ADH
jamais deve ser usado para cozinhar ou preparar alimentos.

Existe nos EUA, atualmente, apenas um produto de venda livre contendo
ADH puro de fonte vegetal (Neuromins, 100mg ADH).

ÓLEO E FARINHA DE SEMENTE DE LINHO

O óleo de semente de linho é a mais rica fonte de ácido graxo-ômega-3-
alfa-linolênico, presente na proporção de cerca de 57%. Sua relação ômega-
6:ômega-3 situa-se em torno de 0,3:1. Ele pode ser usado diariamente como
fonte confiável de ácidos graxos ômega-3. Não se deve empregar o óleo de
linho para cozinhar ou para assar, devendo ser mantido sob refrigeração; uma
vez aberto seu recipiente, deverá ser consumido em dois a três meses. A du-
rabilidade se estenderá bastante, se guardado no congelador.

O consumo da semente de linho moída, farinha de semente de linho, é
outro caminho para aumentar a ingestão de ômega-3. Essa prática não so-
mente provê ácidos graxos, mas também lignantes. Alguns clínicos evitam o
uso da farinha pelas mulheres grávidas, por causa de seus efeitos laxativos,
quando ingerido em altas doses. Para impedir esse efeito, recomendamos a
utilização de óleo de linho.

As sementes de linho podem ser empregadas em assados. Algumas padarias
e confeitarias, atualmente, acrescentam sementes de linho, ou farinha, a pães e
broas, para aumentar o conteúdo de ômega-3. Tem havido alguma preocupação
em relação ao uso em assados, suspeitando que dessa forma aumentar-se-iam as
gorduras rançosas. Apesar de estudos recentes indicarem o contrário, uso em
assados deve ser evitada.2 Comer sementes moídas de linho é outro modo de
ingerir ácido graxo ômega-3. As sementes de linho são muito duras e difíceis de
serem mastigadas, daí a sugestão de sua moagem. Devem ser moídas sementes
frescas, apenas o suficiente para romper a casca, e imediatamente consumidas.

Conteúdo de ácidos graxos: n-3 = 57%; n-6 = 16%; n-9 = 18%.

ÓLEOS DE PEIXE

Os peixes de água fria, tais como salmão, cavala, arenque, e sardinhas são
fontes ricas de AEP e de ADH. Devem ser consumidas pelo menos duas por-
ções de peixe de água fria por semana. Mesmo nessa proporção, pode não ser
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possível se obter quantidade ideal de AEP e de ADH. Assim, podem ser ne-
cessários suplementos dietéticos de ADH. Para os vegetarianos, existem su-
plementos de ADH derivados de algas.

A suplementação de óleos de peixe não é adequada para bebês e crianças
pequenas, por duas razões principais. Primeiro, seu cérebro não tem aparen-
te necessidade de AEP e, ao se tentar obter o ADH a partir do óleo de peixe,
acaba sendo consumida grande quantidade de AEP. Segundo, o AEP é reco-
nhecidamente capaz de deslocar o ácido araquidônico das membranas celu-
lares. Embora esse efeito seja desejável num adulto que acumulou demasia-
do ácido araquidônico ao longo de sua vida, o mesmo não se pode dizer das
crianças. A ingestão de óleo de peixe, pelas crianças, de fato tem afetado seu
crescimento, ainda que de forma muito reduzida.3

Crianças prematuras são especialmente sujeitas ao risco de hemorragia
cerebral e não devem ingerir óleo que contenha AEP, porque ele aumenta o
tempo de sangramento. Uma solução para se prover adequado ADH para
bebês é usar suplemento apenas com ADH.4

Jamais use, para cozer, os óleos provenientes de peixes ou de algas, em ra-
zão de seu rico conteúdo insaturado. Devem ser guardados no refrigerador ou
no freezer. A ingestão de óleo de peixe comprovadamente aumenta o nível de
peróxidos de lipídios no corpo, o que exige doses adicionais de vitamina E.

Conteúdo de ácidos graxos: varia entre as espécies.

ÓLEO DE SEMENTE DE CÂNHAMO

O uso do óleo de semente de cânhamo não é muito difundido, mas está entre
as fontes mais ricas de ácido alfa-linolênico (25%). Esse óleo tem sido adicionado
a vários alimentos naturais, para aumentar seu conteúdo de ômega-3.

ÓLEO DE NOZES

Certas variedades de nozes fornecem modestas quantidades de ácidos
graxos ômega-3. Contudo, óleos de nozes comerciais costumam ser processa-
dos com exagerado uso de substâncias químicas, e se tornam indesejáveis.
Óleos de nozes orgânicos podem ser obtidos sob encomenda e não devem ser
usados para cozimento. O consumo de nozes inteiras também é outro meio
de aumentar o conteúdo de ômega-3 da dieta.

Conteúdo de ácidos graxos: n-3=5%; n-6=51%; n-9=28%.

ÓLEO DE GERME DE TRIGO

O óleo de germe de trigo contém modestas quantidades de ácido alfa-
linolênico ômega-3 (até 5%) e um álcool graxo denominado octacosanol. Já



 ALIMENTANDO O CÉREBRO, A MENTE E O CORPO    171

noticiaram que o octacosanol seria capaz de incrementar o vigor e a resistên-
cia física por meio do aumento do nível de utilização do oxigênio. Mais re-
centemente, estudos clínicos do Dr. Thomas Cureton, levados a efeito com o
emprego de óleo de germe de trigo concentrado produzido pela “Viobin
Corporation”, nos EUA, demonstraram que o octacosanol e outros álcoois
graxos foram capazes de restaurar as funções neurais em várias perturbações
cerebrais, tais como os derrames, as lesões cerebrais e o coma.5

ÓLEOS CONTENDO ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-6 E ÔMEGA-9

ÓLEO DE AMÊNDOA

O óleo de amêndoa orgânica possui gosto adocicado e atraente podendo
ser usado, em pequenas quantidades, para temperar alimentos ou mesmo para
sua preparação. Ocorre que a maior parte dos óleos de amêndoa comerciais nos
EUA é processada com exagerado emprego de substâncias químicas e, dessa
forma, é usada, em primeiro lugar, em aplicação tópica, nas massagens.

Conteúdo de óleos-graxos: n-6 = 26%; n-9 = 65%.

ÓLEO DE BORRAGEM

O óleo de semente de borragem é uma rica fonte de ácido gama-linolênico
ômega-6, frequentemente usado para aumentar a produção, pelo organismo,
de mensageiros da família PGE1 (prostaglandinas E1). Esse óleo constitui efi-
ciente ativador da enzima que converte os ácidos graxos do organismo. O
óleo de borragem contém aproximadamente duas vezes mais ácido gama-
linolênico do que o óleo de prímula. Esse óleo não é usado para cozinhar,
sendo, em geral, vendido em cápsulas de gelatina mole como suplemento
alimentar. A dose padrão recomendada situa-se entre 1 e 6 cápsulas, depen-
dendo da idade. Doses maiores são usadas com freqüência sob orientação de
profissional de saúde. O ácido gama-linolênico deve ser usado com precau-
ção, em pessoas portadoras de tumores.

ÓLEO DE SEMENTE DE ALGODÃO

Os ácidos graxos principais do óleo de semente de algodão são o linoléico,
o oléico, e o palmítico. A cultura do algodão recebe alta dose de pesticidas, não
recomendando o óleo de sua semente como boa escolha para uso nutricional.
No entanto, o óleo de caroço de algodão é largamente empregado nos ali-
mentos industrializados, em especial para fritura de batatas.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 48%; n-9 = 23%.
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ÓLEO DE PRÍMULA

A prímula do anoitecer fornece óleo rico em ácido graxo ômega-6, ou seja, o
ácido gama-linolênico. Esse ácido é utilizado para intensificar a formação de
mensageiros da família PGE1. O óleo de prímula é disponível como suple-
mento, não utilizado para cozimento. Ele é usualmente vendido em cápsulas
de gelatina mole, sendo recomendada dose padrão situada entre 1 e 6 cápsu-
las diárias, dependendo da idade. Doses mais elevadas costumam ser usadas
sob orientação de profissionais da saúde. Num estudo de neuropatia diabéti-
ca, até 12 cápsulas diárias de óleo de prímula do anoitecer foram prescritas,
com resultados benéficos. Recomendamos muita precaução em seu empre-
go, se houver presença de tumores.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6  AGL = 9%.

ÓLEO DE AVELÃ

O óleo de avelãs é usado pelos mais renomados “chefs” do mundo, na
preparação de seus pratos. Jeff Woodward, nutricionista de Minneapolis,
“chef” e professor de culinária de alimentos macrobióticos, considera o óleo
de avelã como um dos mais finos óleos de cozinha. Ele é semelhante ao óleo de
oliva, pelo fato de conter alta proporção de ácidos graxos monoinsaturados
ômega-9. Embora não contenha ácidos graxos ômega-3, a baixa concentração
de ácidos graxos não saturados ômega-6 torna-o estável e particularmente
resistente à rancidificação, quando utilizado para cozimento.

Contéudo de ácidos graxos: n-6 = 15%; n-9 = 76%.

ÓLEO DE OLIVA

O óleo de oliva é um dos óleos de cozinha mais confiáveis e mais saudá-
veis para uso alimentar, em geral. Seu alto conteúdo de ácido oléico torna-o
muito estável para cozer. É rico em antioxidantes e fitonutrientes. Devem-se
consumir óleos de oliva orgânicos extra-virgem, ao invés de exemplares co-
merciais extraídos por meio de solventes.

O óleo de oliva tem quantidades marginais de ácidos graxos ômega-3,
mas o alto conteúdo de ácido oléico pode ajudar na incorporação do ácido
ômega-3 pelas membranas celulares. Assim, além de seus muitos benefícios
gerais para a saúde, suas qualidades tornam-no perfeitamente conveniente
para qualquer proposta dietética que inclua ácidos graxos ômega-3 proveni-
entes de outras fontes.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 8%; n-9 = 82%.
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ÓLEO DE AMENDOIM

O óleo de amendoim possui alta concentração de monoinsaturados, tor-
nando-o estável e propício para cozer e fritar. Deve-se procurar óleo de amen-
doim orgânico. Os amendoins quase sempre são cultivados com uso intensi-
vo de herbicidas e pesticidas, tornando seu óleo, por esse motivo, indesejável
para consumo. A presença de altos níveis dos ácidos lignocérico e behênico tam-
bém não recomendam o óleo de amendoim para uso alimentar, em geral.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 22%; n-9 = 60%.

ÓLEO DE PISTACHE

O óleo de pistache está entre os preferidos da alta cozinha, muito valoriza-
do pelos principais “chefs”. A alta concentração de ácido oléico torna-o intei-
ramente estável para cozinhar em temperaturas médias. São atribuídas, às
sementes de pistache, capacidades tônicas pela tradicional medicina
Ayurvédica. Ele não contém ácidos graxos ômega-3 e não contribui para o
conjunto de gorduras cerebrais.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 31%; n-9 = 54%.

ÓLEO DE SEMENTE DE MORANGA

A semente de moranga e algumas sementes de abóboras contêm ácido
alfa-linolênico ômega-3, além de seus ácidos graxos ômega-9. Essas qualida-
des são prejudicadas pela dificuldade de se obter sementes de moranga orgâ-
nica em escala comercial. O cultivo de suas próprias morangas e o consumo
das sementes é um modo de tirar vantagem desse alimento delicioso e nutri-
tivo, que possui satisfatório equilíbrio de ácidos graxos. As sementes de
moranga e a pasta de sementes de moranga fazem excelentes lanches, sem-
pre que provenientes de fonte orgânica.

Conteúdo de ácidos graxos: n-3 = 15%; n-6 = 60%; n-9 = 20%.

ÓLEO DE AÇAFRÃO

O óleo de açafrão, rico em ácidos graxos ômega-6 e com alta proporção de
oléico, é correntemente disponível. Há várias opiniões relativas ao valor do
óleo de açafrão para utilização em alimentos. Em geral, seu alto conteúdo de
ômega-6 coloca-o bem atrás na lista dos óleos desejáveis em dieta de gorduras
inteligentes.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 79%; n-9 = 13%.
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ÓLEO DE GERGELIM

O óleo de gergelim é bastante utilizado nas cozinhas da Ásia e do Oriente
Médio. A segurança de seu uso possui longa história e, sendo possível extraí-
lo em baixas temperaturas, está disponível puro e sem alterações. O óleo de
gergelim é rico em lignans, um dos quais denominado sesamim, que parecem
bloquear a enzima que produz, em excesso, o ácido araquidônico. O óleo de
gergelim pode ser usado para frituras em baixa temperatura. Possui um com-
posto que ocorre naturalmente, chamado sesamol, dotado de ação antioxidan-
te. Sendo o óleo de gergelim rico em ácido linoléico, sua ingestão deve ser
sempre equilibrada com óleos ômega-3.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 41%; n-9 = 49%. O óleo de gergelim
também contém fosfatidilcolina.

ÓLEO DE GIRASSOL

O óleo de girassol foi, no passado, intensamente usado pelos incas. Pelo
seu alto conteúdo de ácido linoléico, o óleo de girassol contribui para o já
elevado consumo desse ácido nas sociedades modernas. Produz-se, hoje, um
óleo de girassol rico em oléico, com reduzido teor de linoléico, mais adequado
para o consumo. Em geral, por causa de seu perfil em ácidos graxos, o óleo de
girassol está no fim da lista dos óleos considerados mais benéficos na dieta de
gorduras inteligentes.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 69%; n-9 = 19%.

ALIMENTOS PREDOMINANTES EM GORDURAS SATURADAS

MANTEIGA

A manteiga é rica em gordura saturada e não tem ácidos graxos ômega-3,
necessários para o cérebro. O debate sobre a questão se a manteiga é melhor do
que a margarina aqueceu-se recentemente em virtude da crescente preocupa-
ção com os ácidos transgraxos existentes na margarina. Quase sem exceção,
os colegas médicos e pesquisadores com quem nos relacionamos profissio-
nalmente concordam que a manteiga é melhor escolha do que a margarina.
Concordamos também que a ingestão de manteiga deve ser controlada, por
seu alto conteúdo de gordura saturada. Ela deve originar-se de vacas criadas
organicamente, para se evitarem resíduos de antibióticos e os hormônios de
crescimento comumente usados na criação comercial. Se utilizarmos mantei-
ga, devemos ingerir certa dose diária de ácidos graxos essenciais, ricos em
ômega-3. A manteiga pode ser substituída pela ghee.
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Algumas pessoas apreciam a pasta feita com a mistura, de partes iguais,
de manteiga amolecida e azeite de oliva. Pelo fato de ser monoinsaturado, o
óleo de oliva é um substituto excelente. O óleo de linho pode ser usado em
lugar do azeite de oliva, nessa mistura. Uma vez misturada, contudo, a pasta
deve ser refrigerada, ou o óleo de linho se tornará rançoso. Melhor ainda é a
mistura contendo 2 partes de manteiga não hidrogenada e não refinada de
coco, e uma parte de óleo de linho (devido ao ômega-3).

ÓLEO DE COCO

O óleo de coco é rico em gordura saturada e não contém quantidade sig-
nificativa de ácidos graxos não saturados. Embora seja gordura saturada, di-
ferentemente da manteiga, que tem gorduras saturadas de cadeia-longa, o
óleo de coco é rico em triglicerídios de cadeia-média, com ácidos graxos de
oito a quatorze carbonos de comprimento. O óleo de coco não hidrogenado,
livre de ácidos transgraxos, traz muitos benefícios à saúde. O óleo de coco
não fornece ácidos graxos ômega-3 contudo, o ácido láurico, existente no fru-
to, além de útil para certas condições do cérebro, possui significativa ativida-
de antiviral.

O óleo de coco é, talvez, o melhor para cozimento em altas temperaturas,
recomendado para pessoas que desejam evitar produtos de origem animal.
Trata-se de óleo muito estável em altas temperaturas, por suas quantidades
desprezíveis de ácidos graxos não saturados.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 1%; n-9 = 9%; gordura saturada = 89%.

GHEE

A ghee é um óleo derivado que resulta do leite, após total remoção de suas
partes sólidas. A ghee é intensamente utilizada na Índia e muito valorizada na
medicina Ayurvédica, por sua habilidade de realçar os ojas que, por sua vez,
são capazes de apoiar a renovação mental e física. A ghee é um excelente óleo
de cozinha, porque rica em gordura saturada, que não se oxida quando aque-
cida a temperaturas normais de cozimento. A ghee, pelo sabor que transmite
aos alimentos, é dos óleos de cozinha mais apreciados no mundo. Ela deve
ser orgânica, sempre que possível, para se evitarem os antibióticos e os hor-
mônios de crescimento usados na criação comercial.

Conquanto a ghee seja excelente óleo de cozinha e possua algumas
propriedades curativas, como fonte de gordura saturada é desprovida de
ácidos graxos essenciais para o cérebro. Portanto, quando se utilizar a
ghee, é preciso tomar suprimento adicional de ácidos graxos essenciais de
outra fonte.

Conteúdo de ácidos graxos: n-6 = 30%; n-9 = 5%; gordura saturada = 65%.
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MARGARINA

Classificamos a margarina na categoria de gorduras saturadas, porque
contém muitos ácidos transgraxos que se comportam como tal. Algumas com-
panhias produziram margarinas feitas de óleo de canola não hidrogenado,
com adição de outros elementos, com baixos níveis de ácidos transgraxos, ou
seja, por volta de 15%. No entanto, como existem inúmeras fontes de excelen-
tes óleos para nutrição do organismo, entendemos não haver razão particu-
lar para que alguém escolha a margarina.

Conteúdo de ácidos graxos: variável, dependendo da forma.

EVITANDO ALIMENTOS RICOS EM ÁCIDOS TRANSGRAXOS

No capítulo 7, examinamos os problemas potenciais decorrentes do con-
sumo de ácidos transgraxos. Essas gorduras alteradas, sempre que for possí-
vel, devem ser evitadas. As fontes comuns incluem:

Batatas fritas Hambúrgueres de peixe fortemente
fritos

Biscoitos Pedaços de frango fortemente fritos
Doces Cogumelos, queijos, etc. fortemente fritos
Aparas ou flocos de batata Porções de queijo recheado
Aparas ou flocos de torta (mexicana) Flocos de milho
Bolos Rosquinhas
Maionese Margarina
Banha animal Molho de salada (não baseado em

azeite de oliva)

Óleos para Uso na Dieta de Gorduras Inteligentes

Óleo Para Para Para Com Para
assar fritura aplicar ômega-3 ajudar

leve* frio** PGE1

Óleo de amêndoa • • •
Óleo de borragem • •
Óleo de canola • •
Semente de chia • • •
Óleo de coco • •
ADH (de algas) •
Óleo de prímula • •
Óleo de semente de linho • •

(continua)
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Semente de linho ou farinha • • •
Óleo de peixe • •
Ghee • • •
Óleo de avelã • • •
Azeite de oliva • • •
Óleo de pistache • •
Óleo de semente de moranga • •
Óleo de açafrão • •
Óleo de gergelim • • • •
Óleo de girassol • •
Óleo de nozes • •

* O uso de temperaturas baixas é, geralmente, desejável para todos os óleos.
** Para aplicar frio, significa que o óleo pode ser aplicado depois que o alimento foi

cozido ou preparado.

SUPLEMENTOS DE FOSFOLIPÍDIOS

Neste livro, já abordamos os suplementos nutricionais chamados
fosfatidilserina (FS) e fosfatidilcolina (FC) ou lecitina a.k.a. São substâncias gordu-
rosas contendo ácidos graxos. Descobriram-se que ambas são benéficas para
certos tipos de distúrbios cerebrais, sendo úteis na melhora da depressão e das
funções cognitivas. Faremos, a seguir, uma descrição dessas substâncias.

FOSFATIDILSERINA

Foi dito no, Capítulo 4, que a fosfatidilserina é uma das moléculas
estruturais das membranas das células nervosas. Ela é o principal fosfoli-
pídio acídico do cérebro. A fosfatidilserina é formada quando o complexo
de fosfolipídio combina com o aminoácido serina. Possui diversas funções
conhecidas e importantes. Influencia intensamente na fluidez das membra-
nas das células nervosas e é básica para a atividade elétrica no cérebro. A
fosfatidilserina, juntamente com a fastidiletanolamina (FE), tem importância
vital na fixação das proteínas das membranas celulares, conhecidas como
receptores. Relembrando, podemos comparar as proteínas das membranas
com as antenas dos rádios que captam as ondas sonoras; são fundamentais
para a agregação dos neurotransmissores e, dessa forma, para a transmis-
são nervosa. São os ácidos graxos encontrados na fosfatidilserina que
possibilitam essa função.

A FS costuma ser encontrada em duas fontes – na soja e nos órgãos
bovinos. A maior parte dos estudos clínicos com a fosfatidilserina foi feita
com o uso da fonte bovina. A fosfatidilserina bovina é extraída quase que
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exclusivamente do córtex cerebral ou da medula espinhal. Essa fonte de
fosfolipídio talvez possua mais ácidos graxos altamente insaturados, como
o ADH, fazendo parte de sua estrutura. A fosfatidilserina oriunda da soja
não parece ter a mesma quantidade de ácidos graxos neurais altamente
insaturados na sua estrutura. Além disso, há menos estudos usando a soja
como fonte. No entanto, um deles mostrou benefícios signficativos, na
melhora de sintomas depressivos.6 Alguns relatos dos quais tomamos
conhecimento sugerem que a fosfatidilserina originada da soja realmente
produz bons resultados clínicos.

Por nossa preferência a tudo que é natural, sentimo-nos mais confortá-
veis em recomendar fosfatidilserina de origem vegetal, em decorrência das
nossas preocupações com a eventual contaminação por vírus da fosfatidil-
serina bovina. Não há notícia sobre qualquer contaminação da fosfatidilserina
bovina por vírus, mas tal possibilidade nos inquieta. Os estudos clínicos com
a FS geralmente indicam doses na faixa de 100 a 300mg/dia.

FOSFATIDILCOLINA

A fosfatidilcolina (FC) possui pelo menos duas funções relevantes no cé-
rebro. Primeira, é ser componente vital da membrana das células nervosas.
Da mesma forma que a FS, ela é necessária para a atividade elétrica no cére-
bro, bem como atua na fixação das proteínas da membrana em seus lugares.
Segunda, a porção colina da FC é usada, pelos neurônios, para produzir o
neurotransmissor acetilcolina. Os neurônios do cérebro não produzem sua
própria colina, recebendo-a do sangue, para logo em seguida fabricarem a
acetilcolina. Se a dieta não contiver suficiente colina, a produção desse im-
portante neurotransmissor será afetada.

Tudo leva a supor que a diminuição da disponibilidade da colina de-
sempenha onsiderável papel na evolução de distúrbios cerebrais, tais como
o mal de Alzheimer, ou mesmo o declínio das funções mentais associado
com o envelhecimento. Já nos referimos ao trabalho do Dr. Richard
Wurtman, que também concluiu que quantidade inadequada de colina, na
dieta, pode levar o cérebro a canibalizar a fosfatidilcolina de sua própria
membrana neural, para obter suficiente colina e produzir o neurotransmis-
sor acetilcolina.7

As principais fontes da fosfatidilcolina são a soja e os ovos. Mais
conhecida como lecitina, acha-se hoje disponível em forma de suplementos.
Muitos tipos comerciais de dos graxos existentes no corpo. Portanto,
ao aumentarmos a ingestão de ácidos graxos, deveremos aumentar, na mes-
ma proporção, o consumo de alimentos e nutrientes antioxidantes.
A vitamina E, na sua form
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 TOCOFEROL-MISTO, CONSTITUI ANTIOXIDANTE-CHAVE. ANTIOXIDANTES ADIC

nais, tais como os descritos no capítulo 6, são importantes. Recomendamo
 que o consumo de nutrientes antioxidantes seja igualmente feito e
 bases equilibradas. Encontrando Prazer em Dieta de Gorduras Inteligentes-

Se o leitor estiver pensando em adotar dieta mais rica em gorduras cere-
brais, conscientize-se de que ela não precisará ser de fome, insípid
 ou monótona, muito menos um exercício de privações. O ato de se a

m ntar constitui uma das grandes dádivas da vida, que vai além de sua mera s
tisfação nutricional e 

n rgética. Assim, os alimentos devem estimular os sentidos e servir de font
s de esplendor e experiências prazerosas. E esses

f tores podem ser preservados, bastando para isso sermos criativos. Ta
b m nte alternativa de ADH: óleo de peixe – tomar até 200mg de AEP e

de ADH diariamente* (não use para bebês).
• AGL – óleo de borragem ou de prímula.
• Vitamina E: de 50 a 400UI diariamente.
• Antioxidantes misturados.
• Nutrientes capazes de intensificar a energia das mitocôndrias (veja o

capítulo 6).
• Fosfatidilcolina: de 50 a 100mg diariamente.
• Fosfatidilserina: 50mg diariamente.
• Substâncias oriundas de plantas, tais como a ginkgo biloba.

NÓS TODOS SOMOS ÚNICOS

Apesar de compartilharmos, com todos os individúos da nossa espécie,
de vasta similaridade, cada um de nós constitui um ser único, com história de
vida única, específica composição genética, estilo próprio de vida, exclusivas
preferências dietéticas e peculiar experiência de vida. Com tais especificidades,
torna-se evidente que prescrições padronizadas, que nos tentam encaixar a
todos num mesmo saco, para o fim de gerarem benefícios ótimos, precisam
de ajustes que as adaptem e as adequem para atender às condições indivi-
duais de cada um de nós. Neste capítulo apresentamos, em caráter geral, re-
comendações e especificações de gorduras e óleos, objetivando consumo e
disponibilidade orgânica equilibrados. Entretanto, as necessidades de cada

* A ingestão ótima de ácido alfa-linolênico para adultos saudáveis é estimada de
800 a 1.100mg/dia. A ingestão sugerida de AEP e de ADH está em torno de 400mg
diários.
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indivíduo são específicas para atender a seu peculiar conjunto de circunstân-
cias e condições. Isso requer certo planejamento e estratégia, ou a partir de
prévio conhecimento desse conjunto de circunstâncias e condições, ou por
meio de sucessivos experimentos até se chegar ao nível ótimo de resultado.
Devemos, antes de mais nada, ouvir as necessidades do organismo, que nos in-
formará como encontrar, gradualmente, o estado de equilíbrio de gorduras e
óleos que nos propiciará saúde ótima. Dependendo das nossas circunstân-
cias e condições precisaremos ajuda de um profissional treinado e de outros
recursos técnicos adicionais para iniciarmos essa jornada. O livro “Curando
com Alimentos Integrais”, de Paul Pitchford (North Atlantic Books, Berkeley,
California) fornece valiosas informações a respeito.



CAPÍTULO 13

CUIDADO COM A DIETA
POBRE EM GORDURAS:

A BUSCA DO EQUILÍBRIO

Os adultos que vivem em países desenvolvidos obtêm, em média, 40% de
suas calorias a partir de gorduras. Por essa razão, insistentemente e de forma
indiscriminada, dizem-nos para cortar gordura. Com efeito, se examinarmos
as gôndolas de qualquer supermercado, veremos estarem repletas de alimen-
tos rotulados com as expressões isento de gordura ou pouca gordura. Da mesma
forma, encontramos volumes e mais volumes de livros prescrevendo dietas
pobres em gordura e colesterol.

As dietas de emagrecimento, de modo geral, defendem a perda de peso
por intermédio de drástico corte das gorduras, quase sempre limitando as
calorias delas obtidas em até 10%. Os programas de condicionamento físico
forçam, para tornar-nos esbeltos, muitos exercícios físicos e igual corte no
consumo de gorduras. Em resumo, tornamo-nos, obcecadamente, inimigos
das gorduras. Entretanto, por ironia, ao mesmo tempo, as porcentagens de
gordos e de obesos estão crescendo cada vez mais na América do Norte.

Embora lógicas e bem intencionadas, essas recomendações de corte do
consumo de gorduras, normalmente, ignoram a absoluta necessidade que o
cérebro tem dos ácidos graxos essenciais. Muitas pessoas realmente precisam
reduzir sua ingestão de gordura total. Mas, ao fazê-lo, devem manter quanti-
dades apropriadas de ácidos graxos não saturados, para sustentar as funções
cerebrais em ótima forma. A deficiência e o desequíbrio dessas substâncias
poderão acarretar sérios problemas ao funcionamento do cérebro.
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Charles Glueck, médico, afirma que se bem conduzida, a mesma dieta pobre
em gorduras, que assegura a saúde cardiovascular, também assegura a saúde mental.
Ele sugere dieta suficiente para intensificar o desempenho mental contendo
meros 10 a 15% de calorias provenientes da gordura.1 Quando Glueck faz
essas recomendações, acreditamos que focalize a melhora do desempenho
cerebral pela manutenção de gorduras no sangue, tais como os triglicerídios
e o colesterol, ainda que em baixos níveis. Essa abordagem, para manutenção
das funções cerebrais, está baseada no fluxo sanguíneo que o cérebro recebe.

Contudo, ele pode estar errado ao declarar que 10% de calorias obtidas
por ingestão de gorduras são bons para o cérebro. Parece que ele não consi-
derou a necessidade que o cérebro tem de ADH, nem de equílibrar os mensa-
geiros, como as prostaglandinas. Além disso, deixou de lado o equilíbrio dos
ácidos graxos essenciais e, principalmente, ignorou as necessidades específi-
cas de cada indivíduo.

O Dr. Dean Ornish mostrou que as doenças do coração podem ser rever-
tidas, em parte, pelo uso de uma dieta composta de 10% de gordura. Suas
estratégias dietéticas são altamente restritivas de gordura. A dra. Mary Enig
apurou que nossos ancestrais consumiam dietas muito pobres em ácidos
graxos não saturados e recomenda dieta de 30 a 40% de gorduras, com menos
de 5% de poliinsaturados.

O Dr. Willian Connor, da “Universidade das Ciências da Saúde”, de
Oregon, aconselha uma dieta ideal contendo 20% de calorias vindas da gor-
dura. Indo mais adiante, declara que 40% dessa gordura consumida deve ser
sob forma de ácidos graxos essenciais, limitando-se a gordura saturada em 4
a 6% do total de calorias.2 Não temos certeza da precisão das recomendações
do Dr. Connor, mas acreditamos que elas sejam mais realistas, porque
enfatizam, ao lado da necessidade de menor ingestão de gordura, o obrigató-
rio consumo de ácidos graxos essenciais.

Se observarmos as dietas humanas ao longo da história, veremos que a
ingestão de gordura variou demais em diferentes regiões do mundo. Alguns
grupos consumiam somente 10% de suas calorias oriundas da gordura, ao
passo que outros, como os Inuits, consumiam até 60%.

Conforme já afirmamos, recomendações gerais podem ser úteis, mas fre-
quentemente não atendem às circunstâncias e condições especiais. Por exem-
plo, para um atleta em treinamento, 10% de gordura podem não ser bastante
para sustentar as necessidades energéticas. Durante a gravidez, 15% de gor-
dura podem ser muito pouco para a manutenção dos adequados  níveis de
ácidos graxos essenciais, principalmente aqueles necessários para o desen-
volvimento cerebral do feto (AGE). Um bebê deve obter 50% de suas calorias
a partir de gordura. Uma mãe em aleitamento deve manter alto consumo de
gordura durante o período de amamentação. Uma vez que as reservas de
ADH da mãe caem significativamente durante a gravidez e a lactação, parece
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sábia a decisão da mulher que deu à luz e amamenta de continuar a ingerir
gordura, em alto nível, durante algum tempo depois do parto.

O consumo regular de álcool pode exigir ingestão de gorduras específi-
cas, tais como o AGL e o ADH, para compensar seus efeitos nocivos sobre o
cérebro. Pessoas com problemas de digestão e absorção de nutrientes podem
já estar absorvendo quantidades inadequadas da gordura ingerida. A redu-
ção da ingestão de gordura a 10 ou 20% das calorias, sem atender às específi-
cas necessidades de gordura, pode não somente reduzir a disponibilidade
das gorduras básicas para o cérebro, como também restringir os ácidos graxos
indispensáveis para a reparação das membranas digestivas. As mulheres que
tentam, sem sucesso, a gravidez, podem ter sua infertilidade decorrente da
baixa ingestão de ácidos graxos.

Adicionalmente, recomendações de dietas pobres em gordura não levam
em consideração o fato de que já podemos ser a 3ª ou a 4ª geração de consu-
midores inadequados de ácidos graxos ômega-3. Examinaremos, no capítulo
final, a possibilidade de o desequilíbrio de ácidos graxos ser cumulativo, sig-
nificando que hábitos alimentares de pais e avôs influenciam nosso próprio
estado nutricional.

Pode parecer constrangedor, mas acreditamos que declarações genéricas
de médicos que recomendam corte indiscriminado de gorduras prestam
desserviço para muitas pessoas. Dietas pobres em gorduras, de modo geral,
podem realmente beneficiar muitos, mas trazem inquestionáveis riscos para
outros. Sua prática é especialmente perigosa se elas reduzirem, também, a
ingestão de ácidos graxos essenciais.

Em nossa opinião, a dieta pobre em gorduras seria uma aventura perigo-
sa, a não ser que seguisse as seguintes condições:

• Ser feita sob medida para as necessidades individuais de cada um.
• Assegurar a obtenção de suficientes ácidos graxos não saturados.
• Assegurar o equilíbrio dos ácidos graxos ômega-6 e ômega-3.

Essas são condições com as quais, talvez, a maior parte dos que advogam
a dieta pobre em gorduras concorde, especialmente se lhes for dada a oportu-
nidade de rever a evidência que recai sobre os ácidos graxos como fator de
bom funcionamento do cérebro. Não há dúvida de que muitas pessoas obtêm
excesso de gordura de suas dietas. Mas devemos ficar cautelosos com a ma-
neira pela qual abordamos o consumo de gordura.

Mais um ponto merece ponderação. Quando as pessoas reduzem a inges-
tão de gordura, devem preencher naturalmente suas necessidades calóricas
com alguma outra coisa. Essa outra coisa, geralmente, acaba sendo carboi-
drato ou proteína. O excesso de consumo de carboidrato pode favorecer a
formação de ácido araquidônico e potencializar o processo inflamatório. O
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mesmo acontecerá com o excesso de consumo de proteína de origem animal,
como carne de vaca ou de porco, que também aumentará a ingestão de ácido
araquidônico. Essa aparente contradição, de forma simplista, nos mostra o
quanto devemos estar atentos ao equilíbrio de nossos nutrientes.

Examinaremos, a seguir, os cuidados que devemos ter com as dietas po-
bres em gorduras. Cuidado não significa, necessariamente, que devam ser
evitadas dietas pobres em gorduras, mas que essa decisão leve em considera-
ção as circunstâncias e condições individuais, e a dieta escolhida mantenha o
equilíbrio dos ácidos graxos.

PERIGOS PARA AS CRIANÇAS

Os bebês devem obter cerca de 50% de suas calorias a partir das gorduras.
Dentro desses 50%, deve haver quantidade substancial de ácidos graxos não-
saturados. Se restringirmos o consumo de gorduras nessa idade crítica, estare-
mos afetando negativamente o desenvolvimento do cérebro. Muitos bebês são
alimentados quase exclusivamente com leite de vaca, rico em gorduras saturadas
e destituído das gorduras necessárias ao cérebro. Alguns pais tentaram reduzir
as gorduras para seus bebês, alimentando-os com leite desnatado. Essa prática
também pode causar problemas, porque a quantidade de proteínas consumidas,
em relação às gorduras, fica muito alta para crianças dessa idade.

De um até dois anos de idade, as crianças precisam, proporcionalmente,
mais gorduras do que os adultos, de modo que a supressão total das gordu-
ras é perigosa. O corte de ácidos graxos não saturados pode ser desastroso.

PERIGOS PARA AS MÃES GRÁVIDAS

As grávidas jamais devem adotar dietas pobres em gorduras, a não ser
em casos especiais e por recomendação médica. Mesmo assim, não podem
ser privadas de ácidos graxos adequados, fundamentais para o desenvolvi-
mento do cérebro do bebê. A maioria das mulheres norte-americanas já ob-
tém muito poucos ácidos graxos insaturados, imprescindíveis ao desenvolvi-
mento cerebral. A diminuição adicional de ácidos graxos, durante a gravidez,
pode levar à toxemia, a um parto prematuro, a problemas de crescimento e a
riscos de doenças neurológicas ou comportamentais da futura criança.

DIETAS PERIGOSAS DE PERDA DE PESO

Inúmeras dietas para perda de peso restringem significativamente as ca-
lorias, incluindo ácidos graxos essenciais. Entretanto, muitas pessoas obesas
acabam descobrindo que, à medida que aumentam o consumo de ácidos
graxos essenciais, fica mais fácil perder peso. Qualquer programa de perda
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de peso que restrinja o consumo de gordura deve assegurar adequada inges-
tão de ácidos graxos essenciais.

VEGETARIANOS

As dietas vegetarianas podem ser de grande benefício para várias pessoas.
Todavia, como vimos no capítulo 4, os vegetarianos tendem a possuir baixo
nível de ADH. Isso acontece, em parte, por causa do elevado consumo de óleos
ômega-6. E outra explicação plausível prende-se ao fato de que as dietas vege-
tarianas não contêm ADH pré-formado, e os vegetarianos, para conseguirem o
necessário ADH, devem confiar na capacidade de seu organismo converter o
ácido alfa-linolênico em ADH, o que nem sempre funciona eficientemente.

CARNE E BATATA

Aqueles que adotam a dieta tradicional dos americanos do Norte, con-
centrada no consumo de carne e de batata, podem, com certeza, beneficiar-se
do corte do consumo total de gorduras. Ocorre que essas pessoas, em sua
dieta normal, já consomem pouquíssimos alimentos ricos de ômega-3, fun-
damentais para o bom desempenho do cérebro. Assim, o corte das gorduras,
sem o aumento do consumo de ácidos graxos ômega-3, poderá, em pouco
tempo, comprometer a saúde.

PERIGOS PARA PESSOAS COM PROBLEMAS DE HUMOR E DE COMPORTAMENTO

Conquanto as dietas de baixo consumo de gorduras possam ajudar indiví-
duos com problemas de humor e de comportamento, especialmente aqueles
com triglicerídios elevados, sua prática poderá agravar esses mesmos proble-
mas, em outras pessoas. Lembremos que a depressão, a agressão, a violência, a
deficiência de atenção, a inquietude e outras dificuldades de comportamento
têm sido associadas com a alteração do equilíbrio dos ácidos graxos. Portanto, a
redução da gordura total, sem preservar a ingestão de ácidos graxos essenciais,
poderá complicar ainda mais tais problemas de humor e de comportamento.

PERIGOS PARA AS PESSOAS COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS

Alguns distúrbios neurológicos, tais como a esclerose múltipla, podem
melhorar com a dieta pobre em gordura. Esse fato foi claramente demonstra-
do em milhares de pessoas que adotaram, com sucesso, a dieta do Dr. Roy
Swank. Porém, quando o consumo de ácidos graxos essenciais específicos é
acrescentado às dietas com baixos níveis de gordura total, os resultados cos-
tumam ser significativamente melhores.
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É importante conscientizarmo-nos que, nas doenças neurológicas, há des-
truição das membranas das células nervosas. Para o organismo reparar essas
membranas, deve possuir, à mão, matérias-primas que as constituem, que
são os ácidos graxos. De novo, fica evidente que não podemos proceder à
supressão pura e simples das gorduras da dieta, sem atendermos às circuns-
tâncias e às condições individuais de cada um.

Visitamos hospitais e clínicas, em diferentes partes do mundo, onde cer-
tos ácidos graxos, álcoois graxos e gangliosídios são ofertados nos tratamen-
tos de derrames, de lesões cerebrais e outras perturbações do cérebro. Verifi-
camos que esses tratamentos estão de acordo com a necessidade, do cérebro,
de gorduras, a fim de regenerar seus neurônios. Em tais casos, a adequação,
para cada indivíduo, da quantidade de ingestão de gordura nos parece, con-
sistentemente, mais correto do que meramente sua restrição.

CRIANÇAS DIFÍCEIS NO CENÁRIO ESCOLAR

Há uma tendência geral, entre os defensores da saúde e da nutrição
infantis, de reduzir o conteúdo de gordura das refeições das crianças. Essa
meta será valiosa e desejada, contanto que levada a cabo com o equilíbrio
dos ácidos graxos essenciais. Com efeito, se atentarmos para o comporta-
mento das crianças e para os desafios disciplinares enfrentados pelas esco-
las, e se associarmos esses fatos com nossos novos conhecimentos sobre o
modo como as gorduras afetam o comportamento, não podemos ser
simplistas acerca da supressão da gordura nas dietas dos pequenos. Se
reduzirmos o total da gordura, devemos garantir quantidades adequadas
de ácidos graxos ômega-3 e o equilíbrio entre os ácidos graxos ômega-6 e
ômega-3.

VIOLÊNCIA E AGRESSÃO

Embora as dietas ricas em gordura contribuam para agravar os proble-
mas de comportamento, é importante nos lembrarmos dos estudos em que
dietas pobres em gorduras levaram a comportamentos agressivos, aumento
de violência e isolamento social. Adicionalmente, alguns membros de um
estudo se submeteram à automutilação. Uma sociedade com problemas de
agressão e de violência, como a dos EUA, não deve fazer recomendações die-
téticas que possam, provavelmente, agravar o problema. A esse respeito, de-
vemos moderar nossas recomendações de nenhuma-gordura ou de pouca gor-
dura, reconhecendo o papel crucial da gordura em indivíduos e na sociedade
geral. Aqueles que se entregaram a comportamentos violentos e agressivos
comumente sofrem de desequilíbrio de ácidos graxos. Restringir mais ainda
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o consumo de ácidos graxos pode levá-los para um caminho sem possibilidade
de recuperação.

ORIENTAÇÃO PARA A INGESTÃO DE POUCA GORDURA:
 A DIETA DE GORDURAS INTELIGENTES

Lembrem-se de que, no capítulo anterior, introduzimos a expressão die-
ta de gorduras inteligentes. Acreditamos que deveríamos abolir a expressão
dieta pobre em gorduras, porque ela nos dá a impressão errada de que todas
as gorduras são ruins – e conseqüentemente, que as deveremos evitar. As
palavras baixa e pobre têm sentidos diferentes, para pessoas diferentes, mes-
mo dentro da comunidade médica. Além disso, como acabamos de ver, die-
tas pobres em gordura não são adequadas para todos. Entretanto, uma dieta
de gorduras inteligentes é conveniente para todos, porque ela:

• equilibra a gordura total com os ácidos graxos essenciais adequados,
de acordo com as necessidades do indivíduo;

• utiliza ácidos graxos necessários para as funções do cérebro, que po-
dem intensificar a operação inteligente dos sistemas orgânicos.

Em geral, a dieta de gorduras inteligentes deverá levar em conta as seguin-
tes considerações:

• Mantenha a ingestão total de gordura por volta de 20 a 30%. Mais ele-
vada ou mais baixa, dependendo de certas circunstâncias individuais.

• Reduza o consumo de gordura saturada, sempre que possível.
• Assegure-se de que seu consumo de gordura não saturada é adequa-

do, mantendo-o na ordem de 40% da gordura total consumida.
• Mantenha a relação de ômega-6 para ômega-3 entre 1:1 e 3:1, se possível.
• Assegure-se de que seja rica em nutrientes que ajudam no uso dos áci-

dos graxos: magnésio, zinco, vitaminas B6 e B3 e vitamina C.
• Nunca use ácidos graxos ômega-3 não saturados para cozinhar.
• Evite ácidos transgraxos.
• Garanta que a dieta contenha alimentos ricos em antioxidantes que aju-

dem a proteger as membranas cerebrais.
• Use testes de sangue, para o ajuste-fino de seus ácidos graxos necessários.

Esse cuidado especial e sensível com as gorduras que ingerimos contri-
buirá em muito para evolução positiva de nossa saúde. Ele nos permitirá
evitar a cilada das dietas ricas em gorduras, tão comuns hoje em dia e nos
assegurará a preservação dos ácidos graxos do cérebro.
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A FORÇA FÍSICA E O POTENCIAL

A relação entre os ácidos graxos e o cérebro traz grande esperança de
que seremos capazes de mudar o curso de nossas vidas, e, talvez, de toda a
sociedade, ao introduzirmos sábias alterações em nossa dieta. Os cuidados
com os ácidos graxos do cérebro podem-nos também, permitir elevar o
nível de nosso desempenho a novos patamares, à medida que combinemos
boa nutrição com o vasto conhecimento acerca das potencialidades huma-
nas que acumulamos.

A posse desse conhecimento, entretanto, nos vislumbra dois mundos fu-
turos dramaticamente diferentes. Se descuidarmos da nutrição, ignorando
suas profundas influências, o resultado dessa escolha poderá ser de propor-
ções evolucionárias. No capítulo final, examinaremos o que a Biologia
Evolucionária nos revelou sobre as necessidades de nutrientes do cérebro e
como a evolução ocorrida em outras espécies pode nos ensinar a respeito de
nosso próprio futuro.



CAPÍTULO 14

MOLDANDO NOSSO FUTURO,
APRENDENDO COM NOSSO PASSADO

Conforme desvendamos cada vez mais o mistério de como os ácidos
graxos afetam o cérebro, nós nos defrontamos com evidências que nos com-
pelem a indagar para aonde os hábitos alimentares de nossa cultura estão-
nos conduzindo como espécie. Muitas lições a respeito de nosso futuro po-
tencial se encontram entrelaçadas nas malhas da história e na evolução de
outras espécies. Quando acrescentadas ao estado nutricional atual, descrito
neste livro, elas nos direcionam a algumas conclusões muito polêmicas.

Nosso primeiro vislumbre, para dentro desse mundo futuro, vem do co-
nhecimento de como a gordura afeta o tamanho do cérebro. Os biólogos
evolucionistas estudaram, por anos, a relação entre o tamanho do cérebro e o
tamanho do corpo, nos mamíferos. Embora haja notáveis exceções, parece
que, à medida que cresceu o corpo dos animais, o tamanho do cérebro decres-
ceu. Os cientistas também descobriram que as gorduras necessárias para fa-
zer um cérebro maior são diferentes daquelas necessárias para fazer um cor-
po maior. Por exemplo, a gordura saturada é boa para o rápido crescimento
do corpo. Os ácidos graxos não saturados, por sua vez, exercem efeito menos
dramático para o crescimento do corpo, mas são fundamentais para o cresci-
mento do cérebro.

As vacas, por exemplo, fornecem para seus bezerros leite muito rico em
gorduras saturadas e quase totalmente desprovido de gorduras para o cére-
bro, tais como o ADH. Por essa razão, o corpo do bezerro desenvolve-se bas-
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tante em seus primeiros meses de vida, mas seu cérebro cresce muito lenta-
mente. Na vaca adulta, o cérebro é lamentavelmente pequeno, se comparado
com o tamanho do corpo. O leite humano, de outro lado, é rico em ácidos
graxos altamente insaturados, mas pobre em gordura saturada. Por esse mo-
tivo, o corpo dos bebês humanos desenvolve-se muito lentamente, mas o cé-
rebro quase triplica de tamanho durante o primeiro ano de vida.

O Dr. Michael Crawford, do Instituto de Bioquímica Cerebral e de Nutri-
ção Humana, estudou a influência da gordura no tamanho do cérebro, em
seu livro “Nutrição e Evolução”. Referindo-se ao rápido crescimento de ani-
mais de grande porte, e de seu uso de gorduras, ele declara: a capacidade de
produzir lipídios neurais de cadeia-longa não acompanha o crescimento, e suas con-
centrações de ADH nos tecidos caem, à medida que os animais crescem:
consequentemente, o cérebro perde em desenvolvimento. Como efeito, houve contra-
ção universal do tamanho do cérebro, em relação ao corpo a que ele serve, bem como
perda de grandes zonas funcionais do cérebro.1

Essa constatação, na evolução dos animais de grande porte, pode ter signi-
ficado também para os seres humanos, quando sabemos que, em muitas soci-
edades, há sólidas evidências de que o tamanho do corpo aumentou signifi-
cativamente.2 E essa tendência coincide com o crescente consumo de carne de
vaca, de laticínios, de calorias totais, enfim, de ingestão de alimentos ricos em
gordura saturada, geralmente desprovidos de determinadas gorduras neurais.

Segundo a lógica desvendada pelo Dr. Crawford, cabe a seguinte indaga-
ção: Qual foi o preço pago pelo crescimento do tamanho do corpo de pessoas
que consomem dietas ricas em gorduras? Será que esse preço foi pago à custa
de cérebro menor? Até hoje, não há evidência específica mostrando ter o ta-
manho do cérebro humano decrescido. No entanto, nós podemos estar pa-
gando o preço sob a forma de alterações funcionais já descritas em outros
capítulos deste livro.

Esse raciocínio torna-se mais interessante quando examinamos o que acon-
tece com os animais privados de gorduras cerebrais básicas, por gerações
seguidas. Nos Institutos Nacionais de Saúde, dos EUA, há experiências em
que médicos dão aos animais de laboratório dietas deficientes em ácidos graxos
ômega-3, desde a infância, durante todo o desenvolvimento e ao longo da
idade adulta. Esse padrão de alimentação é hoje bastante comum em pessoas
que consomem dietas modernas de “fast foods”. A referida experiência mos-
trou que, ao atingir a idade adulta, houve 50% de redução de uma das mais
cruciais gorduras cerebrais (ADH). A geração seguinte daqueles animais, sub-
metida à mesma dieta, apresentou quadro ainda pior, com seus níveis de ADH
cerebrais reduzidos em 90%, tanto na infância, como na fase adulta.3

Resultados semelhantes foram obtidos por outros pesquisadores.4 Se o
mesmo experimento for válido para os seres humanos, significa que as con-
seqüências do consumo inadequado de gorduras cerebrais, que nos afetam,
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serão transmitidas para nossos filhos e netos. Além disso, tudo indica que
esses efeitos podem ser ampliados, em cada uma das gerações subseqüentes.
Como se viu anteriormente, nós já podemos ser parte da 2ª, 3ª ou 4ª geração
criada com dietas pobres em gorduras cerebrais essenciais.

Rememorando as tendências dietéticas dos seres humanos, a que já nos
referimos neste livro, lembraremos que as dietas antigas continham a relação
de ácidos graxos ômega-6 para ômega-3 estimada em torno de 1:1. Hoje, essa
razão está por volta de 30:1.5 A revelação do Dr. Rudin, de que nossa ingestão
de ácido graxo ômega-3 de mais de 80%, ao longo de diversas gerações, leva-
nos a concluir que podemos estar sendo cobaias do mesmo experimento que
os cientistas dos Institutos Nacionais de Saúde fizeram com os cérebros de
animais, no correr de sucessivas gerações.6

O Dr. Crawford fez outra curiosa observação acerca da evolução dos ani-
mais. Ele revela que animais, tais como os chimpanzés, perderam capacidade
cerebral à medida que tiveram esgotados os alimentos ricos em ácidos graxos
ômega-3, especialmente o ADH. Em função disso, eles de fato involuíram.

Escreveu ainda o Dr. Crawford: A análise bioquímica do conteúdo do tecido
araquidônico (AA) e do ácido docosa-hexaenóico (ADH), de espécies da savana mos-
tra claramente que todas as espécies de grande porte tiveram mais ou menos esgota-
mento de ADH. Elas são efetivamente deficientes em ácidos graxos essenciais, parti-
cularmente do ADH. E o grau dessa deficiência constitui comprovada medida para se
aferir a perda da capacidade e das funções cerebrais. Prosseguindo, acrescenta esta
importante conclusão: A limitação de nutrientes induziu a perda da capacidade
cerebral, à proporção em que os animais aumentaram suas taxas de crescimento e
ganharam corpos maiores. Eles perderam a habilidade de produzir nutrientes neurais.7

O Dr. Crawford e seu colega da Universidade de Toronto, Dr. Steven
Cunnane, desafiam teorias existentes sobre o desenvolvimento do cérebro
humano, que adquiriu nível de complexidade muito além do de outras espé-
cies, quando declararam o seguinte: O homem não desenvolveu necessariamente
um cérebro maior; mas as outras espécies podem ter, em termos relativos, diminuído,
o tamanho de seu cérebro. E essa redução está também associada com baixa disponibi-
lidade de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia-longa, particularmente do ADH.8

Essas observações são notáveis pois, se eles estiverem corretos, a evolução
de um cérebro complexo não decorreu tanto da seleção casual, mas da disponi-
bilidade de nutrientes. Em outras palavras, as matérias-primas neurais especí-
ficas e disponíveis, obtidas por meio da dieta, podem ter sido um dos fatores-
chave que determinaram o tamanho e a complexidade do cérebro humano.

No caso de outras espécies, que perderam capacidade cerebral porque
lhes faltaram ADH e outros ácidos graxos ômega-3, como então elas compu-
seram seus cérebros? Parece que, nos cérebros dessas espécies, os ácidos graxos
neurais foram substituídos por um ácido graxo da família ômega-6, que se
constituiu no bloco-chave de sua construção.
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Esse padrão também se repete com os seres humanos. É possível que as
gorduras cerebrais, tais como o ADH, quando não estejam presentes em quan-
tidades adequadas, sejam substituídas, pelo cérebro, por outra, para formar
sua estrutura. De acordo com o Dr. C. D. Stubbs, quando células estão desprovi-
das de fontes de ADH na dieta, tenderão a produzir um ácido graxo mais próximo (em
termos de insaturação e de comprimento de cadeia) quanto possível, mesmo que esse
ácido graxo seja da série ômega-6.9 O ácido graxo substituto, da família ômega-6 é,
freqüentemente, o ADP, que se trata do mesmo encontrado em grandes quan-
tidades em mamíferos com tamanhos menores de cérebros. A produção de
ADP se mostrou crescer com:

• Consumo de álcool.
• Insuficiência de ácidos graxos essenciais (especialmente o ADH e o

AAL).
• Ingestão de ácido transgraxo.
• Ingestão excessiva de ômega-6.

Descobriu-se que a produção de ADP também se eleva nos casos de de-
pressão e distúrbio de hiperatividade por deficiência de atenção.

Crawford e Cunnane formulam uma questão muito importante: Tendo em
vista que todas as espécies terrestres perderam relativa capacidade cerebral, à medida
que desenvolveram corpos maiores, como é o que o homo sapiens quebrou essa re-
gra, e fez o oposto, ao desenvolver cérebros cada vez maiores?10 Em seu trabalho,
respondendo essa questão, explicam que os antigos seres humanos não que-
braram a regra, mas mantiveram seu acesso ao mar, de onde colheram ali-
mentos ricos em ômega-3, requeridos pelo cérebro.

Escondido nessa questão, reside um grande desafio: não podemos, agora,
quebrar essa regra. Conforme preenchemos de gorduras nossos corpos que, por
sua vez, crescem cada vez, mais, estamos também nos privando das gorduras
que promovem o crescimento do cérebro. Se os cérebros de animais, como os dos
chimpanzés, diminuíram à proporção que se esgotaram as reservas de ácidos
graxos ômega-3, provavelmente seguiremos o mesmo destino, caso permaneça a
tendência dietética de consumirmos cada vez menos ácidos graxos neurais. Se a
observação de Crawford e de Cunnane constituir realmente uma regra, o futuro
da humanidade dependerá da ingestão de ácidos graxos essenciais.

Dentro dessa abordagem, nossa cultura vigente empreendeu uma
experência dietética ousada e perigosa, com conseqüências que podem afetar
toda a humanidade. Quando refletimos sobre a evidência apresentada neste
livro e a combinamos com essa visão da evolução do cérebro, nos deparamos
com uma sensação de urgência. De que forma vamos evitar o mesmo destino
dos animais, que involuíram nas suas capacidades cerebrais por esse cami-
nho, ao longo dos séculos?
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Enquanto as comprovações, vindas do passado e as descobertas do pre-
sente sinalizam o alarme, elas, ao mesmo tempo, nos incentivam às necessá-
rias e oportunas mudanças. Os sombrios avisos, que nos mostram o declínio
de outras criaturas, podem-nos incitar a reconhecer a poderosa força da nu-
trição, não somente sobre a saúde, mas sobre a evolução de nossa espécie.

A sociedade, no momento, vive uma cultura médica e social resistente às
explicações simplistas. Entretanto, essas novas visões acerca dos ácidos graxos
e do cérebro, abordadas através de evidências científicas, repentinamente nos
fornecem efetivas ferramentas, ainda não exploradas amplamente, que per-
mitem melhorar nossas vidas e, talvez, a de toda a sociedade. A gordura da
dieta emerge agora como um nutriente, não para ser rejeitada ou evitada,
mas para ser reverenciada e respeitada, por seu notável potencial de transfor-
mar nossas vidas.



APÊNDICE

GORDURAS POLIINSATURADAS,
MONOINSATURADAS E SATURADAS, EM

ALGUNS ALIMENTOS COMUNS

Conteúdo de Ácidos Graxos em Gorduras e Alimentos Escolhidos

g/100g
Poliinsa- Monoinsa- Saturados Gordura
turados turados Total

Gorduras e Óleos
Abacate 15 69 16 100
Açafrão 78 13 9 100
Açafrão – rico em oléico 12 80 8 100
Amêndoa 27 66 7 100
Amendoim 32 49 19 100
Arenque 58 27 15 100
Aveia 44 36 20 100
Babaçu 2 15 83 100
Baleia 18 55 27 100
Cachalote – cabeça** 1 55 44 100
Cachalote – corpo** 1 86 13 100

* Reimpresso com permissão de “Spiller, GA, Handbook of Lipidis in Human
Nutrition”

** Médias de ácidos graxos de conteúdo de glicerídios: 34% – óleo de corpo de
cachalote; 26% – óleo de cabeça de cachalote. O saldo é de esteres de cera.

*
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Conteúdo de Ácidos Graxos em Gorduras e Alimentos Escolhidos (continuação)

g/100g
Poliinsa- Monoinsa- Saturados Gordura
turados turados Total

Caroço de damasco 33 62 5 100
Caroço de palma 2 14 84 100
Caroço de tâmara 8 44 48 100
Coco 1 7 92 100
Cohune 1 10 89 100
Farelo de arroz 34 46 20 100
Fígado de bacalhau 35 50 15 100
Fígado de tubarão 44 39 17 100
Galinha 20 49 31 100
Germe de trigo 66 18 16 100
Grão de soja 59 25 16 100
Macadâmia 4 84 12 100
Mamona 3 96 1 100
Manteiga 3 31 66 100
Manteiga de cacau 2 36 62 100
Manteiga shea 4 49 47 100
Milho 59 35 16 100
Noz da terra 30 50 20 100
Oiticica 84 6 10 100
Oliva 7 83 10 100
Ouricuri 2 13 85 100
Palma 8 37 55 100
Perillo 84 8 8 100
Pilchard 59 18 23 100
Salmão 51 28 21 100
Sardinha 56 22 22 100
Sebo chinês 0 27 73 100
Sebo de carneiro 5 43 52 100
Sebo de murumuru 1 9 90 100
Sebo de Ucuhubá 3 7 90 100
Sebo de vaca 4 43 53 100
Semente de algodão 83 9 8 100
Semente de chá 8 83 9 100
Semente de colza 23 71 6 100
Semente de colza

pobre em erúcico 28 66 6 100
Semente de gergelim 43 42 15 100
Semente de girassol 70 18 12 100
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Conteúdo de Ácidos Graxos em Gorduras e Alimentos Escolhidos (continuação)

g/100g
Poliinsa- Monoinsa- Saturados Gordura
turados turados Total

Semente de linhaça 68 21 11 100
Semente de linho 72 18 10 100
Semente de mamão 8 72 20 100
Semente de mostarda 32 62 6 100
Semente de paineira 34 46 20 100
Semente de papoula 62 30 8 100
Toucinho 11 46 43 100
Tucum 3 13 84 100
Tung 79 15 6 100

Conteúdo de Ácidos Graxos em Gorduras e Alimentos Escolhidos

g/100g de porção comestível
Insaturados Saturados Totais

Alimentos integrais crus
ANIMAIS

Peixes
Arenque 13 3 16
Atum (albacora) 5 3 8
Bagre 3 1 4
Cavala 9 4 13
Enguia 14 4 18
Salmão 7 2 9
Truta 8 3 11

Carnes (magras, cruas)
Baleia 7 1 8
Carneiro 9 6 15
Coelho 5 3 8
Porco 12 19 31
Vaca 13 12 25
Veado 1 3 4

Aves domésticas/ovos
Galinha com pele 13 7 20
Galinha magra 10 4 14
Ovos 8 4 12
Peru com pele 11 4 15
Peru magro 5 2 7
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Conteúdo de Ácidos Graxos em Gorduras e Alimentos Escolhidos (continuação)

g/100g de porção comestível
Insaturados Saturados Totais

Leite
Búfala 4 5 9
Cabra 2 2 4
Humano 2 2 4
Manteiga 44 46 90
Vaca 2 2 4

VEGETAIS

Cereais e grãos
Arroz 1 1 2
Aveia 6 1 7
Centeio 1 1 2
Milho (amarelo) 3 1 4
Painço 2 1 3
Sorgo 3 1 4
Trigo 1 2 3

Nozes e sementes
Açafrão 55 5 60
Amêndoa 50 4 54
Amendoim 38 10 48
Avelã 60 5 65
Castanha de caju 38 8 46
Castanha do Pará 54 13 67
Coco 5 31 36
Fruto da faia 46 4 50
Girassol 41 6 47
Hicória (noz amarga) 63 6 69
Moranga 39 8 47
Noz 66 7 73
Noz pecã 45 5 50
Pilinut 38 25 63
Pinenut 49 6 55
Pistache 49 5 54
Soja 15 3 18
Tubérculo 40 10 50

Organização de Agricultura e Alimentos das Nações Unidas. Gorduras e Óleos da
dieta na nutrição humana, relatório de uma consulta a especialista, Roma, Itália,
1977.
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USDA, composição de alimentos: naturais, processados, preparados. Manual de
Agricultura nº 8, 1963, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Wa-
shington, DC, 1975.
ERASMUS, U. – Gorduras e óleos: o guia completo para gorduras e óleos na saúde
e na nutrição. Alive Books, Vancouver, Bristish Columbia, 1986.
SWERN, D., (Ed.) – Produtos Industriais de Gorduras e Óleos da Bailey, Vol. 1 e 2,
4ª Edição, John Wiley & Sons, Nova York, 1979.
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GLOSSÁRIO

AA (ácido araquidônico) – Ácido
graxo poliinsaturado de cadeia longa
da família ômega-6. O AA contém 20
carbonos e 3 duplos-vínculos. É o prin-
cipal ácido graxo ômega-6 do cérebro.
As principais fontes alimentares do
ácido araquidônico são as gorduras
animais, presentes em grande quanti-
dade nas dietas modernas. Esse ácido
graxo é capaz de se converter em PGE2,
poderosa substância inflamatória. O
ácido alfa-linolênico, o AEP (ácido
eicosapentaenóico) e o ADH (ácido
docosa-hexaenóico) podem neutralizar
os efeitos do ácido araquidônico. Tam-
bém o AGL (ácido gama-linolênico),
existente na borragem ou do óleo de
prímula, é freqüentemente  emprega-
do para agir contra a PGE2.

AAL (ácido alfa-linolênico) – Áci-
do graxo poliinsaturado de cadeia

longa, com 18  carbonos e três duplos-
vínculos, da família ômega-3 (18:3n-3).
Trata-se de uma das gorduras cha-
madas essenciais, porque não pode
ser produzida pelo próprio organis-
mo humano.

Acetilcolina – Importante neu-
rotransmissor para as funções men-
tais, musculares e do sistema nervo-
so autônomo.

Ácido transgraxo – Ácido graxo
não-saturado alterado a ponto de mu-
dar a posição do duplo-vínculo. Isso
modifica o ácido graxo de sua forma
recurvada, que é normal, para o for-
mato de flecha. Essas gorduras, pre-
judiciais, tendem a ser sólidas na
temperatura do corpo, e mudam a
fluidez da membrana das células; já
se verificou, em estudos com animais,
que elas são capazes de penetrar no
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cérebro. Essas gorduras, por serem
indesejáveis, devem ser evitadas.

ADH (ácido docosa-hexanóico) –
Ácido graxo poliinsaturado, deriva-
do do ácido alfa-linolênico provenien-
te da dieta. O ADH é também encon-
trado em alimentos, tais como o sal-
mão, a cavala, o arenque e as sardi-
nhas. Trata-se de um ácido graxo ôme-
ga-3 que contém 22 carbonos e seis
duplos-vínculos, representado pela
expressão 22:6n-3. O ADH constitui-
se no ácido graxo ômega-3 mais im-
portante do cérebro, e se encontra
altamente concentrado na retina.

AEP (ácido eicosapentaenóico) –
Ácido graxo poliinsaturado de ca-
deia longa, derivado do ácido alfa-
linolênico proveniente da dieta. Tra-
ta-se de ácido graxo ômega-3, com 20
carbonos e cinco duplos-vínculos. O
AEP pode-se transformar em PGE3,
substância antiinflamatória que aju-
da a neutralizar os efeitos das subs-
tâncias inflamatórias PGE2. O AEP
não é encontrado no cérebro, mas
pode transformar-se no DHA, para
uso do cérebro. O AEP tem impor-
tante atuação no suprimento de san-
gue para o cérebro.

AGL (ácido gama-linolênico) –
ácido graxo poliinsaturado de cadeia
longa da família ômega-6. É usado
como suplemento para aumentar a
produção do sistema antiinflamatório
do corpo, PGE1. É utilizado, também,
quando constatado bloqueio da enzi-
ma delta-6-desmutase. O AGL deve
ser empregado com muita precaução
(sob supervisão médica) em casos de
convulsões ou de câncer.

AL (ácido linoléico) – Trata-se de
um dos ácidos graxos essenciais, ou
seja, o corpo humano é incapaz de
produzi-lo. O AL é representado pela
expressão: 18:2n-6, indicando possuir
18 carbonos, dois duplos-vínculos e
pertencer à família ômega-6. O corpo
precisa obter o AL dos alimentos. As
dietas modernas, usualmente, contêm
excessivo AL em relação aos demais
ácidos graxos.

Antioxidantes – Substâncias que
protegem contra os radicais livres. São
elas: nutrientes antioxidantes e enzi-
mas antioxidantes.

ATP (trifosfato de adenosina) –
É a propriamente dita energia do cor-
po. O ATP é usado por todas as célu-
las do corpo para executarem suas
atividades diárias. A produção desse
composto depende fundamentalmen-
te dos nutrientes alimentares, incluin-
do os ácidos graxos.

Axônio – Uma extensão da célula
nervosa que transmite o sinal de co-
nexão com outra célula nervosa ou
com outra célula de diferente tipo do
corpo.

Citocromo P450 – Sistema de en-
zimas utilizadas pelo corpo para de-
sintoxicar substâncias químicas noci-
vas ou estranhas.

Coenzima Q10 – Também conhe-
cida como ubiquinona, a CoQ10 é um
nutriente que desempenha duas fun-
ções básicas. Além de atuar como an-
tioxidante, funciona como nutriente
principal na produção do trifosfato de
adenosina (ATP), pela mitocôndria.
Assim, a CoQ10 é de fundamental
importância na produção de energia
no cérebro.
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Colesterol – É um esterol encon-
trado nas gorduras animais da dieta.
O colesterol é um componente vital
da bioquímica do organismo, usado
para produzir hormônios esteróides,
tais como o estrogênio, a testosterona
e a cortisona. O corpo humano pro-
duz cerca de 3g de colesterol diaria-
mente – a grosso modo, o equivalen-
te ao que existe em uma dúzia de
ovos. Aproximadamente um quarto
dos lipídios (substâncias gordurosas)
da mielina ocorrem na forma de co-
lesterol.

Colina – Substância nutritiva que
o cérebro utiliza para produzir o neu-
rotransmissor acetilcolina. A colina
pode ser usada como complemento
nutricional para intensificar as fun-
ções mentais.

Delta-5-desaturase – Enzima que
converte os ácidos graxos ômega-6, tais
como o ácido linoléico e o ácido gama-
linolênico em ácido araquidônico. Di-
etas ricas em carboidratos podem es-
timular essa enzima, fazendo o corpo
produzir excessivo ácido araquidôni-
co. Quando isso acontece, os proces-
sos inflamatórios são ativados.

Delta-6-desaturase  – Enzima que
converte o ácido linoléico da dieta em
PGEI. Ela também converte o ácido
alfa-linolênico em PGE3. Essa enzima
é necessária à produção do ADH (áci-
do docosa-hexaenóico) a partir do áci-
do alfa-linolênico. O ácido linoléico e
o ácido linolênico concorrem pela uti-
lização da delta-6-desaturase. Assim,
se houver demasiada quantidade de
um ácido graxo em relação ao outro,
predominarão os subprodutos daque-
le ácido graxo.

Dendrito – Extensão da célula
nervosa, que recebe impulso e o trans-
porta de volta para o corpo da célula
nervosa.

Derrame – Também chamado de
ataque cerebral no vernáculo moderno.
Trata-se de ruptura ou de estreitamen-
to de vasos sangüíneos no cérebro,
causando lesão na área por eles nor-
malmente irrigada.

Designação ômega – Usada para
identificar as famílias de ácidos gra-
xos, com base na posição do primei-
ro duplo-vínculo. São reconhecidas
3 famílias: ômega-3, ômega-6 e ôme-
ga-9. A expressão alfanumérica com
a qual cada ácido graxo é represen-
tada fornece o comprimento, o nú-
mero de duplos-vínculos contidos e
a posição do seu primeiro duplo-
vínculo. O ácido graxo ADH, por
exemplo, é assim representado: 22:6n-
3, significando possuir 22 carbonos,
seis duplos-vínculos e pertencer à
família ômega-3.

DNA (ácido desoxirribonucléi-
co) – Material genético que existe no
núcleo de todas as células. O DNA for-
nece o código ou modelo de todo o
funcionamento do corpo. Ele é muito
sensível aos danos causados pelos ra-
dicais livres.

Doença degenerativa – Manifesta-
ção de sintomas resultantes da gradual
deterioração de um sistema orgânico.

Doença de Parkinson – Doença
degenerativa do sistema nervoso em
que a parte do cérebro que secreta do-
pamina  é lentamente destruída. Quan-
do isso acontece, a vítima tem dificul-
dade para controlar os movimentos,
resultando em tremores e fraqueza.
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Enzimas – Proteínas que induzem
transformações no sistema bioquími-
co. Geralmente, auxiliam na transfor-
mação de uma substância em outra.
Por exemplo, a delta-6-desmutase aju-
da adicionar duplos-vínculos em mo-
léculas de ácidos graxos, tornando-os
mais insaturados. Converte o ácido
alfa-linolênico em AEP. Outra enzima,
em seguida, converte o AEP na gordu-
ra cerebral ADH. As enzimas costu-
mam requerer vitaminas e minerais que
atuam como co-fatores e catalizadores.

Espinhas dendríticas – Minúscu-
las estruturas que se projetam para
fora do dendrito ou das ramificações
dendríticas. Elas servem para ampliar
o número de conexões dinápticas que
cada neurônio pode fazer com outros
neurônios. Isso aumenta a eficiência
com que diversas regiões do organis-
mo se comunicam umas com as ou-
tras. Pode haver, literalmente, milha-
res de espinhas dendríticas, permitin-
do até 20.000 sinapses com outras cé-
lulas nervosas.

Fator de crescimento do nervo –
Substância que estimula o crescimen-
to dos neurônios.

FC (fosfatidilcolina) – Compo-
nente da membrana da célula ner-
vosa, composta por dois ácidos gra-
xos, o fosfato e a colina. Também co-
nhecida por lecitina. Está presente,
em alto teor, nos ovos e na soja. A
FC é usada como suplemento para
combater algumas perturbações do
cérebro.

FE (fosfatidiletanolamina) – Com-
ponente da membrana da célula ner-
vosa, composta de dois ácidos graxos,
o fosfato e o etanolamina.

FI (fosfatidilinosital) – Compo-
nente da membrana da célula nervo-
sa, composta de dois ácidos graxos, o
fosfato e o inositol.

FS (fosfatidilserina) – Compo-
nente da membrana da célula nervo-
sa, composta de dois ácidos graxos: o
fosfato e a serina. A FS tem sido usada
como suplemento para combater al-
guns distúrbios do cérebro.

Ginkgo biloba – Fitoterápico pro-
veniente de uma das mais antigas ár-
vores do planeta. Atua como potente
estimulador da circulação cerebral e
ajuda a prevenir a senilidade associa-
da ao envelhecimento.

Glutationa – Antioxidante pro-
vindo dos alimentos e que contém
enxôfre. Ajuda a proteger o organis-
mo contra o dano causado pelos ra-
dicais livres. A glutationa também
atua no processo de desintoxicação do
corpo. As reservas cerebrais de gluta-
tiona diminuem com o envelhecimen-
to e em alguns distúrbios que afetam
o cérebro.

Glutationa peroxidase – Antioxi-
dante enzimático cuja atuação depen-
de do elemento traço selênio.

Gordura insaturada – São as gor-
duras que contêm duplos-vínculos
entre os seus átomos de carbono, em
um ou mais lugares. As gorduras co-
muns da dieta, ácido linoléico e áci-
do linolênico, contêm dois e três pon-
tos de saturação, ou duplos-vínculos.
O ADH é um ácido graxo altamente
insaturado, com seis duplos-vínculos.
Os ácidos com número elevado de
duplos-vínculos são mais suscetíveis
de danificação e requerem maior pro-
teção antioxidante.
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Gordura monoinsaturada  – Áci-
do graxo não saturado que contém
um duplo-vínculo.

Gordura neural – Gordura impor-
tante na estrutura e nas funções do
sistema nervoso.

Gordura saturada – Gordura for-
mada de moléculas que não possuem
duplos-vínculos. É sólida à tempera-
tura ambiente. A maior parte das gor-
duras saturadas é de origem animal,
embora algumas sejam extraídas de
plantas, como o óleo de coco e o óleo
de palma. O corpo humano pode fa-
bricá-las facilmente, de modo que não
são essenciais à dieta. A excessiva gor-
dura saturada na dieta pode piorar a
produção de ácidos graxos neurais e,
portanto, afetar o cérebro de modo
prejudicial.

Índice glicêmico – É o potencial de
um açúcar ou de um carboidrato para
elevar os níveis de açúcar no sangue.
Alimentos com altos índices glicêmi-
cos tendem a elevar os níveis de insu-
lina, o que pode estimular a conver-
são dos ácidos graxos ômega-6 em áci-
do araquidônico inflamatório.

Lecitina – Também conhecida por
fosfatidilcolina.

Leucotriênio  – Substância alta-
mente inflamatória derivada do áci-
do araquidônico. O corpo necessita
dessa substância, mas sua produção
excessiva causa problemas.

Lipídio – Expressão geral usada
para definir moléculas graxas prove-
nientes dos alimentos. Ácidos graxos,
triglicerídios, fosfolipídios e ceras es-
tão incluídos nesse grupo. O coleste-
rol é ainda considerado lipídio, apesar
de se tratar de um esterol, não sendo,
portanto, tecnicamente uma gordura.

Mal de Alzheimer – Degeneração
do cérebro caracterizada pelo declínio
da função mental.

Mitocôndria – Minúscula organela
existente no interior das células, que
atua como fábrica de energia. Nela, o
corpo apanha o combustível prove-
niente dos alimentos, para convertê-lo
em energia que propulsiona todos os
processos orgânicos.

Nervo – Célula que transporta
informação para o sistema nervoso
central, e deste para outras células e
tecidos do corpo.

Neurotransmissores – Substân-
cias, normalmente proteínas ou ami-
noácidos, que facilitam a comunicação
entre células no sistema nervoso. São
eles que afetam o humor, o comporta-
mento; transmitem a sensação de sede,
de fome, de sono; ou comandam a con-
tração muscular de todas as outras
ações. Um determinado neurotrans-
missor é como um navio que deve
aportar numa doca específica, chama-
da receptor, onde só ele se ajusta.

Norepinefrina – Neurotransmis-
sor envolvido na agressividade, esta-
do de alerta e concentração. É produ-
zida a partir dos aminoácidos tirosi-
na e fenilalanina, provenientes dos
alimentos.

Oxidação – Reação bioquímica
em que um elétron é removido de um
composto. O oposto de oxidação é de-
nominado redução. Sempre que algu-
ma coisa é oxidada, outra coisa é re-
duzida. O oxigênio é molécula que
participa de todas as reações de oxi-
dação. Os ácidos graxos do cérebro
são altamente sujeitos à danificação
provocada pela oxidação.
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Peróxido de lipídio – Trata-se da
molécula danificada de um ácido gra-
xo (ou de outro lipídio), resultante da
reação do radical livre ou do oxigê-
nio livre com um ácido graxo não
saturado. Os peróxidos de lipídios são
muito prejudiciais para os sistemas
biológicos, em especial para as mem-
branas celulares. Os peróxidos de li-
pídios são mais perniciosos ao siste-
ma nervoso. São também encontrados
em óleos rançosos. Assim, podemos
considerar os peróxidos de lipídios
como sendo gorduras estragadas do
nosso organismo.

Plaquetas – Células microscópicas
que se aglutinam para formar coágu-
los. Por exemplo, quando a pele sofre
um corte, as plaquetas se aglutinam
para fechar os vasos lesados. A agluti-
nação de plaquetas é acionada pelos
mensageiros químicos existentes no
sangue. A prostaciclina reduz a adesi-
vidade das plaquetas, e o tromboxano a
aumenta. Quando as plaquetas se aglu-
tinam e formam coágulos no interior
dos vasos sangüíneos, podem afetar o
fluxo de sangue para o cérebro. Os áci-
dos graxos têm forte influência na a-
glutinação das plaquetas.

Prostaciclina – Mensageiro quí-
mico que comanda o relaxamento dos
vasos sangüíneos e previnem a exces-
siva aglutinação das plaquetas. A pro-
dução da prostaciclina é estimulada
pelos ácidos graxos ômega-3, pelo
magnésio e por outros fatores.

Prostaglandinas – Substâncias se-
melhantes a hormônios, derivadas
dos ácidos graxos. Algumas são bas-
tante inflamatórias, enquanto outras
tendem a ser antiinflamatórias. Além

disso, desempenham muitas outras
funções no organismo. As prostaglan-
dinas mais comumente descritas são:

– PGE1: derivada de ácido lino-
léico e ácido gama-linolênico, tem
ação antiinflamatória.

– PGE2: derivada do ácido araqui-
dônico, tem ação poderosamente in-
flamatória.

– PGE3: derivada do ácido alfa-
linolênico, tem ação levemente antiin-
flamatória.

Radical livre – Molécula ou áto-
mo altamente reativo ou, ainda, frag-
mento de molécula que possui elétron
desemparelhado ou livre. Os radicais
livres reagem rapidamente com pro-
teínas, gorduras e carboidratos do
organismo. São também capazes de
reagir com qualquer outra célula ou
tecido, danificando-os. Entretanto, os
radicais livres são essenciais para o
funcionamento do corpo humano. Os
problemas surgem quando a produ-
ção em excesso de radicais livres ul-
trapassa a capacidade do organis-
mo de se proteger contra eles. Esse
processo ocorre em muitas doenças.
Os antioxidantes nos protegem con-
tra os radicais livres. Os ácidos graxos
altamente insaturados, que compõem
o cérebro, são especialmente sensíveis
aos radicais livres.

Ramificações dendríticas  – São
como os ramos de uma árvore, que
projetam o dendrito principal para o
exterior. O desenvolvimento das ra-
mificações permite maior comunica-
ção entre as células nervosas.

Reação de radicais livres  – Quan-
do um radical livre reage quimica-
mente com uma molécula.
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Receptores – Localizações na su-
perfície das células onde hormônios,
neurotransmissores e outras substân-
cias podem atracar. Receptores podem
ser comparados a uma doca, na qual
um navio de formato muito específico
deve-se encaixar. os receptores possu-
em tamanho específico e formato ne-
cessário para reagir à determinada
molécula. Quando uma molécula se
fixa num receptor, o sinal nervoso pode
ser enviado. Os receptores são muito
influenciados pela estrutura de ácidos
graxos da membrana das células.

Relação ômega-6 para ômega-3 –
Estabelece a comparação entre as quan-
tidades de ácidos graxos ômega-6 e
ômega-3. Presume-se que as dietas
antigas contivessem ácidos graxos
ômega-6 e ômega-3 na relação de 1:1.
As dietas modernas contêm relações
altas de até 30:1.

Sinapse – Espaço entre células ner-
vosas. É o ponto em que a extremida-
de em forma de bulbo de um neurô-
nio toca o bulbo, o eixo ou a espinha
de outro neurônio. Pequeno espaço
existente entre eles que permite o flu-
xo de neurotransmissores e de outras

substâncias. As membranas sinápticas
do neurônios têm alta concentração de
ADH. A deficiência em ADH afeta ad-
versamente as funções da sinapse, sen-
do crítica para as comunicações de to-
das as células nervosas.

Sistema nervoso central – O cé-
rebro e a medula espinhal constituem
o sistema nervoso central. Os nervos
que correm para fora do crânio e da
coluna espinhal formam o sistema
nervoso periférico.

Sistema nervoso periférico – Por-
ção do sistema nervoso que fica fora
do crânio e da medula espinhal, atuan-
do, por exemplo, na pele, nos mem-
bros e nos órgãos da cavidade abdo-
minal.

Superóxido dismutase (SOD) –
Enzima antioxidante que neutraliza
o radical livre superóxido. A enzima
atua em conjunto com zinco e cobre.
Na mitocôndria, a enzima requer
manganês.

Tromboxano – Mensageiro quími-
co causador de espasmos nos vasos
sanguíneos e aglutinador de plaque-
tas, formado a partir do ácido graxo
araquidônico.



Seu cérebro tem mais de 60% de gordura!

Um fato notável, mas pouco conhecido, é que grande
parte do cérebro é constituída gordura. Hoje sabemos
que os óleos e as gorduras que consumimos têm um
profundo efeito sobre a estrutura e função cerebrais.
O desequilíbrio de ácidos graxos pode ser o cerne de
muitos distúrbios cerebrais.
Investigando esse mistério, o Dr. Schmidt revela
como gorduras específicas podem transformar o (a
pessoa) que somos ao afetar as operações vitais do
cérebro.
Este conceito – de que o cérebro depende muito das
gorduras, e do tipo certo destas – reformulará nosso
entendimento a respeito das ligações entre o nosso
funcionamento mental, sistema nervoso e dieta. É
uma tese brilhante e oportuna.
Descubra como as gorduras e os óleos afetam a
estrutura, função e desempenho cerebrais – Humor
e comportamento – Aprendizagem e Memória –
Movimentos e Sensações.
Este livro mostra claramente que, nas ligações entre
mente e corpo, está envolvido o que ingerimos.
Gorduras Inteligentes constitui
uma ciência de ponta e conheci-
mento básico – este livro
preconiza a medicina do futuro.

Larry Dossey, M. D.

GORDURAS INTELIGENTES
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