
A nutrição funcionAl AtuA nA individuAlidAde bioquí-
micA: cada pessoa é reflexo de uma genética única e da interação 
ambiente, estilo de vida e comportamentos. A nutrição funcional tem 

como objetivo dar a cada organismo os nutrientes necessários e as substân-
cias bioativas específicas para enfrentar as agressões da vida moderna, que 
contraditoriamente tem proporcionado mais longevidade, mas também mui-
tas doenças, se nenhuma proteção for feita.

O nutricionista funcional vê nos alimentos muito mais do que calorias. Afi-
nal, não comemos números e sim nutrientes, que na nutrição funcional são 
fundamentais para garantir saúde e longevidade. Comida é fonte de energia 
para o corpo, mas também fonte de manutenção e tratamento para uma 
saúde perfeita. Na nutrição funcional relacionamos o estilo de vida, o stress, 
as carências, as inflamações, as intoxicações e olhamos os pacientes de forma 
global. Antes de olhar a doença, olhamos o paciente. 

Prevenção é A chAve  
PArA um futuro mAis sAudável

e ortomolecular
Nutrição funcional

A NUTRIÇÃO FUNCIONAL COM 

PRÁTICAS ORTOMOLECULARES 

PROCURA CORRIGIR CARÊNCIAS 

OU EXCESSOS DE NUTRIENTES 

E TOXINAS NO ORGANISMO, 

COM O OBJETIVO DE 

NEUTRALIZAR O EXCESSO DE 

RADICAIS LIVRES, ATRAVÉS 

DO EQUILÍBRIO CELULAR.

Pela 

Dra. amélia Duarte

Nutricionista

Para um bom 
aProveitameNto 
da nutrição funcional

os primeiros passos para um bom apro-
veitamento da nutrição funcional é uma 
boa digestão e assimilação dos nutrientes 
ingeridos.

1. Comer com calma em lugar tranquilo, 
mastigando bem os alimentos; lembre-se 
que a digestão começa na boca. 

evitar stress nos momentos das refei-
ções também é fundamental para uma 
boa saúde. o stress gera radicais livres, e 
minerais como o zinco, que é importante 
para a formação do ácido clorídrico, são 
desviados para defender o organismo do 
stress oxidativo causado pela ação do 
excesso dos radicais livres. esse desvio da 
ação do zinco causa diminuição da acidez, 
ou seja, aumento do pH e consequente má 
digestão. 

2. ter um intestino com funções saudá-
veis, com o trânsito intestinal a funcionar  
normalmente, microbiota intestinal equili-
brada e permeabilidade intestinal preser-
vada é fundamental para uma boa saúde. 

o intestino é muito seletivo e só deixa 
passar para a corrente sanguínea as subs-
tâncias que interessam ao organismo, mas 
nem sempre é assim. Quando as paredes do 
intestino sofrem alterações por uso pro-
longado de antibióticos, anti-inflamatórios 
e corticoides, desequilibram a microbiota 
intestinal e podem se tornar muito permeá-
veis, então passam para corrente sanguínea 
substâncias nocivas à saúde. 

 
CorriGir aS CarÊNCiaS 

e aS toXiCiDaDeS 
O intestino é um órgão onde vive a maior 

quantidade de bactérias do corpo huma-
no; a microbiota intestinal é composta 
de muitas bactérias. Dessas, 90% são de 
grande utilidade, mas 10% são nocivas. 
Logo, com as paredes do intestino mais 
permeáveis, além dos nutrientes, poderão 
passar para corrente sanguínea toxinas 
dessas bactérias nocivas, que certamente 
vão provocar graves problemas de saúde, 
desde depressão a obesidade, passando 
por doenças imunitárias ou mesmo cancro. 

A nutrição funcional observa toda a fun-
cionalidade do nosso organismo e, através 
dos nutrientes, procura corrigir as carên-
cias e as toxicidades. Vejamos exemplos de 
algumas ações.

Hoje em dia, a maior parte das pessoas 
tem a microbiota intestinal desequilibrada, 
ou seja, disbiose intestinal. É de extrema 
importância que, antes de mais nada, isso 
seja corrigido para que realmente a absor-
ção de nutrientes seja eficiente. Logo, é 
preciso desparasitar o intestino e repor 
bactérias benéficas através da ingestão de 
probióticos.

Pessoas que comem muita carne ver-
melha e não ingerem alimentos ricos em 
vitaminas do complexo B podem ter homo-
cisteina alta, porque a metionina presente 
na carne vermelha, para ser convertida em 
cisteina, precisa da vitamina B6, B9 e B12. 
Ora, se a pessoa tem colesterol LDL alto e 
homocisteina alta, o LDL vai ficar oxidado, 
formando placas de ateroma e consequen-
temente obstrução das artérias, gerando 
enfarte ou AVC.

Os homens devem comer mais alimen-
tos ricos em licopeno, substância bioativa 
encontrada em alguns alimentos, como 
o tomate, a goiaba e a melancia, entre 

outros, e que previne cancro de próstata.
As mulheres devem comer mais vegetais 

crucíferos (brócolos, couve-de-bruxelas, 
repolho, couve-flor), porque são ricos em 
Indol 3 Carbinol, substância bioativa que 
previne o cancro de mama.

viSÃo ortomoleCular
A visão ortomolecular – como o nome já 

diz “orto” = certo, logo, moléculas certas 
– é um conceito que foi criado por Linus 
Paulin, na década de 60 do século XX. 
Objetiva prevenir e tratar doenças, utili-
zando substâncias naturais ao organismo, 
como vitaminas e minerais. A ligação com 
a nutrição funcional é, justamente, porque 
é através da nutrição que alcançamos o 
equilíbrio de micronutrientes para promo-
ver proteção contra as agressões do mundo 
atual e prevenir doenças.

Atualmente, o nosso corpo está exposto a 
inúmeras agressões. Precisamos ter armas 
para enfrentar esses agentes nocivos e 
proteger a nossa saúde, evitando doenças e 
assim ter uma vida longa e sadia. 

eQuilibrar oS miNeraiS 
eSSeNCiaiS 

O nosso corpo é formado de células, que 
são formadas de moléculas, que são forma-
das por átomos. Cada átomo possui no seu 
centro protões e neutrões e vários eletrões 
nas suas órbitas periféricas. O radical livre 
forma-se sempre que um eletrão é perdido, 
ficando assim uma molécula reativa que, 
à procura de se estabilizar, rouba eletrões 
de outras moléculas e as transforma em 
radicais livres. No entanto, ainda que rea-
dquira um eletrão roubado de outra molé-
cula estável, não readquire a sua forma 
e funções originais – continua danificado. 
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Então, forma-se uma reação em cadeia de 
produção de radicais livres, a qual, se não 
for controlada, passa a ser um “detona-
dor” de doenças.     

Através de uma consulta, o nutricionista 
faz uma anamnese detalhada, pede alguns 
exames e, quando possível, um minera-
lograma do cabelo, onde pode detetar 
excessos de metais pesados e carências 
de minerais essenciais e assim retirar os 
metais pesados, equilibrar os minerais 
essenciais e promover saúde.

imPortÂNCia 
Do miNeraloGrama

O cabelo é um tecido de depósito e de 
excreção de elementos minerais, tanto 
dos essenciais como dos tóxicos. O cabelo 
cresce cerca de 1 centímetro em cada mês, 
de forma que cada novo centímetro de 
cabelo será o reflexo do nível de minerais 
do último mês. Tanto o desequilíbrio nos 
níveis de elementos minerais essenciais, 
os quais tem um importante papel nas 
reações químicas das nossas células, como 
níveis elevados e tóxicos de metais tóxicos 
são causa de alterações de saúde. 

Uma simples análise do cabelo pode 
identificar a causa de um grande número 
de doenças frequentes. O mineralograma é 
especialmente útil a nível preventivo, por-
que as alterações dos níveis de elementos 
minerais no cabelo podem aparecer antes 
dos sintomas.

aGreSSoreS 
ambieNtaiS

Convivemos diariamente com muitos agres-
sores ambientais presentes no ar que respi-
ramos, nos alimentos que consumimos, em 
alguns hábitos como o de fumar, o stress da 
vida moderna e até em alguns produtos que 
usamos, como por exemplo alguns batons e 
tintas de cabelos que contêm chumbo, deso-
dorizantes que contêm alumínio e até uten-
sílios domésticos, como panelas de alumínio 
ou garrafas de plástico que contém bisfenol 
a, etc.  enfim, há coisas que podemos evitar, 
mas há outras que não, porque estão fora do 
nosso controlo. 

um dos grandes formadores de radicais livre 
é o stress, o grande mal da vida moderna. Sem-
pre que estamos stressados produzimos muita 
adrenalina e, para metabolizá-la, uma grande 
quantidade de radicais livres são formados. os 
radicais livres fazem parte do metabolismo do 
nosso corpo. em pequenas quantidades, servem 
para defesa do organismo, mas passam a ser 
nocivos quando a produção é intensa. estes 
radicais livres em excesso são causa de doenças 
degenerativas e de envelhecimento precoce.

os processos metabólicos não são a única 
fonte de radicais livres. Fatores externos podem 
contribuir para o aumento da formação dessas 
moléculas. e cada vez mais o mundo moderno 
faz com que tenhamos produção excessiva de 
radicais livres, aumentando o risco deles danifi-
carem células sadias do nosso corpo.

alGuNS eXemPloS SÃo aS  
iNtoXiCaÇÕeS Por metaiS PeSaDoS
4o mercúrio, por exemplo, é um metal 

perigosíssimo para saúde, proveniente de agro-
tóxicos, pesticidas, amálgamas para restaura-

ções de dentes, peixes contaminados e outros. 
Provoca hipertensão, problemas renais graves 
e, por bloquear a entrada da vitamina b12 
no cérebro, esse metal é uma das causas da 
depressão.

4a intoxicação por alumínio pode provocar 
descalcificação dos ossos e desequilíbrios do 
magnésio, fixando-se no lugar dele. assim, os 
recetores que contêm magnésio, que é um 
mineral essencial para os processos da memó-
ria, não funcionam bem e isso pode afetar a 
memória. Com a facilidade de se depositar no 
sistema nervoso, principalmente junto à glia, 
causa excesso de radicais livres. esse meca-
nismo está intimamente ligado ao alzheimer.

4Quem tem excesso de cálcio nos tecidos 
moles do organismo tem de comer mais ali-
mentos ricos em magnésio (vegetais), porque 
o magnésio é que leva o cálcio para os ossos 
e dentes, evitando assim que se precipite e 
vá para as articulações, causando artrites ou, 
ainda pior, vá para as artérias e cause obstru-
ções que resultam em enfartes ou avC.

indicações 
para fazer um 
miNeraloGrama

4�alterações do estado de ânimo, depres-
são, ansiedade e problemas de concen-
tração;

4�alterações neurológicas ou psiquiátricas;
4�Fadiga crónica;
4�alterações da pele, unhas e cabelo.
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