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Você é daqueles que estuda, estuda, estuda e não está satisfeito 

com seus resultados em provas e concursos? 

desempenho para alcançar melhores posições e remunerações na 

sua carreira. 

Independentemente do seu objetivo, se você precisa de alta 

performance intelectual, você precisa conhecer “A Fórmula”! O 

Programa de Alta Performance Cerebral que foi desenvolvido pelo 

renomado neurocientista Dr. Pablo Vinicius. 

“A Fórmula” não é, simplesmente, mais um método de estudo. Não 

é mais uma receita para alcançar o sucesso. Imagine o casamento 

entre a Neurociência e a Educação? É exatamente isto que é “A 

Fórmula”. Você nunca viu nada igual!

Após ajudar inúmeros alunos a alcançarem as primeiras colocações 

em concursos, o Dr. Pablo Vinicius resolveu tornar púbico seu 

método revolucionário.

Descubra como alguns professores estão fazendo para otimizarem 

o desempenho de seus alunos em provas e concursos e entre para 

o time dos privilegiados que possuem Alta Performance Cerebral.

Chegou a hora de você se juntar aos vencedores! 
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“O insucesso é apenas uma oportunidade 
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 Introdução

Acorda! Acorda!

São os dedos do meu pai me balançando para 
acordar. São seis horas da manhã de segunda-feira, 
hora de acordar para ir ao colégio. Tenho 16 anos e 
estudo no Colégio Militar de Brasília.

meu quarto umas cinco vezes para me despertar, por-
que, nas primeiras, seu esforço é em vão. Eu sempre 
volto a dormir.

Muito sonolento, tomo banho e me sento à beira da 
mesa para tomar o café da manhã. Normalmente, vita-
mina de frutas com leite, ovo, pão e queijo branco.

Minha aula termina às 13 horas. O período da tarde 

inglesa. Todos os dias eu pratico esporte (fui atleta de 
polo aquático).

Minha alimentação é quase perfeita. Não tomo refri-
gerantes nem como doces ou comidas industrializadas. 
Eu durmo cedo e muito bem.

Essa foi uma breve descrição da minha rotina duran-
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 Meu pai era militar e trazia para dentro de casa mui-
tos princípios da caserna, como disciplina e a prática de 
esportes. Mas, além disso, ele tinha uma forte intuição 
daquilo que fazia bem para a saúde. Por isso, ele esti-
mulava uma boa noite de sono e alimentação adequada.

Eu sempre me destaquei no colégio. Sempre estava 
entre os primeiros colocados. Não tinha caderno, não 
anotava, não estudava todos os dias, nunca estudei 

no período pré-vestibular.
Falando em vestibular, minha mãe faleceu quando 

eu tinha 13 anos de idade. Vítima de acidente vascu-
lar cerebral fulminante.  Naquela época, coloquei em 
minha mente que seria médico. Neurocirurgião. Queria 
salvar vidas. Como as vidas de minha mãe.

Aos 17 anos de idade, passei no vestibular para Me-
dicina, na Universidade Federal de Uberlândia. 

Apesar de não ter o mesmo estilo de vida que meu pai 
determinava em casa, pois deixei de praticar atividades 
físicas regulares e de me alimentar bem, meu rendi-
mento intelectual sempre foi excelente. Meus amigos 
não entendiam. Eu nunca perdi uma noite de sono para 
estudar por causa de uma prova. Divertia-me, enquan-
to outros estudavam, e minhas notas sempre foram as 
primeiras da turma.

Durante o curso de medicina, eu tinha certeza que 
seria neurocirurgião. Até que chegou o sétimo período 
do curso e tive a disciplina de psiquiatria.

Foi paixão à primeira vista! Estava escolhida mi-
nha especialidade. Quando me formei, fui o primeiro 
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 Além de hábitos saudáveis, qual era o método de 
estudo que eu usava para aprender?

 Eu estudava ensinando!
 Eu lia, falava em voz alta, gesticulava e, por último, 

um quadro-negro para simular uma verdadeira aula. 
Elaborava esquemas didáticos e frases mnemônicas.

Bem, aqui vou fazer uma pausa na história da minha 
vida e me apresentar. Eu não contei minha história em 
vão, ou para preencher algumas linhas deste livro, mui-

sentido.

Após décadas de estudo e pesquisa, eu entendi o por-

vão entender também.
Meu nome é Pablo Vinicius, sou psiquiatra e espe-

cialista em medicina do sono. Fiz mestrado em neu-

-
cia humana.

Durante o mestrado, fui aos Estados Unidos com-
plementar meus estudos. Fiquei na Universidade de 
Columbia, em Nova York, uma das 10 melhores univer-
sidades do mundo.

Entre todas as atividades de que eu participava, uma 
me chamou atenção: as aulas no centro de neuromo-
dulação cerebral. Os pesquisadores da universidade 
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estavam buscando formas de alterar a atividade cere-

cérebro.
Como assim?
Vou explicar utilizando o exemplo da doença de-

pressão.
Havia um grupo de pesquisadores estudando as al-

terações que a depressão causava no cérebro, e várias 
-
-

vidade neuronal em algumas áreas cerebrais, como o 
lobo frontal.

Então, qual foi a ideia dos cientistas?
Vamos estimular o lobo frontal de pacientes de-

primidos!
Com o equipamento de estimulação magnética 

transcraniana, eles começaram a estimular o cérebro 
de pacientes deprimidos. Após algumas sessões, os pa-

-
tivas dos sintomas.

-
te era colocado com a cabeça dentro de uma bobina. O 
equipamento era ligado e seu cérebro estimulado.

Certo dia, ainda no laboratório de neuromodulação, 
pensei: se é possível alterar o cérebro para melhorar o 
humor, por que não modular o cérebro para melhorar o 
rendimento intelectual das pessoas?

Esse foi o dia que mudou para sempre minha vida 
-

lhorar o desempenho intelectual do ser humano.
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-
quiatra quanto neurocientista, aprendi algumas coisas:

1) Percebo que há um desconhecimento generaliza-
do a respeito do funcionamento da mente. Todo mun-
do sabe, por exemplo, que sal faz mal para quem tem 
hipertensão arterial. Todo mundo sabe que açúcar faz 
mal para quem é diabético. Todo mundo sabe que ativi-
dade física melhora a pressão arterial e diminui o nível 
de açúcar no sangue.

A mente continua sendo uma “caixa preta” para a 
maioria das pessoas. Todos os dias, jornais e revistas 
publicam matérias relacionadas à depressão, ansieda-
de e memória, mas costumo dizer que essas matérias 
mais confundem do que educam. Onde há desconheci-
mento, impera o “achismo”:

“Tomate faz bem para o cérebro”.
“Eu durmo pouco, porque dormir é perda de tempo”.
“Meditação é para pessoas que não tem o que fazer 

na vida”.
E, por aí vai... Um monte de ideias completamen-

te equivocadas. Simplesmente porque falta o conheci-
mento às pessoas.

2)  Percebi que, para ter saúde mental não basta só 
tomar um remédio que o psiquiatra receitou. Tampou-
co vamos encontrá-la apenas tirando umas boas férias!

Muitas pessoas acham que vão encontrar saúde 
mental nos antidepressivos e ansiolíticos. Com certeza 
não! Os medicamentos psiquiátricos são parte do tra-
tamento das doenças mentais. Às vezes, a menor parte.  

Saúde mental é o resultado dos nossos hábitos e ro-
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tina. É dormir bem, é meditar, é se alimentar bem, é fa-
zer atividade física regular, é manter o peso adequado, 
é gerenciar o estresse diário, é fazer boas escolhas no 
momento certo, é tomar decisões importantes na vida, 
é fazer terapia, praticar yoga e, se preciso for, tomar um 
medicamento prescrito por especialista, se houver um 

Observe que o medicamento é parte da saúde men-
tal. Tem que ser utilizado apenas quando há algum 

aliviar o sofrimento.
3) Por último, nos últimos anos, tenho observado 

“Doutor, minha cabeça está péssima. Eu não consigo 
memorizar nada.”

“Eu estudo, estudo, estudo e não consigo aprender.”
“Eu não consigo me concentrar por muito tempo... 

minha atenção é péssima.”
Quando retornei ao Brasil e reiniciei os atendimen-

tos, percebi que a grande maioria dos meus pacientes 

memória.  Os alunos se sentiam frustrados pelos seus 
desempenhos em provas e concursos. Trabalhadores e 
empresários queixavam-se de baixo rendimento no tra-
balho.

Foi, nesse momento, que decidi pesquisar formas 
de otimizar o desempenho cerebral. Fiz especializa-
ções. Realizei uma vasta pesquisa na literatura cien-

o desempenho intelectual. E, para minha surpresa, 
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descobri um mundo totalmente novo para a maioria 

Pesquisei como alimentos e suplementos poderiam 
-

bri que existem alimentos  capazes de nos “emburre-
cer”, assim como os que podem nos deixar geniais!

 Pesquisei como a atividade física é capaz de alterar 
a atividade cerebral. Descobri que, quando nos exerci-
tamos, fornecemos uma vitamina ao cérebro capaz de 

pura!
Pesquisei como o sono (ou a falta dele) pode nos dei-

xar mais ou menos inteligentes. Para isso, especializei-
-me na maior instituição em Medicina do Sono do país 
e uma das maiores do mundo, o Instituto do Sono, em 
São Paulo.

-

aprendizado. Descobri que se a gente utilizar as ferra-
-

nho rumo à realização pessoal!
Pesquisei como o estado emocional pode tanto lhe 

impulsionar ao sucesso como ser a causa de seu fra-
casso. Descobri que a ansiedade patológica pode ser a 

o aprendizado, interferindo no rendimento de provas, 
concursos e no trabalho.
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-
riam ajudar a otimizar  o cérebro humano e a melhorar 
o desempenho intelectual das pessoas, preparando-as 

– Programa de Alto Rendimento Cognitivo.

-
-

lizar o rendimento cognitivo das pessoas. Entendemos 
que, para alcançar o pleno aprendizado, investir apenas 
em professores e estrutura física não adianta, ainda que 
sejam os melhores.

Nossos alunos não estudam em escolas. Eles estu-
-
-

nais da saúde. Essa é a escola do futuro, cujo embrião já 
está em crescimento, com o Instituto PARC. 
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Delimitação do Tema Capítulo 1:  

Aqui me dedico um pouco aos conceitos básicos 
que abordaremos ao longo deste livro.

Eu falo em potencializar cognição. Mas, o que 
é cognição?

Cognição pode ser entendida como o processo men-
tal que nos leva ao conhecimento. Didaticamente, a 
mente é dividida em partes. Chamamos cada parte de 
função mental. Portanto, todas as funções mentais que 
participam na formação do conhecimento, como aten-
ção, concentração, memória de curto prazo, memória 
de trabalho, velocidade de raciocínio, entre outras,  for-
mam a cognição.1

boa prova é necessário que sua cognição, com todas as 
suas partes, esteja em perfeito funcionamento. No ca-
pítulo sobre avaliação das funções mentais, vamos ver 
que é possível avaliar cada uma das funções que for-
mam a cognição.

-
-

na soma do Q.I. + Q.E.
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-

sim, a capacidade global de um indivíduo: pensar ra-

com o meio ambiente. A esse conjunto de habilidades 
ele denominou de “comportamento inteligente”.2

Outro teórico interessante é Robert Sternberg.  Ele 
-

aplicar todo seu conhecimento a todo instante. Para 
-

, que é a aplicação de conhecimen-
tos e habilidades para lidar com situações novas e a 

, que é a nossa capacidade de 
adaptar-se ao meio.

Pessoas inteligentes escolhem e aplicam estratégias 
2

Vamos misturar os conceitos e aplicá-los ao nosso 
propósito? 

Quando estamos nos preparando para um deter-

concurso, conseguir um emprego ou uma promoção, 
teremos que ter tanto um comportamento inteligente 
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– ser racional para não deixar as fortes emoções lhe 
paralisar;

– lidar e se adaptar ao meio ambiente, pois, ao longo 
-

doras, e muitos obstáculos surgirão a sua frente;
– ser sábio para escolher as melhores estratégias de 

enfrentamento dos problemas;
– não desesperar frente a situações novas, principal-

controle.
Outro conceito que gosto de trabalhar é a palavra su-

cesso. Todos os dias, como psiquiatra, atendo pessoas 
frustradas, deprimidas e ansiosas.

sentimentos negativos, chego sempre ao mesmo lugar: 

-
cia e sucesso?

As pessoas carentes constroem suas expectativas ba-
seadas no mundo que as rodeia e não nas suas próprias 
necessidades. Por isso, serão sempre frustradas, por-
que as expectativas do mundo nunca serão supridas.

Sucesso é realizar as suas metas. É atingir aquilo que 
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alguém nasceu com a aptidão de pintar parede e se tor-
nar um excelente pintor, essa pessoa atingiu o sucesso. 
Conseguiu atingir as coisas para as quais nasceu!
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Todo funcionamento cerebral é feito a partir da co-
municação de um neurônio com outro.

Figura 1: transmissão sináptica entre dois neurônios
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milhões de neurônios se comunicaram entre si. Essa 
comunicação não é feita diretamente de um neurônio 
para outro. Os neurônios não estão colados uns aos 
outros. Entre eles existe um espaço chamado de fenda 
sináptica, e a comunicação é feita por “mensageiros” 
chamados neurotransmissores.3

Figura 2: simulação do funcionamento da comunicação entre neurônios

dois neurônios noradrenérgicos e dois neurônios sero-
toninérgicos. As bolinhas e os triângulos são os neuro-
transmissores fazendo a comunicação entre os neurô-
nios. Por exemplo, o neurônio da serotonina, ao ser es-
timulado, libera certa quantidade de neurotransmissor 
(serotonina) na fenda sináptica. O neurotransmissor se 
ligará a receptores (5 – HT1; 5 – HT2 e 5 – HT3) do 
neurônio seguinte, estimulando-o e fazendo com que a 
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informação chegue ao seu destino. 
Dependendo da região cerebral e do tipo de neuro-

transmissor, nós vamos ter as diversas funções cere-
brais em ação. Controle motor, sistema visual, sistema 
auditivo, controle do humor, atenção, concentração e 
memória são apenas algumas funções.

Porém, esse sistema de comunicação pode falhar 
de várias maneiras. Por exemplo, os neurônios podem 

a comunicação ou os neurotransmissores podem estar 

ocorra com sucesso. Quando uma pessoa tem um aci-
dente vascular cerebral (“derrame cerebral”), na área 
do cérebro responsável pelos movimentos das pernas, 

-
bros inferiores, pois os neurônios que dariam a ordem 
para movimentar as pernas foram lesionados.

Uma lesão na parte do cérebro responsável pela con-

e fechá-la não se realize, pois não haverá comunicação 
entre os neurônios responsáveis por essa ordem motora.

Com o processo de aprendizado não é diferente. 
Para que o indivíduo consiga manter a atenção em uma 
determinada tarefa, possa se concentrar e reter a infor-
mação em forma de memória, a comunicação entre os 
neurônios tem que estar perfeita.

Atenção e Hiperatividade. Nessa patologia, os neurô-
nios que liberam o neurotransmissor dopamina, na 
região do cérebro conhecida como Lobo Frontal, não 
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funcionam adequadamente.4,5 Por isso, os pacientes 
-

ter a atenção e concentração em atividades longas, dis-
persando-se facilmente. Os tratamentos com medica-
mentos são uma tentativa de regular esse sistema no-
vamente.6
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A memória é um dos componentes centrais na sua 

com certeza, facilitará seu caminho. 
As pessoas sempre me perguntam: “Dr. Pablo, é 

verdade que existem pessoas com boa ou má memó-
ria?” Minha resposta é sempre taxativa: “Sua memória 

-

funciona?” Esse é o problema de todos aqueles que 
se queixam de ‘problemas de memória’. Conhecer es-

capacidade de memorizar é limitada? Ou seja, chega 
um ponto que não há mais espaço dentro do cérebro 
para guardar as informações? Ainda bem que não! 
Nossa capacidade de memorizar é ilimitada! A menos 

-
-

apenas precisa conhecer ferramentas para extrair o 
máximo dela!

-
pas:  

-
cação.

– A retenção, conhecida como armazenamento;
– A evocação, conhecida como recuperação.
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As informações do meio ambiente são captadas pe-
los órgãos sensoriais (visão, audição, paladar, tato e 
olfato) e chegam ao cérebro. Claro que captamos mui-
to mais informações do que conseguimos processar. 
A escolha do que vai ser armazenado ou não envol-
ve processos conscientes e inconscientes. O principal 
mecanismo responsável pelo sucesso dessa fase é a 
atenção. Ela é como se fosse uma lanterna iluminan-
do tudo o que nos cerca. À medida que reconhecemos 
algo importante, iluminamos o objeto e iniciamos o 

-
to de várias maneiras:

características físicas, como tamanho, forma e cor.

ao som das palavras, nomes ou sons associados a 
coisas. Torna-se uma ferramenta poderosa de me-

-
crito. 

-

-
ferentes ao local físico e ao estado emocional são 

-
bia que existe uma comunicação entre a cognição 
e as emoções? Qual a importância prática disso? 
Os estímulos emocionais interferem diretamente 
nos processos intelectuais! Por isso, a motivação 

A http://www.thememoryinstitute.com/index.html
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é fundamental para o bom aprendizado! Quando 
passamos por situações de fortes emoções, nós re-
gistramos os fatos relacionados a elas. Quer uma 
prova?

que estava fazendo na manhã do dia 11 de setembro 
de 2001 (atentado terrorista aos Estados Unidos). 

-
cilmente? Porque esses fatos tiveram um forte im-
pacto emocional que potencializou a memorização! 
• Relevância Pessoal – Dados que são pessoalmen-

precisa de alguma informação é mais fácil para ar-
mazená-la!
• Repetição – Todos nós já sabemos, ainda que in-
tuitivamente, que, se lermos ou escrevermos algo 
repetidamente, isso será mais facilmente memo-

Porém, há algo que tem que estar em pleno funcio-

atenção. A capacidade de concentrar sua atenção em 

Agora, vou ensinar o primeiro segredo para uma 
super memória.
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Veja esta imagem:
Figura 3: exame de imagem cerebral mostrando 

áreas cerebrais estimuladas dependentes do estímulo

Ao ler uma frase em voz alta e depois pensar nes-
-

da fala e do pensamento. Isso potencializa o processo 
de memorização. Eu “batizei” o nome dessa técnica de 
“Técnica Avançada de Estudo”.

Lembra-se do meu método de estudo? Eu, intuitiva-
mente, utilizava essa forma de aprendizado!  

A retenção ou armazenamento da informação nada 
mais é que uma série de reações eletroquímicas, em 

saúde dessas áreas. A primeira memória a ser formada 
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é chamada de curto-prazo, em uma região cerebral co-
nhecida como hipocampo.9 Não se esqueça desse nome. 

Ao longo do livro vamos falar muito dele! Ela dura 
alguns segundos e tem capacidade limitada para 5 a 9 

deve mais lembrar. Porém, entre tantas informações, 
-

tas são chamadas de memória de longo-prazo. 
O que determinará a qualidade da memória de lon-

e à formação da memória de curto-prazo, ou seja, da-
-

permanentes.
-

certeza, já passou por situações constrangedoras como 
esquecer o nome de alguém íntimo ou errar uma ques-
tão na prova e depois lembrar a resposta correta. Isso 

-

A principal causa de problemas de evocação está no 

para lembrar-se de algo é porque ela nunca foi adequa-

-
cesse o cachorro apenas por foto, o único método de 
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objeto, tornando impossível a associação entre as in-
formações.

-

 Outro fator que potencializa a recu-
peração é a repetição. Quanto mais nos lembrarmos de 
algo, mais fácil será a recuperação desse objeto.
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-
to com os estímulos ambientais. Existem pessoas que 
leem um livro para relaxar, outras para passar o tem-
po e outras para aprender o conteúdo. Vamos conhecer 
técnicas de aprendizado? 

O processo de aprendizagem engloba o processo de 
-

ciente para aprender. Para garantirmos um excelente 
aprendizado, podemos utilizar a fórmula:2

Tudo que afetar uma dessas variáveis afetará seu 
aprendizado. Como vimos,  é a neces-
sidade de manter o foco e prestar atenção ao material 

-
centração são as distrações, que podem ser internas ou 
externas. Distrações internas são estímulos oriundos 
do próprio indivíduo capazes de diminuir a capacidade 
de concentração, como pensar em problemas pessoais 
ou em compromissos. Mas, com certeza, o principal 
distraidor interno do homem moderno é a ansiedade.

A ansiedade é combustível para pensamentos. Quan-

para se concentrar. 
As distrações externas são representadas por tudo 

aquilo que está ao seu redor e compete com sua aten-

B http://www.thememoryinstitute.com/index.html
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ção. O celular, televisão, família, amigos, temperatura 
ou qualquer coisa que lhe deixa desconfortável. 

Quanto à , a relação com a aprendi-
zagem é diretamente proporcional. Aqui ganha impor-

o sentido das coisas que está estudando, o processo de 
aprendizagem é potencializado. É por isso que eu sem-
pre oriento os alunos a aplicarem o conhecimento que 
estudaram as suas rotinas.   

É possível vencer as distrações em um mundo com 
excesso de estímulos internos e externos? Posso garan-

-
ta disciplina. 

Para lidar com o excesso de pensamentos que preju-
-

for invadido por pensamentos, pare e anote o pensa-
-

teúdo do pensamento para o papel, e terá a certeza que 
não o esquecerá. Para compromissos, tenha o hábito de 
alimentar sua agenda. Existem aplicativos excelentes 

da cabeça e coloque-os em outro lugar! Algumas pes-
soas respondem muito bem aos gravadores de voz. Ao 
falarem seus próprios pensamentos, sentem-se libertas 
e aliviadas!

Para as distrações externas, o ideal é controlar o 
ambiente de estudo o máximo possível. O grande ini-
migo dessa categoria é o celular, com acesso à internet 
e às redes sociais. As pessoas estão verdadeiramente 
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“viciadas” na conexão com o mundo virtual. Elas che-
gam a conferir várias vezes por minuto se receberam 
alguma mensagem ou se tem alguma notícia nova, mes-
mo sabendo que não as terão. Não esqueça: controlar 
as distrações externas exigirá muita disciplina!

A iluminação e a temperatura precisam ser adequadas. 
Tanto a falta de luz quanto o excesso são prejudiciais 
ao desempenho cognitivo, podendo provocar “dores de 

Cuidado com as sombras, pois podem prejudicar a ilu-
minação no texto e provocar “fadiga visual”.

Quanto à temperatura, é consenso na literatura cien-
-

dade cognitiva. Alguns estudos mostram uma queda de 
até 7% do rendimento em ambientes não climatizados. 

frio, redução da capacidade de concentração. Segun-
-

ria), por meio da Resolução nº 9: “A faixa recomendá-
vel de operação das Temperaturas de Bulbo Seco, nas 
condições internas para verão, deverá variar de 23°C a 
26°C… Para condições internas para inverno, a faixa re-
comendável de operação deverá variar de 20°C a 22°C.”

Resumindo: o processo de memorização é parte do 
processo de aprendizagem. Quanto maior sua capaci-
dade para reter novas informações mais fácil será sua 

-
ensão acelera esse processo! 
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quando tiver interesse em aprender alguma coisa:
– Quantos mais caminhos a informação utilizar para 

chegar ao local de armazenamento, mais fácil ela será 
armazenada. 

– Quanto melhor estiver a condição das estradas por 
onde andam as informações, melhor estará seu apren-
dizado. Os neurônios são como cabos que carregam as 
informações. A capa do neurônio, conhecida como bai-
nha de mielina, facilita essa transmissão. Por isso, tudo 
que é bom para a bainha de mielina (como o ácido alfa 

para sua memória!10

rápido será o trânsito dessa informação entre os neurô-

mais fundo ao passar água por ali.
-

sim como o equilíbrio emocional potencializa o apren-
dizado, os estados emocionais patológicos, como a an-
siedade, reduzem o rendimento cognitivo.

– Sua concentração tem dois inimigos: as distrações 

próximo do sucesso.
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Deixa eu lhe falar uma coisa: esquecer é normal. 

-
mações, outras estão sendo esquecidas. 

Esquecer fatos, datas e nomes não é necessariamen-
te sintoma de uma doença. O problema é que estudan-
tes, concurseiros, funcionários de empresas, diretores e 
professores não podem se dar ao luxo de esquecer con-
teúdos que serão fundamentais para seu sucesso. 

O que fazer com o esquecimento?
Para desenvolvermos ferramentas contra o esqueci-

mento, precisamos entender como ele acontece. Her-
-
-

como “curva do esquecimento”. 
Apesar de estudos posteriores demonstrarem que o 

esquecimento não ocorre da mesma forma para todos 
os tipos de informações, a curva de Ebbinghaus é muito 

processo de aprendizagem. 
Segundo Ebbinghaus, no momento em que estamos 

aprendendo, basicamente, conseguiremos reter toda a 
informação estudada. 

Após 20 minutos, do conteúdo visto, retemos 58%.  
Após uma hora, retemos 44% e, após nove horas, 

conseguiremos reter apenas 36% da informação. 
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dia, teremos 28% de retenção. 
Este número continua caindo até restarem apenas 21%. 

-
-

dependentemente de seu esforço, é isso que acontecerá.

Figura 4: 

80%

60%

40%

20%

0%

2 4 6 8 10 31 dias

momento do estudo: 100% retido Curva do Esquecimento 
de Ebbinghaus

após 20 minutos: 58% retido

após 1h: 44% retido

após 9h: 36% retido
em 2 dias: 28% retido

em 6 dias: 25% retido

Em 31 dias restam
apenas 21%

do que você estudou!

 

Fazendo revisões programadas para evitar o esqueci-
mento. As primeiras 24 horas são as mais importantes. 

Após terminar o bloco de estudo, cujo ideal é em tor-
no de 50 minutos, utilize os últimos cinco a 10 minutos 
para revisar o que acabou de estudar. 

Sugiro que faça isso simulando uma aula para alguém. 
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Faça isso a cada bloco de 50 minutos. A técnica da 
revisão imediata impede o esquecimento de 50% do 
conteúdo estudado, aumentando para 95% a retenção 
na memória.

-
cendo o conteúdo anterior, mesmo fazendo a revisão 
imediata. A revisão com 24 horas é capaz de manter 

Antes de começar os estudos, gaste 10 minutos com a 
revisão. Para isso, utilize de áudios e anotações. 

Aqui acontece o grande desespero do estudante. Se 
ele não fez as revisões, chegando ao sétimo dia de estu-
dos, ele se lembrará apenas de 10 a 20% do conteúdo 
estudado. Ele se frustrará e terá a certeza que tem uma 
péssima memória. Recebo centenas de alunos quei-
xando-se que não lembram o que estudaram, após 1 

normal é esquecer!”
Não há memória boa ou ruim. Há memória treinada 

Lembre-se disso. A revisão de sete dias poderá ser bem 
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-

alguém. Podem ser resumos, com ideias chaves.
A cada 30 dias, prepare materiais com conteúdos 

-
-

parando alunos para uma prova.  
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Constantemente, leio livros que orientam os alunos 
a estudarem em determinado período do dia acredi-
tando que seja o melhor para o rendimento cognitivo. 
Alguns pregam que o segredo do sucesso é estudar de 
manhã, outros à noite, achando que o poder de con-
centração estará maior. Deixe eu lhe falar uma coisa: 
Não acredite em receitas de sucesso que servem para 

-

suas atividades cognitivas aos seus melhores horários. 

Percebo que um dos erros mais comuns que os es-
tudantes cometem é estudar por períodos prolonga-
dos, sem intervalos. Existem dois fenômenos bem in-
teressantes relacionados ao processo de aprendizado: 
os efeitos de Primacy e Recency.  Primacy é o fato que 

aumentará os pontos de primacy e recency, potenciali-
zando a memorização do conteúdo.

Outro fator relacionado com o tempo de estudo é a 
forma como nossas memórias são formadas. As infor-
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mações são registradas no cérebro a partir de reações 
bioquímicas a nível celular. Estudar por longos perío-
dos leva ao esgotamento dos neurotransmissores res-
ponsáveis por processar as informações e registrá-las 
em forma de memória. Esse fenômeno é conhecido 
como Depleção dos Neurotransmissores e dá mais su-
porte à importância de pausas frequentes. 

Então, o período ideal de estudo varia entre 30 a 50 
minutos, com intervalo de 10 a 15 minutos. Para conte-
údos complexos, acima de 4 horas de estudo pode ocor-

não estiver mais compreendendo o que está estudando! 

Análise Prévia

ele está organizado. Isso facilitará a associação das 
ideias no decorrer do estudo.

Anotações

Tome notas. Faça resumos. Grave comentários. 

como material para as revisões. Use marcadores colo-
-

cos, imagens ou diagramas para facilitar a associação 
das ideias. 



40

Visualização mental

Ao terminar determinado conteúdo, crie imagens 
mentais relacionadas ao tema. Imagine as personagens 

-
sumindo o que acabou de estudar.

Aplique técnicas menmônicas

-
tigamente discursavam horas e horas sem necessida-
de de planejadores, organizadores ou computadores 
pessoais? Como será que eles conseguiam memorizar 
discursos que duravam horas? Eles utilizam técnicas 
menmônicas!

A associação entre palavras, a elaboração (colocar 
emoção, ação, comédia nos contextos), o quarto roma-
no, o link (ou sistema de encadeamento), o sistema peg 
(ou Hook), os acrônimos e acrósticos são exemplos de 
técnicas menmônicas. Para maiores informações so-
bre técnicas menmônicas acesse: http://www.theme-
moryinstitute.com/ebook.html .

Ensine o que aprendeu

Use um quadro, um papel ou qualquer instrumento de 
ensino. Ao ensinar para alguém, ou para si próprio, 

Isso facilitará a consolidação das informações.
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 Capítulo 2: 

P -
so conhecer alguns conceitos básicos da psiquia-
tria. Como dito anteriormente, nós dividimos, 

didaticamente, a mente em várias funções, chamadas 
funções mentais. Por exemplo: o humor, o pensamen-
to, a atenção, a memória verbal, a memória auditiva, a 
concentração, a vontade, o raciocínio e  a orientação no 
tempo e no espaço são algumas funções, entre outras. 
Essas funções são como verdadeiros órgãos, localiza-
dos em determinadas regiões do cérebro, funcionando 
minuto a minuto para que possamos sorrir, trabalhar, 
lembrar-nos de fatos e eventos, sabermos a hora do dia 

-
cisam estar funcionando adequadamente para que nos-
sa cognição esteja em plena atividade!

Eu desenvolvi uma fórmula matemática para ex-
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: pleno funcionamento de 
todas as funções mentais.

 características psicológi-

estímulos ambientais, como 
alimentação, sono, atividade física e controle do estresse.

Então, qualquer alteração em uma dessas variáveis 

Nas palestras e cursos que ministro, escuto sempre 
a mesma pergunta: “Doutor, é possível aumentar nossa 

-

O Programa de Alto Rendimento Cognitivo é exata-
mente um método capaz de interferir nessas variáveis e 

está satisfeito com seu desempenho?
-

deira, em frente aos livros, mas não consegue se con-
centrar adequadamente?

poucos resultados?

atrapalhar seu rendimento?

focar a atenção nos estudos?
-

nho intelectual e obter melhores resultados?



43

-

O programa de alto rendimento cognitivo é com-
posto de várias fases e envolve a aplicação do co-

-
nhecimentos são específicos e complementares para 
alcançar nosso principal objetivo: potencializar seu 
rendimento intelectual.

a medicina do sono, a psicologia, a nutrição, a educação 
física, a pedagogia e a meditação.

O método é divido em duas fases: a fase de avaliação 
e a fase de acompanhamento.
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seja, precisamos fazer um diagnóstico completo de sua 
saúde física e mental. Qual o ponto de partida em que 
vamos iniciar o seu programa? A resposta nós teremos 

Melhorar o rendimento cognitivo não é receita de 
-

tas e pessoas que tratam sobre o tema, mas, na maioria 
das vezes, de forma genérica e uniforme, como se uma 
única conduta servisse para todos. Não pode ser assim. 

até mesmo, de um “especialista do youtube” para me-
lhorar seu desempenho intelectual, que não for ade-

frustrar. E o pior, vai achar que a culpa é sua e nunca do 
autor do livro ou do “especialista”.  

Os aspectos biológicos que determinam a capacida-
de intelectual das pessoas são individuais, muito espe-

considero esta fase a mais importante. 
É aqui que vamos começar a individualizar o seu Pro-

grama. Todas as condutas serão baseadas nos resulta-

suas características biológicas e psicológicas próprias.
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Iniciamos o programa com a avaliação das funções 
mentais, que busca investigar como está o funcionamen-
to de cada função. Vimos, anteriormente, que a mente é 
dividida em partes, chamadas de funções mentais e que 

Funções mentais como atenção, memória, concen-
tração, percepção, aprendizagem, linguagem, raciocínio, 
capacidade de abstração, processamento da informação, 
afeto, habilidades motoras e executivas são minuciosa-
mente avaliadas nesta fase. O resultado será quantitativo, 

comprometida e quanto está comprometida. 

Existem duas maneiras. Através de escalas e questio-
-

nais (psicólogos) preparados e capacitados. Nesses casos, 
a avaliação é presencial e realizada em várias sessões.

Outra maneira é através de softwares, desenvolvidos 
-

des vantagens desse método são a comodidade (pois o 
teste é realizado por meio de um link, recebido por e-mail, 
no seu computador) e o custo mais acessível.

Nós, do instituto PARC, utilizamos uma das melhores 
ferramentas do mundo para realizarmos a avaliação das 
funções mentais de nossos clientes: a Avaliação Geral da 

). 
O software dispõe de uma série de testes autoaplicá-
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suas funções mentais. 
Além da avaliação diagnóstica, eles possuem vários 

programas de treinamento cerebral. Então, a partir das 

 A avaliação das funções mentais, além de diagnósti-

do método, podendo ser replicada a cada seis meses ou 

mostrava um semblante cansado e “olhos fundos”. Estava 
envelhecido para seus 28 anos de idade. Ao passar meus 
olhos pelo seu corpo, não foi difícil perceber que ele estava 
acima do peso. 

-
pações: trabalhava na área da tecnologia da informação e 
estudava para concurso público. O motivo que o levou até 
nosso Instituto foi o sentimento de frustração com seus 
resultados. Ele dizia que estudava muito, mas os resulta-
dos não eram compatíveis com o esforço.

relaxar, irritabilidade e fadiga durante os estudos. Tinha 

por noite. 
Trabalhava oito horas por dia. Acordava às 6h30min 
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da manhã para estudar, trabalhava durante o dia e estu-
dava à noite. Quando perguntei sobre seu padrão alimen-
tar, ele respondeu: “Doutor, me alimento do jeito que dá”. 
Quase todas as refeições dele eram feitas fora de casa, com 
predomínio de pães, massas e frituras. Ingeria muito café 
e pelo menos uma garrafa de 500 ml de refrigerante por 
dia.  

Ao perguntá-lo se ele tomava algum medicamento, ele 
mudou o semblante e resistiu por alguns segundos. Senti 

-
te, ele falou: “Doutor, faço uso de rivotril® para dormir 
e ritalina® antes de estudar -

-
zemos foi uma avaliação das funções mentais (realizado 

Vejam o resultado: 

Figura 5: resultado do exame das funções
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Vamos analisar?
O software consegue avaliar 21 funções mentais! 

-
tuação de cada função varia de 0 a 800, conforme seu 
rendimento nos testes. Quanto mais alta, melhor! 

 Veja o resultado de Samuel. As funções de atenção 
dividida, memória ao curto prazo, planejamento, me-
mória contextual, inibição e reconhecimento pontua-
ram extremamente baixas. Elas estavam péssimas. 

Agora, pergunto: Como Samuel iria aprender o que 
estudava? 

Para memorizar uma informação é necessário que 

Samuel estava com a atenção extremamente compro-
metida.

pleno funcionamento de todas as funções mentais, pois 
uma depende da outra, como vimos no caso da memó-
ria e da atenção. O raciocínio depende da memória, do 
reconhecimento, do planejamento e da estimativa. 

Apenas uma função comprometida limitará o de-

quase todas as funções em 800 pontos e algumas em 

200 km/h, mas, devido a um problema em uma peça do 
motor, ele conseguisse chegar apenas a 60 km/h! 

Conseguiu entender a importância do estudo das 
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Considero que todos os alunos deveriam fazer essa 
avaliação. As escolas deveriam ter como norma solici-
tar esse tipo de avaliação ainda na matrícula do aluno. 

Vou dar um exemplo que vejo todos os dias no 
Instituto. 

Muitos estudantes me procuram apresentando bai-
xo rendimento cognitivo que se traduz em desempe-
nhos insatisfatórios no aprendizado e em provas e con-
cursos. 

No primeiro momento, percebo que eles tentam 
achar “culpados” para o baixo rendimento. Culpam os 
pais, culpam a escola, culpam os professores, culpam o 
método pedagógico e, quando a história de frustrações 
é muito longa, começam a se culparem. 

Vejo estudantes com depressões gravíssimas e total-
mente desmotivados. 

Quando realizo a avaliação das funções mentais e 
mostro a eles o resultado, eu falo: 

“Você poderia ter os melhores pais do mundo. Você 
poderia estar na melhor escola do mundo, com os me-
lhores professores e métodos pedagógicos, mas sua 
mente não está funcionando. Ninguém tem culpa. 
Você que não está bem!”

As pessoas sempre me perguntam: “Doutor, o que é 
capaz de alterar minhas funções mentais e consequen-

Esta resposta é fácil: “
Praticamente tudo”!
Uma noite mal dormida pode reduzir em até 30% 

seu rendimento intelectual!
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O excesso de açúcar no sangue diminui sua capaci-
dade de atenção e concentração. 

O excesso de peso diminui a área do cérebro respon-
sável pela memória. 

O sedentarismo diminui sua velocidade de raciocínio.
A ansiedade patológica aumenta a chance de erros e 

o tempo gasto durante uma prova. E assim vai... 
As pessoas estão tentando de tudo para melhorarem 

seus rendimentos intelectuais: tomam medicamentos 
ou fórmulas mágicas que prometem melhorar a aten-
ção e a concentração, contratam os melhores coaches e 

-
cia, mas nada disso parece funcionar... 

Porque as pessoas não sabem como extrair o máxi-
mo de seus cérebros.

Não adianta ter os melhores professores, nem as 
melhores técnicas de estudo, se seu cérebro está com-
prometido e com baixo rendimento no aprendizado.

A partir de agora, vamos estudar cada variável que é 
capaz de interferir no seu rendimento intelectual. En-

-
trado com seu desempenho cognitivo.

Dica:



51

de Magnésio?
Provavelmente, não!

-

aprender adequadamente?
Por isso que a primeira etapa da fase de avaliação do 

Programa de Alto Rendimento Cognitivo é a 
.

 Para que sua mente funcione de forma otimizada é 
necessário que vários nutrientes cheguem aos neurônios. 

sucesso em uma prova ou concurso. Estudar dia e noite, 

etc..., mas se seu cérebro não recebe nutrientes, como 
ferro, magnésio, zinco, vitamina D, entre outros, há uma 
grande chance desse esforço ser em vão.

Tem muita gente frustrada, com baixa autoestima e se 
achando as pessoas mais “burras” do mundo. Elas não sa-
bem o segredo do sucesso.  O sucesso está nos detalhes!

Uma revisão sistemática, publicada em 2013, na re-
vista Ageing Research Reviews,14 conclui que: 

de vitamina D está associada a um pior resultado em 
um ou mais testes de função cognitiva ou uma maior 
frequência de demência em estudos transversais, bem 
como prospectivos. Novos estudos devem se concentrar 
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no papel da suplementação de vitamina D na preven-
ção do declínio cognitivo em participantes com baixos 
níveis de vitamina D.” 

 Há centenas de estudos comprovando a relação entre 
vitamina D e função cognitiva. 

Em relação ao ferro, a situação é ainda mais clara 
quanto à relação entre ferro e rendimento cognitivo.

Um estudo publicado em 2001, na revista Pediatri-
cs,15, realizado em crianças entre seis a 16 anos de idade, 
avaliando o nível de ferro e testes cognitivos, concluiu: 

“Demonstramos menores escores padronizados de 
matemática entre crianças e adolescentes em idade es-

-
-

ças em risco.”
-

seu rendimento intelectual pode estar comprometido!
-

ou está doente. 
Meus anos de estudo e pesquisa me fazem acreditar 

Muitas pessoas podem estar na condição “normal”, mas 
longe do “ótimo”. Para alcançar alto rendimento cogni-

PARC. Esse último estudo que citei é uma prova disso. 
Quanto ao magnésio, principalmente a forma treona-

to (essa apresentação química tem mais facilidade para 
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atravessar a barreira entre o sangue e o cérebro e atingir 
as células neuronais), há dezenas de estudos compro-
vando que o magnésio potencializa o rendimento cogni-
tivo. Ele atua até na proteção dos neurônios na doença 
de Alzheimer.16,17

-
cializarem o rendimento cognitivo? Eles participam de 

-
riormente.

Outros elementos extremamente importantes para a 

Ainda na fase da avaliação clínica-laboratorial, ava-
liamos dois processos que interferem diretamente com 
o desempenho cognitivo:  a 

. Os principais mar-
18,19,25, Interleucina6 18,20, 

fator de necrose tumoral18-24  26,27. O hor-
mônio insulina e a relação HOMA IR,28 indiretamente,  

avaliada principalmente pela glutationa peroxidase.29
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Nosso organismo, quando saudável, vive em perfei-

-
tantes para a manutenção da vida e da saúde. Quando 
somos ameaçados por um vírus ou uma bactéria, é o sis-

esses agentes. Os germes ou as substâncias estranhas ao 
nosso organismo ativam células e moléculas responsá-
veis pela nossa defesa. Logo em seguida, quando o orga-

e levando o organismo ao estado de equilíbrio e saúde.

-

Nosso organismo é muito bem preparado para en-
-

-
sistentemente elevado. Essa situação é completamente 
deletéria ao funcionamento normal de todas as células, 
incluindo os neurônios.

-
mente, as células não funcionam adequadamente. Elas 
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diminuem a produção de substâncias necessárias ao 
pleno funcionamento do corpo. Dependendo do nível 

concentração e memória podem estar relacionados à 

continuamente. Atualmente, as grandes causas de in-
-

mentação e ao sono.
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Pessoas que vivem constantemente estressadas, ten-
sas, ansiosas, nervosas e extremamente preocupadas 
estão continuamente sob o efeito do hormônio do es-
tresse: o cortisol.

Primeiramente, tenho que deixar claro que o corti-
sol é um hormônio importantíssimo para o organismo. 
Produzido pelas glândulas adrenais, ele prepara nosso 
corpo para situações de estresse. O cortisol passa a ser 

elevado. Nessas condições, ele funciona como um po-

do organismo.
Veja esta imagem:

Figura 6:
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Perceba o estrago que o cortisol causa no sistema 
-

ma, o número de neurônios e suas conexões estão nor-
mais. Os pesquisadores injetaram altas doses de corti-
sol (para simular o que ocorre em situações de estresse 
crônico) e analisaram o efeito nas células neuronais 
(segunda imagem).  

. 
Na condição de cortisol elevado, os principais sinto-

mas são alterações do humor e apetite, irritabilidade, 

e memorizar novas informações.30,31
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Se o estresse crônico persistir por muito tempo, o in-
verso começa a acontecer. 

As glândulas adrenais (onde o cortisol é produzido) 
-

Então, tanto o cortisol elevado, quanto o baixo po-



59

o nosso segundo cérebro”. A cada ano que passa, os pes-

que comemos. Nosso organismo inteiro vai sofrer as con-

saúde?

-
-

mente, um estado persistente de lesão celular. Por outro 

-
ten, as gorduras trans e os alimentos industrializados  são 

32 Os agrotóxicos, 

O açafrão, o ômega 3, as verduras verdes e as frutas ver-
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Sono

 A falta de sono ou a má qualidade de sono estão 
-
-

Vamos analisar a curva do cortisol. Como vimos, um 
-

Figura 7: variação circadiana do cortisol   
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Perceba que o cortisol não permanece no mesmo nível 
ao longo do dia e da noite. Ele tem períodos em que está 
mais alto ou mais baixo. Por volta das 18 horas, ele come-

-
mônio do estresse? Para dormirmos, precisamos relaxar).
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Ele atinge o menor nível às 02 horas da manhã (sono 
profundo) e começa a aumentar entre às 04 e 06 horas 

Isso não é perfeito?

estudar ou trabalhar, ou, simplesmente, porque passa 
horas nas redes sociais?

-
çam a entender por que estamos vivendo uma epide-

concentração e memória? 

estressada, que se alimenta mal e dorme mal!
Lembra-se do Samuel? Vamos ver o resultado da 

avaliação Clínico-Laboratorial dele?

Exame
Valor 

Samuel
Valor 

“normal”
Valor 

“ótimo”

99

Obs:
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Samuel apresentava:

– Redução dos níveis de vitamina D (apesar de estar 
dentro da faixa considerada “normal”);

faixa “normal”);
– Insulina elevada (apesar de estar dentro da faixa 

considerada “normal”) com glicose normal.
A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas 

e sua principal função é tirar o açúcar do sangue e colo-
cá-lo dentro da célula. Por isso, ele é um hormônio que 
baixa o açúcar no sangue. Quando a pessoa não produz 

-
gue. Essa situação é o Diabetes Mellitus.

Qual era a situação de Samuel? Ele ainda estava con-
seguindo manter a glicose normal às custas de muita 

iria se esgotar e parar de funcionar. Samuel seria mais 
um diabético.

A insulina é igual ao cortisol. Em níveis elevados, é 
-

do o pâncreas para de funcionar, provoca o Diabetes. 
Portanto, existe o nível ótimo da insulina para o bom 
desempenho cognitivo.

-
ção celular excessiva.
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Conclusão:

A partir de agora, vamos entender a relação dos re-
sultados clínicos dele com o estilo de vida e a importân-
cia disso para um ótimo rendimento intelectual.
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  Qual a importância do sono no processo de 
aprendizagem?

 Até bem pouco tempo atrás, o sono não era leva-
do muito a sério pelas pessoas e nem pelos médicos. 
Acreditava-se que era um momento em que nosso 
cérebro apenas desligava para descansar, e que tudo 
o que importava para nossa saúde acontecia durante 
o dia. Porém, pesquisas mais recentes demonstram 
que praticamente todos os sistemas do organismo 
são influenciados pela qualidade e pela quantidade 
do nosso sono, especialmente o cérebro.32

Na avaliação do sono, é importante analisar 
.

Quanto à qualidade, didaticamente, o sono é di-
vidido em fases, e cada uma tem sua importância. A 

É importante observar que tudo que acontece du-
rante o sono reverbera na qualidade do dia. Atendo 

-
cia excessiva e dificuldade para se concentrar e, du-
rante a avaliação do sono, percebo que o problema 
é da noite e não do dia. Esses alunos não precisam 
de medicamentos para despertarem, eles precisam 
dormir melhor!

O exame indicado para estudar as fases do sono 
chama-se polissonografia. Veja como é o resultado 
e a interpretação desse exame:
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Figura 8:
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Dividimos o sono em duas grandes fases: o sono 
não- REM e o sono REM.

O sono não-REM (retângulo azul) é dividido em es-
tágios chamados N1, N2 e N3 (também chamado de 
sono de ondas lentas – SOL) que, a grosso modo, seria 

-
pectivamente. O sono REM (barras em negrito) é a fase 

no leito e de intenso processo metabólico.33

O sono é considerado normal quando as fases en-
contram-se em uma proporção adequada durante a 

em média, dos 100% do tempo de sono durante uma 
noite, o ideal é que:

– 2 a 5% seja N1, 
– 45 a 55% seja N2
– 20 a 25%  seja N3 
–20 a 25% seja sono REM
Para nosso objetivo, que é a potencialização do ren-

dimento cognitivo, a fase N3 e o sono REM são as mais 
importantes. 
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Sabemos que ninguém terá rendimento cognitivo 
otimizado se não dormir bem. Por isso, a importância 
de se avaliar o sono.

A consolidação da memória acontece, principalmen-
te, na fase N3 ou sono de ondas lentas (SOL). É o perí-
odo no qual o cérebro destina suas energias para criar 
conexões de memória e armazenar os fatos ocorridos 
durante o dia.

Um estudo publicado em 1924 foi o pioneiro em 
mostrar a importância do sono para a consolidação 
da memória. À época, os pesquisadores conseguiram 
demonstrar que os voluntários que dormiam após um 
teste de memória lembravam mais palavras do que os 

-
vando que havia algo no sono que favorecia o registro 
da informação.34 Nas últimas décadas, inúmeros estu-
dos comprovaram essa tese.

Outro ponto interessante é a importância do sono 
REM. Conhecido como a fase dos sonhos, sua impor-
tância está relacionada com a capacidade criativa – tão 
importante na hora da solução de problemas. 

No sono REM, a parte lógica do cérebro (conhecida 
como lobo pré-frontal) é inibida, liberando todo nosso 

-
mites lógicos! Podemos sonhar com tudo, sem limites 
de tempo e espaço.
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-
terística do sono REM é fundamental para a capacidade 
criativa durante o dia.

Um estudo publicado em 2004 submeteu os volun-
tários a vários testes de matemática, que aumentavam 

35 Quando eles apresen-

voluntários eram divididos em dois grupos: o primeiro 

Após o intervalo, os grupos voltavam a tentar resolver 
os problemas.

4

de aprendizagem se o seu sono não for de qualidade.

sono é bom? Como saber se tenho todas as fases do 

Antes da polissonografia, alguns questionários 
podem ser utilizados para triar possíveis distúrbios 
do sono.

Um deles é o questionário de EPWORTH que avalia 
-

va diurna, provavelmente, possuem algum distúrbio do 
sono. 

Preencha o questionário abaixo e descubra seu nível 
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nas seguintes situações?
0 – nenhuma chance de cochilar, 
1 – pequena chance de cochilar,
2 – moderada chance de cochilar, 
3 – alta chance de cochilar

Uma pontuação até nove está normal e, acima des-
se nível, deve-se procurar um especialista em medici-
na do sono para investigar possível distúrbio do sono.

Outro questionário muito utilizado é o STOP- BANG. 



69

Ele é utilizado para triar a Síndrome da Apneia Obstru-
tiva do Sono (SAOS), uma doença do sono grave e com 
sérias repercussões nas funções cognitivas como aten-
ção, concentração e memória. Preencha o questionário 

Critérios de pontuação:

-
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Se a sua pontuação se enquadra em risco interme-
-

na do Sono deverá ser consultado, pois, certamente, 
você tem algum prejuízo cognitivo relacionado a esse 
distúrbio.

do sono é o abuso de substâncias estimulantes do sis-
tema nervoso central. Quando uma pessoa dorme mal, 

-
mir excessivamente substâncias psicoestimulantes, 
como cafeína e energéticos. Mas, qual o problema 
dessa conduta?

Essas substâncias fragmentam o sono, diminuin-
do as fases profundas, ou seja, elas prejudicam ainda 

-
rante o dia. 

Qual o resultado disso? A pessoa ingere doses cada 
vez maiores para se sentir acordada. O ciclo está fe-
chado!

E o sono do Samuel? Como estava a qualidade do 

Veja o resultado:
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Figura 9:
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 Ele, simplesmente, não tinha as fases mais impor-
tantes do sono para o processo de aprendizagem: N3 
(elipse) e REM (retângulo)! 

Uma das razões era o excesso de despertares que ele 
tinha durante a noite, causando fragmentação excessi-

Por isso, ele estudava muito, mas não memorizava o 
que estudava! 

Vamos fazer um resumo dos resultados da fase de 
avaliação de Samuel até aqui? Ele estava:

– com as funções mentais extremamente compro-
metidas;

– com a qualidade do sono péssima, sem as princi-
pais fases envolvidas no processo de aprendizagem.

Em relação à , é muito comum 
as pessoas me perguntarem: “Doutor, quantas horas de 
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sono eu tenho que dormir”?  “É verdade que temos que 
dormir pelo menos oito horas por noite?”

A resposta é: depende. 
Cada indivíduo tem sua necessidade biológica de 

sono. Isso é determinado geneticamente. Além disso, a 
necessidade de sono é diferente para cada faixa etária. 
Por exemplo, crianças de um ano necessitam de 13 a 15 
horas de sono a cada 24 horas, adolescentes precisam 
de nove horas/dia e idosos, seis a sete horas.

Quanto à quantidade necessária de sono, as pessoas 
33

– dormidores curtos, aquelas que precisam menos 
de seis horas por noite para descansarem, 

– dormidores longos, aqueles que precisam mais de 
10 horas.

– intermediários (grande maioria da população) que 
precisam entre sete a oito horas de sono.
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-

que acordar com  despertador (férias, por exemplo). A 

dormiu e acordou espontaneamente. Essa é a quantida-

Costumo dizer que uma boa noite de sono (quan-

durante o dia. 

-

qualidade como a quantidade, ou ambas, podem estar 
prejudicadas. 

-

como .
Em 2013, pesquisadores descobriram que uma sema-

na de privação de sono altera o funcionamento de 711 ge-
nes, incluindo alguns que afetam o estresse, os processos 

resultado disso para o funcionamento cerebral? 36

-
-

cias dessa síndrome para sua vida?

Empresas, colégios, faculdades, centros de 
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preocupado com esse tema. Estudos mostram que pes-

-
-

cessamento cognitivo e do tempo de reação; – Prejuízo 
de memória; – Aumento da irritabilidade; – Cansaço, 
náuseas, dores de cabeça, visão turva, dores articulares 
e diminuição da libido.

Além disso, a privação do sono aumenta a chance 
de acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho e 
predispõe a doenças cardiovasculares, endocrinológi-
cas e imunológicas.33

Entenderam agora o que eu disse anteriormente? 
Que as pessoas que não dormem adequadamente, tan-
to em quantidade como em qualidade, terão grandes 

em provas e concursos ou obter promoções na carreira?
Lembra-se de quantas horas Samuel dormia por 

noite? 
Quatro horas!
Ele chegava do trabalho às 19 horas, estudava das 20 

horas às 01 horas e ia dormir às 02h30min. Acordava 
às 06h30min. 

Samuel estava privado de sono, com todas as suas 

ainda era de péssima qualidade (não tinha sono N3 e 
sono REM).

Está explicada a necessidade dele de tomar rivotril® 

para dormir e ritalina® para estudar. 
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Ainda na avaliação do sono, é importante avaliar os 

dormir ou se manter acordado.
Muitas pessoas (até pelo desespero da insônia) to-

mam qualquer medicamento para ter uma boa noite 
de sono, mas não sabem que a maioria desses medica-
mentos prejudica a memorização e o aprendizado. Os 
medicamentos da classe benzodiazepínicos (conheci-
dos como “calmantes” ou “tarja-preta”, como rivotril®, 
diazepam, clonazepam, frontal®, alprazolam, olcadil®) 
não devem ser utilizados de forma contínua para in-

severamente a capacidade de atenção, concentração e 
memória, diminuindo o rendimento cognitivo das pes-
soas que os usam continuamente.
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®

A ritalina®, cujo nome químico é metilfenidato, não 
-

tos pensam. Ela foi sintetizada pela primeira vez duran-
te a segunda guerra mundial e patenteada em 1954. Foi 
considerada um avanço em relação aos medicamentos 
utilizados à época: as anfetaminas, pois era mais segura 
e tinha menos efeitos colaterais, como palpitações, an-
siedade, redução do apetite e insônia.37

Segundo a Organização das Nações Unidas, o metil-
fenidato é atualmente o psicoestimualante mais con-
sumido no mundo.38 Os EUA são o maior consumidor 
do planeta e, de 1990 a 2010, seu volume de produção 
aumentou em vinte vezes, atingindo 43 toneladas do 
produto.

O crescimento da produção e do consumo não ocor-
reu somente nos EUA. Atualmente, o Brasil é o segundo 
país do mundo no consumo de metilfenidato. 

Em 10 anos, o consumo aumentou incríveis 775%. 
39 Segundo a Anvisa, entre 2009 a 2011, o consumo 
aumentou 74,8%  em crianças entre 6 e 16 anos.40

Como a ritalina® atua no sistema nervoso central?
A ritalina® é uma droga derivada das anfetaminas. 

Ela aumenta a concentração de dopamina e noradre-
nalina no cérebro. Essas substâncias são responsáveis 
pelos níveis de alerta, concentração e sentimentos de 
prazer. Por isso, ela é considerada uma droga com po-

Não há dúvidas quanto ao benefício dos psicoesti-
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mulantes no tratamento para portadores de Transtor-

melhorando as capacidades de atenção, concentração e 
memória nesses pacientes. 

Porém, o que quero demonstrar agora são as evi-
® não 

aumenta a capacidade cognitiva de pessoas saudáveis, 
podendo até piorar as funções intelectuais em indivídu-
os que não possuem o diagnóstico de TDAH. 

Percebo que a grande maioria das pessoas, que fa-
zem uso desse medicamento, não possui diagnóstico de 
TDAH, mas o faz para aumentar o rendimento cogni-
tivo, como uma espécie de “doping químico da inteli-

Um dos maiores estudos avaliando a possibilidade 
de a Ritalina® aumentar o poder de atenção, concentra-
ção e memória, em pessoas saudáveis, foi realizado pela 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob a 
coordenação da pesquisadora Silmara Batistela.41

Um grupo de 36 jovens saudáveis, entre 18 a 30 
anos, foi selecionado e dividido em quatro subgrupos: 
placebo, um grupo recebeu 10 mg de ritalina®, outro 
20 mg e o último 40 mg da medicação. 

Após o uso do medicamento, eles foram submetidos 
a testes de atenção, memória operacional, memória de 
longo prazo e funções executivas. 

Resultado: Não foram observadas diferenças no de-
sempenho dos indivíduos em nenhum dos testes, o que 

® em “turbinar” cé-
rebros saudáveis.
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Segundo a pesquisadora: 
“De acordo com a literatura recente, medicações psi-

coestimulantes, como o metilfenidato, produzem me-
lhoras no desempenho quando os processos cognitivos 
estão abaixo de um nível ótimo o que não era o caso dos 
sujeitos do presente estudo. Sendo assim, a impressão 
que o metilfenidato melhora o desempenho cognitivo 
em pessoas jovens e saudáveis se deve provavelmente 
ao efeito subjetivo de bem-estar e não a melhora pro-
priamente dita da atenção e concentração”.

Ela explica:
“A gente chegou à conclusão de que sendo os jovens 

saudáveis e tendo um funcionamento cognitivo sau-
dável, a ritalina®

apresentado no caso de pessoas com TDAH”.42

-
dada, mas a atenção dela não estará melhor, e ela não 
vai lembrar mais do conteúdo no dia seguinte”.

Um dos maiores especialistas em dependência quí-
mica do país, o professor Dartiu Xavier, em relação à 

 “A pessoa fala que consegue estudar a noite inteira 

sob o efeito da droga consumida inadequadamente é 
de má qualidade”.42

Por que a ritalina®, além de não potencializar o ren-
dimento cognitivo em pessoas saudáveis, pode interfe-
rir no processo de aprendizagem? 

-



79

tos colaterais mais comuns da ritalina®, encontram-se a 
ansiedade e a insônia. Como vimos anteriormente, tan-
to a ansiedade quanto a insônia prejudicam o processo 
de memorização. Então, ao fazer uso desses medica-

de fato, mas o aprendizado é de péssima qualidade.43

®
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Helena tinha 32 anos quando marcou uma consulta 
em nosso serviço, porque seu rendimento no trabalho 
estava péssimo. Ela relatou que sempre foi uma exce-
lente funcionária. De acordo com suas próprias pala-
vras: “Tenho hora para chegar ao trabalho, mas não 
tenho para sair”.

Helena só voltava para casa depois de todo o traba-
lho feito. Porém, nos últimos dois anos, Helena come-
çou a observar que já não tinha o mesmo rendimento. 
Ela esquecia obrigações importantes, cometia erros 
simples, sentia-se fadigada, sem energia e, muitas ve-
zes, com humor depressivo e irritável.

uma diminuição da capacidade de manter a atenção em 
atividades sustentadas, processar informações e me-
morizar novos dados, além de alteração no humor, que 
estava demasiadamente depressivo. Na avaliação do 

-
mia, pois seus hábitos eram extremamente prejudiciais 
ao seu rendimento cognitivo. Sua rotina noturna era a 
seguinte:

– Encerrava suas atividades por volta das 22 horas;
-

-noite;
– Como não tinha sono, assistia séries na TV até às 

– Às 6 horas da manhã, iniciava seu dia, com uma 
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Como vimos anteriormente, Helena estava sofrendo as 

quanto qualquer outro distúrbio do sono. Suas consequ-

Com essa rotina, Helena jamais teria sucesso em sua 

novas rotinas, controle dos sintomas ansiosos e de-
pressivos, psicoterapia, atividade física e a dieta PARC. 
Após 10 meses de tratamento, Helena estava mais dis-
posta e animada, suas funções cognitivas tinham volta-
do ao normal, e seu rendimento no trabalho era digno 



82

Falamos sobre a importância da qualidade e quanti-
dade do sono. Agora, vamos falar de algo que considero 
“o grande segredo” do Programa de Alto Rendimento 
Cognitivo: a cronotipia. Mas, antes, vamos entender o 
conceito de cronobiologia.

-
micidade em que ocorrem. Assim, falamos em ciclo 
menstrual (que tem uma ritmicidade, em média, de 28 
dias, ou seja, a cada 28 dias tudo se repete), ciclo das 
marés, ciclo dia-noite, etc. 

Cronotipia é o estudo do . Esse 
é o ciclo que controla nosso estado de alerta durante 
o dia e nosso sono à noite. Esse ciclo é denominado de 
circadiano, porque tem uma duração aproximadamen-
te de 24 horas. Ele está intimamente relacionado com o 

 para sincronizar e funcio-
nar adequadamente. 

-
tes frases: “Eu não funciono pela manhã... eu detesto 
acordar cedo...” ou “Eu acordo às cinco horas da ma-
nhã super disposto e faço mil coisas, mas às oito horas 
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da noite já estou indo pra cama.”
-

drão de funcionamento em relação ao ciclo dia-noite? 
-
-

ca que cada célula do seu corpo tem horários de melhor 
rendimento. Quer um exemplo? Pense em seu intesti-
no. Ele, com certeza, tem um período do dia em que 
funciona melhor. Para alguns é quando acorda, para 
outros, depois do almoço e tem aqueles que só funcio-
nam à noite. Isso é cronobiologia. Todos os órgãos do 
seu corpo tem um “relógio biológico interno”, deter-
minado geneticamente, que comanda precisamente o 
funcionamento de cada célula no decorrer dos minutos, 

ver se consegue mudar seu padrão biológico? 
Tente mudar o padrão de funcionamento do seu in-

testino. Se ele funciona ao acordar, tente ir à noite. Se 
ele funciona diariamente, tente ir de dois em dois dias. 

dias, mas logo sua genética vai determinar o retorno ao 
funcionamento para o qual foi programado. 

desvendaram os mecanismos moleculares que contro-
-

bash e Michael Young. 
As células do cérebro também funcionam da mesma 
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para estudar? Será que todos nós somos iguais quanto 
aos ritmos de acordar e dormir? Como vimos, a respos-

Acordar cedo ou dormir tarde não é apenas uma 

seu ritmo biológico, com certeza, terá comprometimen-
tos cognitivos e físicos. 

o ritmo biológico do ciclo sono-vigília de cada indivíduo 
e adequá-lo as suas atividades cognitivas. Do ponto de 
vista conceitual, dividimos os diferentes ritmos biológi-
cos do ciclo sono-vigília em: 

44

 
O indivíduo matutino é aquele que geneticamen-

te está programado para acordar nas primeiras horas 

que seu relógio biológico começa a induzir o sono mais 
precocemente que na maioria das pessoas.

O matutino não funciona adequadamente no perí-
odo noturno. As funções mentais responsáveis pela 
cognição, como atenção, concentração e memória estão 
reduzidas nesse período do dia.

noite? Provavelmente seu rendimento cognitivo é pés-
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simo. Com isso, a sensação de frustração é maior, pois, 

de substâncias psicoestimulantes como cafeína, energéti-
cos e ritalina®. Com isso, começam a aparecer sintomas 
do abuso dessas substâncias, como ansiedade excessiva, 
estado de tensão, irritabilidade, sintomas físicos, como 
palpitações e dor de cabeça, insônia e sono fragmentado. 
Tudo isso levará à diminuição do rendimento intelectual.

Essa é a condição de milhares de estudantes. Por não 
conseguirem alcançar os resultados desejados, come-
çam a culpar a falta de tempo ou de dinheiro. Culpam a 
escola, os professores e pais. Além disso, muitos ainda 
se culpam, se achando “burros”. E, às vezes, era só uma 
questão de ajuste cronotípico! 

Já o vespertino está programado para dormir mais 
tarde e, consequentemente, acordar mais tarde. É aque-

uma sociedade diurna, em que o horário comercial é 
igual para todos, e o vespertino tende a sofrer mais com 
a privação de sono do que o matutino. 

Por não se adequar à sociedade matutina, o vesper-
tino tende a apresentar mais cochilos durante o dia, é 
mais sonolento, apresenta maiores problemas com aten-
ção, concentração e memória. Sintomas psiquiátricos 
são mais comuns, como depressão e ansiedade. Ele ten-
de a consumir mais psicoestimulantes que os matutinos, 
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para compensar a falta de produtividade durante o dia.
Essa é a situação de milhares de outras pessoas. Elas 

são obrigadas a acordarem cedo para estudarem ou tra-
balharem, porque o horário é padrão para todos. Esse sis-
tema é completamente disfuncional, pois não reconhece a 
diferença individual quanto ao relógio biológico. As em-
presas mais modernas, principalmente as ligadas à tec-
nologia, começaram a aprender esse conceito. Elas estão 
alocando seus funcionários de acordo com a cronotipia de 
cada um. Os resultados são surpreendentes e excelentes! 

A cronotipia não é estável ao longo da vida. Ela obe-
dece a um certo padrão ao longo do desenvolvimento. 
Os adolescentes tendem a ser vespertinos. Na fase de 

um. Os idosos tendem a ser matutinos. Claro que esse 
-

do variações do padrão. 
As escolas tradicionais, por não conhecerem os con-

ceitos relacionados à medicina do sono, cometem inú-
meros erros. Biologicamente, é “um crime” fazer uma 
criança ou adolescente acordar às 06 horas da manhã 
para estudar. Há um conceito completamente equivo-
cado na sociedade que pessoas que acordam tarde são 
preguiçosas, lenientes, não gostam de compromissos e 
estão fadadas ao fracasso. A maioria das pessoas acre-
dita que o ato de acordar cedo disciplina o corpo e a 
mente. Esses conceitos são frutos do desconhecimento.

seus alunos. A primeira coisa que fazemos quando um 
aluno nos procura é realizar seu estudo cronotípico. 
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a prática de atividades físicas. Assim, garantimos o ple-
-

O intermediário está situado entre os dois extremos. Ele 
se ajusta mais facilmente aos horários matutinos e vesper-
tinos, mas mesmo o intermediário tem o melhor horário de 

-
nheça esses horários para adequar suas atividades.
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Pedro era um jovem de 26 anos de idade, morava 
com os pais e estava estudando para concursos públi-
cos. Ele resolveu nos procurar para “ver se tinha algu-
ma coisa errada”, pois, apesar de estudar muito, não 
obtinha sucesso nos concursos.

Aplicamos a avaliação neuropsicológica nele, e ela evi-
denciou alteração nas funções executivas e nas funções 
cognitivas, como atenção, concentração e memória. Além 

Durante a avaliação do sono, precisamente no estudo cro-
-

tino, porém sua rotina era completamente contrária ao seu 
ritmo biológico, pois ele acordava às 5h 30min da manhã 
para iniciar as atividades escolares em um cursinho prepa-
ratório para concursos, estudava em casa nos períodos ves-
pertino e noturno e não praticava atividades físicas. Além 
disso, o horário habitual de dormir era meia-noite. 

Quanto ao sono, concluímos que Pedro estava fa-
zendo as coisas certas na hora errada, além de estar 

quer dizer que suas capacidades cognitivas estariam 
em pleno funcionamento nesses horários.

Baseados nesse quadro, estabelecemos um plano de 
horários para Pedro. Explicamos que, no período ma-
tutino, seu rendimento cognitivo era baixo, por uma 
questão biológica, e que, em vez de aulas, era mais pro-
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dutivo ele dormir até mais tarde e praticar atividades 
físicas após o despertar. Concentramos seus estudos no 
período da tarde e da noite. Orientamos para que ele 
tivesse pelo menos de 7 a 8 horas de sono.

Pedro, inicialmente, resistiu a essas mudanças, acredi-
tando que teria menos tempo para estudar e obter sucesso. 
Ele me disse: “Como assim? Já tenho pouco tempo para es-
tudar e vou tirar tempo de estudo para dormir?” Foi então 
que eu disse a ele nosso lema: “Pedro, o menos é mais”, ou 

A evolução clínica de Pedro nos mostrou que estáva-
mos certos. A cada prova de concurso, seu rendimento 
era melhor. Recentemente, recebemos a notícia de que 
Pedro tinha passado em seu primeiro concurso!

Qual a importância do estudo cronobiológico individual?
-
-

mir, acordar, estudar, praticar atividade física, etc. 

concentrar suas atividades intelectuais, como estudar e tra-
balhar no seu melhor horário (veremos como fazer isso na 
montagem do Programa de Alto Rendimento Cognitivo).

Se sua prioridade é o rendimento físico, no caso de atle-
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Escalas e questionários, validados internacional-
mente, são normalmente utilizados para determinar o 
cronotipo individual.

-
notipo da pessoa, pode detectar possíveis transtornos 

-
cos, pode-se solicitar exame genético para a determina-
ção do cronotipo. 

Para cada questão, por favor, selecione a resposta 
-

tem se sentido nas semanas recentes.

se estivesse inteiramente livre para planejar seu dia?
[5] 05h–06h 30min[4] 06h 30min –07h 45min
[3] 07h 45min–09h 45min
[2] 09h 45min –11h
[1] 11h–12h

2



91

caso estivesse inteiramente livre para planejar sua noite?
[5] 20h–21h
[4] 21h–22h 15min[3] 22h 15min –00h30min
[2] 00h 30min –01h 45min
[1] 01h 45min –03h

um alarme?
[4] Nem um pouco
[3] Razoavelmente
[2] Moderadamente
[1] Bastante

4 -

[1] Muito difícil
[2] Razoavelmente difícil
[3] Razoavelmente fácil
[4] Muito fácil

5

[1] Nem um pouco alerta
[2] Razoavelmente alerta
[3] Moderadamente alerta
[4] Muito alerta
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[1] Nem um pouco faminto
[2] Razoavelmente faminto
[3] Moderadamente faminto
[4] Muito faminto

7

[1] Muito cansado
[2] Razoavelmente cansado
[3] Moderadamente desperto
[4] Muito desperto

8 -

horário de dormir usual?
[4] Raramente ou nunca mais tarde
[3] Menos que uma hora mais tarde
[2] Uma a duas horas mais tarde
[1] Mais de duas horas mais tarde

9 -
gere que faça isso por uma hora duas vezes por semana, 
e o melhor horário para ele é entre 07 e 08 horas. Tendo 
em mente somente seu próprio “relógio” interno, como 

[4] Estaria disposto
[3] Estaria razoavelmente disposto
[2] Acharia difícil
[1] Acharia muito difícil
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se sente cansado, e, como resultado, necessitando de 
sono?

[5] 20h–21h
[4] 21h–22h15min
[3] 22h15min–00h 45min
[2] 00h 45min–02h
[1] 02h –03h

-

para planejar seu dia. Considerando apenas seu “reló-

escolheria?
[6] 08–10 horas
[4] 11–13 horas
[2] 15–17 horas
[0] 19–21 horas

[0] Nem um pouco cansado
[2] Um pouco cansado
[3] Moderadamente cansado
[5] Muito cansado

horas depois que o usual, mas não há necessidade para 



94

[4] Acordaria no horário usual, mas não voltaria a 
dormir

[3] Acordaria no horário usual e depois iria cochilar
[2] Acordaria no horário usual, mas voltaria a dormir
[1] Acordaria mais tarde que meu horário usual

-
tre às 04e 06 horas, para realizar um plantão notur-

seguinte. A qual das alternativas melhor se adequaria 

[1] Não dormiria antes do plantão e iria para cama 
após o plantão

[2] Teria um cochilo antes e dormiria depois
[3] Teria um bom sono antes e um cochilo depois
[4] Dormiria somente antes do plantão

dia. Considerando apenas seu “relógio” interno, qual 

[4] 08–10 horas
[3] 11–13 horas
[2] 15–17 horas
[1] 19–21 horas

sugere que faça isso por uma hora, duas vezes por se-
mana, e o melhor horário para ela é entre às 22 e às 
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23 horas. Tendo em mente apenas seu próprio “reló-

nesse horário?
[1] Estaria disposto
[2] Estaria razoavelmente disposto
[3] Acharia difícil
[4] Acharia muito difícil

-
co horas por dia (incluindo intervalos), seu trabalho 

-
-

lheria começar?
[5] Cinco horas começando entre 05–08 horas
[4] Cinco horas começando entre 08–09 horas
[3] Cinco horas começando entre 09–14 horas
[2] Cinco horas começando entre 14–17 horas
[1] Cinco horas começando entre 17–04 horas

sente no seu melhor?
[5] 05–08 horas
[4] 08–10 horas
[3] 10–17 horas
[2] 17–22 horas
[1] 22–05 horas

. Em relação aos “tipos matutinos” e “tipos ves-
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[4] Mais um tipo matutino que um tipo vespertino
[2] Mais um tipo vespertino que um tipo matutino

Este questionário tem 19 questões, cada qual com 
um número de pontos.

questão.

-
-
-

mediários”.

Ocasionalmente, uma pessoa tem problemas com 
este questionário. Por exemplo, algumas das questões 

se seu horário de dormir é muito tarde. Suas respostas 
-

ções que esteja tomando.
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O sono é uma verdadeira indústria de hormônios. 
Temos inúmeros hormônios que são produzidos ao 
longo de uma boa noite de sono, como o GH (hormônio 
do crescimento), a testosterona e a prolactina. 

O hormônio do crescimento, extremamente impor-
tante para o crescimento celular e a formação óssea, é 
liberado em grande parte durante a fase N3 do sono 
não-REM, ou seja, na primeira metade da noite (círcu-
los ).45

 

00:46 01:46 02:46 03:46 04:46 05:46 06:46 07:46

VIG -

1-

2-

SOL -

REM -

-
cia do hormônio do crescimento está ligada a quadros 

de atenção, concentração e memória, tanto em crian-
ças quanto adultos. Muitos autores alertam quanto à 
possibilidade do diagnóstico equivocado de TDAH em 

-
cia de GH.46-48
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Então, o que acontece com uma pessoa que tem 

parte da noite acordada – seja estudando, trabalhan-
do ou em uma festa? Ela não terá a fase do sono mais 
importante para a produção de GH, evoluindo com 

anteriormente.

-
cimento (GH). 

Muitos chegam fazendo reposição de GH prescrito 
por outros médicos, mas, na verdade, quando faço a 

diminuição da fase N3 do sono.
Cada vez mais os jovens estão passando as noites em 

claro, seja estudando, seja conectados às redes sociais. 
Nesses casos, não adianta apenas repor o hormônio; 

temos que corrigir a privação do sono.
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Outro hormônio importante é a testosterona. Ela é 

da noite.45

Figura 11:

 

00:46 01:46 02:46 03:46 04:46 05:46 06:46 07:46
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O que acontece com uma pessoa que precisa acordar 
às cinco ou seis horas da manhã para estudar ou traba-
lhar? E com aquelas que acordam às quatro horas da 
manhã e não conseguem dormir mais?

Nesses casos, a fase do sono que produz testosterona 
(REM) vai ser amputada. A pessoa vai ter diminuição 
importante da produção desse hormônio.

-
tosterona? 

-
mas depressivos, fadiga, baixa concentração, perda de 

e irritabilidade.49-50

Embora os efeitos da testosterona sobre a cognição 
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mostram que a alta concentração desse hormônio foi 
associada ao melhor desempenho em testes de me-
mória, principalmente no processo de envelhecimen-
to masculino.51 Portanto, testosterona e hormônio do 
crescimento (GH) são fundamentais e importantíssi-
mos para que sua cognição seja otimizada. 

Apesar de esses hormônios não estarem relaciona-
dos diretamente com as funções mentais que compõem 

-
ponsáveis pela regulação do peso corporal, por meio do 
controle da sensação de fome e saciedade. Como vimos, 
o excesso de peso diminui sua capacidade cognitiva.

A grelina é conhecida como o “hormônio da fome”. 
Ela é liberada pelo estomago e pâncreas, principalmen-
te quando o estomago está vazio. No cérebro, ela é res-
ponsável pela sensação de fome. Portanto, quanto mais 

45

A leptina é o “hormônio da saciedade”. Ela é liberada 
pelas células de gordura. Ela reduz o apetite ao infor-
mar ao cérebro que nossos estoques de gordura estão 
estáveis. Suas principais funções são: reduzir a ingestão 
alimentar, aumentar o gasto energético e regular o me-
tabolismo da glicose e de gorduras.45

Podemos afirmar então, que o equilíbrio entre 
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grelina e leptina é fundamental para manter o peso 
estável.

Assim como o GH e a testosterona, a grelina e lep-
tina são regulados durante o sono! Vamos analisar o 

Figura 12: Variação circadiana da grelina e leptina
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do dia e da noite.  Veja que os hormônios apresentam 
comportamentos invertidos durante o sono. A grelina 
(hormônio da fome) começa a diminuir no início da 
noite e atinge o menor nível no meio da madrugada 
(claro, para a gente não ser acordado com fome!) e vol-
ta a aumentar no início da manhã (temos que acordar 
com fome para nos alimentarmos!) 

A leptina (hormônio da saciedade) atinge seu pico 
máximo durante o sono (temos que estar saciados du-
rante o sono). Isso é perfeito!

Estudos mostram que quatro horas de sono por noite 
está associado ao aumento da grelina no sangue e, con-
sequentemente ao aumento da fome. Por outro lado, 
a privação de sono está relacionada a baixos níveis de 
leptina à noite, ou seja, baixa sensação de saciedade 
nesse período, o que leva as pessoas a ingerir grandes 
quantidades de calorias à noite.

Concluindo:  

E, o Samuel? Lembra-se de como era a noite dele e 
de quantas horas ele dormia?

Samuel dormia apenas quatro horas por noite. Ele 
estava em privação do sono e sofrendo todas as conse-
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Higiene do Sono

Assim como nosso corpo necessita de medidas de 
higiene para manter-se saudável, nosso sono também 
precisa de cuidado. Ao conjunto dessas medidas cha-
mamos de Higiene do Sono. 

Grande parte dos quadros de insônia é causada por 
maus hábitos diurnos e noturnos. Há uma epidemia de 
uso de indutores do sono, mas, na verdade, muitos des-
ses casos poderiam ser resolvidos com medidas com-
portamentais e de bons hábitos relacionados ao sono. 
Seguem algumas dicas de higiene do sono:

– deitar-se apenas quando estiver com sono: esse 
hábito evita a ansiedade devido à demora em conseguir 
dormir;

– melhorar o ambiente do sono: reduzir a estimula-
ção luminosa pelo menos duas horas antes de dormir; 
manter o ambiente silencioso, manter a temperatura 
confortável;

 – utilizar colchões e travesseiros confortáveis; pes-
quisar e escolher aqueles que são mais adequados ao 
bem-estar corporal;

– procurar relaxar física e mentalmente pelo menos 
duas horas antes de dormir. Evitar discutir, resolver 
problemas, calcular despesas na hora do sono (uma 
técnica muito utilizada é ter o hábito de escrever com-
promissos e pensamentos em uma agenda. O ideal é 
organizar a agenda cerca de quatro horas antes de dei-

importante, organize melhor sua rotina e durma mais 
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tranquilo, sem se preocupar com o que não deve esque-
cer para o dia seguinte);

– evitar refeições pesadas antes de deitar;
– reduzir ou suspender o consumo de álcool (reduzir 

o consumo de bebidas alcoólicas por no mínimo seis 
horas antes de dormir – apesar de o álcool ter a proprie-
dade de induzir o sono, ele altera a estrutura do sono, 
fragmentando e reduzindo as fases profundas dele);

–  (evitar 
o uso de estimulantes como café, chá preto, verde ou 
mate e energéticos por, no mínimo, seis horas antes de 
dormir);

– estabelecer rotinas de sono (manter hábitos ade-
quados como horário regular de ir para a cama e levan-
tar dela);

– evitar dormir durante o dia (se já for um hábito, 
limitar o cochilo a 30 minutos e sempre antes das 15 
horas);

– perder peso (o aumento do peso está relacionado 
a distúrbios do sono, à Apneia Obstrutiva do Sono; e 
uma simples redução do peso já provoca uma melhora 
importante da qualidade do sono);

– praticar exercícios físicos regulares preferencial-
mente até 4 a 6 horas antes de deitar (As atividades fí-
sicas não devem ser praticadas em horários muito pró-
ximos aos de dormir);

– usar preferencialmente a cama apenas como lugar 
para dormir (evitar atividades na cama que não sejam 
dormir e o ato sexual. 

A cama não é o lugar adequado para assistir TV, es-
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cutar rádio ou usar o computador. A cama deve ser um 
local estritamente para dormir. 

sair do quarto até que o sono retorne.
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-
tino é o nosso segundo cérebro”. Eu não tenho dúvida 
disso!

Eu acredito que parte das disfunções cerebrais co-
-

relação direta com nossas escolhas alimentares e estilo 
de vida.

O sistema digestivo é muito mais que um local para 
receber, processar e eliminar alimentos. Ele é o único 
sistema do organismo que tem sistema nervoso pró-
prio, independente do cérebro. Ele se comunica com 
o cérebro através do sistema nervoso autônomo, mas 
podemos dizer que ele tem vida própria!

Segundo a pesquisadora Megan Rossi, uma das 
maiores especialistas em Saúde do Intestino, o sistema 

-
co, hormonal e psíquico. Muitas substâncias produzi-

ação em todo o organismo.
Eu não tenho dúvida de que os maiores inimigos do 

seu cérebro estão no seu prato. Nesse exato momen-
to, milhares de pessoas estão sendo bombardeadas por 
carboidratos simples, muitos dos quais abarrotados de 

podem ser desde dores de cabeça, ansiedade, fadiga, 
diminuição da atenção a transtornos mais graves, como 
a depressão.32
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-

estressor. Quando há algo estranho em contato com 
nosso sistema de defesa, é desencadeada uma série de 
reações, e, consequentemente, ocorre a liberação de 

o agressor. Uma vez resolvido o problema, entra em 
-

ção faz parte de nosso sistema de defesa. 
-

de nos defender, tornam-se tóxicas, levando à redução 
das funções biológicas e até mesmo à morte celular.

-
das as doenças, como as coronarianas, o câncer, o dia-
betes e as neuropsiquiátricas, como a depressão e o 
Alzheimer.32

desencadearão um processo destrutivo, o que chama-
mos de estresse oxidativo. O resultado desse processo é 
a formação excessiva de radicais livres. 
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Os radicais livres, quando em excesso, funcionam 
-

rando o funcionamento normal dos neurônios. O estres-

-
-

matório e, consequentemente, a formação dos radicais 
livres. O resultado é a potencialização do funcionamen-
to cerebral!

As pessoas costumam me questionar a respeito des-
se assunto fazendo a seguinte pergunta: “se o homem 
sempre comeu pão, trigo e glúten, porque só agora es-
sas coisas estão fazendo mal?” 

Vamos aos estudos científicos e descobrir as ex-
plicações:

Archives 
of Neurology, analisou um grupo de 3.069 idosos para 
determinar se o diabetes aumentaria o risco de declínio 
cognitivo. 
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Além disso, os pesquisadores queriam saber se ape-
nas o controle ruim do nível de açúcar no sangue (pes-
soas sem diabetes, mas com excesso de açúcar e insuli-
na no sangue) estaria relacionado à piora no desempe-
nho cognitivo.52

A pesquisa foi realizada durante nove anos. Os auto-
res chegaram à conclusão de que o mau controle da gli-
cose estava associado diretamente à piora das funções 
cognitivas e ao declínio mais acentuado do rendimento 
cognitivo. 

Isso mostra que o nível de glicose no sangue pode 
contribuir para a aceleração do envelhecimento cogni-
tivo. Como os níveis de glicose no sangue podem in-

-
prios autores explicaram: 

“a hiperglicemia pode contribuir para a perda cognitiva por 

Outro estudo importante, publicado na Archives of 
Neurology, em 2005, analisou 523 pessoas que não ti-
nham diabetes, nem nível elevado de açúcar no sangue, 
mas tinham .53  A conclusão do estu-
do foi taxativa: 
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Veja que as conclusões desses estudos mostram que 
não precisa haver a doença diabetes para ocorrer o 
comprometimento cognitivo. Basta apenas uma glice-
mia elevada ou glicemia normal com insulina elevada. 

simples, de absorção rápida, como açúcares e farinha 

algumas horas? 
Simplesmente porque sua glicemia subirá e con-

sequentemente a insulina (para diminuir a glicose do 

-

ocorrendo ao longo dos dias, semanas e anos? É exa-
tamente isso que ocorre em pessoas que se alimentam 
predominantemente com carboidratos simples.
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Hoje sabemos que as células de gordura desempe-
nham um papel muito maior do que armazenar calo-
rias. As massas de gordura corporal formam verda-

tecido gorduroso tem papel ativo no metabolismo do 

órgão e desempenha várias funções.54

Isso acontece principalmente em relação à gordura 
visceral – aquela que envolve nossos órgãos internos, 
como o fígado, os rins, o pâncreas, o coração e os in-
testinos. Nos últimos anos, esse tipo de gordura tem 
sido muito falado pela mídia, por um bom motivo, pois, 
hoje, sabemos que é o tipo de gordura mais devastado-
ra para nossa saúde. 

Já está comprovado que a gordura visceral tem 
uma imensa capacidade de desencadear processos in-

-
brio hormonal.

Para piorar as coisas, ela faz mais do que apenas gerar 

-
porção entre cintura e quadril (um dos parâmetros 
para avaliar tecido gorduroso) de mais de 100 indiví-
duos foi comparada às mudanças estruturais em seus 
cérebros.53  

Os pesquisadores queriam descobrir se havia uma 
relação entre a gordura abdominal e o tamanho do 
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cérebro. Além disso, o estudo avaliou as alterações ce-
rebrais em relação aos níveis de açúcar e insulina no 
sangue. Os resultados foram espantosos.

Essencialmente, quanto maior a razão entre a cintu-
ra e o quadril (isto é, quanto maior a barriga), menor o 
centro de memória do cérebro – o hipocampo. 

Ele desempenha um papel crucial na memória e no 
desempenho cognitivo. À medida que o hipocampo en-
colhe, a memória declina. 

Ainda mais espantoso: os pesquisadores concluíram 
que quanto maior a razão cintura-quadril, maior o risco 
de pequenos derrames no cérebro, que também estão 
associados ao declínio das funções cerebrais. Na con-

“esses resultados são consistentes com um número cada 

um pouco menor. A ironia é essa: à medida que o corpo 
cresce, o cérebro diminui.

Em um projeto de pesquisa conjunto da Universi-
dade da Califórnia, em Los Angeles, e da Universidade 
de Pittsburgh, os neurocientistas examinaram imagens 
dos cérebros de 94 pessoas na casa dos 70 anos que 
haviam participado de um estudo anterior de saúde 
cardiovascular e cognição.55 Nenhum dos participantes 
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quando entrou no estudo, e todos foram acompanha-
dos durante cinco anos.

O que os pesquisadores descobriram foi que os cére-

índice de massa corporal superior a 30 – tinham uma 

-
nido como um índice de massa corporal entre 25 e 30 
– pareciam oito anos mais velhas que os magros.

O estudou demonstrou ainda que as pessoas clini-
camente obesas tinham 8% menos tecido cerebral, e 
aquelas com sobrepeso tinham 4% menos, se compara-
das aos indivíduos de peso normal. 

com a obesidade? Os lobos frontal e temporal. Os mais 
importantes para cognição humana! 

Os autores do estudo apontaram, com razão, que 

processo de envelhecimento de pessoas obesas ou com 
sobrepeso, inclusive um risco maior de doença de Al-
zheimer.

Veja a conclusão deste outro estudo, publicado na 
revista Neurology que relacionou a taxa de açúcar no 
sangue com o volume cerebral:32
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“as pessoas com níveis de açúcar no sangue próximos do 
extremo mais alto da faixa considerada normal tinham um 
risco maior de diminuição do volume cerebral nas regiões 

-
car no sangue podem ter um impacto na saúde do cérebro, 
mesmo entre aqueles que não são portadores de diabetes.

De uma maneira resumida:
O excesso de carboidratos levará, inicialmente, à 

o aumento da glicose quanto da insulina induzem uma 
-

mo, inclusive no cérebro. 
A prova disso é que os obesos sofrem um risco muito 

maior de perda das funções cerebrais, e os diabéticos 

doença de Alzheimer.
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Nas últimas décadas, inúmeros estudos foram pu-
blicados mostrando a relação entre glúten e distúrbios 

ser o elo dessa relação.
Em 2006, a revista Archives of Neurology publicou 

-
matório do glúten. Os autores conseguiram demonstrar 
a relação entre a doença celíaca e perdas cognitivas.32 

Na sua conclusão, o Dr. Joseph Murray, um dos in-
vestigadores do estudo, mencionou que o processo in-

O estudo do Dr. Joseph foi realizado em celíacos. 
A pergunta que faço é: Seria possível ter comprome-
timento cognitivo causado pelo glúten sem ter doença 
celíaca?

A resposta é sim!
As pessoas podem ter sensibilidade ao glúten e nun-

ca terem experimentado sintomas gastrintestinais em 
suas vidas. Sim... Isso é possível!

Do ponto de vista celular, todos nós podemos ser 
sensíveis ao glúten. Qualquer órgão pode sofrer as con-

não são os únicos que sofrem com esse problema. Qual-

-
mica, que, consequentemente, poderá provocar danos 
no sistema nervoso central.32

Lembra-se da minha pergunta: o homem sempre 
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comeu pão e coisas com trigo, por que só agora esse 
alimento está fazendo mal?

Segundo um estudo americano conduzido pelo Cen-
tro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a 

50% entre 1997 e 2013, Atualmente, no Brasil, dois mi-
56 

Como explicar essa explosão de intolerância e aler-
gia alimentares?

Um dos maiores estudiosos nesse tema, o neu-
rologista David Permulter, autor do livro Dieta da 
Mente, o DNA do ser humano não mudou muito nos 
últimos 10 mil anos, mas a comida que comemos, 
sim.32

Para ele, o problema está nas modificações feitas 
pela agricultura. Para tornar a planta mais forte e 
produtiva vários cruzamentos foram feitos. O glú-
ten de hoje é completamente diferente do glúten de 
décadas atrás. Por exemplo, as plantas mais antigas 
atingiam 1 metro de altura, as atuais atingem 40 cen-
tímetros, para facilitar a mecanização. Antigamente, 
havia perda quando os grãos de trigo se soltavam da 
espiga. Os grãos atuais não se soltam mais da espiga 
com facilidade, diminuindo a perda na produção.

De acordo ainda com o mesmo autor, o trigo pri-
mitivo não continha glúten, mas era pouco produ-
tivo e ruim para fazer alimentos. Foi graças a um 
cruzamento natural com outra gramínea, a Aegilops 
tauchii, que o trigo cultivado atualmente ganhou a 
presença do glúten, melhorando a produtividade e 
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o rendimento no preparo dos alimentos. As modifi-
cações no trigo, para aumentar a produtividade, ser-
viram para abastecer a indústria de alimentos, que 
passou a utilizá-lo em inúmeros produtos. 

William Davis, autor do best-seller Barriga de Tri-
go, afirma: 
e recosturado, para transformar-se em algo total-
mente singular, quase irreconhecível quando com-
parado com o original, e mesmo assim atendendo 

muito pior.  Segundo alguns estudos, a indústria alimen-
tícia tem enriquecido o trigo com glúten para aumentar 
o rendimento, diminuir o custo e tornar as massas mais 
saborosas.57 O trigo atual contém de 20 a 40 vezes mais 
glúten que há décadas atrás.32 

Há, porém, uma razão muito maior para a indústria 
enriquecer os alimentos com glúten. O glúten é uma 
proteína formada basicamente por duas outras prote-
ínas: a gliadina e a glutenina. Essas moléculas, quando 
digeridas pelo intestino, produzem outras moléculas 
que são biologicamente ativas. Essas novas moléculas 
são denominadas peptídeos bioativos.58

dizer que durante o processo de digestão das proteínas 
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bioativos) não são eliminados pelas fezes, mas sim fun-

intestino até, sistemicamente, no cérebro.  
Os peptídios bioativos derivados do glúten são chama-

-

-

opioides, porque ativam os receptores opioides. Exata-

Não são todos receptores opioides que estão relacio-
nados com o controle comportamental e do humor. O 
efeito dos peptídeos opioides vai depender do tipo de 
receptor a que eles se ligarão. 

Os receptores µ estão ligados ao controle de motilidade 

controle do comportamento emocional e humor, e os re-
59

Adivinhe quais os receptores com que os peptíde-
os opiodeis

-
tamento e humor! Sabe aquela sensação agradável que 

-
zza? É o glúten agindo nos seus receptores de prazer! 

Após anos de pesquisa e atendendo a milhares de 
pessoas, não tenho dúvidas quanto à capacidade do 

-
to da compulsão por esse tipo de alimento. Centenas de 
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-
pulsão por massas. Elas até desejam diminuir ou parar 
o consumo, mas não conseguem. 

Apesar de conselhos de médicos e nutricionistas, 
todo esforço é em vão. O que é isso senão um quadro 

-
de de se tornar dependente varia da sensibilidade de 
cada um. Como com qualquer droga. 

-
riquece o trigo com glúten propositadamente para ge-

característica do produto para eles, não tenho dúvida. 
-

zado que cause cada vez mais desejo nos seus consumi-
dores? Que quanto mais eles consumissem, mais eles 
quereriam seu produto? Parece o produto perfeito não? 
Com certeza, para sua saúde não! 

Milhares de pessoas no mundo estão dependentes 
da sensação de prazer do glúten. Considero isso como 

-

aconselharem seus clientes a pararem de consumir tri-
go. Eles não vão conseguir. A força de vontade, muitas 

um verdadeiro tratamento para se livrarem do glúten.
Há outro alimento, ainda mais poderoso que o glú-

È importante salientar que ainda não há consenso 
entre os pesquisadores quanto à capacidade de o açú-
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argumento é que ainda não foram realizadas pesquisas 
que comprovariam as alterações cerebrais responsáveis 

pesquisas em humanos para elaborar teorias a respei-
to de algumas doenças clínicas. Na maioria das vezes, 
inclusive nas doenças neuropsiquiátricas, os primeiros 
modelos teóricos das doenças são elaborados a partir 
dos achados de pesquisas em animais. 

A minha primeira pergunta é: 

outra droga? 
Resultados de pesquisas em animais são considera-

revelam que o açúcar é uma molécula com alto poder 

Um estudo publicado em 2008, realizado em roe-
Neuroscience & 

Biobehavioral Reviews,60 avaliou se o açúcar poderia 
ser considerado uma substância de abuso e se levaria a 

Os pesquisadores descobriram que o açúcar causa 
alterações neuroquímicas no cérebro, similares a ou-
tras drogas de abuso. 

Essas alterações incluem liberação de dopamina no 
“circuito de recompensa” e de opioides, como encefali-
nas. Ambas as substâncias estão relacionadas ao prazer.

 Além disso, eles observaram que o açúcar foi capaz 
-
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estudos foram realizados em animais com resultados 
semelhantes.61

Tenho uma segunda pergunta: Por que tanta resis-
-

tados obtidos com os animais para os seres humanos?
Finalmente, algumas pesquisas em seres humanos 

começaram a ser publicadas mostrando a íntima rela-
ção entre o consumo de açúcar e alterações cerebrais 

Em 2009, Gearhardt et al.62 desenvolveram e va-

(YFAS). Eles utilizaram os mesmos critérios que o DSM 

química. 
-

tomas como perda de controle sobre o consumo, uso 

63 
A alimentação viciante tem sido associada ao au-

mento da impulsividade e reatividade emocional, 
que estão igualmente implicados em transtornos por 
uso de substâncias.64 Assim, o “vício alimentar” pode 
compartilhar os mesmos atributos comportamentais 
comuns a outros transtornos aditivos. 

Em 2011, um estudo publicado em uma das mais 
Archives of 

General Psychiatry, testou a hipótese de que esco-
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associados a padrões cerebrais semelhantes à depen-
65 

Para isso, eles utilizaram a escala YALE de depen-

obtidos nos exames de imagem.
-

alimentar” apresentavam um padrão cerebral similar à 
-

cuitos cerebrais de recompensa são hiperestimulados 
em resposta a sinais de comida e às regiões responsá-
veis por inibir a resposta à comida subestimulados. 

O uso de alimentos e drogas resulta em liberação de 
dopamina nas regiões cerebrais relacionadas ao prazer, 
e o grau de liberação correlaciona-se com a recompensa 
subjetiva do uso de alimentos e drogas.66,67 Outro dado 
interessante é que indivíduos obesos versus magros 
apresentam maior ativação nos circuitos cerebrais de 
recompensa em resposta a estímulos alimentares.  

Essas alterações cerebrais são responsáveis, na 
-
-

Baseado em minha prática clínica e nas recentes 
-

car é uma substância que pode levar à síndrome de 

procuram para entrarem no Programa de Alto Rendi-
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retirada de alimentos doces.  

-
cio em doces”. Aos moldes dos Alcoólicos Anônimos 
(AA), montamos o “Grupo VD” – Viciados em Doces. 
O grupo funciona com uma metodologia própria, em 

prolongada desses alimentos.
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-
gico que explica a sua vontade de comer doce cada vez mais 
é a hipoglicemia reativa. Preste atenção nesta imagem:

Figura 13: Mecanismo da Hipoglicemia Reativa
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duzir os níveis de açúcar no sangue, portanto, todas as 
vezes que o açúcar sobe, logo em seguida, a insulina 
sobe, para manter os níveis de açúcar sempre dentro 

hiperglicemia quando a glicose ultrapassa 5,0 nmol/L e 
hipoglicemia abaixo de 4,0 nmol/L.
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açúcar (que podem ser doces, farinha branca, ou tudo 
-

rá rapidamente no sangue, levando-lhe a um estado de 
hiperglicemia. Imediatamente, seu organismo será avi-
sado disso. Então, ele produzirá insulina para reduzir 
os níveis (curva B acompanhando a curva A). 

a insulina demora mais tempo para voltar ao normal que 
a glicose, ou seja, mesmo alcançando o nível normal, a 
glicose continua diminuindo devido ao excesso de insuli-
na, levando o organismo a um estado de . 

Esse é o fenômeno da . To-

Fome! 

comer? 
Doce ou qualquer carboidrato de absorção rápida! 

Para corrigir a hipoglicemia!

-
tes queixando-se de compulsão alimentar. Eles falam: 
“Doutor, não consigo parar de comer. Não consigo con-
trolar meu impulso para comer doces. Mesmo sabendo 
que fazem mal, quando vejo já estou comendo de novo.” 
Eles acham que estão com algum distúrbio psiquiátrico 
e desejam um medicamento capaz de controlar o con-
sumo desses alimentos. 
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Preciso lhe falar uma coisa: Se sua dieta está rica em 
-
-
-
-



127

Glúten e TDAH
Segundo dados americanos, em 2003, 6,4 milhões 

de jovens entre quatro e 17 anos foram diagnosticados 
com TDAH. Esse número representava 11% das crian-
ças em idade escolar, grande parte delas em uso de es-
timulantes, como o metilfenidato (Ritalina®). 

-
monstrar a possível relação entre o glúten e o TDAH.32

Um estudo muito impactante, publicado em 2006, 
conseguiu demonstrar que, após seis meses de uma die-
ta sem glúten, indivíduos com diagnósticos de TDAH 

68 Queixas como: 
– Não prestar atenção em detalhes caiu em 36%;

– Não terminar a tarefa começada caiu em 30%;
– Desatenção e fácil distração caíram em 46%;
– Falar respostas e frases repentinas caíram em 11%.
Outros estudos analisaram a associação entre pa-

drões alimentares e TDAH. A conclusão é que padrões 
dietéticos não saudáveis (ricos em gorduras saturadas, 

69,70. 

Zinco e TDAH 
Alguns estudos sugerem a relação entre TDAH e 

71-73 O zinco é um importante com-
ponente para o organismo, sendo essencial para o 
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crescimento, função imunológica e desenvolvimento 
neurológico. 

Um estudo dividiu 400 crianças com idade média 
de nove anos, com diagnóstico de TDAH, em dois gru-
pos: o grupo teste, no qual foi realizada a suplemen-
tação com sulfato de zinco por 12 semanas, e o grupo 
controle, sem suplementação. 

O grupo que foi suplementado com zinco melhorou 
-

pulsividade e socialização quando comparado ao gru-
po controle. Nessa mesma direção, diversas pesquisas 

-
co a uma piora nos sintomas do TDAH.72,73 

Ferro e TDAH

TDAH. O ferro é necessário para a produção adequa-
da de neurotransmissores, como a dopamina. Sabe-se 

-
-

Estudo publicado em 2010, na revista Expert Re-
views, com 53 crianças diagnosticadas com TDAH, 

-
tivamente níveis mais baixos de ferritina sérica (de-
pósito de ferro) do que as crianças do grupo controle 
sem TDAH. 

Nesse mesmo estudo, os autores correlacionaram o 
subtipo TDAH desatento (mas não o hiperativo) com 
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níveis mais baixos ainda de ferritina.74 

Em 2014, em estudo publicado na revista Nutrients, 
a equipe do Dr. Woo demonstrou que os sintomas de 
TDAH em crianças com baixos níveis de ferritina sé-
rica foram aliviados após a suplementação de ferro.75 

Parece não haver mais dúvidas quanto à relação en-

Gorduras e TDAH
60% do nosso cérebro é composto de gorduras, e a 

maior parte é de ácidos graxos de cadeia longa ôme-
ga-3 (principalmente o ácido docosa-hexaenoico, o 
DHA – um dos tipos de ômega 3).

Os neurônios possuem uma “capa de revestimen-
to” conhecida como bainha de mielina. Ela é essencial 
para que ocorra a transmissão das informações de um 
neurônio para outro. 

Portanto, quanto melhor a mielinização das células 
nervosas melhor a transmissão das informações. Me-
lhor será o rendimento cognitivo. 

O DHA tem papel fundamental na mielinização das 
células nervosas e, portanto, essencial para a trans-
missão neuronal.

-
ção entre baixas concentrações sanguíneas de Ôme-

-
dizagem.76 

Um estudo publicado em 2010, na revista Lipids 
Health Disease, investigou a suplementação de áci-
dos graxos ômega-3 e ômega-6, combinados com 
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magnésio e zinco em crianças com TDAH. Elas foram 
avaliadas por um período de 12 meses. 

-
lhora nos sintomas de impulsividade, hiperatividade, 
problemas emocionais e também distúrbios do sono. 
Além disso, o estudo revelou melhoras quanto à per-
cepção, atenção, memória e humor quando compara-
dos ao período anterior ao tratamento. 

Os pesquisadores Curtis e Patel, em uma publicação 
-

amplamente utilizadas para tratar crianças com TDAH, 

o elo da relação entre aditivos alimentares, como coran-
-

matório que essas substâncias causam no cérebro.77

Curtis e Patel não foram os únicos. Pellow, Solomon 
e Barnard (2011) relacionaram os sintomas de TDAH 
com hipersensibilidade a alimentos e/ou aditivos ali-
mentares. As crianças hipersensíveis são propensas 
à alergia, à irritabilidade, aos distúrbios do sono e do 
comportamento, como impulsividade.78 Eles ainda 
conseguiram demonstrar que a exposição aos alimen-

-
matórios no sangue.

causa do TDAH. Como essa doença é um distúrbio com 
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conservantes funcionem como “gatilhos” da predispo-
sição genética e atuem no desenvolvimento da doença, 
principalmente em crianças de dois a 12 anos, que são 
as mais suscetíveis.79

Além dos aditivos, o consumo excessivo de carboi-

a capacidade de aprendizado. Pode induzir comporta-
mento agressivo e agitado em crianças normais e piorar 
os sintomas de crianças com TDAH.80

Uma importante pesquisa realizada na Holanda 
pelo Centro de Pesquisas sobre TDAH, publicada em 

do mundo, The Lancet, avaliou se a dieta restritiva te-
ria efeito nos sintomas de TDAH em crianças de qua-
tro a oito anos de idade.81  Cem crianças portadoras de 
TDAH participaram do estudo. Elas foram divididas 
em dois grupos. Um grupo recebeu, por cinco semanas, 
uma dieta restritiva, sem alimentos processados e sem 
açúcar. O outro grupo foi apenas aconselhado quanto à 
alimentação saudável.

O resultado surpreendeu a todos, pois 78% das 
crianças que completaram o estudo, do grupo da die-
ta restritiva, tiveram melhora importante dos sintomas 
do TDAH. Os pesquisadores concluíram: 
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é possível concluir que: 
1) Assim como os alimentos podem provocar reações 

adversas em quaisquer partes do corpo, como alergias na 
pele ou problemas gastrintestinais, eles também podem 
afetar o cérebro e provocar sintomas comportamentais. 
Então, nesses casos, muitos diagnósticos de TDAH não são 
TDAH e sim manifestações sintomáticas de processos in-

2) Mesmo se o diagnóstico de TDAH estiver correto, 
a alimentação pode ter um papel fundamental e coadju-
vante no controle dos sintomas, reduzindo, por exem-
plo, a necessidade de altas doses de medicamentos. 

3) Antes do diagnóstico de TDAH é fundamental re-
-

que podem estar alterados em crianças e adolescentes 
com sintomas comportamentais.

4) Antes de medicar uma criança ou adolescente para 
TDAH, um teste pode ser feito para tentar controlar os 
sintomas: Dieta restritiva de açúcares, corantes, con-
servantes e gordura trans + suplementação de zinco, 
ferro e magnésio se estiverem em níveis baixos, próxi-
mos do nível mais baixo da faixa considerada “normal” 
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Para o pesquisador Duca, a estratégia nutricional para 
portadores de TDAH deve começar com uma dieta equi-

82

O uso de probióticos também pode ser útil no tra-
tamento de crianças com TDAH, beneficiando-os no 
equilíbrio da flora intestinal.83

-

proteínas e ácidos graxos essenciais. Carboidratos 
refinados, os açúcares e os alimentos processados 

-
minados da dieta. Quando possíveis, as frutas e ver-
duras orgânicas devem ser consumidas. As proteínas 
vegetais, tais como a soja, quinoa e feijões são be-
néficos, pois auxiliam o controle do açúcar no san-
gue e na redução de aditivos químicos e hormonais 
encontrados na carne de origem animal. Os alimen-
tos ricos em gorduras ômega3, que incluem peixes 
de águas frias (por exemplo, salmões e sardinhas), 

de linhaça apresentam ótimos resultados no apren-
dizado e na socialização.78

Vamos começar analisando o cardápio:
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 : – café com leite e açú-
car + pão com margarina + queijo mussarela + pão de 
queijo + uma fruta

 : arroz ou macarrão + feijão + 
carne + salada e verdura

: pão de queijo com Co-
ca-Cola 

 : copo de leite com açúcar + pão 
com ovo

A maior parte da dieta de Samuel era composta por 
carboidratos simples, de absorção rápida. Essa dieta 
aumenta rapidamente os níveis de açúcar e insulina no 
sangue. E, como vimos, tanto a glicemia elevada, quan-

certeza, muito do que Samuel sentia estava começando 
“pela boca”. Veja o resultado da avaliação nutricional 
dele:

Parâmetro Valor atual  Valor Ideal
Índice de massa 

Samuel estava obeso, com grande excesso de tecido 
gorduroso e baixo metabolismo. Essa combinação é 
extremamente prejudicial para o funcionamento cere-
bral. Portanto, agora não é de se estranhar as queixas 
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dele, a história de insucesso e os resultados obtidos na 
avaliação das funções mentais.

Ao longo dos anos, tenho percebido que a mudança 
dos hábitos alimentares é capaz de transformar o ren-
dimento cognitivo das pessoas. Observe o relato dessa 

-
dar e obter resultados: 

“Eu tinha muita dor de cabeça, exaustão, fadiga. 
Não conseguia estudar mais que duas horas seguidas. 
Até um dia que eu li o livro do Dr. Pablo Vinicius, De-
senvolvendo Super Cérebros. Depois que eu li o capítu-

-
rar o glúten. Foi impressionante. Comecei a me sentir 
mais disposta e animada. Era como se tivesse carre-

-

ir para casa descansar. Agora eu esqueço que estou 
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ao comportamento diferente que os mesmos alimentos 
apresentam nos indivíduos. Por exemplo, se pegarmos 
dois homens, com a mesma idade e parâmetros físicos 
e oferecermos a mesma dieta, as respostas podem ser 
completamente diferentes. Se os dois ingerirem poucas 

-
das, um poderá desenvolver precocemente hipertensão 
arterial e outro jamais manifestar qualquer problema 
de saúde. Por que esse fenômeno acontece? Por que 

-
do alimento enquanto outras pessoas parecem sentir 
enorme prazer com os mesmos? As respostas para es-
sas perguntas são relativamente recentes, e elas se de-
vem ao casamento entre a genética e a nutrição. Como 
fruto desse casamento, nasceram os conceitos de nutri-
genética e nutrigenômica. 

ou seja, ela estuda como cada pessoa responde a de-
terminado alimento. Exemplos de perguntas respondi-

quase nada de carboidrato e seu vizinho não engorda 

amigo não? A nutrigenética observa as respostas indi-
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com a presença de marcadores genéticos. São os seus 

alimento, e essa relação será única, somente sua!

dos alimentos sobre o genoma humano, ou seja, como os 
-

plos de perguntas respondidas pela nutrigenômica: 
Qual alimento aumenta o risco de câncer de intestino? 
Qual alimento protege a mulher do câncer de mama? 
Qual alimento diminui o risco de diabetes mellitus? 
Então, enquanto a nutrigenética estuda a resposta 

do indivíduo a determinado alimento, a nutrigenô-
mica estuda o efeito de determinado alimento sobre 
os genes. Gosto de resumir esses dois conceitos em 
duas frases:

Nutrigenética: Sua dieta tem que ser personalizada! 
Porque o que faz bem ao seu vizinho, pode não ter o 

para o bem ou para o mal!
Na fase de avaliação nutricional, nós realizamos tes-

tes nutrigenéticos de nossos clientes, pois como saber 
se determinado nutriente está realmente sendo absor-
vido e utilizado pelo organismo? 

Sabemos a importância do magnésio e do ferro para 
o desempenho intelectual, mas não basta apenas colo-
cá-los na dieta. 

Precisamos saber a dosagem de cada um, e cada in-
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PARC está nos detalhes!
Várias empresas realizam esses testes, como a iGe-

nesis®. Os parâmetros estudados são:
Metabolismo das Proteínas,
Metabolismo dos Carboidratos,
Metabolismo dos Lipídios,

Resposta à Redução Calórica,

Fatores Emocionais e Comportamentais,
Resposta à Atividade Física,
Metabolismo da Vitamina A,
Metabolismo da Vitamina B6,
Metabolismo da Vitamina B9,
Metabolismo da Vitamina B12,
Metabolismo da Vitamina C,
Metabolismo da Vitamina D,
Metabolismo da Vitamina E,
Metabolismo do Cálcio,
Metabolismo do Magnésio,
Metabolismo do Ferro,
Sensibilidade ou intolerância ao Álcool,
Sensibilidade ou intolerância à Cafeína,
Sensibilidade ou intolerância ao Níquel,
Sensibilidade ou intolerância ao Sódio,
Sensibilidade ou intolerância à Frutose,
Sensibilidade ou intolerância à Lactose,
Sensibilidade ou intolerância ao Glúten,
Metabolismo dos Carboidratos e a Predisposição à 

Hiperglicemia – (diabetes),
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Predisposição ao acúmulo de Gordura Visceral,
Predisposição à Síndrome Metabólica,
Capacidade Antioxidante.
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Nós, do Instituto PARC, desenvolvemos o conceito 
de Nutrição de Alto Desempenho Cognitivo. Aplicamos 
os conceitos de nutrigenética e nutrigenômica ao elabo-
rarmos as dietas de nossos clientes. 

-
to para seu cérebro na quantidade adequada para obter 
o melhor desempenho cognitivo? Isso é a Nutrição de 
Alto Desempenho Cognitivo, e ela segue dois princípios 
básicos:

– Otimização

– Individualidade
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No jejum:
– Uma cápsula de ômega 3, 30 min antes do café;
– 30 ml água + 1/2 limão espremido+1 colher chá 

de gengibre em pó +1 colher de chá de canela + 1 co-
lher de chá de açafrão da terra + 1 colher de chá de 
açaí em pó.

No café:
– Uma colher de sopa de farelo de aveia;
– Uma fruta
– Proteína magra: queijo cottage ou light, ovos 

(omelete ou mexidos), peito de peru.
No almoço:
 – Uma cápsula de ômega 3, 30 min antes do almoço 
– Uma colher de sopa de azeite;
– Uma colher de sopa de Quinoa;
– Salada e verduras;
– Proteína magra: peixe, frango ou carne magra.
No lanche da tarde:

– Uma banana prata ou quatro damascos.
No jantar:
– Uma cápsula de ômega 3, 30 min antes do jantar;
– Proteína magra: peixe, frango;
– Salada
Antes de dormir: – Uma gema cozida.
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– : presente no trigo, cevada e cen-
teio, como pães, biscoitos, massas, pastel, cerveja. Re-
gra: tudo que tem trigo tem glúten, a não ser produtos 
de trigo que constem: “Sem Glúten”.

– Quando ingerir massas, peça sem glúten.
– Retirar os carboidratos simples: açúcar, doces, 

bolos, biscoitos.  Comidas que são feitas com farinha 

– Comer carboidratos de farinha integral de forma 
moderada.

frango.  
– Retirar gorduras trans, presentes na maioria dos 

alimentos industrializados.
– Retirar sucos de frutas industrializados.
– Retirar refrigerantes.                

– Se for usar óleo, use “azeite único”.
– O ômega-3 tem dois componentes principais: o 

EPA e o DHA. Use o ômega-3 com mais DHA do que EPA.
-

nal do livro, há uma série de receitas de refeições sabo-
rosas e ótimas para seu cérebro!
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Sempre se falou que a atividade física é importante 
para a saúde. Algumas especialidades, como a cardio-
logia, entenderam isso primeiro e correram atrás para 

Já é de conhecimento de todos que a atividade física 
ajuda a controlar a hipertensão e, consequentemente, 
diminui o risco cardiovascular de doenças coronaria-
nas e cerebrais. Mas, e a relação entre atividade física 
e  a mente?

Somente há algumas décadas, os pesquisadores se 
interessaram por estudar esse tema. Recentes pesqui-

o declínio da memória e até aumentam o surgimento de 
novas células no centro da memória no cérebro!
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Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que 
nosso cérebro não era capaz de gerar novos neurô-
nios após o nascimento. Essa ideia prevaleceu ao 
longo de muitas décadas no meio científico. Porém, 
em 1998, ocorreu uma verdadeira revolução para o 

-
vista  mostrou que o cérebro adulto 
possui uma população de células-tronco capazes de 
se transformarem em novos neurônios.84 Porém, a 
maioria das pessoas ainda não sabe dessa informa-
ção. Propaga-se ainda a ideia de que nascemos com 
um número fixo de neurônios e vamos perdendo ao 
longo dos anos.

Tem algo tão importante quanto gerar novos 
neurônios: fazer com que eles se conectem adequa-
damente, ou seja, que estabeleçam redes de neurô-
nios funcionais.

 

Aqui entra a importância da atividade física. Es-
-

sica, além de estimular novos neurônios, facilita a 

conclusão de que, provavelmente, o grande respon-
sável por turbinar nosso cérebro através da prática 
de exercícios físicos seja uma substância conhecida 
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como Fator Neurotrófico derivado do Cérebro – o 
BDNF. Essa proteína é uma verdadeira “vitamina 
para o cérebro” e a atividade física é umas das ferra-
mentas mais poderosas para aumentá-la.85,86 

Isso significa potencialização da memória, da ca-
pacidade de concentração e atenção. Também signi-

pelo BDNF, nossa capacidade de aprender estará 
otimizada.

Quer uma comprovação? Um estudo recente, 
publicado no -
sociation, foi capaz de demonstrar que a atividade 
física melhorou incríveis 1.800% as funções de me-
mória, atenção e capacidade linguística de idosos 
que foram submetidos a um período de 24 semanas 
de treinamento, comparados ao grupo que não pra-
ticou nada. 

-
-

.87

Por outro lado, os estudos mostram que nas do-
enças neuropsiquiátricas, como depressão e Alzhei-
mer, o nível de BDNF está diminuído.88 Portanto, 
além de estimular a formação de redes neuronais, 
ele protege o sistema nervoso central.

Além da atividade física, o que mais interfere na 
produção do BDNF?

A produção de BDNF pode diminuir com a pri-
vação de sono, má qualidade do sono, dieta rica em 
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alimentos inflamatórios e estresse crônico. Portan-

medidas do Programa de Alto Rendimento Cogni-
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Falamos que a atividade física melhora o desempe-

aumento do BDNF e agora vamos falar da mitocôndria 

dentro da célula. Elas são responsáveis pela geração de 
energia. É uma verdadeira usina que transforma o ali-

é tão importante para o cérebro? Apesar de o cérebro 
corresponder a 2% do peso corporal, ele consome 25% 
de toda energia gerada pelo organismo! Ele precisa de 
muita energia! 89

mais e melhores mitocôndrias que os idosos. À medida 
que envelhecemos o número e a qualidade das mito-

quanto maior o número e mais saudáveis estiverem 

funções mentais estarão otimizadas! 
Aqui está a relação entre atividade física, mitocôn-

poderosas ferramentas para aumentar o número e a 
qualidade das mitocôndrias! Literalmente, ao praticar 

cérebro, com BDNF e mitocôndrias.
Uma pesquisa realizada por um dos maiores centros 

-
dos Unidos), publicada em 2017, na revista Cell Meta-
bolism, avaliou como a atividade física pode melhorar a 
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função mitocondrial e retardar o envelhecimento.90

Os voluntários foram divididos em dois grupos: um 
grupo de jovens (18-30 anos) e outro de idosos (65-80 

-
po recebeu um dos seguintes programas de exercícios: 
(1) aeróbico (bicicleta intervalada) em alta intensidade, 
(2) exercícios de força usando pesos e (3) uma combi-
nação de exercício aeróbico intervalado com exercício 
de força. Os resultados foram comparados entre os sub-
grupos e entre os grupos e voluntários placebos.

Entre outros resultados, o exercício aeróbico de alta 
intensidade e o exercício combinado melhoraram a 
capacidade aeróbica e a função das mitocôndrias nas 
células musculares. O estudo mostrou melhora da ca-
pacidade funcional das mitocôndrias em 49% no grupo 
dos jovens e de 69% no grupo dos idosos com os exer-
cícios aeróbicos de alta intensidade, ou seja, esse tipo 
de exercício conseguiu reverter o declínio funcional das 
mitocôndrias relacionado à idade.

Portanto, independentemente da idade, todos irão 
-

sadores concluíram:
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No capítulo sobre sono, vimos a importância da qua-
lidade e quantidade de sono para um ótimo rendimento 
intelectual. 

Agora nós vamos ver como a atividade física pode 
melhorar o padrão de seu sono e, consequentemente, 
otimizar suas funções mentais.

Os exercícios podem auxiliar no tratamento e na pre-
venção de alguns distúrbios do sono, seja diretamen-
te, diminuindo a fragmentação do sono, aumentando 

para início do sono, ou, indiretamente, através do con-
trole do peso e da aquisição de hábitos saudáveis.91,92

Um levantamento epidemiológico, da prática de ati-
vidade física na cidade de São Paulo, mostrou que as 

dia em praticantes de atividades físicas regulares eram 
de apenas 27,1% e 28,9% respectivamente. Enquanto 
nos não praticantes esses números foram de 72,9% e 
71,1% respectivamente, ou seja, sedentários apresen-

excessiva diurna.93 
É inegável o benefício da atividade física para o sono. 
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1) Reduz a sensibilidade à insulina – que é um hor-

3) Diminui cortisol – que é o hormônio do estresse
4) Aumenta BDNF – que é a vitamina cerebral, ca-

paz de aumentar o numero de neurônios e da rede neu-
ronal, principalmente em áreas da memoria.

5) Aumenta mitocôndrias: Nossa verdadeira usina 
de energia.

6) Aumenta a fase de sono profundo: principal fase 
do sono, responsável pela consolidação das informa-
ções em forma de memória.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabe-
leceu parâmetros ideais de atividade física para cada 
faixa etária e afirma que os benefícios do exercício 
são bem maiores do que qualquer problema que ele 
possa provocar, independentemente da idade.94

Ela indica, em média, 150 minutos de atividade de 
intensidade moderada por semana e que, quando a 
pessoa inicia os exercícios de forma gradual, as le-
sões músculo/esqueléticas são incomuns.

Conheça as recomendações.

Para essa faixa etária, atividade física inclui brin-
cadeiras, jogos, esportes, locomoção, recreação, edu-
cação física ou exercício planejado na família, em 
família ou durante participação em atividades comu-
nitárias. 

Comprovadamente, melhora a capacidade car-
diorrespiratória e muscular, a saúde dos ossos e re-
duz o risco de aparecerem sintomas de ansiedade e 
depressão. Seguem as recomendações:

— Pelo menos 60 minutos de atividade física diá-
ria, moderada ou intensa.

— Mais de 60 minutos de atividade física diária 
proporcionam ganhos extras para a saúde.

— A maior parte da atividade física diária deve ser 
aeróbica. Atividades de grande intensidade devem 
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ser incorporadas, incluindo as que fortalecem mús-

A atividade física inclui o tempo de locomoção (por 
exemplo, caminhar ou andar de bicicleta), ocupação 
(trabalho), serviços domésticos, jogos, esportes e exer-
cício planejado, que devem ser feitos diariamente. 

A OMS considera que a atividade física nessa faixa 
etária é capaz de reduzir o risco de desenvolvimento 
da depressão, além de melhorar a capacidade cardior-
respiratória e muscular e a saúde dos ossos e reduzir o 
risco de doenças não transmissíveis. Seguem as reco-
mendações:

— 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 
75 minutos de atividade aeróbica intensa são o mais 
adequado.

— A atividade aeróbica deve ser realizada em perío-
dos de pelo menos 10 minutos de duração.

— Fazer 300 minutos de atividade aeróbica mode-
rada ou 150minutos de atividade aeróbica intensa traz 
benefícios adicionais para a saúde.

— Atividades de fortalecimento muscular, envolven-
do os grandes grupos musculares, devem ser feitas em 
dois ou mais dias da semana.

A atividade física inclui locomoção, ocupação (se a 
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pessoa ainda está engajada no trabalho), serviços do-
mésticos, jogos, esportes e exercício planejado, que de-
vem ser feitos diariamente. Além de reduzir a chance 
de depressão, a atividade física nessa faixa etária  reduz 
o declínio cognitivo, melhora a capacidade cardiorres-
piratória e muscular, a saúde óssea e a funcional. Se-
guem as recomendações.

— 150minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 
minutos de atividade aeróbica intensa são o mais ade-
quado.

— A atividade aeróbica deve ser realizada em perío-
dos de pelo menos 10 minutos de duração.

— Fazer 300 minutos de atividade aeróbica modera-
da ou 150minutos de atividade aeróbica intensa trazem 
benefícios adicionais para a saúde.

— Adultos dessa faixa etária com mobilidade reduzi-

semana, como forma de melhorar o equilíbrio e evitar 
quedas.

— Atividades de fortalecimento muscular, envolven-
do os grandes grupos musculares, devem ser feitas em 
dois ou mais dias da semana.

— Adultos dessa faixa etária que não possam fazer 
a quantidade recomendada de atividade física devido 

quanto suas limitações permitirem.
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A meditação sempre esteve ligada ao desenvolvi-
mento mental e físico, muito utilizada pelas religiões 
orientais e na Yoga. Por muito tempo, acreditava-se que 
a meditação era apenas uma técnica de relaxamento e 
redução do estresse, mas será que são somente esses os 
benefícios da meditação?

Com certeza, não! Há algumas décadas, cientistas 
das principais universidades do mundo se interessaram 
em estudar os efeitos da meditação no sistema nervoso 
central. Eles se surpreenderam com os resultados! 

Uma das maiores autoridades que estuda os efeitos 
da meditação no cérebro é a neurocientista Sara Lazar, 
do Hospital Geral de Massachusetts e da Escola de Me-
dicina de Harvard. Ela foi uma das primeiras cientistas 
a testar os efeitos da meditação no cérebro utilizando 
exames de imagem cerebral.

A meditação pode, sim, mudar seu cérebro! Em 
entrevista concedida ao jornal Whashington Post, ela 

“descobrimos que meditadores de longa data 
têm mais massa cinzenta no córtex frontal do que não 

trabalho e à tomada de decisões”.95

Outra revelação importante foi quanto ao envelheci-
mento do cérebro. O córtex cerebral encolhe à medida 
em que envelhecemos. Esse processo interfere no ren-
dimento cognitivo, como aprender coisas novas. Em 
um dos estudos coordenados por Sara, foi descoberto 
que meditadores de longa data com 50 anos de idade 
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tinham a mesma quantidade de massa cinzenta de pes-
soas com 25 anos.95

Que incrível! A meditação, além de estimular áreas do 
cérebro responsáveis diretamente pelo rendimento cogni-
tivo, como o lobo frontal, tem o poder de inibir o processo 

-
guntando: “não sou tão jovem, será que a meditação terá 
os mesmo efeitos para mim?” Sempre é hora de começar. 

Em outra pesquisa, Sara descobriu que oito semanas 
submetido ao programa de meditação de atenção plena 

-
giões responsáveis pelo controle da ansiedade, do apren-
dizado, da cognição, da memória e da regulação emocio-

“A amígdala, a parte do cérebro responsável pelo 
instinto de ataque ou fuga, e que é importante nos as-

menor no grupo que participou do programa de oito 
semanas de atenção plena com foco na redução de es-
tresse. A alteração na amígdala também foi associada 
a uma redução nos níveis de estresse.”

Pesquisadores da Universidade da Califórnia (UCLA) 
resolveram comparar, através de ressonância magnéti-
ca, os cérebros de 50 pessoas que meditavam há mais de 
dois anos com os de 50 pessoas que nunca meditaram, 
sendo que 100 participantes foram estudados ao todo.96

o hábito de meditar apresentam um elevado nível de gi-
-

perfície do cérebro sofre alterações para criar os sulcos 
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e giros). Os sulcos e giros aumentam a massa cerebral 
(Figura 15).  Pode-se concluir que a meditação, atra-

neuronal.
Figura 14:

 

Segundo os pesquisadores, o resultado da maior giri-

processar informações mais rapidamente, além de um 
reforço na formação das memórias e melhoria na capa-
cidade de tomar decisões. Assim, os resultados relatados 
poderiam indicar que a meditação pode alterar o funcio-
namento do cérebro, de modo que ele passe a entender 
com maior facilidade as informações que recebe, resul-
tando em uma vida com menos ansiedade e estresse, 

-
te o que realmente é perigoso para si, quais sentimentos 
fazem sentido e como tomar atitudes racionais. 

Além disso, eles perceberam que os benefícios e as 
alterações no cérebro são proporcionais ao tempo de 
meditação, existindo uma correlação direta entre o ín-

praticam meditação.
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Partindo do princípio de que a meditação ativa áreas 
cerebrais relacionadas à atenção e concentração e de que 
essas áreas são fundamentais no processo de memoriza-
ção das informações, eu desenvolvi uma técnica meditativa 
para potencializar a memorização de qualquer informação.

A técnica utiliza os princípios da meditação guiada 
e está indicada principalmente para os estudantes que 
necessitam memorizar informações chaves para provas 
e concursos, mas também pode ser utilizada por qual-
quer pessoa que precisa registrar informações impor-
tantes, independentemente do objetivo.

-
-

tudando. O importante é não passar de 20 minutos de 
gravação para cada conteúdo. Normalmente, a medita-
ção guiada é feita a partir de vídeos ou áudios que nos 
auxiliam no processo meditativo. A pessoa se concentra 
nas palavras que estão sendo ditas e deixa o pensamen-
to ser levado por elas. 

Na meditação de alto rendimento, ao invés de utilizar 

vai utilizar o material gravado para guiar sua meditação! 
-

gravação estará pronta. Procure um lugar silencioso, 
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com poucos estímulos ambientais. Feche os olhos e se 
concentre nas palavras da gravação, tentando inibir to-
dos os outros pensamentos. Se sua mente vaguear, não 
se angustie, é normal. Apenas traga seu pensamento 
para as palavras que estão sendo escutadas. Quanto mais 

-

estará fortalecendo os caminhos dessas informações no 
cérebro, e facilitando o processo de memorização.

– Antes de estudar novamente o conteúdo gravado. 
-

dite 20 minutos antes da revisão, siga as mesmas orien-
tações anteriores e medite o conteúdo que será revisado. 

-

seu raciocínio estará mais rápido e novas conexões pode-
rão ser feitas, consolidando ainda mais as informações. 

Dicas para meditar:
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-
dos de potencialização cognitiva. De choques elétricos a 
medicamentos, praticamente tudo é avaliado na tenta-
tiva de melhorar o desempenho intelectual das pessoas. 
Com o advento da tecnologia, a área de informática não 

verdadeira corrida para desenvolver softwares capazes 
de nos tornar mais inteligentes.

Entre tantas que prometem resultados, as que pos-
-
-

tistas renomados e cientistas da tecnologia de infor-
mação para desenvolverem exercícios de treinamento 
cerebral. Após o desenvolvimento das ferramentas, 

-
cácia.97-100

Quais os benefícios cognitivos que essas ferramentas 
podem nos trazer?

a velocidade de processamento 

Velocidade de processamento é o tempo gasto entre 
receber as informações pelos órgãos sensoriais da au-
dição, visão e outros sentidos e a formação completa da 
representação cerebral dessas informações, com pleno 
sentido e lucidez. De acordo com a equipe do Brain HQ:
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afeta diretamente as funções cognitivas ‘superiores’ – 

o cérebro não consegue manter-se com a velocidade 
em que a informação está chegando, ele faz apenas re-
presentações parciais e ‘confusas’ dessas informações. 
Isso tem consequências de curto e de longo prazo. No 
curto prazo, pode levar você a não ouvir direito o que 

uma aula teórica, por exemplo. Você pode ainda per-
der um detalhe visual importante, ou interpretar mal 
uma expressão facial. No longo prazo, isso afeta a me-

-
 101

-
duzido por neurocientistas da Clínica Mayo e da Uni-

-
cia dos exercícios cerebrais da empresa Brain HQ foi o 
estudo “impact” publicado na renomada revista cientí-

American Geriatrics Society.102

Foram submetidos 487 participantes ao programa 
de treinamento com seis exercícios cerebrais. O progra-
ma de treinamento teve duração de 40 horas. Os resul-
tados foram:

– Os participantes que usaram os exercícios aumen-
taram sua velocidade de processamento auditivo em 
131%.

– Em média, as pessoas que usaram os exercícios 
experimentaram melhora na memória equivalente a 
aproximadamente 10 anos. Elas também tiveram ga-
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de memória usados no estudo.

notaram mudanças positivas em suas vidas diárias – 

que essas ferramentas são extremamente úteis na po-
tencialização do desempenho cognitivo. Alguns bene-
fícios são:

– Melhora da capacidade de atenção espacial;
– Aumento da precisão e atenção da visão e da au-

dição;
– Aumento da massa branca na rede de atenção do 

cérebro;
– Aumento da ativação nas áreas cerebrais associa-

das com foco, atenção e capacidade de concentração.

Dicas de jogos e softwares para treinamento cerebral: 
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Não há mais dúvidas quanto à relação entre estado 
emocional e rendimento cognitivo. Sintomas depressivos 
e ansiosos interferem diretamente nas funções mentais 
responsáveis pelo aprendizado e pelo rendimento inte-
lectual, como a atenção, a concentração, a velocidade de 
processamento das informações, a memória de trabalho, 
a memória contextual, o reconhecimento, entre outros.

hora “deu branco”?

ou uma tarefa no tempo determinado? Deixando ques-
tões em branco ou tarefas incompletas?

respondeu “X” em uma questão e, depois, ao conferir, 
respondeu “Y”?

-
mento em provas ou em tarefas é muito menor que o co-
nhecimento que possui?

provavelmente apresenta baixo desempenho cognitivo em 
razão de estados emocionais excessivos, como a ansiedade.

De uma maneira geral, os psiquiatras consideram dois 
estados de ansiedade – um normal e um patológico.

A ansiedade é considerada normal quando é propor-

na véspera de uma prova, antes de uma viagem, diante 
de um acidente, etc. No nível normal, ela não nos deixa 
paralisados, muito menos nos impede de realizar nossas 
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tarefas de forma adequada. 
A ansiedade normal aumenta nossa produtividade, 

vidas. Costumo dizer que o homem chegou até aqui graças 

era do ser humano na terra. Mas, quando a ansiedade se 

Figura 15: Curva de desempenho Humano e Estresse

Apresentação
de melhora

Lei de Yerkes-Dodson
Curva de Desempenho Humano e Estresse
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Fadiga

Exaustão
Colapso

Esgotamento físico e
mental intenso

Tédio Apatia/Calma

Energizado

Focado

Facilidade 
nas atividades

Perceba a relação entre o nível da ansiedade e o de-

sente bem, atento, concentrado e com muita energia. 

realizar as atividades físicas e cognitivas. Muitas pesso-
as acreditam que quanto menos ansiedade melhor. Isso 

-
siedade prejudicam o desempenho, pois, nessa situação, 
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lado, a ansiedade em níveis elevados também prejudi-
cará seu desempenho. Sintomas como fadiga, exaustão, 
palpitações, tremores, sudorese, mal-estar são comuns 
nesse estágio. Pessoas nessas condições terão sérios 
comprometimentos na atenção, concentração e memó-
ria. Então, a ansiedade patológica é caracterizada por:

– Nível exageradamente elevado e presente continua-

– O indivíduo dorme e acorda ansioso, tenso e nervoso. 
– A pessoa não relaxa. Queixa-se de irritabilidade 

excessiva. 

– O apetite se altera. Alguns comem demais, outros 
perdem peso. 

Se nada for feito para aliviar os sintomas, o último 
passo será o esgotamento físico e mental.

Eu vejo muitos estudantes que se esforçam bastante. 
Estudam oito a dez horas por dia. São realmente de-
dicados, mas, quando eu pergunto sobre o rendimento 
cognitivo, muitos respondem:

-
ra muito tempo estudando.”

“Eu começo a estudar, e minutos há em que a cabeça 
não para de pensar... eu não absorvo quase nada.”

“Eu me preparo tanto para um concurso e, no dia da 
prova, eu não consigo fazê-la... de tanta ansiedade.”

Enquanto a ansiedade normal nos ajuda a focar e 
aumentar nosso rendimento, a ansiedade patológica 
nos atrapalha, prejudicando nosso processo de me-
morização e aprendizado.
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A ansiedade é uma resposta ao estresse. Segundo o 

.103 
-

mente ameaçador, seja físico ou psicossocial, seu organis-

o enfrentamento da situação. Essa é a , em 

sanguíneo para os músculos e os pelos se eriçam.
Quando a situação se resolve, seja pela luta ou pela 

fuga, seu organismo volta ao estado anterior de equi-
-

açador” é contínuo e persistente, como problemas no 
ambiente de trabalho, em relacionamentos pessoais, 

na segunda fase: a .
O organismo passa a viver em constante estado de 

alerta, consumindo grandes fontes de energia para se 
adaptar à situação vivida. Porém, esse estado contínuo 

-
vação persistente do hormônio do estresse – 0 cortisol. 

Vimos que o cortisol continuamente elevado diminui 
o sistema imune, predispondo às infecções e doenças 

central, levando à diminuição do número e de conexões 
neuronais. É nesse estágio que começam os primeiros 

-
de para manter atenção e concentração e tristeza cons-
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extremamente vulnerável ao adoecimento físico, psico-
lógico, comportamental, e de aprendizagem. 

Portanto, como vimos, o estresse não é necessaria-
mente ruim. Em níveis adequados ele é fundamental para 

quando a ansiedade atingir níveis excessivos e se tornar 

psíquicas e sociais. Veja quais as áreas da sua vida que a 
ansiedade patológica pode comprometer:

• Cognitivas: decréscimo da concentração e atenção; 
deterioração da memória, aumento do índice de erros, 
aumento do tempo de resposta aos estímulos.

• Emocionais: aumento das tensões físicas e psicológi-
cas; aparecimento de sintomas depressivos, sensação de 
desamparo, diminuição da autoestima; 

• Comportamentais: diminuição de interesses, entu-
siasmo e motivação, aumento do absenteísmo, crescimen-
to do uso de drogas, diminuição dos níveis de energia, al-
terações no sono, aumento da possibilidade de suicídios. 

-
tológica causa: 104

– diminuição do rendimento cognitivo (o aprendizado 
não condiz com o esforço), 

– aumento do número de “brancos” durante a realiza-
ção de provas,

– aumento do tempo gasto para realizar as questões, 

Segundo o pesquisador ATKINSON: “Em pessoas com 
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níveis excessivos de ansiedade, a concentração e a or-
ganização lógica dos pensamentos tornam-se difíceis, e 
elas podem ser facilmente distraídas e, como resultado, 
seu desempenho em tarefas mais complexas tende a de-
teriorar-se”.105

Na fase da avaliação mental, tão importante quanto 
avaliar o estado emocional é avaliar o uso de medicamen-
tos psiquiátricos. Veja que paradoxo: muitos psicotrópi-
cos utilizados para o controle da ansiedade prejudicam o 
rendimento intelectual. 

Se o médico estiver preocupado somente em controlar 
as queixas de ansiedade, ele deixará de levar em conta os 
possíveis efeitos colaterais desses medicamentos nas fun-
ções cognitivas. Milhares de pessoas utilizam diariamen-
te medicamentos da classe dos benzodiazepínicos, como 
clonazepam (rivotril®), alprazolam (frontal®, apraz®), 
diazepam (valium®), olcadil®, lexotan®, para aliviarem 
os sintomas de ansiedade, mas elas não sabem que esses 
medicamentos, quando utilizados de forma contínua e 
por muito tempo, prejudicam intensamente as funções de 
atenção, concentração e memória. 

(benzodiazepínicos) deixa as pessoas ótimas da ansieda-

Os benzodiazepínicos são moléculas que estimulam 
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inibitório no sistema nervoso central, ou seja, o resulta-
do desses medicamentos é a inibição geral do cérebro. É 
como se nós estivéssemos desligando alguns neurônios. 

para manter a atenção e memorizar novas informações. 
Além disso, esses medicamentos alteram a estrutura 

do sono. Seus efeitos são principalmente: aumento do 
estágio N2 do sono NREM, redução do sono de ondas 

-
dução da densidade de movimentos oculares rápidos no 
sono REM. No capítulo sobre sono, vimos que a consoli-
dação da memória ocorre principalmente no sono de on-
das lentas e na fase REM do sono 106,107 -

! 
Ainda na avaliação do estado emocional, outros dis-

túrbios psiquiátricos precisam ser investigados porque 
podem prejudicar a cognição, como os transtornos do 
humor (depressão e bipolaridade) e os transtornos rela-
cionados ao uso de substâncias psicoativas (como álcool, 
maconha, cocaína, cafeína etc.).

Tanto psiquiatras quanto psicólogos utilizam escalas ou 
questionários como ferramentas de auxílio na elaboração 

e usadas pelos pesquisadores e clínicos do mundo inteiro. 
Descubra se seu nível de ansiedade está normal ou 

patológico.
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Avalie o que sentiu nas últimas duas semanas. 
Se você sente o que é descrito no máximo uma vez a 

cada duas semanas ou em poucos minutos a cada dia, 
marque a alternativa que corresponde a “com pou-
quíssima frequência”. 

minutos a cada dia, responda “algumas vezes”.
Sente-se assim duas ou três vezes por semana ou 

por até quatro horas a cada dia, responda “boa parte 
do tempo”. 

Sente-se assim quatro ou mais vezes por semana 
por mais de quatro horas a cada dia, responda “a 
maior parte do tempo”.

Uma 

parte do 
tempo

parte 

totalidade 
do tempo
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Total
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Samuel estava com nível moderado de ansiedade. 
Apresentava sintomas como tensão constante, fadiga, 
irritabilidade excessiva, perda da capacidade de relaxa-
mento e crises de palpitações.

Ele se queixava que na hora de dormir “a cabeça não 
parava de pensar e não conseguia pegar no sono”. Além 

-
dava cansado. Por isso tomava rivotril®. Na tentativa de 
“dormir melhor”. 

-
tavam interferindo no rendimento intelectual dele:

– Transtorno de ansiedade moderado, que, como vi-
mos, estava afetando diretamente as funções mentais 

– Alterações na qualidade do sono provocadas pela 
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para uma pessoa nessas condições passa a ser não re-
parador e com diminuição das fases profundas do sono.

– O rivotril® é um medicamento benzodiazepínico. 
Como vimos, ele prejudica a qualidade do sono, além 
de provocar sedação diurna e diminuição da capacida-
de de atenção, concentração e memorização.

 Nesse momento, podemos elaborar a fórmula do 
fracasso que Samuel estava submetido:

-
va tomar ritalina® para estudar. Ele usava ritalina® na 
tentativa de compensar os danos provocados por todos 

acordado para estudar, mas o aprendizado era de pés-
sima qualidade.
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Ca montar seu programa de alto rendimento 
cognitivo. O programa é elaborado a partir de 

-
-

-
vidade física pode transformar seu cérebro em um 

-

aprendeu que a meditação aumenta sua capacidade 

seu cérebro a partir de softwares específicos. Enfim, 
-

to pode lhe ajudar a desenvolver um super cérebro.
Agora é hora de juntar tudo isso. Se cada parte 

tem o poder de melhorar seu desempenho, imagine 
o resultado da soma de todas essas ferramentas?

Antes de começarmos a montar o programa, é ne-
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chamado de “prioridade cognitiva”. O que é isso?

-
çada. Somos, por natureza, seres dotados de várias 
capacidades, que nos leva a ter vários pensamentos, 
desejos, anseios e metas. Por isso, é absolutamente 
normal desejarmos várias coisas ao mesmo tempo. 
O errado é tentar fazer todas as coisas ao mesmo 
tempo, com o mesmo desempenho!

As pessoas ansiosas tentam fazer tudo com o má-
ximo de perfeição. Elas dão o mesmo grau de impor-
tância para tudo o que acontece em suas vidas. Elas 

-
tante e o que não, ou seja, elas  não conseguem apli-
car em usas vidas o conceito de prioridade cogni-
tiva. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade! 

O conceito de prioridade cognitiva relaciona-se 
com a capacidade que nós temos de estabelecer o 
que é mais importante em nossas vidas em determi-
nado momento e dedicarmos o nosso melhor para 
alcançar a meta principal. O segredo está em iden-
tificá-la e termos coragem de colocá-la em primeiro 
plano. O que a prioridade cognitiva tem a ver com o 
programa de alto rendimento cognitivo?
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Terça Domingo

prioridade cognitiva!
Vamos começar? Faça uma tabela com todos os dias 

da semana e todos os horários.
O preenchimento da tabela vai depender, inicialmen-

-
te no período noturno? Portanto, o primeiro dado que 
colocamos na tabela são os seus compromissos.

-

preencher a tabela segundo sua prioridade cognitiva, 
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-

estuda, há como melhorar o seu desempenho mesmo 
em horários que não sejam os mais apropriados para 

Essa resposta estará na sua cronotipia. Nessa altura, 
-

atividades cognitivas (estudo, trabalho) no período da 
manhã, pois seu rendimento estará otimizado nesse 

-
da e dorme mais cedo. Respeite essa característica. Não 
force sua cognição no período noturno, no máximo 
uma revisão de estudo ou de trabalho.   

-
te dorme e acorda mais tarde. Isso não é preguiça, muito 
menos falta de disciplina. Evite apenas dormir e acordar 
muito tarde, pois o sono noturno tem propriedades bio-
lógicas que só acontecem no período noturno, como a re-
gulação de alguns hormônios. O sono durante o dia não 
é o mesmo que o noturno. Muitos vespertinos começam 
a trocar o sono noturno pelo diurno, isso não é recomen-
dável e, com certeza, prejudica o desempenho intelectual.

O intermediário adequa-se melhor aos horários du-
rante o dia, devendo-se evitar os horários extremos da 

-
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diário tem horários melhores de rendimento cognitivo. 

atividades intelectuais nesse período.

Com a planilha dos horários vazia, a primeira informa-
ção que vamos colocar é o horário de acordar e dormir. 

Vou utilizar o exemplo do Samuel de quem, ao lon-
go do livro, conhecemos profundamente seus hábitos e 

Alto Rendimento.
O resultado do estudo cronotípico de Samuel mos-

trou que ele era vespertino. Então preenchemos os ho-
rários da seguinte forma:

Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira
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Hora 6ª feira Sábado Domingo xxxxxxxxxxx

Veja que nós adequamos o horário de despertar e 
dormir conforme as características biológicas dele. 
Além de respeitar a cronotipia, garantimos também 
oito horas de sono por noite. Lembra-se que ele dor-
mia, em média, quatro horas? Ao fazer isso estamos ga-
rantindo os melhores horários para ele dormir e acor-
dar e a quantidade de sono ideal para que ele não sofra 

O segundo passo é preencher os compromissos. Sa-
muel trabalhava com Tecnologia da informação e es-
tudava para concursos. Ele trabalhava por metas e não 

que se tenha rotina nas atividades, por isso determina-
mos os horários para ele trabalhar.
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Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira

Hora 6ª feira Sábado Domingo xxxxxxxxx
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Por que colocamos o trabalho no período da manhã 
e início da tarde, sendo que ele era vespertino? Porque 
a prioridade cognitiva dele não era o trabalho e sim 

de trabalhar mal. 
Temos ferramentas para melhorar a capacidade cog-

nitiva mesmo nos horários que não são adequados para 
nosso pleno funcionamento. 

Por isso, concentramos os estudos dele nos melho-
res horários de rendimento. Veja a tabela:

Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira
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Hora 6ª feira Sábado Domingo xxxxxxxxxxx

Antes de entrar no Programa de Alto Rendimento 
Cognitivo, Samuel tinha o hábito de acordar muito 
cedo para estudar. Ele estudava duas horas nas pri-

ele dormir do que estudar. Ele me perguntou: “eu 
não passo nos concursos estudando cinco horas 
por dia, como vou passar estudando apenas três?” 

Percebo que essa é uma das principais angústias 
de nossos alunos. Eu respondi para ele: “Samuel, 
para você ter sucesso apenas precisa fazer a coi-
sa certa na hora certa, e, muitas vezes, o certo 
será dormir!” Seria muito mais eficiente ele estu-
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rendimento do que cinco horas em outros horários. 

seja, seu rendimento estará otimizado e, com menos 

O terceiro item a ser preenchido é a atividade fí-
sica. Vimos que o ideal é praticar 300 minutos por 
semana e no mínimo 150 minutos.

Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira
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Hora 6ª feira Sábado Domingo xxxxxxxxx

Por que colocamos os exercícios logo pela ma-
nhã? 

Lembra-se que eu disse que temos ferramentas 
para melhorar o desempenho nos horários que não 
são os melhores para o rendimento cognitivo?  

A atividade física aumenta a temperatura corpo-
ral e o metabolismo celular, preparando melhor o 
organismo para as atividades. Como Samuel tinha 
características vespertinas, o período matutino era 
menos produtivo. Ao colocar a atividade física pela 
manhã, estaríamos melhorando o desempenho in-
telectual nesse período que, no caso dele, era o tra-
balho. 
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O próximo passo é preencher os horários da ali-
mentação.

Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira
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Hora 6ª feira Sábado Domingo xxxxxxxxx

Como vimos anteriormente, a meditação não é ape-
nas uma sugestão. Ela é parte do Programa de Alto 
Rendimento Cognitivo. 

-
dades diversas. Meditar antes do estudo, com a técnica 
de atenção plena, melhora a capacidade de concentra-
ção e atenção. Meditar antes de dormir, com a técnica 
de relaxamento, melhora a indução do sono. Meditar 
com a técnica MAR (página 157) facilita o processo de 
aprendizagem.
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Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira
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Hora 6ª feira Sábado Domingo xxxxxxxxxxx

semana deixamos sem atividades. 
O descanso e a prática de atividades prazerosas, 

como tocar um instrumento musical, sair com amigos, 
encontrar familiares, ir ao cinema são fundamentais 
para a qualidade da saúde mental e, consequentemen-
te, para obter alto rendimento cognitivo.
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Após oito meses submetido ao programa, repetimos 
a avaliação das funções mentais, a avaliação clínica-la-
boratorial, avaliação do sono, psiquiátrica, nutricional 
e física.

Vamos relembrar a primeira avaliação das funções 
mentais dele? Isso será muito importante porque con-
sideramos esses dados o ponto de partida do programa. 

a evolução que ele teve ao longo do tempo. Veja como 
foi a primeira avaliação:

Habilidades cognitivas

Atenção dividida

Campo visual

Estimativa

Memória auditiva a Curto Prazo

Memória a Curto Prazo

Percepção Espacial

Planejamento

Atenção Focada

Coordenação 0lho-mão

Exploração Visual

Memória Contextual

Memória de Trabalho

Percepção Visual

Reação a Mudança

Atualização

Denominação

Inibição

Memória Visuala a Curto Prazo

Memória Não Verbal

Percepção Auditiva

Reconhecimento

146

387

14

119

107

198

388

424

66

615

69

41

237

115

90

207

78

249

206

35

43

 
Ele tinha um severo comprometimento das funções 

mentais responsáveis pelo rendimento cognitivo, como 
atenção dividida e focada, memória de trabalho, me-
mória contextual, inibição e reconhecimento.
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Após a avaliação das funções mentais, realizamos a 
 Vamos lembrar o 

resultado de alguns exames dele?

Exames Antes

Após oito meses de Programa, veja como foi a evolu-
ção clínica-laboratorial dele:

Exames Antes Depois

2,9

A evolução clínica de Samuel foi fantástica. Levamos 
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os níveis de ferro, vitamina D, magnésio, glicose, insulina, 
-

mos! Agora, ele não estava apenas “normal”, ele estava com 

no desempenho cognitivo dele, como veremos adiante.

Após realizar a avaliação clinica-laboratorial, passa-
mos para a avaliação do sono. 

Vimos que a qualidade, a quantidade e a cronotipia 
do sono interferem diretamente no rendimento inte-

Samuel antes do programa:
Samuel, simplesmente, não tinha as fases mais im-

portantes do sono para o aprendizado (N3 e REM). Seu 
esforço estava sendo em vão.

10:08:54 11:07:46

M

A

REM

N1

N2

N3

N4

NREM

12:06:36 01:05:28 02:04:18 03:03:31 04:02:21 05:01:13

Hipnograma 

programa:
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09:54:46 10:55:16

M

A

REM

N1

N2

N3

N4

NREM

11:55:44 12:56:14 01:56:42 02:57:12 03:57:40 04:58:10

Hipnograma 

05:58:38

Veja no retângulo os pequenos traços. Eles represen-
tam períodos de sono REM durante o exame. Os traços 
dentro do círculo representam períodos de sono pro-
fundo (N3) durante o exame. 

de qualidade. 
Agora, podemos garantir que o conteúdo estudado 

seria armazenado na memória!

Antes do programa, ele dormia quatro horas por 
noite, das 02h30min às 06h30min.

Samuel estava privado de sono, com todas as suas 

manter a atenção, apresentava diminuição da velocidade 

Ao confeccionar o Programa de Alto Rendimento 
Cognitivo, . Vere-
mos o resultado dessa conduta adiante.
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Samuel era vespertino e não estava concentrando 
sua prioridade cognitiva nos melhores horários. Acor-
dava às 06h30min da manhã e, com certeza, passava 
horas “desligado” com pouca produtividade no estudo. 
No programa, ajustamos o horário de dormir e acordar 
e concentramos a atividade cognitiva prioritária no mo-
mento de melhor desempenho!
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-
cional e física. Vamos ver como estavam os parâmetros 
dele antes do Programa:

Parâmetro Antes
Índice de massa corpórea

Percentual de gordura corporal
Relação cintura – quadril

Samuel estava obeso, com percentual de gordura 
corporal muito alto e o metabolismo baixo. Agora va-
mos ver o resultado após oito meses de programa: 

Parâmetro Antes Depois
Índice de massa corpórea

Percentual de gordura corporal 19
Relação cintura –quadril

Veja o poder transformador da dieta e da atividade 
física. Samuel perdeu peso, percentual de gordura cor-
poral, aumentou a massa magra e o metabolismo. Re-
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estado mental do Samuel? Ele estava com ansiedade 
patológica, ingerindo rivotril® para conseguir dor-
mir e ritalina® para estudar.

A ansiedade patológica está intimamente relacio-
nada com o estilo de vida. Ela é a manifestação clí-
nica de um processo inflamatório e oxidatido cere-
bral. Como nosso programa, por meio da dieta, ati-
vidade física, meditação e sono de qualidade induz 
uma resposta anti-inflamatória, o resultado será a 
melhora drástica dos sintomas, sem necessidade de 
medicamentos.

Foi o que aconteceu com Samuel. Com apenas 
quatro meses de programa, o nível de ansiedade 
voltou ao normal. Com as medidas de higiene do 
sono, não houve mais necessidade de rivotril® para 
dormir. Ele passou a acordar bem e disposto e, com 
isso, não sentia mais necessidade de tomar ritali-
na® ou cafeína para estudar. Conseguimos inverter 
a fórmula de insucesso dele:
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Com a correção da qualidade, quantidade e cro-
notipia do sono, com a dieta PARC, o programa de 
atividades físicas, o controle emocional, meditação 
e programa de treinamento cerebral conseguimos:

– diminuir a inflamação e oxidação celular; 
– aumentar a vitamina cerebral (BDNF) respon-

sável pela formação de novos neurônios e conexões;
–- aumentar a massa cinzenta no cérebro em re-

giões responsáveis pela memória; 
– aumentar o número e a atividade das mitocôn-

drias, responsáveis pela energia celular; 
– aumentar a produção de bainha de mielina nos 

neurônios, responsável pela velocidade da trans-
missão de informações no cérebro;

– melhorar a condição cardiovascular e, conse-

células;
– Ajustar a ansiedade para níveis ótimos de ren-

dimento cognitivo.
Após 10 meses de programa, repetimos a avalia-

ção das funções mentais. Vamos analisar comparan-
do-a com a primeira:
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Habilidades cognitivas

Atenção dividida

Campo visual

Estimativa

Memória auditiva a Curto Prazo

Memória a Curto Prazo

Percepção Espacial

Planejamento

Atenção Focada

Coordenação 0lho-mão

Exploração Visual

Memória Contextual

Memória de Trabalho

Percepção Visual

Reação a Mudança

Atualização

Denominação

Inibição

Memória Visuala a Curto Prazo

Memória Não Verbal

Percepção Auditiva

Reconhecimento

146

387

14

119

107

198

388

424

66

615

69

41

237

115

90

207

78

249

206

35

43

Após 10 meses:

Habilidades cognitivas

Atenção dividida

Campo visual

Estimativa

Memória auditiva a Curto Prazo

Memória a Curto Prazo

Percepção Espacial

Planejamento

Atenção Focada

Coordenação 0lho-mão

Exploração Visual

Memória Contextual

Memória de Trabalho

Percepção Visual

Reação a Mudança

Atualização

Denominação

Inibição

Memória Visuala a Curto Prazo

Memória Não Verbal

Percepção Auditiva

Reconhecimento

741

311

649

593

666

133

710

566

131

688

549

444

665

800

719

638

336

621

511

265

128

        

Vamos analisar algumas funções separadamente:
A atenção dividida teve um aumento de 407%, a me-

mória de curto prazo de 522%, a memória não-verbal 
de 148%. Porém, quero analisar mais profundamente 
a memória de trabalho. Essa função melhorou incríveis 
982%! Isso não foi milagre. As funções mentais dele 
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estavam severamente comprometidas. O Programa de 
Alto Rendimento Cognitivo corrige o que está errado 
e introduz medidas de otimização cerebral. Resultado: 

Por que a memória de trabalho é tão importante para 
o rendimento intelectual? Podemos comparar a memó-
ria de trabalho com a memória RAM do computador. 
Quando estamos realizando determinada tarefa, o cé-
rebro traz para a memória de trabalho informações que 

rápido o processamento das informações e a tomada de 
decisão. 

No mundo da informática, um dos parâmetros para 
avaliar se um computador é melhor do que outro é a 
memória RAM. Quanto mais RAM melhor e mais cara 
a máquina.

No cérebro também é assim. Quanto melhor estiver 

Mais rápido estará o processamento das informações. 
Melhor estará o processo de consolidação na memória 
de longo prazo.

Por que a memória de trabalho dele melhorou tan-
to? Porque, para a perfeita execução da memória de 
trabalho, outras funções precisam estar em plenas 
condições, como a atenção, a memória de curto prazo, 
o planejamento, a inibição e o reconhecimento. E, no 
caso de Samuel, todas essas funções melhoraram signi-

melhorasse exponencialmente! 
O resultado do Samuel não me surpreendeu. Ao 
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longo dos meus anos de estudo, percebi que grande 
parte do comprometimento intelectual das pessoas está 
relacionado com o estilo de vida. As pessoas estão pa-
gando um alto preço cognitivo porque estão dormindo 

desempenho intelectual.
Quando as pessoas me procuram, interessadas no 

Programa, no primeiro contato que tenho com elas já 
imagino como será o resultado da primeira avaliação 
das funções mentais. Elas chegam com semblante can-
sado, olheiras e acima do peso. Só de olhar, sei que ela 

E, consequentemente, o rendimento cognitivo está pre-
judicado.

Essas pessoas apresentam as mesmas histórias. 
Muito esforço e poucos resultados. Sentem-se frustra-
das e deprimidas. Muitas se acham “burras” e querem 
desistir. Outras não sabem para onde ir. Muitas caem 

-
ção dos seus problemas em ninguém. Ela está em suas 
mãos. E o ponto de partida é o conhecimento!
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 Hoje em dia, as pessoas realmente estão mais preocupa-
das com hábitos saudáveis de vida. As revistas, os jornais, 
a imprensa especializada cada vez mais publicam matérias 
relacionadas a esse tema. Programas de TV surgem a cada 
dia. Blogs e canais na internet surgem aos milhares.

Porém, o problema é que os conhecimentos ainda 
estão separados uns dos outros. Como assim? O nutri-
cionista sabe tudo de alimentação, mas não sabe de me-
dicina do sono. O psiquiatra sabe tudo para controlar 
a ansiedade patológica, mas não entende de nutrição. 
O terapeuta conhece todas as ferramentas de controle 
emocional, mas não entende de práticas de atividade fí-
sica. Assim vai... Então, o que vejo as pessoas fazendo?

Elas procuram o nutricionista para se alimentarem 
melhor. Realmente passam a ingerir alimentos mais 
saudáveis, mas não cuidam das outras variáveis. Por 
exemplo, elas comem melhor, mas continuam dormin-
do mal. Elas comem melhor, mas continuam estressa-
das. Elas comem melhor, mas continuam sedentárias.

E os ansiosos? Eles procuram os psiquiatras para 
aliviarem os sintomas desagradáveis e incapacitantes 
da ansiedade patológica. De fato, dependendo do ní-
vel da ansiedade, temos de medicá-la, mas a pessoa, 
ilusoriamente, acha que somente com o remédio terá 
seu problema resolvido. Ela continua comendo mal, 
dormindo mal e sedentária. O medicamento é impor-
tante, mas ele não vai melhorar os traços psicológicos 
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de ninguém. Não vai ensinar ninguém a meditar. Não 
vai ensinar ninguém a se alimentar melhor. Não vai au-
mentar sua taxa de metabolismo. 

O segredo do Programa de Alto Rendimento Cogni-

soma das partes que a compõe. 
Eu sempre digo que os efeitos de uma boa conduta po-

dem ser neutralizados por uma má conduta. Por exemplo, 

-
tituir medidas isoladas de saúde. Claro que é melhor que 

O PARC, ao associar todas as ferramentas capazes 
de potencializar o rendimento cognitivo do ser huma-

Plena! Saúde Plena!

dramática do antes e depois do Samuel. 
Como resultado dessa transformação, ele começou 

-
mente, tivemos a notícia de que ele foi aprovado em um 

cargo de autoridade pública!
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Onde começou o problema de baixo desempenho in-
telectual do Samuel?

Na família e na escola. 
Os pais, não por maldade, mas por falta de conhe-

ao alimentá-los com itens ricos em açúcares, gordura 
trans, farinha branca, glúten, refrigerantes, alimentos 

Emburrecem-nos ao não estimularem a prática de ati-
vidades físicas. Emburrecem-nos ao não controlar o ní-
vel de estresse familiar. Emburrem ao não priorizarem 
uma boa noite de sono.

Fico triste quando estou em algum restaurante e 
vejo no prato de crianças batatas fritas acompanhadas 
de refrigerantes. Comendo bolos, doces e pudins. 

Fico imaginando o que está acontecendo no cére-
bro dessas crianças e o comprometimento intelectual 
que elas terão, e que seus pais nem imaginam. Lem-
bre-se sempre que uma coisa mal feita pode neutrali-
zar a bem feita. 

saúde materna. A gestação e os dois primeiros anos de 
vida são cruciais para o desenvolvimento intelectual do 
futuro adulto. O Programa de Alto Rendimento Cog-
nitivo, aplicado desde o nascimento, é capaz de gerar 
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tem mais jeito? 
Tem! Devido ao fenômeno da plasticidade neuro-

nal, recentemente descoberto, sempre é tempo para 
recuperar nosso cérebro! Hoje sabemos que novos 
neurônios podem ser produzidos em qualquer idade. 
Basta oferecermos os estímulos adequados, como to-
dos aqueles que aumentam a “vitamina cerebral” – O 
BDNF (sono de qualidade, alimentos, atividade física, 
meditação, treinamento cerebral). 

maltrata seus neurônios, menor a taxa de recuperação. 
Por isso, a necessidade de aplicarmos o Programa de 

Alto Rendimento Cognitivo o mais precocemente pos-
sível. Por exemplo, uma mulher que vive sob as orienta-
ções do programa terá uma gravidez de altíssima quali-

Quando essa criança atingir a fase adulta, terá no-

-
cia começa “em casa”, com o exemplo dos pais. 

E a escola?
Costumo dizer que, além do mau exemplo familiar, 

a segunda maior causa de insucesso na vida das pes-
soas é a escola. 

-
sucesso dele era que ele tinha estudado a vida inteira 
em escolas. Ele não entendeu minha colocação e per-
guntou-me: “Como assim? Teria outro lugar para estu-
dar a não ser em uma escola?”

Minha resposta foi: “infelizmente, não!”
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-
mação, vou lhe contar uma história pessoal.

Assim que terminei a elaboração do Programa de 
Alto Rendimento Cognitivo, comecei a procurar as 
principais escolas da minha cidade. Tinha em mente 
que elas seriam as primeiras a se interessarem, pois, 

novas matrículas. Para minha surpresa, a grande maio-
ria dos diretores pedagógicos não me recebeu. Até que, 

região resolveu me ouvir.
Preparei uma bela apresentação e fui para a reu-

nião. Falei durante uns 30 minutos o que seria o pro-
grama. Ele ouviu pacientemente, sem emitir uma úni-
ca palavra. 

Quando terminei, não tinha ideia do que ele tinha 

ele começou a falar: “Achei muito bom o seu programa, 
mas não temos interesse. Nosso objetivo aqui é levar 
conteúdo aos nossos alunos, o que passar disso orien-
tamos a buscar fora do colégio”. Ele se levantou, aper-
tou minha mão e saiu da sala.

-
lador e uma vontade de chorar. Será que todos os anos 
que me dediquei à pesquisa e à elaboração do programa 
foram em vão? Confesso que me deu vontade de desis-

Elas acham que o aprendizado ocorre somente a 
partir de um excelente método pedagógico, excelen-
tes professores e excelente estrutura física. Investem 
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pesadamente nessas variáveis e se esquecem do básico. 
O que a escola sabe de nutrição? O que a escola sabe de 

-
cia? Nada. Por seus integrantes não conhecerem nada 
disso, não dão importância. A primeira coisa que uma 
escola deveria fazer, ainda na matrícula do aluno, é a 
avaliação das funções mentais. As escolas não conhe-
cem o conceito da “pirâmide do conhecimento”.
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 Capítulo 4:
 

Otimização cerebral

Treinamento
Emocional

COACH

Após anos de pesquisa, elaborei o conceito de pi-
râmide do conhecimento. O que adianta uma 
escola investir em excelentes professores se o 

aluno está dormindo em sala de aula? O que adianta a 
escola investir nos melhores métodos pedagógicos se 

adianta a escola investir na melhor estrutura física se 
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seus alunos estão ansiosos e depressivos?
A pirâmide do conhecimento segue a lógica do 

aprendizado. Primeiro, temos de garantir que o aluno 
esteja em plenas condições  de aprendiza-
do. Quanto melhor estiver seu estado biológico, me-
lhor estarão suas condições para o aprendizado. Por 
isso, denomino a base da pirâmide de “otimização ce-
rebral”. O que seria a otimização cerebral?

 A medicina tradicional trabalha apenas com dois 
conceitos: o normal e o patológico. Diante do resulta-
do de um exame laboratorial ou de imagem, a medici-
na tradicional lhe enquadrará em apenas uma dessas 

-

diagnóstico.  Vejamos o exemplo da insulina no caso 
do Samuel.

A insulina dele, antes do programa, estava em 18. 

esse exame (aqueles números que aparecem logo 
abaixo do resultado) são de 3 a 21. Portanto, qual a 
conclusão lógica desse resultado? Ora se o resultado 

normal, ou seja, Samuel não está doente. De fato, Sa-
muel ainda não estava doente, mas estava muito longe 
do “ótimo”.

Aqui introduzo outro conceito da medicina moder-
na: o estado otimizado da saúde. Agora temos o nor-

-
rém, muito mais perto da doença do que do ótimo.
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dentro de um espectro. Em uma extremidade estará o 
índice do limite entre o normal e a doença e na outra 
entre o normal e o ótimo. Vamos usar como exemplo 
o resultado do exame da insulina do Samuel. Veja a 

 
 

Nível de insulina no sangue

3 21

Observe que Samuel poderia ser considerado “nor-
mal” ou “não doente” em qualquer lugar desse espectro. 
Porém, quanto mais próximo do “21” ele estiver mais 
próximo da doença ele estará, e quanto mais próximo 
do “3” ele estiver mais próximo do ótimo ele estará, pois 

baixa melhor. Esse é o conceito que o Instituto PARC 

um consultório médico com a insulina de 18 e ouve de 
seu médico que está tudo bem, porque, para ele, está 
tudo bem mesmo. Anormal seria apenas se ela estivesse 
acima de 21. Ele não lhe orienta em nada. Para mim, 

do ótimo.
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Por isso, digo que a base da pirâmide do conheci-
mento é o estado de “otimização cerebral”, onde todas 
as funções biológicas estarão no estado ótimo e não 
apenas no normal. 

Lembra-se para quanto foi a insulina do Samuel 
após o programa? Após a dieta, atividade física e cor-
reção da má qualidade do sono conseguimos reduzir de 

causou no cérebro dele?

de todas as funções mentais que impactam diretamen-
te no rendimento intelectual. Assim, garantimos o pri-
meiro passo para o aprendizado de qualidade. O segun-
do passo é o treinamento emocional.
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Como vimos, o estado emocional impacta direta-
mente o rendimento cognitivo. A ansiedade patoló-
gica prejudica a atenção, a concentração e a memo-
rização. Aumenta o número de erros e o tempo gasto 
na execução das tarefas. 

As pessoas estão buscando nos medicamentos 
psiquiátricos o equilíbrio das emoções, mas elas es-

-

-
nal, mas pagam um alto preço por isso. O objetivo 
do treinamento emocional é aumentar sua capacida-
de de enfrentamento e superação do estresse. Para 

-
cos e desenvolver métodos de aceitação e superação. 

-
-
-

nas, como a psicologia e a sociologia, da física. Re-

descrever a capacidade de algum material, quando 
submetido ao estresse (altas temperaturas, pressão, 
etc.), e não se deformar. 

Por exemplo, se pegarmos uma barra de ferro 
e colocá-la dentro de um sistema de pressão que 
aumenta progressivamente, chegará determinado 
momento que a barra começará a se deformar e, se 
continuarmos a aumentar a pressão, chegará um 
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momento que ela se partirá. E, mesmo retirando a 
pressão posteriormente, essa barra nunca mais vol-
tará ao seu estado original.

Se nesse mesmo sistema de pressão, colocarmos 
uma barra de ouro o resultado será diferente. Ao 
aumentarmos a pressão, a barra de ouro também 
começará a se deformar. Porém, o nível da pressão 
para partir o ouro será bem maior do que aquela que 
foi necessária para partir o ferro. Isso significa que 
o ouro é mais resiliente que o ferro, sendo uma das 
características que o torna mais valioso.

Vamos transferir esse conceito para o ser huma-
-

soas “ouro”. Duas pessoas, submetidas às mesmas 

mais cedo. O que significa “partir” para o ser hu-
mano? Adoecer. Doenças mentais, como depressão 
e ansiedade, ou físicas, como hipertensão, diabetes 
e tumores podem aparecer. Isso é o “quebrar do me-
tal”. A partir desse momento, mesmo retirando o fa-
tor estressor, a pessoa já estará doente, precisando 
de ajuda.

o sucesso. No caminho da realização de seus sonhos 

“ouro” terão mais chance de realizá-los. Como trei-

-
cos de sua personalidade, porque é exatamente nes-

-
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tressante. Pessoas que tendem a antecipar o futuro, 
que funcionam como se tudo fosse “oito ou oitenta”, 
que não toleram a frustração, são muito sensíveis 
às críticas ou se importa com tudo o que se diz dela, 
são extremamente vulneráveis ao estresse.

A psicoterapia é a ferramenta mais apropriada 
para o treinamento emocional, mas, para isso, o 
cliente terá que demonstrar muita força de vonta-
de para “se mudar”. Não tem jeito, o caminho do 
sucesso passa pelo amadurecimento de nossa per-
sonalidade.
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A palavra coach, infelizmente nos últimos anos, per-
deu seu sentido original. Pessoas com receitas mágicas 
para o sucesso, conhecidas como “gurus”, se apodera-

para ajudarem pessoas a alcançarem suas metas. É o 
ápice da pirâmide. 

Como disse anteriormente, os alicerces da pirâmide, 
que são a otimização cerebral e o treinamento emocio-
nal, são essenciais para que essas técnicas sejam efetivas 
em seus propósitos. Um aluno que esteja em condições 
biológicas plenas e com ferramentas otimizadas de con-
trole emocional terá excelentes condições de construir o 
conhecimento e atingir suas metas. Isso é sucesso!
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Os gurus desenvolvem “métodos poderosos de su-
cesso” que servem para todos. Prometem caminhos fá-

Os gurus fazem palestras baseadas em conteúdo 
emocional. Eles precisam provocar emoções para ven-

-
-

centemente, li um best-seller, com milhares de cópias 
vendidas no mundo inteiro, prometendo que o segredo 
do sucesso é acordar bem cedo pela manhã. O autor 
conta uma história típica dos gurus: vários momentos 
de sucesso, intercalados com momentos de fracasso. 
Até que, por último, estava à beira do abismo e desco-
briu a fórmula mágica. 

No caso desse autor, em meio à desgraça, ele teve 
uma repentina ideia: “vou começar meu dia bem cedo, 
cheio de energia, e tudo vai mudar”. Ele passou a acor-
dar bem cedo, e o sucesso começou a chegar a sua por-
ta. Então, ele desenvolveu uma teoria, baseado única e 

a pregar como uma verdade universal. Ele começou a 
coletar alguns relatos de pessoas que aplicaram o mé-
todo em suas vidas e tiveram sucesso e pronto. Sua tese 
estava validada! Eis mais um segredo do sucesso! 

As livrarias estão abarrotadas desses tais segredos. 
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essa teoria que desenvolvi acima. Perguntei qual era a 
razão de ela ter me procurado. Ela  disse: “preciso de 
sua ajuda para conseguir acordar bem cedo”. Ela me 
procurou exatamente porque tinha lido o livro que con-
dicionava o sucesso ao hábito de acordar cedo. Ela con-
seguiu executar essa recomendação por uma semana. 
Após esse período, começou a se sentir muita cansada 

trabalhar e voltou a sua rotina anterior, de acordar às 
08 horas da manhã. 

Porém, o autor, de forma muito covarde, relacio-
nou o sucesso ao acordar cedo. Então, na cabeça dessa 
cliente, uma vez que ela não conseguia acordar cedo, ela 
estava destinada ao fracasso. E, pior, ela jamais descon-

-
ro que o problema deveria estar com ela!

Eu comecei explicando para ela os conceitos da me-
dicina do sono, principalmente a cronotipia (ver capí-
tulo medicina do sono). Que existem pessoas que nas-
cem biologicamente condicionadas a funcionarem me-
lhor em determinado momento do dia. Falei para ela 
dos matutinos, dos vespertinos e dos intermediários. E, 
se, ainda que o segredo do sucesso fosse acordar cedo, 
isso serviria apenas para os matutinos.

Somente pela história dela, não precisávamos nem 

-
mos que ela era vespertina. Ela jamais acordaria cedo. 
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Muito menos com energia para fazer todas as atividades 
propostas no método. Ela estava extremamente frus-
trada, desanimada e achando que nunca teria suces-
so. Expliquei para ela o quão covarde são esses livros e 
orientei que ela concentrasse suas atividades cognitivas 
em seus melhores horários de rendimento. Esse sim é 
parte do segredo do sucesso! Não há receita de bolo. O 

para seu vizinho. O Programa de Alto Rendimento Cog-
nitivo é altamente individualizado, respeitando as ca-
racterísticas de cada um.

E, os casos de sucesso relatados no livro? São falsos? 
Acredito que não. Mas, com certeza, foram somente 
os matutinos que enviaram suas histórias de sucesso. 
E, os milhares de vespertino? Entraram em depressão 
acreditando que o problema era com eles. O autor nun-
ca soube desses casos.

Dicas para reconhecer “falsos segredos do sucesso”:
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Muitos me perguntam qual seria o formato da escola 
ideal. Eu respondo: “
que existe.” Enquanto as escolas estiverem preocupa-
das somente com o conteúdo e métodos pedagógicos 

-
-

palmente, para os alunos. A escola que não se preocupa 
com o rendimento intelectual de seus alunos esforça-se 
em vão. O que adianta uma belíssima aula para um alu-
no que pode até estar acordado na frente do professor, 
mas com o cérebro desligado?

Ao mesmo tempo, é praticamente impossível exigir 
do professor todo conhecimento relacionado à área da 
saúde. Não tem como nossos docentes dominarem áre-
as como nutrição, psicologia e medicina do sono. En-
tão, qual a solução?

Levar a equipe de saúde para dentro da escola. Ou, levar 
a escola para dentro da saúde. Melhor ainda, uma única 
instituição composta por metade educação e metade saúde. 

-
-

tria, psicologia, nutrição, educação física, meditação 
etc.) são aplicados para o melhor desempenho da área 
educacional. 

O instituto PARC não é uma instituição de ensino. 
-
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vimento da educação. É a educação lado a lado com a 
saúde! Quer um exemplo de como funciona?

O instituto não está interessado em ter apenas os me-
lhores professores, métodos pedagógicos e estrutura de 
ensino. Quando um aluno nos procura, a primeira coisa 

-
çamos com a avaliação das funções mentais e, logo em 
seguida, realizamos o teste da cronotipia. Considero o 
estudo da cronotipia um dos mais importantes pilares 
do Programa, pois, quando o aluno é direcionado a es-
tudar nos seus melhores horários de rendimento, ga-
rantimos que ele estará na escola no “horário nobre” da 

alocados no período da manhã, os vespertinos à tarde 
-

cam seus melhores horários de rendimento. 
Quanto à avaliação das funções mentais, não consi-

go entender como uma escola faz matrículas de alunos 
sem saber como estão suas capacidades de atenção, 
concentração, memória e raciocínio.  

Todas as escolas deveriam se preocupar com isso. 
Até para se resguardarem de eventuais insucessos. Um 
aluno, como Samuel, não teria rendimento intelectual 
adequado em nenhuma escola. Sem saber que estava 
bastante comprometido, o natural seria culpar a escola 
e os professores.

Além dessas etapas, o alunos recebem toda a pres-
crição do Programa de Alto Rendimento, como a die-
ta PARC e o programa de atividades físicas. Depois de 
garantidas as bases da pirâmide do conhecimento, faz 
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sentido o investimento em recursos humanos e físicos 
no aprendizado!

Fechamos a Pirâmide do Conhecimento
precisa de rendimento cognitivo, independentemente 

-
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Lembra-se que na introdução eu contei parte da mi-
nha história?

 Não foi por acaso, muito menos para me vanglo-
riar. Foi para demonstrar como o Programa de Alto 
Rendimento Cognitivo funciona. Diferentemente dos 
“gurus”, eu não tive uma história dramática de suces-
sos e fracassos. Eu não lhe induzi a fortes emoções. Eu 

minha tese. As recomendações do programa não são 
iguais para todo mundo, ao contrário, o sucesso dele 
depende de adequá-lo à individualidade de cada um, 
como vimos no conceito de cronotipia. Por que então 
contei minha historia?

-
nas intuitivamente, aplicou grande parte do PARC em 
mim! Ao estimular as medidas de higiene do sono, ele 
garantiu qualidade e quantidade adequadas ao meu 

acordar. Nesse caso, o problema foi a escola e não meus 
pais.  Minha escola não oferecia o período vespertino 
para estudar. Além disso, obrigava os alunos a chega-
rem até às 06h45min da manhã. Um verdadeiro crime 
contra o adolescente. 

Hoje acredito que as escolas não fazem isso por mal-
dade, mas por acreditarem que estão condicionando os 
alunos a terem disciplina. A sociedade criou o conceito 
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que o bom trabalhador é aquele que acorda muito cedo 
e disposto, que,  às 8horas da manhã já realizou muitas 
tarefas. É o culto da manhã.  Grande engano! As esco-
las, ao estimularem isso, estão prejudicando o apren-
dizado dos estudantes. O adolescente, biologicamente, 
tende a ser vespertino. Essa característica é determina-
da geneticamente. Não há nada que se faça para alte-
rar isso. Claro que existem os adolescentes matutinos, 
mas, a maioria, vai ter um comportamento vespertino. 

no início da vida adulta. Portanto, os colégios que se 
dispõem a educarem adolescentes deveriam repensar 
seus horários de funcionamento. Quanto à cronotipia, 
eu não estudava nos meus melhores horários, uma 
pena...

E, a alimentação? Minha dieta era praticamente rica 

de não ingerir muitos alimentos industrializados, como 
refrigerantes e embutidos. Meu cérebro agradecia.

Além da alimentação, eu praticava atividades físicas 
regulares desde a infância. Como vimos, meu BDNF 
era muito estimulado e, consequentemente, a formação 
de neurônios e conexões neuronais. Eu tinha enorme 
facilidade para memorizar novas informações. Minha 
velocidade para processar informações era extrema-
mente elevada!

Quando eu comecei a pesquisar sobre o Programa de 
Alto rendimento Cognitivo lembrei a minha infância e 

-
zão do estilo de vida que meu pai estabeleceu para mim.
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Denomino medicamentos inteligentes aquelas 
substâncias desenvolvidas a partir de moléculas 
do próprio organismo. Por exemplo: dipirona, 

®) não 
são medicamentos inteligentes. Ninguém possui essas 

® no cérebro. As pessoas inge-
-

cias, mas sim devido ao efeito farmacológico indireto 
dessas substâncias. Vou dar o exemplo da depressão:

Uma das causas da depressão é a diminuição de 
neurotransmissores no sistema nervoso central, como 
a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Quando 
alguém toma um antidepressivo, ao chegar ao cérebro, 
ele atuará de forma indireta na produção desses neu-
rotransmissores, fazendo com que a pessoa melhore o 
humor. O antidepressivo não é a própria serotonina ou 
dopamina. Quando esses medicamentos chegam às cé-
lulas, elas reconhecem como algo estranho ao organis-
mo. Tem algo pior ainda: essas substâncias não atuam 
somente onde queremos, que, nesse caso é o cérebro, 
mas são espalhadas para todas as outras células do or-
ganismo, e é exatamente esse fenômeno que é respon-
sável pelos efeitos colaterais.
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E, os medicamentos inteligentes? Como eles atuam?
Antes de falarmos dos medicamentos inteligentes, 

precisamos saber quais são as substâncias do nosso 
organismo que são fundamentais no processo da in-

será do que a potencialização dessas substâncias que já 
existem no organismo e participam de processos bioló-
gicos, como memorização, atenção e concentração.  

Ao isolarmos essas substâncias e as transformarmos 
-

cesso biológico, não correremos o risco de efeitos co-
laterais, pois nossas células não irão “estranhar” essas 
moléculas. Perfeito, não? Portanto, os medicamentos 
inteligentes, quando usados em doses corretas, são 
isentos de efeitos colaterais e  não apresentam con-
traindicacão.

Agora, vou mostrar algumas substâncias chaves no 
-

zadas como medicamentos inteligentes e potencializar 
seu rendimento cognitivo.

A carnitina é uma molécula formada a partir de dois 
aminoácidos: a lisina e metionina. Não há consen-
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a consideram como vitamina. Ela é derivada tanto de 
fontes alimentares (carnes e produtos lácteos) quanto 
da produção endógena. Os principais órgãos produto-
res de carnitina são o fígado, os rins e o cérebro. 108

A principal função da carnitina é participar do me-
tabolismo das moléculas de gordura. Ela transporta os 
ácidos graxos de cadeia longa, como as gorduras da fa-
mília do ômega 3, para dentro das mitocôndrias. Lem-

da célula e sua principal função é a produção de ener-
gia.109 Portanto, a carnitina é fundamental na produção 
de energia a partir das moléculas de gordura. Ela é con-
siderada uma “fat burner” ou queimadora de gordura.

A molécula de energia do corpo é conhecida como 

vão virar ATP. Vão virar energia. Ela é a molécula que 
nossas células utilizam  para executarem suas funções. 
O ATP é produzido na mitocôndria a partir dos alimen-

em torno de 130 ATPs, enquanto uma molécula de gli-
cose gera 38 ATPs. Ou seja, a gordura é aproximada-

110

Aqui está um dos segredos do programa PARC. Nós 
treinamos sua célula a utilizar mais as gorduras do que 
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os carboidratos para a produção de energia. Como faze-
mos isso? Principalmente através da dieta e da ativida-
de física. Ao reduzirmos a quantidade de carboidrato, 
o organismo começa a utilizar a gordura como fonte 

-
ra como fonte de energia, sua vida nunca mais será a 
mesma!

Mas, as pessoas me perguntam sempre: “Se eu redu-
zir o consumo de carboidrato, eu não vou entrar em 
hipoglicemia?”

-

no fígado, a regulação do açúcar no sangue é perfeito. 
Nós não precisamos ingerir carboidratos para manter 
a glicemia normal. Nosso fígado é capaz de produzir o 
açúcar de que precisamos!

-
poglicemia. Agora se suas células são habituadas a uti-
lizarem o carboidrato como principal fonte de energia, 

-
geri-los. O carboidrato lhe empurra para o carboidrato. 

A prova disso, é que atletas de alto rendimento, de 
provas longas, como maratonas, não usam glicose para 
a obtenção de energia, caso contrário, eles teriam que 
se alimentar  a cada 30 minutos de prova. Seria invi-
ável. Esses atletas são induzidos a utilizarem energia 
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das gorduras! Eles conseguem participar de provas que 
duram horas, cheio de energia!

Costumo comparar uma prova de concurso ou 
-

rebro a usar a glicose como fonte principal de ener-
gia, quando ela diminuir na sua corrente sanguínea, 

-
ção da capacidade de atenção, concentração e da 
memória. É isso que acontece durante uma prova. 
Por isso, alguns especialistas preconizam levar bar-
rinhas de cereais. Para manter o nível da glicemia 
normal, mas há algo muito melhor que isso. Se seus 
neurônios forem treinados a utilizar gorduras para 

-

perceberá!
A carnitina, ao transportar a gordura para dentro 

da mitocôndria, potencializa o processo de geração de 

ela é um “medicamento inteligente”. Primeiro, porque 
a temos naturalmente no organismo e, segundo, por-
que ela participa de um processo biológico fundamen-

carnitina, otimizamos o desempenho cerebral!

revisão sistemática, publicada em 2003, em uma das 
Interna-

tional Clinical Psychopharmacology, avaliou se a car-
nitina era superior ao placebo na população com com-
prometimento cognitivo leve e portadores da doença de 
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Alzheimer. A conclusão foi taxativa: “Nossa meta-aná-
lise de estudos controlados por placebo encontraram 

em comparação com placebo, e isso foi visto tanto 
nas avaliações psicométricas das escalas, quanto na 
melhora clínica global. Nossos resultados positivos 
são importantes no fornecimento de uma perspectiva 

. 111 

demonstrado que a L-Acetil-Carnitina tem ação antide-
pressiva e neuroprotetora.112

Existem no mercado, duas apresentações de Carni-
tina. A L-carnitina e a L-acetil-carnitina. Segundo pes-
quisas, a L-acetil-carnitina penetra com mais facilidade 
no sistema nervoso central, sendo mais indicada para a 

113

As gorduras não são todas iguais. Elas são divididas 
em saturadas, monoinsaturadas e poli-insaturadas. 

-
ganismo.  Na proporção adequada, todas são importan-
tes  para o pleno funcionamento das células.

As gorduras saturadas são encontradas principal-
mente nos produtos de origem animal, como carnes, 
pele de carnes,  leite, manteiga, etc. As gorduras mo-
noinsaturadas são encontradas nos azeites, algumas 
nozes, abacate, etc. As gorduras poli-insaturadas são 
encontradas principalmente nos peixes, óleo de peixe e 
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castanhas. De acordo com a I Diretriz sobre o consumo 
de gorduras e saúde cardiovascular, publicada em 2013 
na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia,114  o con-
sumo excessivo de gorduras saturadas está relaciona-
do com aumento do colesterol LDL (“colesterol ruim”), 
aumento da pressão arterial, desenvolvimento ou pio-
ra do diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, aumento de 
eventos cardiovasculares, como infarto agudo do mio-

as repercussões, inclusive no cérebro como vimos an-
teriormente). O indicado é que limitemos em até 10% o 
consumo calórico diário, sendo o ideal em torno de 7%.

Ao mesmo tempo em que a diretriz prega a redução do 
consumo das gorduras saturadas, ela preconiza que a maior 
parte do consumo das gorduras seja de mono-insaturadas 
e poli-insaturadas. Essas gorduras reduzem o “colesterol 
ruim”, ajudam a controlar o diabetes mellitus tipo 2, me-
lhoram o controle da pressão arterial, reduzem os eventos 

Quanto ao ômega 3, que é um tipo de gordura po-
li-insaturada, as  moléculas mais importantes dessa 
família são o EPA (ácido eicosapentaenoico) e o DHA 
(ácido docosahexaenoico). Apesar de serem moléculas 
naturais ao organismo, nós não produzimos essas gor-
duras, portanto dependemos exclusivamente da fonte 
dietética (peixes de águas frias e profundas, óleo de pei-
xe, azeite). 

-

Sabemos que 60% do nosso cérebro é composto por 
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gorduras. Desse total, 40 %  é de DHA.115  O DHA é de 
extrema importância para o desenvolvimento cerebral 
e o rendimento cognitivo. Ele está presente nas mem-
branas dos neurônios (melhorando a comunicação en-
tre eles), na membrana das mitocôndrias, na forma-
ção de novos neurônios, na expressão de alguns genes 
responsáveis pela neuroproteção e geração de energia 
cerebral.116

cérebro. Inúmeros estudos comprovam a relação entre 
uma maior quantidade de DHA no cérebro com uma 
maior capacidade de aprendizado e memorização.117,118 

gravidez, lactação e nos primeiros anos de vida melho-
ram o rendimento cognitivo e o desenvolvimento psico-
motor das crianças.119,120 Portanto, o DHA é um “medi-
camento inteligente”. 

Outro “medicamento inteligente” é o ácido alfa-li-

do cérebro. Recomendo dois produtos para suplemen-
tação visando a otimização cerebral: O ômega 3 com 
maior proporção de DHA em relação ao EPA e o ácido 

Por que suplementar? De acordo com a American 
Heart Association, a quantidade ideal de ômega 3 a 
ser consumida diariamente é 2 a 4 gramas/dia.121 Para 
que nós atingíssemos essa quantidade precisaríamos 
de aproximadamente 3 latas de atum por dia. Parece 
inviável, não?
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A PQQ é uma molécula que atua em várias reações 
enzimáticas do corpo, principalmente nas membranas 
das mitocôndrias.  É um dos mais potentes antioxi-
dantes que existe.122 Recentemente descobriu-se que 

-
tocondrial, isso é, a formação de novas mitocôndrias. 
Lembra-se delas? Mitocôndria é energia! Mitocôndria 

A PQQ, juntamente com a atividade física e a res-
trição calórica, tem o poder de aumentar o número e a 
qualidade das mitocôndrias.123,124

PQQ em aumentar o rendimento cognitivo. Uma pes-
quisa realizada no Japão, em 2007, com 71 pessoas en-
tre 40 e 70 anos de idade, demonstrou que a PQQ foi 

-
ria, da atenção e da concentração em relação ao place-
bo. Quando associada à Conzima Q10 (outro “medica-
mento inteligente”) o resultado foi ainda melhor.125

A PQQ é encontrada principalmente nos seguintes 
alimentos:  salsa, natto, soja, espinafre, pimentão verde, 
kiwi, mamão e tofu.126 Nos países ocidentais, não se tem 

-
sa molécula tão importante. É aqui que ela se torna um 
“medicamento inteligente”. 

Quando o suplementamos com PQQ, oferecemos ao 
nosso organismo quantidades ótimas dessa molécula. 
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A PQQ promoverá a proteção das células e das mito-
côndrias contra oxidação, aumento do número e quali-
dade das mitocôndrias. Resultado: potencialização do 
rendimento cognitivo.

Os microorganismos que habitam nosso corpo são 
denominados de microbiota. A maior parte do micro-
bioma vive no trato gastrintestinal e é composta de 
aproximadamente 100 trilhões de microorganismos, 
contendo 100 vezes mais genes do que nosso geno-
ma.127 Até pouco tempo atrás, dava-se pouca importân-
cia para a presença desses microorganismos no intes-

um papel importante no eixo intestino-cérebro, poden-
do alterar as funções mentais e até o comportamento. 
Um intestino saudável é fundamental para manter as 
funções do sistema nervoso central saudáveis. Eu não 
tenho dúvidas que muitos sintomas neuropsiquiátricos 
começam no intestino.

O primeiro estudo que demonstrou a relação entre 
a microbiota intestinal e o sistema nervoso central foi 
realizado pelo pesquisador Sudo, em 2004, em camun-
dongos.128 Os animais totalmente livres de microbiota 
apresentavam aumento da resposta ao estresse e di-
minuição dos níveis de BDNF “a vitamina cerebral”. A 
conclusão do estudo foi que a presença da microbiota 
intestinal interfere diretamente em funções no sistema 
nervoso central. Recentemente, pesquisadores desco-
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com distúrbios do SNC em humanos, como a doença de 
Parkinson e o autismo.29-131 

-
bióticos são “microrganismos vivos que, quando ad-
ministrados em quantidades adequadas, conferem 
um benefício à saúde do hospedeiro”.132-133 Alguns tipos 

gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritá-
vel (SII).134-135

psiquiátricos e melhora cognitiva. 
Como os probióticos modulam a atividade cerebral? 

Segundo os estudos, eles afetam diretamente a bioquí-
mica do cérebro, modulando os níveis de BDNF, da se-
rotonina e dopamina.136-139 Além de afetar diretamente 
o cérebro, os ganhos cognitivos ocorrem pela redução 

140-141 e do cortisol.142 
É verdade que muitos estudos ainda precisam ser 

feitos, principalmente com seres humanos e compa-
rando com placebo. Há algumas perguntas que ainda 
precisam ser respondidas como: quais as cepas de mi-
cro-organismos que são melhores para o cérebro? Qual 

-
ais não deixam dúvidas quanto ao benefício dos probi-
óticos para a saúde do sistema nervoso central. 
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 Capítulo 6: 

As possibilidades de interferir nos sistemas bio-

manipulações genéticas ao desenvolvimento de 

-
dular o sistema nervoso central em busca de mais in-

-
derão ser utilizadas para potencializar o rendimento 
intelectual das pessoas:

O grande objetivo dos geneticistas é descobrir quais 
genes são responsáveis por determinado comporta-
mento biológico. Nem sempre um gene determina um 
fenômeno. Na maioria das vezes, um fenômeno bio-

é determinada por múltiplos genes. aqui É nisso que 
-
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muitas perguntas que ainda precisam ser respondidas 
antes de iniciarmos a corrida pela manipulação gené-
tica em busca dos super cérebros. Quais são os genes 

inibidos? Quanto deveremos estimular ou inibir? A 
manipulação direta dos genes não é a única forma de 
manipulação genética. A atividade física, a nutrição, o 
sono, a meditação, a psicoterapia são formas indiretas 
de manipulação genética. Todas essas atividades são 
capazes de alterar a expressão de nossos genes, produ-
zindo moléculas potencializadoras de saúde. 

“Alimentos inteligentes” não são apenas aqueles 
com propriedades funcionais capazes de potencializar 

e antioxidantes. Esses alimentos são conhecidos como 
“funcionais”.

Denomino de “alimentos inteligentes” o futuro da 
alimentação humana. Em um futuro bem próximo, te-
remos a nossa disposição alimentos enriquecidos com 
moléculas otimizadoras para o desempenho intelectu-
al. O Instituto PARC tem uma linha de pesquisa volta-
da somente para o desenvolvimento desses produtos. 
Acrescentamos várias moléculas aos alimentos em bus-
ca de melhores resultados cognitivos. Em breve, alguns 
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Atualmente, é possível estimular o cérebro sem a ne-
cessidade de abrir o crânio. 

Basicamente, temos duas formas para fazer isso: a 
partir de estímulos elétricos ou estímulos magnéticos. 

A primeira técnica chama-se estimulação elétrica 
transcraniana, que pode ser por corrente contínua ou 
alternada, e a segunda, estimulação magnética trans-
craniana.

A Estimulação Magnética Transcraniana foi desen-
-

cia e a física.

 Todo o funcionamento cerebral depende da comuni-
cação entre os neurônios, que é feita através dos neuro-
transmissores. Porém, essa descoberta é relativamente 
recente. Antigamente, acreditava-se que os neurônios 

-
mente após décadas de pesquisas é que se descobriu 
que existe um espaço entre os neurônios, chamado de 
sinapse ou fenda sináptica e que a comunicação entre 
eles se dá por meio de estímulos físico-químicos.

A primeira prova de que os neurônios se comunica-
vam através de substâncias químicas foi produzida em 
1929, por Otto Loewi. Esse pesquisador descobriu que, 
na fenda sináptica, havia liberação de pequenas quan-
tidades de uma substância química. Essas substâncias 
passaram a ser conhecidas como neurotransmissores.
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Na década de 40, foi descoberto que o neurônio, ao 
receber o estímulo químico na fenda sináptica, através 
de seus receptores, passa por uma série de alterações 
que gera uma corrente elétrica em seu interior. 

Essa corrente elétrica percorre o neurônio e, ao 
chegar na próxima fenda sináptica, libera novos neu-
rotransmissores que vão se ligar a novos neurônios, 
dando continuidade ao estímulo neuronal. Por isso, 
dizemos que a linguagem que o cérebro entende é a 
elétro-química. Hoje, são conhecidos mais de 100 neu-
rotransmissores, dentre eles a serotonina, a noradrena-
lina e a dopamina.

A Física
Para entender a parte física da Estimulação Mag-

nética Transcraniana, precisaremos entender uma das 
mais importantes leis da física, a lei de Faraday ou In-
dução Eletromagnética. 

Em 1820, Ampère comprovou matematicamente 
que correntes elétricas eram capazes de gerar campos 
magnéticos. Faraday, baseado nesses estudos, come-
çou a investigar o fenômeno contrário, no qual campos 
magnéticos induziriam correntes elétricas em meio 
condutor. Faraday descobriu que uma corrente elétrica 
temporária era registrada no galvanômetro (aparelho 
para medir correntes elétricas) quando o campo mag-
nético sofria uma variação. Esse efeito de indução de 
uma corrente elétrica em um meio condutor, causado 
pela presença de um campo magnético, é chamado de 
indução eletromagnética.



236

Resumindo: uma corrente elétrica variável produz 
um campo magnético ao seu redor. Esse campo mag-
nético, quando em contato com algum meio condutor 
de energia, induzirá uma corrente elétrica.

Como vimos anteriormente, a linguagem que o cére-
bro entende é a elétrica (através dos impulsos elétricos) 
e a química (através dos neurotransmissores). É através 
desses estímulos que conseguimos acordar, comer e sor-

-
ções químicas e estímulos elétricos no cérebro. A lei de 
Faraday diz que um campo magnético variável é capaz de 
induzir corrente elétrica em um meio condutor. Ora, o cé-
rebro é um meio condutor! Ou seja, é um meio capaz de 
conduzir corrente elétrica. Essa é a chave para entender 
como a Estimulação Magnética Transcraniana funciona.

Um aparelho produz correntes elétricas que, ao 
passarem por uma bobina de metal, geram um campo 
magnético no centro dela. Se encostarmos essa bobina 
na cabeça da pessoa, esse campo magnético penetrará 
no couro cabeludo e no crânio e chegará ao tecido ce-
rebral. Como o cérebro é um meio condutor, pequenas 
correntes elétricas serão induzidas nos neurônios, fa-
zendo com que eles sejam estimulados. O resultado da 
estimulação neuronal será um aumento da liberação de 
neurotransmissores, como serotonina e dopamina, au-

Pronto! Estimulamos o cérebro a partir de um equipa-
mento que produz campos magnéticos!
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Estimulando ou inibindo o cérebro.
-

cia utilizada, podemos aumentar ou diminuir o funcio-

é extremamente importante, porque algumas doenças 
se manifestam pela diminuição da atividade cerebral 
em algumas regiões e, outras, pelo aumento da ativi-
dade. Ora, se estimularmos as regiões hipoativas e/ou 
inibirmos as hiperativas, podemos atingir o equilíbrio 
cerebral, fazendo com que as funções mentais voltem 
ao normal. Vou dar o exemplo da depressão. Nessa do-
ença, algumas áreas do cérebro, como o lobo pré-fron-
tal, estão hipoativas. Como se estivessem desligadas. 

-
mos essas regiões, restaurando o equilíbrio cerebral. O 
resultado disso é a melhora dos sintomas.

Estimulação Magnética Transcraniana e Cognição
-
-

ca Transcraniana na melhora das funções cognitivas, 
como memória, linguagem e aprendizado.

Um artigo publicado na revista Neuroscience Let-
ters, em 2011, realizado pela Universidade de Laval no 

sobre as funções da memória.143 Foram selecionados 11 
jovens com comprometimento da memória. Os partici-
pantes realizaram testes de memória e, em seguida, fo-
ram divididos em dois grupos. Um foi estimulado com 
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EMT ativa durante 50 minutos e o outro grupo recebeu 
estímulo placebo pelo mesmo tempo. O resultado foi 
surpreendente. Os jovens que receberam o tratamen-
to ativo tiverem os testes normalizados em relação ao 
grupo que recebeu o placebo, que continuaram com as 

Outro estudo, publicado pela renomada revista 
Science, em 2015, pela Universidade North-Western, 
investigou se a EMT era capaz de melhorar o aprendi-
zado através da memorização de novas associações.144 

Os pesquisadores dividiram 16 jovens saudáveis em 
dois grupos. O primeiro grupo foi submetido aos estí-
mulos reais, em cinco sessões, com duração de 20 mi-
nutos cada, na região correspondente ao hipocampo. O 
outro grupo foi submetido ao tratamento placebo. Para 
testar o resultado, um dia após o término do ciclo de es-
timulação, os participantes passaram por um teste que 
media a capacidade de associar palavras aleatórias com 
rostos. Aqueles submetidos à ETM se saíram 33% me-
lhor em comparação com o grupo controle que recebeu 
estimulação simulada (placebo). 

Os pesquisadores acompanharam os participantes 
por aproximadamente 15 dias e observaram que os ga-
nhos permaneceram. Também avaliaram o cérebro dos 
voluntários por meio de exames de imagem após um 
dia e, novamente, depois de duas semanas da estimula-
ção e observaram um aumento na conectividade neural 
da rede da memória associativa! Esse foi o primeiro es-
tudo a mostrar que os ganhos cognitivos podem persis-
tir mesmo após a aplicação dos estímulos. 
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 Conclusão

O que é o Programa de Alto Rendimento Cog-
nitivo? O PARC é muito mais que um treina-
mento de Coaching. O PARC é muito mais que 

um programa de saúde. 
O PARC é o resultado do conhecimento de diver-

sas áreas científicas com a finalidade de potenciali-

Assim como existem centros de treinamento para 
atletas de alto rendimento, o Instituto PARC é um 
centro de treinamento para alto rendimento cogni-
tivo.

Percebemos, ao longo desta estrada, que a grande 
culpada pelo insucesso das pessoas não é a falta de 

O segredo é não ter segredo. Não existe uma re-
ceita de sucesso que serve para todos. O sucesso do 
PARC deve-se ao fato de que reconhecemos a indi-
vidualidade de cada um e prescrevemos as melhores 
condutas baseadas nas características de cada indi-
víduo.

A ideia do Programa é maximizar seu tempo, e 

Somente precisa fazer a coisa certa na hora certa. 
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-
talhes. Ele está naquela uma hora a mais de sono, 

não deixou de fazer.
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  Receitas para o cérebro

Café da Manhã

1 ovo
1 colher (café) de queijo ralado
1 colher (sopa) de farinha de Linhaça Dourada 15g
1 colher (sopa) de farinha de Feijão Branco 15g

1 colher (café) de manteiga
1 colher (café) de fermento químico
8 colheres (sopa) de água

1 fatia de presunto
3 colheres de sopa de atum

folhinhas de manjericão e orégano a gosto

1. Misture todos os ingredientes da massa em um 
recipiente pequeno, mexendo apenas com a colher.
2. Aqueça seu grill, se não tiver um, use sua san-

bem novinho.
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grill e feche-o por um minuto.
4. Adicione o requeijão bem ao centro, depois o 
presunto, o queijo, o tomate e o manjericão.
5. Cubra o restinho da massa e feche o grill.

-
chões e, depois de pronto, recheie-os.
7. Volte ao fogo para aquecer.
8. Se preferir, use outros recheios.
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1/2 xícara (chá) de linhaça dourada
4 unidades de ovo
1 colher (sopa) de fermento 
1 pitada de sal rosa
2 colheres (sopa) de iogurte natural integral
1 punhado de cenoura ralada a gosto
1 punhado de queijo ralado a gosto

Misture tudo (exceto o queijo ralado) em um reci-
piente. Coloque a massa em uma fôrma de pão de si-
licone e salpique o queijo por cima. Leve o conteúdo 
ao micro-ondas por 6 minutos
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1 ovo
150g de muçarela ralada
70g de parmesão ralado
Manteiga para untar

Em um recipiente, bata o ovo e acrescente a muçare-
la e o parmesão.
Misture os ingredientes com a mão, incorporan-
do-os à massa.
Molde bolinhas e coloque-as em assadeiras de cup-
cake untadas com manteiga (usei a de silicone pela 
facilidade ao desenformar), rende cerca de 5 porções.
Em forno pré-aquecido a 180ºC, leve as forminhas 
por mais ou menos 20 minutos a 180ºC ou até dourar.
Ao desligar o forno, espere ficar morno para de-
senformar e servir.
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1 xícara de farinha de castanha de caju
1 colher (sopa) cheia de óleo de coco ou manteiga ghee
1/2 colher (chá) de mel
1/2 colher (chá) de psyllium ou 1 pitada de goma 
xantana
1 pitada da bicarbonato de sódio
1 colher (sopa) de fermento em pó
4 gemas
4 claras batidas em neve

1/2 xícara de água
Erva-doce para polvilhar

Em um recipiente, misture todos os ingredientes 
secos.
Bata as claras em neve e as reserve.
Misture, na batedeira, as gemas aos ingredientes 
secos.
Acrescente 1/2 xícara de água ou outro leite de sua 

Acrescentar as claras em neve, misturando tudo 
delicadamente.
Despeje o conteúdo em uma forma untada e polvi-
lhe erva-doce por cima (usei uma forma redonda 
de 25 cm de diâmetro).
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O conteúdo pode ser dividido em formas para pão 
de forma ou formas de alumínio descartáveis.
Leve para assar em forno preaquecido em tempe-
ratura média (180° C) por 30 minutos.



247

200g de abóbora cozida
1/3 de xícara de aveia laminada
1/4 de xícara de alguma farinha (usei farinha de 

5 claras
1 1/2 colher de sobremesa de fermento

2 colheres de óleo de coco (se quiser não precisa, mas 

Adoçante a gosto

Unte uma frigideira e pré-aqueça sua superfície em 
fogo baixo.
Coloque a massa, mantenha a frigideira em fogo baixo.
Com a massa já na frigideira, afunde as passas den-

da massa.

mais consistente, vire, espere mais um ou dois mi-
nutos e sirva.
Faça uma torre de panquecas! 
Cubra com pasta de amendoim, iogurte grego, frutas.
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600 gramas de peito de frango
1 colher de chá de mostarda Dijon
1 caixinha de creme de leite

3 rodelas de cebola
2 colheres de sopa de ervilha (se tiver muito peso 
para perder, não use ervilhas, use azeitonas pi-
cadas)
300 gramas de queijo ralado no ralo grosso (mu-
çarela ou prato)
Orégano, sal e pimenta reino moída na hora, a 
gosto

Utilize a técnica ninja que está nessa receita para 
preparar e desfiar o frango. Reserve o caldo de 
frango do cozimento.
Frite o bacon na própria gordura até ficar bem 
douradinho.
Cozinhe a abóbora coberta com água e com sal e 
rodelas de cebola até ficar bem mole, escorra a 
água do cozimento e passe-a no processador.
Em uma panela, misture o frango desfiado, o 

(ou azeitona), o creme de leite, o queijo ralado e 
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o requeijão. Vá acrescentando, com uma concha, 
o caldo do cozimento do frango para uma textura 
mais líquida.
Tempere com sal, pimenta do reino moída na 
hora e orégano.
Gratine no forno a 200 graus por 30 minutos.
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1 unidade cebola média cortada em cubos
2 dentes alho cortados
1 colher (sopa) azeite de oliva
Tempero verde, sal e pimenta do reino ao gosto

-
cessador.
Refogue a cebola e o alho no azeite de oliva.

minutos ou até estar cozida.
Tempere-a com sal e pimenta do reino a gosto.
Na hora de servir, adicione o tempero verde.
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2 unidades abobrinha média
Sal e pimenta do reino a gosto

Fatiar as abobrinhas.
Coloque o espaguete em um prato e leve-o ao micro-

Também pode ser cozido no vapor ou na água fer-
vendo, rapidamente.
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4 unidades de cenoura média
2 xícaras (chá) de manjericão fresco
1/2 xícara (chá) de castanha de caju torrada
1/2 xícara (chá) de queijo meia-cura ralado
2 dentes de alho
1 colher (chá) de azeite de oliva extra-virgem
1/2 limão (suco), sal e pimenta do reino a gosto

dentes de alho levemente. Refogue a cenoura fatiada 

-
te, as castanhas, o alho, o queijo meia-cura e o suco de 

de gelo (para não escurecer) e bata mais um pouco. 
Então, é só montar o prato (use um aro para modelar) 



253

1 cebola pequena picada
1 dente de alho picado
150g de polpa de tomate sem açúcar
2 a 3 colheres de sopa de requeijão de búfala (ou ou-

1 pitada de páprica picante
Sal e pimenta a gosto

Refogue a cebola e o alho com um pouquinho de água.
Junte o frango picado e refogue até que esteja todo 
cozido e começando a dourar.

Abaixe o fogo e junte o requeijão, mexa bem para in-
corporá-lo ao restante do molho e cozinhe por mais 
5 minutos.
Adicione o sal e a pimenta e, por último, coloque a 
salsa fresca picada.
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200 gramas de vagem
200 gramas de cogumelos frescos 
1 colher (sopa) de azeite
1 dente pequeno de alho
1/2 colher (sopa) de mostarda em grãos
1 colher (sopa) de shoyu caseiro
2 colheres (sopa) de biomassa de banana verde
Alecrim, sal e pimenta do reino ao gosto

Corte as pontas das vagens. Encha uma panela gran-

ferver e adicione-as (já lavadas).
Abaixe o fogo, coloque uma pitada de sal e deixe 
cozinhar por cerca de quatro minutos, até que elas 

-
corra e reserve.

Limpe os cogumelos com um pano úmido e corte-os 
em fatias.
Em uma frigideira em fogo médio, coloque as se-
mentes de mostarda e aguarde até que elas come-
cem a soltar aroma (e fumacinha). Adicione o azeite 
e refogue o alho.
Coloque na frigideira os cogumelos cortados e deixe re-
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Adicione o molho de soja, deixe mais um pouco. Adi-
cione a biomassa de banana verde e misture tudo, 
obtendo um molho cremoso.
Instruções de montagem
Faça montes de vagem e sirva os cogumelos por 

-
ta do reino.
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1 colher de azeite ou manteiga ghee
1/2 cebola picado
1 dente de alho picado
1/2 pimentão picado
1 tomate picado
1 xícara de molho de tomate caseiro (não use o in-
dustrial, pois tem muito açúcar)
4 ovos caipiras
1 pitada de coentro
Sal, e temperos ao gosto

Em uma frigideira grande, doure o alho e as cebolas.
Adicione o pimentão, o tomate e deixe-os ferver. 
Acrescente o molho de tomate e deixe-o encorpar.
Faça “buracos” no molho com a colher e vá adicio-
nando os ovos rapidamente (separados cada um 
num buraco).
Tampe a frigideira e baixe o fogo.
Tempere, veja se os ovos estão no ponto de seu gosto 
e desligue.
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