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O QUE SÃO OS RADICAIS LIVRES E O QUE 
É MEDICINA ORTOMOLECULAR? 

RADICAIS LIVRES 

Radicais livres são substâncias químicas 
(átomos ou moléculas) que, por terem em sua última 
camada um elétron a menos (desempareado), se tornam 
muito instáveis e, por este motivo são altamente reativos e 
tóxicos a nosso organismo. Esta reatividade em busca de 
pareamento eletrônico faz com que estas substâncias 
agridam e deteriorem a membrana externa e as estruturas 
internas de nossas células, diminuindo nossa vitalidade e 
nossas defesas orgânicas, acelerando o envelhecimento e 
nos predispondo às doenças degenerativas das mais 
diversas, dentre elas inclusive o câncer. É fato comprovado 
que o excesso de radicais livres danifica entre outras 
estruturas de nossas células, também seu núcleo, onde se 
encontra o DNA, estrutura esta que é responsável pela 
correta transcrição gênica e divisão celular. 

A produção biológica de radicais livres faz parte 
de nosso mecanismo fisiológico e é parte integrante de 
nossa cadeia respiratória. O oxigênio que respiramos é 
continuamente um dos mais importantes produtores de 
radicais livres, o que levanta um grande antagonismo: o 
que nos mantém vivos é o que nos oxida, envelhece e nos 
leva para a morte. Dentro dos limites fisiológicos, o nosso 
organismo, se bem cuidado, está preparado para o correto 
balanço entre o sistema oxidante e o antioxidante, sendo 
este mecanismo importante até para o nosso sistema 
imunológico. O desequilíbrio desta balança e suas 
conseqüências nefastas devem-se quase sempre às 
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situações que promovem aumento na produção dos radicais 
livres ou a uma insuficiência na ingestão alimentar diária dos 
antioxidantes protetores. Contudo, na maioria das vezes, as 
duas situações se somam. 

Na realidade, não é só o oxigênio que respiramos 
a única fonte geradora de radicais livres. São também o 
estresse cotidiano, com todas as suas implicações já 
relatadas, a exposição prolongada ao sol, as substâncias 
químicas tóxicas (entre elas as drogas, o álcool e o fumo, 
principalmente), a poluição e a intoxicação por metais 
pesados, os pesticidas e conservantes e até o exagero nas 
atividades físicas, que leva ao esgotamento e estresse físico. 
Todos estes são fatores oxidantes geradores de radicais 
livres que devem ser minimizados ou, se possível, abolidos 
do nosso cotidiano. 

É sabido que não vivemos em uma bolha e que 
mesmo procurando nos afastar destas situações de risco, 
não conseguimos evitá-las completamente. A única opção 
é reforçarmos nosso sistema antioxidante de defesa, 
ingerindo as substâncias que agem neste sentido e que estão 
presentes nos alimentos que são ricos nestes nutrientes. 
As vitaminas em geral e principalmente a vitamina C e a 
vitamina E, os minerais e minerais traço, mas principalmente 
o Selênio, o Zinco, o Manganês e o Cobre, além do 
B'caroteno, os bioflavonóides e outras tantas substâncias 
que estão presentes na alimentação mais natural e da qual 
fazem parte em primeiro plano, as frutas, verduras, legumes 
e leguminosas em geral. 

Está mais do que definido que nosso maior 
escudo contra a ação destruidora dos radicais livres é, sem 
dúvida, a alimentação saudável e protetora. Como muitas 
vezes fica difícil garantir uma real proteção apenas com a 
alimentação, haja visto que hoje as situações de risco e a 
exposição involuntária aos radicais livres são inúmeras, e 
que, nem sempre temos a escolha de comer tão corretamente 
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como gostaríamos, uma suplementação equilibrada destas 
substâncias nutrientes e antioxidantes é importante. Feita 
com acompanhamento médico adequado, é um recurso 
valioso e preventivo que não pode ser desprezado. Com o 
passar dos anos, mais necessária ainda se faz, visto que o 
envelhecimento debilita as mais diversas funções, entre 
elas a da digestão e absorção dos nutrientes. Com o nosso 
envelhecimento, a alimentação tende a ficar cada vez mais 
limitada, mais leve e insuficiente para fornecer uma reposição 
nutricional adequada. 

MEDICINA ORTOMOLECULAR 

O objetivo maior da medicina ortomolecular é 
melhorar as funções orgânicas, balanceando e modulando 
as moléculas e o funcionamento bioquímico das células 
que compõem todo o nosso organismo, para que, com isto, 
ele possa estar mais protegido, mais funcional e mais 
fortalecido. Desde que nascemos, começamos a 
envelhecer e ficamos expostos às mais adversas condições 
como: predisposições genéticas a determinadas doenças, 
maus hábitos adquiridos e cuidados inadequados com a 
nossa principal fonte de saúde que é a alimentação. Há, 
ainda, muitas outras situações agressivas, entre elas, 
principalmente, o estresse do cotidiano. Sendo assim, a 
medicina ortomolecular é eminentemente preventiva, voltada 
para o restabelecimento do equilíbrio e da manutenção da 
saúde. Esta maneira de tratar foi denominada medicina 
ortomolecular por Linus Pauling. Em 1968, ele fez a seguinte 
definição: medicina ortomolecular significa conservar a 
saúde ótima e tratar as enfermidades, variando de acordo 
com as necessidades as concentrações das substâncias 
que normalmente estão presentes em nosso organismo e 
que são necessárias para mantê-lo saudável. Sendo assim, 
oferece condições para que este organismo saudável possa 
viver mais e com mais vitalidade. A medicina ortomolecular 
pode ser aplicada em qualquer condição e em qualquer 
idade, visto que só resultará em benefícios. 
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Prevenir doenças na medicina ortomolecular é se 
direcionar para as necessidades de cada indivíduo. E a mais 
primária necessidade de qualquer ser vivo é ter uma boa 
nutrição. Há uma correlação muito forte entre alimentação, 
saúde e doença. Deficiências crônicas vão se acumulando 
ao longo da vida, minando a saúde e promovendo a doença. 
A medicina do futuro receitará mais nutrientes para evitar 
tantos remédios. Qualquer doença é uma agressão à 
saúde. Independente do tratamento convencional instituído, 
só existirão benefícios, e com melhores resultados, se 
houver a associação a um tratamento ortomolecular. É feita 
uma abordagem das deficiências que podem alterar as 
nossas funções metabólicas, que se manifestam em geral 
por sintomas inespecíficos e, na maioria das vezes, não 
valorizados no atendimento convencional. 

Como prevenir doenças, restabelecer e cuidar da 
saúde são o alvo principal do tratamento ortomolecular, tratar 
do emagrecimento e manutenção do peso é parte importante 
de todo este projeto. Hoje o excesso de peso está associado, 
como já foi visto, a uma serie de doenças, principalmente o 
diabetes, a hipertensão, os problemas cardíacos e 
circulatórios, a altas taxas de gorduras no sangue, o acidente 
vascular cerebral, e até comprovadamente vários tipos de 
câncer. Inúmeras doenças que levam ao óbito ou limitam a 
qualidade de vida poderiam ser evitadas com orientação 
alimentar adequada, um mínimo de atividade física regular 
e uma medicação que melhorasse o metabolismo celular. 
Não existe milagre em emagrecimento e não existe saúde em 
quem come mal e errado. O tratamento ortomolecular está 
voltado para hábitos saudáveis e alimentação organizada e 
adequada, que além de equilibrar o funcionamento metabólico 
do organismo, procura também promover uma perda de peso 
gradativa, porém segura, evitando o efeito sanfona. Em um 
tratamento ortomolecular para redução de peso, o paciente 
deve terminá-lo em melhores condições e mais saudável do 
que quando começou. Perder e manter o peso sem perder a 
saúde, este é o principal objetivo e o grande diferencial. 
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Por fim, é importante ressaltar que medicina 
ortomolecular não é medicina alternativa, muito menos uma 
panacéia curadora. Não é antagônica e está completamente 
integrada à medicina ortodoxa e alopática, pois dela faz 
parte em todos os seus princípios, utilizando-se de todos 
os recursos científicos da fisiologia, da bioquímica e da 
nutrição, para aperfeiçoar os mecanismos de prevenção de 
doenças e de promover a saúde. Apenas, e acertadamente, 
procura ver o paciente e suas necessidades como um 
todo, procurando minúcias e desequilíbrios estruturais que 
possam contribuir para os seus males e atrapalhar a sua 
cura. É uma medicina dos novos tempos que vem para 
somar e ser uma aliada dos procedimentos preventivos e 
terapêuticos em geral. 
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