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RESUMO
A memória é a capacidade em que o nosso cérebro possui de adquirir, armazenar
e recuperar informações disponíveis, de modo interno no cérebro. É o
armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas
ou vividas. Diante dos prejuízos que possam ocorrer com o passar da idade e
devido a esta cultura atual da sociedade, foram criados suplementos no mercado
com objetivo de melhorar o armazenamento da memória. Assim, o presente estudo
pretende avaliar os efeitos do produto Memoryn da empresa Life Natural® a partir
de uma revisão de literatura realizada por meio das seguintes bases de dados:
PubMed, Scielo e Google Acadêmico, através da análise da composição do
produto, usando como referência, os dados enviados pela empresa Life Natural,
cujo produto é aprovado e assinado pelo neurocientista, Doutor Fabiano de Abreu
Rodrigues.
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ABSTRACT
Memory is our brain's ability to acquire, store and retrieve available information,
internally in the brain. It is the storage of information and facts obtained through
experiences heard or lived. Given the damage that may occur with age,
supplements were created on the market with the aim of improving memory storage.
Thus, the present study intends to evaluate the effects of the Memoryn product from
the company Life Natural® from a literature review carried out through the following
databases: PubMed, Scielo and Google Academic, through the analysis of the
composition of the product, using as reference, the data sent by the company Life
Natural, whose product is approved and signed by the psychologist, Dr. Fabiano de
Abreu.
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INTRODUÇÃO

Memória
A memória é a habilidade que o cérebro tem de armazenar informações de
maneira que podemos recuperá-las diante da necessidade. Acontece por meio da
formação de conexões das células nervosas no cérebro. Tais conexões são ligadas
por pontos chamados sinapses (Lee, 2017).
No momento em que captamos informações por meio dos órgãos visuais
elas são encaminhadas para partes distintas do córtex visual e o córtex frontal
recebe as informações operacionais de curto prazo como forma de utilização
imediata. Essas informações são encaminhadas para o hipocampo que é
responsável pela conversão em armazenamento de longo prazo utilizando-se de
fatores emocionais vinculados para que essas possam ser reativadas quando
necessárias (Abadie, 2019; Bergstrom, 2016).
Alguns fatores emocionais podem auxiliar no processo de memorização de
onde são formados através de conexões neurais localizadas na amígdala
permitindo a ação rápida. Na região do cerebelo e nos gânglios basais são
memorizados as habilidades e hábitos inconscientes como por exemplo andar,
dirigir e outros (Zhang, 2020).
Algumas

doenças

neurológicas,

distúrbios

psicológicos,

problemas

metabólicos, intoxicações, álcool, drogas, medicamentos, fumo e cafeína podem
influenciar de maneira negativa no processo de memorização comprometendo-a e,
de maneira natural, o córtex cerebral vai se desgastando, suas atividades serão
reduzidas e tais fatores podem acelerar o processo e torná-lo precoce (Marshall,
2006).

É possível melhorar o funcionamento do córtex, através de uma alimentação
saudável, boas noites de sono, técnicas mentais como por exemplo exercícios de
relaxamento, associação de fatos a imagens, leituras em voz alta, anotar fatos que
julgar importantes, anotar ideias entre outras (Brainerd, 2018; Phelps, 2019).
A memória divide-se em 3 categorias: sensorial, atua para reter as
informações que nos chegam pelos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar).
Ela é processada, analisada, interpretada e guardada no cérebro em menos de 2
segundo como se fosse uma memória imediata (Roozendaal, 2011).
A memória de curta duração, é usada quando o cérebro entende que a
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informação recebida é importante: a informação é transferida da memória sensorial
para a memória de curta duração, podendo ser memorizada em até 7 informações
durante cerca de 30 segundos. Se for necessário é armazenada durante um
período maior e para isso, o cérebro recorre ao último tipo de memória (Robertson,
2002).
A memória de longa duração, ocorre quando a memória ultrapassa os
primeiros dois tipos e a informação pode ser guardada no espaço de longa
duração. Esta é a parte da memória mais interessante que nos permite guardar as
informações de várias formas sempre de uma maneira cronológica, já que é o tipo
de organização a que estamos habituados (Born, 2012).
Existem também 3 categorias de memória; semântica, que é quando o cérebro
guarda o que está armazenado na memória de longa duração e formula as nossas
ideias, os conceitos e os significados (Ackermann, 2014; de Quervain, 2017).
Memória de Processo: parte da memória de longa duração, que é guardada
as informações sobre os processos cotidianos com execução espontânea como
andar, falar, dirigir, usar o computador e outros (Ackermann, 2014; de Quervain,
2017).
Memória Esporádica: parte da memória de longa duração, que nos possibilita
a recuperação de episódios vividos no passado (Ackermann, 2014; de Quervain,
2017).
O processo de nutrição é multifatorial e há uma preocupação em como impacta
no cérebro sem excessos quanto a necessidade do uso da suplementação. O estilo
de vida atual compromete a homeostase do organismo, levando a uma
necessidade de suplementação caso necessário em prol do bem -estar do
indivíduo (Rodrigues, Fabiano de Abreu, 2021).

METODOLOGIA
O presente estudo se trata de uma revisão de literatura realizada por meio das
seguintes bases de dados: PubMed, Scielo e Google Acadêmico por meio das
seguintes palavras chaves: memória, suplementação, neurociência, cérebro e
função cognitiva e partir dos compostos dispostos na bula do produto e das
informações passadas pelo fabricante: Life Natural®. Buscamos orientar a pesquisa
analisando sistematicamente cada composto do produto e sua ligação com a
função cognitiva: memória.
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1. Ativos para melhora da memória
Fosfatidilserina é um componente fosfolipídico geralmente mantido no
folheto interno, ao lado do citosólico das membranas celulares, através de uma
enzima denominada translocase aminofosfolipídeo ATP. Quando uma célula passa
por morte por apoptose, a fosfatidilserina não está mais restrita ao lado citosólico
da membrana e torna-se exposta por meio superfície da célula (Glade, 2015; Kim,
2014).
Derivada de um aminoácido é encontrada em enormes quantidades no
cérebro no tecido neural fazendo parte da membrana celular e pode contribuir para
a função cognitiva, principalmente dos idosos, melhorando a memória e a atenção
(Kim, 2014).
O composto é gerado pelo organismo podendo também ser obtido por meio
da alimentação em carnes vermelhas, frango, peru e peixe principalmente nas
vísceras, como fígado ou rins e por meio da suplementação (Sharma, 2018).
Dentre os seus benefícios destaca-se: melhorar a função cognitiva e a
memória

de

indivíduos

portadores

de

Alzheimer

e

indivíduos

com

comprometimento da memória associado à idade, pois, atua na prevenção ou
redução da deficiência cognitiva e demência (Nagata, 2020).
A fosfatidilserina atua no aumento da comunicação neuronal aumentando a
fluidez das membranas celulares e os níveis de acetilcolina, que é um importante
neurotransmissor. Age na proteção das membranas celulares e nos danos
oxidativos e dos radicais livres (Nagata, 2020).
Figura 1 – Estrutura química da fosfatidilserina
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Fonte: Adaptado de Antonsson et al. 1997

Óleo de peixe é derivado dos tecidos de peixes oleosos. Contêm os ácidos
graxos

ômega-3, ácido

eicosapentaenóico (EPA)

e ácido

docosahexaenóico (DHA), precursores de alguns eicosanóides que possuem
função de reduzir a inflamação no corpo e na melhora da hipertrigliceridemia
(Burhani, 2017; Gao, 2017).
O Ômega 3 atua na formação da bainha de mielina, que é um componente

dos neurônios e é responsável pela manutenção do sistema nervoso central.
Sendo a principal substância em sua composição, o ácido alfa linolênico que age
na produção dos ácidos, eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA) no
organismo, atuam prol da redução de triglicérides, que é um tipo de gordura, que
quando em níveis altos, prejudica a saúde. Também age no aumento do colesterol
(HDL) conhecido como colesterol bom (Burhani, 2017; Gao, 2017).
Figura 2 – Estrutura química do óleo de peixe (Ômega 3)

Fonte: Adaptado de Fogaça et al. 2019

Óleo de girassol é extraído da semente da planta de mesmo nome e é
usado como fonte de alimento, como biocombustível e no preparo de alimentos
(Summers, 2019).
É gorduroso e rico em ácidos graxos poli e monoinsaturados (62% e 25%
de sua composição, respectivamente) destacando o ômega 9. Rico em vitamina E,
poderoso antioxidante. Em uma colher de sopa (12 ml) possui 4,92 mg da vitamina
(Summers, 2019; Rele, 2003). É utilizado em cosméticos devido aos altos níveis
de concentração dessa vitamina.
No uso tópico atua para proteção e fortalecimento. Age na prevenção do
envelhecimento precoce acelerado, mantém a pele hidratada, macia e com
vitalidade; pode ser usado na limpeza da pele em casos de acne; age como um
poderoso anti-inflamatório auxiliando no processo de cicatrização de queimaduras,
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cicatrizes antigas e queimaduras de segundo e terceiro grau. Possui propriedades
que atuam na proteção contra os raios UV e, por isso, é usado na composição de
protetores solares naturais; pode ser utilizado em peles de bebês, puro ou como
carreador para óleos essenciais (Walters, 2019).
Figura 3 – Estrutura química do óleo de girassol

Fonte: Adaptado de Amaral et al. 2018

Lecitina de Soja é um suplemento obtido por meio da extração do óleo dos
grãos da soja, rico em vitamina B8 (colina), fósforo e demais compostos que
promovem

a

saúde

e

o

bem-estar

(Hirose,

2018).

Composta

por

glicolípidos, triglicéridos e fosfolípidos2.
Na

bioquímica,

o

termo lecitina é

utilizado

como

sinônimo

de fosfatidilcolina pura, um fosfolípido que constitui o principal componente
da fracção fosfatada que se obtém da gema de ovo ou de grãos de soja e girassol
de onde é extraída por meios mecânicos ou químicos, utilizando hexano (Hirose,
2018; Lee, 2019).
Os benefícios da lecitina de soja se destacam na melhora da saúde da

mulher, sintomas da TPM e alívio dos sintomas da menopausa, nas doenças
psíquicas, como por exemplo como suplementação no tratamento de doenças
como Alzheimer, estresse e na redução dos níveis sanguíneos de colesterol e
triglicerídeos, prevenindo doenças cardiovasculares (Moré, 2014).
Figura 4 – Estrutura química da Lecitina de Soja

2

por exemplo: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilinositol.
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Fonte: Adaptado de Mertins et al. 2008

2. Memoryn da Life Natural®
O produto Memoryn da empresa Life Natural®, que utiliza componentes

naturais atua na melhoria da memória, na concentração, motivação, habilidades
motoras, velocidade de reação, neutralização do stress, ajudando a acelerar as
respostas celebrais, aumentando a capacidade de leitura, diminuindo os problemas
de comportamento, aumentando a capacidade mental além de auxiliar no
tratamento do mal de Alzheimer.
Sua composição encapsulada dispõe de: gelatina, água purificada,
umectante glicerina e corante cúrcuma. Seus principais ingredientes são: óleo de
peixe concentrado, lecitina de soja, alto teor de fosfatidilserina, óleo de girassol,
glaceante cera de abelha, emulsificante lecitina de girassol. Para obter um bom
resultado, o fabricante recomenda a ingestão de 1 cápsula por dia.
A seguir a bula do produto contendo as informações passadas pelo
fabricante:
Tabela 1 – Tabela Nutricional do Memoryn da Life Natural®

TABELA NUTRICIONAL

QTD. /DOSE

%VD*

VALOR ENERGÉTICO

37,4 %

2%

Gorduras Totais

0,0 g

*

Vitamina B5

2,0 mg

40%

Vitamina B1

1,0 mg

83%

Fibra Alimentar

3,8 mg

15%

Proteínas

0,6 mg

1,2%
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*Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras
Saturadas, Gorduras Trans e Sódio.

É indicado para indivíduos maiores de 19 anos e contraindicado para
gestantes, lactantes e alérgicos pois, contém corante, soja, peixe e gelatina em sua
fórmula.

Considerações finais

Por meio da análise da composição do produto usado como referência e dos
dados enviados pela empresa Life Natural, bem como a aprovação e assinatura do
produto neurocientista, Doutor Fabiano de Abreu Rodrigues, é possível afirmar a
eficácia do produto Memoryn, pois ele contém substâncias que possuem
comprovação científica por meio da publicação na revista científica e no Centro de
Pesquisas e Análises Heráclito - CPAH Scientific Journal of Health confirmando
que são eficientes para a melhora da memória.
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