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Novidades Nº 12 
 

MEMÓRIA E CÉREBRO 
 
 
UMA DAS CONSULTAS MAIS FREQÜENTES DOS NOSSOS PACIENTES É ATRIBUÍDA AOS 
“PEQUENOS ESQUECIMENTOS COTIDIANOS”, UM NOME, UM OBJETO, UM NÚMERO 
DE TELEFONE, ETC. E DIZEM QUE: “ANTES ISSO NÃO ACONTECIA” 
 
Um interessante estudo realizado há pouco tempo pela Universidade de Toronto, no Canadá, 
informou em suas recentes investigações que: “a maioria das vezes esses esquecimentos não são 
produto de uma mente deteriorada, nem tampouco são signos tempranos de enfermidades 
neurodegenerativas (Alzheimer, arteriosclerose, etc.), e sim uma diferente, e as vezes, uma maior 
capacidade de processar a informação”. 
 
Um maior nível de atenção nos adultos, junto a uma melhor capacidade para “filtrar” e reter as 
coisas que merecem a sua atenção, provocam uma maior capacidade para armazenar as 
lembranças pela ordem de importância. 
 
Portanto, na ausência de enfermidade, estes “esquecimentos e/ou distrações”, que são vivenciadas 
como frustrantes, podem ser saudáveis porque significam uma autodefesa orgânica para ampliar o 
foco de atenção dos idosos, aumentando assim sua capacidade para que possam conhecer mais 
acerca de uma determinada situação, isto não sempre pode ser feito pelos jovens.  (Universidade 
de Harvard – Dra. Carson-2003). 
 
A professora Jacqui Smith manifestou que os adultos com este aparente problema “tem uma mente 
capaz de assimilar uma maior informação e colocá-la no seu devido lugar, isto chama-se: 
sabedoria” (Universidade de Michigan-EE.UU). 
 
Desde 1980 o CENTRO DE REVITALIZAÇÃO BIOLÓGICA conta com uma ampla casuística e 
experiência no estudo e seguimento destes casos, demonstrando que as EMBRIONINAS, 
principalmente as obtidas da camada ectodérmica dos suídeos, conseguem manter por mais tempo 
as funções cerebrais normais e retardar o desgaste natural do organismo (Med-Orgânica Heft 1 
C10371F). 
 
Convidamos você a entrar em contato conosco para ampliar estes conceitos. 
 
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar as nossas cordiais 
saudações. 
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