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In manus tuas, Jesus!

Medicina_Ortomolecular.indb   7Medicina_Ortomolecular.indb   7 19/01/2022   12:17:4519/01/2022   12:17:45



Gosto deste nome no início de um livro, o faz parecer mais importante, ademais, prefiro 
um filho chamado Prolegômeno a Prefácio, o apelido carinhoso não seria Fácio.

Como o leitor pode perceber este livro tentará ser bem-humorado na abordagem de 
um assunto sério e árduo, como o é a prática ortomolecular. No entanto, quero usar estas 
palavras preliminares apenas para agradecer.

Não poderia deixar de reconhecer as bênçãos que recebi de Deus, que me criou, me 
colocou entre tantos e tão bons mestres, em uma família maravilhosa e ainda, utilizando-se 
dos meus amigos, me incentivou a escrever este livro.

Agradeço a inspiração do Espírito Santo na minha vida, no atendimento aos meus 
queridos pacientes, na orientação dos meus pupilos e na redação desta obra.

Sou grato aos meus mestres amigos e aos meus amigos mestres, não os menciono 
nominalmente porque, fatalmente, cometeria alguma omissão injusta.

Não posso, porém, deixar de mencionar o grande incentivador deste livro, o editor-médico 
Dr. Paulo Rzezinski, que se valeu de sua secretária para persuadir-me a escrever este trabalho, 
até que eu o aceitasse. Hoje, satisfeito, o agradeço por isso.

À minha família – minha esposa, Dra. Regina Lucato; meus filhos, Dr. Igor Lucato 
e sua esposa, Sra. Silvana Freese, minha filha agregada número um; Dra. Ísis Lucato e 
seu marido, Dr. Érick dos Anjos Corvo, um anjo de filho, também incorporado à família;  
Dr. André Lucato e sua cônjuge, Dra. Letícia Acceituno, a agregada número dois, aquela que 
trabalha onde os outros se divertem – também não poderia deixar de demonstrar a minha 
gratidão pela paciência com que, tantas vezes, ouviram o jargão “….quando eu terminar o 
meu livro...”.

Ao meu irmão, Renato, a minha gratidão pelas instruções no uso do photoshop.
Ao meu saudoso amigo, Professor Yutaka Fukuda, quem muito me estimulou na escrita 

deste livro.
Não posso deixar de mencionar, também, o grande auxílio das minhas filhas, Ísis e 

Silvana, na revisão final deste manual.
Eu os amo, meus amigos, minha família, meus pacientes e queridos pupilos, que Deus 

os abençoe, a todos.
Aqueles que estudarem esta obra incluam-se entre os meus amigos, e tenham um bom 

proveito e sejam beneficiados.
Miguel Curto

Prolegômenos
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Prólogo

Uma das tarefas mais difíceis que enfrentamos é escrever um livro sobre assuntos 
médicos ainda não totalmente consolidados, por várias razões:

• falta de interesse;
• não há procura;
• a indústria farmacêutica não está definitivamente envolvida;
• a indústria paralela, como a farmácia de manipulação, assume este vácuo deixado pela 

indústria farmacêutica e leva consigo uma parte do lucro da indústria farmacêutica;
• a entrada em cena da farmácia de manipulação permite ao médico constituir uma fórmula 

que se adapte às necessidades do paciente, associando medicamentos e nutrientes que 
possam interagir sinergicamente na evolução terapêutica;

• a indústria farmacêutica pode oferecer os mesmos conteúdos, porém individualizados 
em doses definitivas e, para isso se estabelecer, define as diretrizes médicas, que, se não 
forem seguidas, podem expor o médico ao risco de lhe serem imputadas imperícia, 
negligência e imprudência;

• foi substituído o tratamento imperativo, deixando-se de lado a capacidade e inteligência 
humana para definir quais as melhores opções para o paciente;

• critica-se que o uso de terapias complementares leva os pacientes a abandonarem 
os tratamentos convencionais, mas ninguém, até o presente momento, mostrou 
dados confirmando que, eventualmente, essas mudanças estariam associadas a maior 
morbimortalidade, já que entre as causas principais de morte incluem-se, em 1o lugar  
as doenças cardiovasculares, em 2o está o câncer e em 3o lugar está a iatrogenia, que se 
resume em um erro de diagnóstico, e a morbimortalidade induzida pelos fármacos.

Não existe uma posição para os tratamentos complementares nem para o uso de 
nutrientes.

Atualmente, para desvirtuar o uso de terapias não convencionalmente estabelecidas, 
decidiu-se ampliar o tipo de estudos para metanálise e estudo duplo-cego randomizado, 
os quais podem ter um custo multimilionário, considerando-se que faz mais de 20 anos 
que uma droga nova não é colocada no mercado, exceto a dispendiosa terapia biológica. 
Para baratear os estudos, cria-se a metanálise, que permite juntar os trabalhos que o autor 
ou autores consideram os mais interessantes para seu propósito e, principalmente, para se 
chegar às conclusões que os autores acham mais interessantes, razão pela qual definem quais 
trabalhos serão incorporados e quais eliminados.

Por essas e outras razões, escrever um livro sobre Medicina Ortomolecular é uma tarefa 
muito trabalhosa porque o conteúdo dever ter bases científicas consolidadas e que permitam 
aos colegas entender a magnitude e a importância do desenvolvimento ortomolecular dos 
últimos 40 anos.

Por exemplo, os conceitos que se iniciaram na Medicina Ortomolecular e progrediram 
para a medicina convencional, fora das indicações clássicas, foram:

• Oxidação do colesterol
• Homocisteína
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xii

• Lipoproteína-A
• Apolipoproteína-A
• Apolipoproteína-B
• Proteína C-reativa ultrassensível
• Fibrinogênio
• Telopeptídeos
• Vitamina D
• Vitamina K
• Isquemia e reperfusão
• Glucosamina
• Colágeno não hidrolisado tipo II
• Resistência à insulina
• Disglicemia
• Resistência à leptina
• Hormônios micronizados ou bioidênticos
• Quelação para metais pesados
• Quelação em patologia cardiovascular para diabético
• Estudo TACT, que avalia a terapia de quelação associada a vitaminas no infarto do 

miocárdio
• Nutrientes hoje comercializados pela indústria farmacêutica, como: picnogenol, rodiola, 

curumins, cimicifuga, isoflavonas, trifolium pratense, tribulus terrestres e aswaganda.

Apenas para mostrar uma pequena parte da contribuição da ortomolecular à medicina.
Partimos do princípio da filosofia do Schopenhauer, segundo a qual toda ideia nova 

passa por três fases: na primeira, é ridicularizada; na segunda, é combatida violentamente; e, 
na terceira, é incorporada como própria.

Escrever um livro é muito importante, é como guardar as lembranças em uma pedra, já 
que as palavras o vento as leva.

O colega e amigo Miguel Curto dedicou uma boa parte de sua vida profissional a este 
livro e conseguiu criar uma obra de alto conteúdo e interesse, recomendado para nós e para  
todos os colegas da área e, principalmente, fora da área para alimentar a alma, enriquecer os 
neurônios, aumentar as sinapses, aumentar o óxido nítrico e melhorar o aporte de nutrientes 
e de oxigênio aos tecidos, para modular a inflamação endotelial e controlar o progresso 
da arteriosclerose, para consolidar o trato gastrointestinal via recuperação do epitélio e 
aumentar a IgA secretória na defesa contra os saprófitos patogênicos, na modulação do 
estresse oxidativo no encurtamento do telômeros, na reparação celular via mecanismo de 
acetilação, para controlar malformações congênitas via metilação, para estender a vida 
pela via da restrição calórica, para estimular a neoliberação mitocondrial via biogênese 
mitocondrial e, principalmente, para modular os fatores externos que possam agir sobre o 
nosso genótipo, expressando o fenótipo via nutrigenômica e nutrigenética.

Dr. Efrain Olszewer
Especialista em Clínica Médica. Professor e Diretor Científico da Fundação de  

Apoio à Pesquisa e Estudo na Área da Saúde (FAPES). Diretor Clínico  
do Centro Internacional de Medicina Preventiva (CMP).  

Autor de 84 livros em Medicina e Saúde.
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Prefácio à 2ª edição

A 2ª edição do livro Medicina Ortomolecular – Fundamentos e Prática constitui-se na 
atualização de uma obra inovadora e de relevante contribuição à saúde pública. O autor, 
Dr. Miguel, esmera-se na escolha dos temas abordados, iniciando com as conceituações 
da Medicina Ortomolecular, Biomolecular e Bio-Ortomolecular, a origem e a prática 
ortomolecular e sua evolução.

Aborda os radicais livres, seu conceito, formação, reações, fontes, sistemas de controles, 
a fisiopatologia e as implicações dos radicais livres nas várias especialidades médicas, como 
Cardiologia, Geriatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Endocrinologia, Reumatologia, 
Gastroenterologia e Oncologia.

A quelação abordada no capítulo seguinte é importante para a desintoxicação de 
minerais tóxicos que estão no corpo humano, cuja excreção se faz pelas fezes e urina. Em 
seguida, o autor destaca a utilização da Mineralometria Capilar como importante ferramenta 
para avaliar a quantidade de nutrientes e de elementos tóxicos no organismo e prescrever 
o adequado complemento alimentar, tendo por objetivo manter o equilíbrio de nutrientes  
no paciente.

Descreve o comportamento de 21 metais (Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cu, Pb, Sn, Fe, 
Mn, Hg, Ni, Ouro, Pt, Ag, Tl, Th e U) nocivos à saúde humana, segue adiante na descrição dos 
perigosos pigmentos orgânicos e inorgânicos e relata como atuam. A nutrição é apresentada a 
seguir, com destaque para os princípios gerais e a importância da água, carboidratos, proteínas, 
lípides, vitaminas, minerais, outros nutrientes e associações entre eles.

Encerra o livro com uma novidade no meio da área médica, a emergente Geologia 
Médica, que preenche uma lacuna entre o meio físico (ambiental) e a saúde. A Geologia 
Médica já está disseminada em todos os continentes e consolidada no Brasil junto aos 
profissionais e universidades relacionados às Geociências. O autor apresenta exemplos 
ilustrativos, as substâncias orgânicas, esferas de domínio geográficas, geologia médica no 
Brasil e o futuro da geologia médica.

Finalizando, gostaria de manifestar a minha admiração pelo Dr. Miguel Curto, cujo 
trabalho tive a satisfação de conhecer em 2004, nas discussões pela Rede de Pesquisa em 
Geoquímica Ambiental e Geologia Médica (Regagem), satisfação reafirmada quando o 
conheci pessoalmente no Congresso Brasileiro de Nutrologia, em 2015, em que, a seu convite, 
apresentei a palestra “Geologia Médica e Nutrição”. Desde então, temos trocado conhecimentos 
sobre a Geologia e a Medicina, estabelecendo, na prática, a integração das duas ciências.

Cassio Roberto da Silva
Pesquisador em Geociências, desde 1978, no Serviço Geológico do Brasil da 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), filiado à Sociedade Brasileira  
de Geologia (SBG), à Sociedade Brasileira de Geoquímica (SBGq),  à Associação 

Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE) e Coordenador  
do Brazil Chapter da International Medical  

Geology Association (IMGA).
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Prefácio à 1ª edição

Sinto-me muito honrado com o convite do Dr. Miguel Curto para prefaciar seu livro 
Medicina Ortomolecular – Fundamentos e Prática. É surpreendente que um Tratado de 
Medicina Ortomolecular, com um conteúdo completo e com uma organização didática 
tão bem feita, possa ter sido escrito por um único autor. A capacidade de um autor é 
consequência de sua trajetória científica e, principalmente na Medicina Ortomolecular, da 
sua trajetória de vida. 

Dr. Miguel Curto Rodrigues Filho se graduou em Medicina pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, Especialista em Otorrinolaringologia, Nutrologia e Medicina 
Ortomolecular pelas respectivas Sociedades de Especialidade. Palestrante convidado em 
cursos de formação e pós-graduação e em congressos e conferencista nas especialidades de 
Nutrologia, Medicina Bio-Ortomolecular e Otorrinolaringologia. 

Conheci o Dr. Miguel nas reuniões científicas do Departamento de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Escola Paulista de Medicina 
(Unifesp) há mais de 20 anos, e sua opinião a respeito dos diversos temas discutidos 
foi sempre de grande importância, enfocando os aspectos profilático e terapêutico da 
Medicina Ortomolecular na saúde humana. 

Este livro ganha destaque especial não só pelo vasto conhecimento científico do Dr. 
Miguel, mas também pelas ponderação e inteligência com escreveu cada capítulo.

Neste livro, a Medicina Ortomolecular é apresentada como a área que avalia cada 
pessoa não só nos aspectos nutricionais e toxicológicos, mas também emocionais,  visando à 
melhora da qualidade de vida. 

Tenho certeza de que este livro acrescentará muito para os profissionais da saúde que 
valorizam a relação médico-paciente e a abordagem de investigação clínica e terapêutica de 
cada indivíduo.

Parabéns, Dr. Miguel, pela excelente obra!

Prof. Dr. Márcio Abrahão 
Professor Titular do Departamento de Otorrinolaringologia  

e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Escola Paulista  
de Medicina (Unifesp).
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Capítulo 1 1

Um dia, conversando com um amigo, percebi que, 
apesar de já não ser novidade no Brasil, muitas pessoas des-
conhecem a prática ortomolecular, ou sequer cogitam na 
existência da especialidade.

Este diálogo me deixou intrigado. Nós, já envolvidos 
no assunto, estamos acostumados a estes termos esdrúxulos 
como biomolecular, ortomolecular, oxidologia, mineralogra-
ma e outros palavrões técnicos que se incorporam em nosso 
dia a dia. Mas é óbvio que este linguajar ainda não alcançou a 
população, especialmente aqueles que não se interessam por 
assuntos médicos ou de saúde.

Na intenção de orientar, propus-me, então, a escrever 
algo sucinto sobre o assunto. Segue, então, o tema, um pouco 
mais árduo:

Biomolecular, ou prática ortomolecu-
lar (orto, em grego, significa correto), 
ou bioquímica médica são termos que 
se superpõem, significam o estudo e 
a atuação sobre as funções celulares, 
em cada uma de suas organelas (mi-
tocôndrias, retículo endoplasmático, 
núcleo, nucléolos etc., lembram-se?). 
Assim, agindo nestas estruturas pode-
mos manter a saúde e evitar doenças, 
em um nível anterior à sua manifes-
tação nos tecidos e órgãos do corpo. 
Tratamos as enfermidades onde elas 
efetivamente se iniciam, nas organelas 
celulares (incluindo entre as organelas 
a própria membrana celular).

Explicando melhor, todas as agressões ao nosso orga-
nismo se iniciam por alterações celulares, sejam ferimentos 
em nossa pele ou nas mucosas, invasões virais e bacterianas, 
ou ainda intoxicações e deficiências nutricionais. Cuidando-
se da higidez celular e do meio no qual as células estão imer-
sas obteremos a saúde de cada célula, tecido, órgão, de cada 

sistema e de todo o organismo de um modo completo; holís-
tico, se incluirmos aí os aspectos emocional e espiritual. Esta 
ação sobre as organelas se faz, primordialmente, através dos 
nutrientes e dos hábitos de higiene e comportamento.

Um colega, já há alguns anos, dizia-me que temos 
corpos da idade da pedra alimentando-se na era espacial, ou 
seja, fomos criados para alimentarmo-nos de modo natural, 
despendendo esforços para a coleta de nutrientes na nature-
za, seja ela pela coleta de frutos, verduras ou raízes, seja pela 
caça ou pela pesca.

Com a descoberta do fogo conhecemos novos sabores 
e passamos a consumir alimentos que anteriormente eram 
impróprios para a alimentação, com suas vantagens e des-
vantagens. Entre as desvantagens, a perda das propriedades 
nutricionais e nutracêuticas (ação farmacológica de deter-
minados alimentos) dos alimentos e a adição de substâncias 
cancerígenas à alimentação (carvões e defumados).

Hoje já não usamos os nossos músculos de modo 
adequado (leia-se saudável), andamos de automóvel, temos 
água encanada, máquinas de lavar e de industrializar, não nos 
exercitamos mais na caça, na coleta ou na agricultura. Tudo 
obtemos no supermercado, temos a comida sempre à disposi-
ção na geladeira e a preparamos em minutos no microondas.

O cinturão verde está cada vez mais longe de nossas 
cidades e os alimentos consomem as suas propriedades nu-
tricionais, para não se deteriorarem durante o transporte, o 
armazenamento e o beneficiamento, até chegarem, depaupe-
rados, à nossa mesa.

Consumimos, então, alimentos pobres nutricional-
mente e, muitas vezes, acrescidos de conservantes e aditivos, 
nem sempre inócuos. Pior ainda, após a Segunda Guerra 
Mundial, temos o chumbo, um veneno metabólico, espa-
lhado por todo o planeta, a ponto de o comermos, seja nos 
vegetais, na carne e mesmo no leite com que alimentamos 
as nossas crianças. O mercúrio é também outro flagelo, con-
taminando os nossos rios e mares, afetando a nossa saúde 
quando consumimos os frutos do mar. Isto sem mencionar 

O Que É Medicina Ortomolecular,  
Biomolecular, Bio-Ortomolecular

Capítulo 1
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outros metais tóxicos encontrados em nosso cotidiano, como 
o cádmio, o alumínio, o arsênico, o tálio etc.

Acrescente-se a tudo isso o estresse absurdo a que nos 
expomos na sociedade competitiva em que vivemos, obrigan-
do-nos a abdicar dos momentos de lazer, de convívio familiar 
e de crescimento espiritual. O quadro negro que pintamos é 
absolutamente real, mas ainda temos uma alternativa para 
lidarmos com ele.

A prática ortomolecular ou, mais apropriadamente, a 
bioquímica médica, avalia a situação de cada pessoa, em seus 
aspectos nutricionais, tóxicos, físicos e emocionais, e pres-
creve uma estratégia individualizada e ecológica para cada 
um. Apesar de complexa na análise das necessidades de cada 
indivíduo, a sua prática é simples, consistindo na orientação 
nutricional mais adequada a cada pessoa, na suplementação 
com os nutrientes carentes na alimentação e com a prescri-
ção de substâncias que compitam com os elementos tóxicos 
a que estão expostos os pacientes avaliados.

Consiste também no tratamento dos distúrbios da 
digestão e da absorção de nutrientes pelo trato digestivo, 
adoecido pelos aditivos alimentares, corantes e conservantes 
usados, largamente, em nossa alimentação moderna. Faz-se 
necessária, inclusive, a orientação quanto aos bons hábitos 
de higiene e educação física, evitando-se o sedentarismo e 
os vícios, como fumo, drogas (incluindo-se aqui o abuso de 
medicamentos) etc.

Todos os recursos disponíveis da medicina são usados 
para o restabelecimento e o equilíbrio da saúde, sejam clíni-
cos, farmacológicos ou cirúrgicos. Este arsenal de conheci-
mentos presta-se não somente à manutenção da saúde, como 
à prevenção de doenças e enfermidades hereditárias (diabete, 
hipertensão, enfarte, derrame), mas também ao tratamento 
de afecções agudas (gripes, infecções bacterianas, ferimentos) 
e crônicas (artrites, dermatites, alergias, câncer), é claro, não 
dispensa o uso das diversas especialidades médicas, quando 
necessárias. Lembramos que hoje a prática ortomolecular é 
essencial e complementar a toda terapêutica médica.

Gratifica-nos, sobremodo, a melhora da qualidade 
de vida, da disposição e do rendimento físico e mental das 
pessoas que nos procuram e a nossa fidelidade aos dois prin-
cipais aforismos de Hipócrates, que nos motivaram desde os 
primeiros dias da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo:

Primum non nocere  
(em primeiro lugar, não prejudicar)

Sedare dolore opus divinum est  
(aliviar o sofrimento é obra divina)

Afixados nas paredes do nosso Centro  
Acadêmico, onde fomos, privilegiadamente,  

diretores do Departamento Científico.
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