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OS BENEFÍCIOS DO ÓLEO DE COCO 

 

 

A Árvore da Vida 

 

O nome científico do coco é Cocos Nucifera. Os primeiros exploradores 

espanhóis chamavam de coco, que significa "cara de macaco", porque os 

três recortes (olhos) sobre o casco peludo do coco descascado e seco se 

assemelhavam a cabeça e o rosto de um macaco.   

 

 

A carne, suco, leite e óleo do coco é uma fonte de nutrição que alimentou e 

alimenta as populações ao redor do mundo há gerações. Em muitas ilhas o 

coco é ingrediente básico na dieta da maioria da população. Quase um terço 

da população do mundo depende do coco, de alguma forma na sua 



4 
 

alimentação e sua economia. Nessas culturas, o coco tem uma história longa 

e respeitada. 

Fonte 

 

O coco é altamente nutritivo e rico em fibras, vitaminas e minerais. É 

classificado como um alimento funcional "porque proporciona muitos 

benefícios à saúde além de seu conteúdo nutricional. O óleo de coco é de 

especial interesse porque possui propriedades curativas que vai muito além 

de qualquer outro óleo alimentar e é amplamente utilizado na medicina 

tradicional entre populações asiáticas e do Pacífico.  Nas Ilhas do Pacífico 

consideram o óleo de coco a cura para todas as doenças. O coqueiro é tão 

valorizado por eles como uma fonte de alimentos e remédios que ele é 

chamado de "A Árvore da Vida". Só recentemente a ciência médica moderna 

desvendou os segredos dos surpreendente poderes de cura do coco. 

 

Coco em Medicina Tradicional 

Pessoas de diversas culturas, línguas, religiões e raças espalhadas ao redor 

do mundo têm reverenciado o coco como uma valiosa fonte de alimento e 

remédio. Onde quer que o coqueiro cresça o povo aprendeu a sua 

importância como um medicamento eficaz. Por milhares de anos, produtos 

de coco tem ocupado um lugar de respeito e importância na medicina 

popular local. 

http://mypacificstory.com/page/3/
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Na medicina tradicional em todo o mundo de coco é usado para tratar uma 

variedade de problemas de saúde, incluindo o seguinte: abscessos, asma, 

calvície, bronquite, contusões, queimaduras, resfriados, constipação, tosse, 

hidropisia, disenteria, dor de ouvido, febre, gengivite gripe, gonorréia, 

menstruação irregular ou dolorosa, icterícia, cálculos renais, piolhos, má 

nutrição, náusea, erupção cutânea, sarna, sarna, infecções da pele, dor de 

garganta, inchaço, sífilis, dor de dente, tuberculose, tumores, febre tifóide, 

úlceras, dores de estômago, fraqueza, e feridas. 

 

 

 

 

O Coco na Medicina Moderna 

A ciência médica moderna está agora confirmando o uso do coco 

no tratamento de muitas das enfermidades acima. Estudos publicados em 

revistas médicas mostram que o coco, em uma forma ou outra, pode 

fornecer uma ampla gama de benefícios à saúde. Alguns destes são 

resumidos a seguir: 

 Mata vírus que causam a gripe, herpes, sarampo, hepatite C, SARS, 

AIDS e outras doenças. 

 Mata as bactérias que causam úlceras, infecções de garganta, 

infecções do trato urinário, doença da gengiva e cáries, pneumonia e 

gonorréia e outras doenças. 

 Mata fungos e leveduras que causam a candidíase, pé de atleta, 

sapinhos, assaduras, e outras infecções. 

 Expulsa ou mata vermes, piolhos, giárdia e outros parasitas. 
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 Fornece uma fonte nutricional de energia rápida. 

 Aumenta a energia e a resistência, melhora o desempenho físico e 

atlético. 

 Melhora a digestão e absorção de outros nutrientes, incluindo 

vitaminas, minerais e aminoácidos. 

 Melhora a secreção de insulina e utilização de glicose no sangue. 

 Alivia o estresse no pâncreas e sistemas enzimáticos do corpo. 

 Reduz os sintomas associados à pancreatite. 

 Ajuda a aliviar os sintomas e reduzir os riscos de saúde associados à 

diabetes. 

 Reduz os problemas associados à síndrome de má absorção e fibrose 

cística. 

 Melhora a absorção de cálcio e magnésio e apóia o desenvolvimento 

de ossos e dentes fortes. 

 Ajuda a proteger contra a osteoporose. 

 Ajuda a aliviar os sintomas associados com a doença da vesícula 

biliar. 

 Alivia os sintomas associados à doença de Crohn, colite ulcerativa, e 

úlceras estomacais. 

 Melhora a digestão e função intestinal. 

 Alivia a dor e irritação causada por hemorróidas. 

 Reduz a inflamação. 

 Ajuda na cicatrização e reparação tecidual. 

 Fortalece e ajuda a função do sistema imunológico. 

 Ajuda a proteger o corpo contra alguns tipos de câncer como mama, 

cólon e outros. 

 Protege o coração, melhora a taxa de colesterol e reduz o risco de 

doença cardíaca. 

 Protege as artérias das lesões que provocam a aterosclerose e, 

portanto, protege contra doenças do coração. 

 Ajuda a prevenir doenças das gengivas e cáries. 

 Funciona como um antioxidante protetor. 
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 Ajuda a proteger o organismo de radicais livres prejudiciais que 

promovem o envelhecimento precoce e doenças degenerativas. 

 Não esgota as reservas antioxidantes do organismo como os outros 

óleos fazem. 

 Melhora a utilização de ácidos graxos essenciais e os protege da 

oxidação. 

 Ajuda a aliviar os sintomas associados com a síndrome da fadiga 

crônica. 

 Alivia os sintomas associados à hiperplasia prostática benigna 

(aumento da próstata). 

 Reduz ataques epilépticos. 

 Ajuda a proteger contra a doença renal e infecções urinárias. 

 Dissolve pedras nos rins. 

 Ajuda a prevenir doenças do fígado. 

 É mais baixa em calorias do que todas as outras gorduras. 

 Melhora a função da tireóide. 

 Promove a perda de excesso de peso através do aumento da taxa 

metabólica. 

 É utilizada pelo corpo para produzir energia em vez de ser 

armazenada como gordura corporal como outras gorduras na dieta. 

 Ajuda a prevenir a obesidade e problemas de excesso de peso. 

 Aplicada topicamente ajuda a formar uma barreira química sobre a 

pele para evitar de infecção. 

 Reduz os sintomas associados a psoríase, eczema e dermatite. 

 Facilita o equilíbrio químico natural da pele. 

 Amacia a pele e ajuda a aliviar a secura e descamação. 

 Previne rugas, flacidez da pele, e manchas idade. 

 Promove a aparência saudável do cabelo e pele. 

 Fornece diversas formas de proteção contra os efeitos nocivos da 

radiação ultravioleta do sol. 

 Ajuda a controlar a caspa. 
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 Não forma subprodutos nocivos quando aquecido a temperatura de 

cozedura normal como outros óleos vegetais fazem. 

 Não tem efeitos colaterais nocivos ou desconfortáveis. 

 É completamente não-tóxico para os seres humanos. 

 

 
 

O Óleo de coco 

Apesar do coco possuir muitos benefícios à saúde devido a sua fibra e teor 

nutricional, é o óleo que o torna um alimento verdadeiramente notável na 

medicina. 

 

Erroneamente se acreditava não ser saudável devido ao seu elevado teor de 

gordura saturada, sabe-se agora que a gordura no óleo de coco é 

diferenciada da maioria de todas as outras gorduras e possui muitas 

propriedades essenciais a saúde. Ele agora está ganhando o 

reconhecimento merecido há  muito tempo como um alimento nutritivo e 

muito saudável. 

 

"O óleo de coco tem sido descrito como "o óleo mais saudável na Terra." 

Isso é uma declaração bastante notável. O que torna o óleo de coco tão 

bom? O que o torna diferente de todos os outros óleos, especialmente 

outras gorduras saturadas? 
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A diferença está na molécula de gordura. Todos os óleos e gorduras são 

compostos de moléculas chamadas ácidos graxos. Existem dois métodos de 

classificação dos ácidos graxos, um quanto à saturação e outro quanto ao 

tamanho das moléculas. Existem gorduras saturadas, gorduras 

monoinsaturadas e gorduras poliinsaturadas. Outro sistema de classificação 

é baseado no tamanho molecular ou comprimento da cadeia de carbono 

dentro de cada ácido graxo. Os ácidos graxos são constituídos por longas 

cadeias de átomos de carbono com átomos de hidrogênio ligados. Neste 

sistema, você tem os ácidos graxos de cadeia curta (CCPA), ácidos graxos 

de cadeia média (MCFA), e ácidos graxos de cadeia longa (AGCL). O óleo de 

coco é composto predominantemente de ácidos graxos de cadeia média 

(MCFA), também conhecido como triglicérides de cadeia média (MCT). 

 

A grande maioria dos óleos e gorduras em nossa dieta, saturados ou 

insaturados ou provenientes de animais ou plantas, são compostos de 

cadeia longa de ácidos graxos (AGCL). Algo entre 98% a 100% de todos os 

ácidos graxos que consumimos são AGCL. 

 

O tamanho dos ácidos graxos é extremamente importante. Por 

quê?  Porque o nosso corpo responde a cada um de maneira diferente na 

forma de metabolizar ácidos graxos dependendo do seu tamanho. Assim, os 

efeitos fisiológicos do MCFA no óleo de coco são muito diferentes das dos 

AGCL mais comumente encontradas nos nossos alimentos. Os ácidos graxos 

saturados no óleo de coco são predominantemente de cadeia média. Tanto 

a saturada e gordura insaturada encontrada em carnes, leite, ovos e plantas 

(incluindo a maioria de todos os óleos vegetais) são compostas de AGCL, ou 

seja de cadeia longa. 

 

Eles não têm um efeito negativo sobre o colesterol e ajuda a proteger 

contra doenças do coração. MCFA ajudar a diminuir o risco de aterosclerose 

e as doenças cardíacas. É principalmente devido à MCFA no óleo de coco 

que o torna tão especial e tão benéfico. 

 

Existem apenas algumas poucas boas fontes alimentares de MCFA. Ao 

longe, as melhores fontes são de coco e óleos da palma.  

  

 
Copyright © 2004 Coconut Research Center 
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O COCO 

O coco é um alimento subestimado na alimentação moderna. Trata-se 

primariamente de um alimento funcional. 

Alimentos funcionais são aqueles que promovem benefícios à saúde que vão 

além da simples função nutritiva. É exatamente o que o coco e seus 

produtos (coco desidratado e óleo de coco) são. Como alimentos funcionais, 

eles provêem energia e matéria-prima para a construção de ácidos graxos 

que possuem ação antimicrobiana no organismo humano. 

Aproximadamente 50% da gordura do coco são composta pelo ácido 

láurico, um ácido graxo de cadeia média que, no corpo humano, é 

transformado em monolaurina, um mono glicerídeo que possui ação 

antiviral, antibacteriana e anti protozoária, usado pelo organismo para 

destruir a camada lipídica de vários microorganismos como HIV, herpes, 

citomegalovirus, influenza, Helicobacter pzylori, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, estreptococos dos grupos 

A, F e G, Cândida albicans, Chlamydia, Neisseria ghonorreae, Giárdia, entre 

outros. Por outro lado, a monolaurina parece não exercer nenhum efeito 

sobre as bactérias colonizadoras do intestino, apenas em bactérias 

potencialmente patogênicas. 

Seis a 7% dos ácidos graxos do coco são compostos pelo ácido cáprico, 

também transformado no organismo humano, a monocaprina, e também 

com propriedades antimicrobianas contra HIV, Chlamydia e herpes. 
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A gordura do coco leva à normalização dos lipídeos (gorduras) corporais, 

protege o fígado dos efeitos do álcool e aumenta a resposta imunitária 

contra fungos, bactérias e protozoários; também se mostrou benéfica no 

combate aos fatores de risco para doenças cardíacas. Uma dieta rica em 

óleo de coco não aumenta o colesterol e nem o risco de mortalidade ou 

morbidade por doença coronariana, uma vez que, tem a propriedade de 

aumentar a fração HDL do colesterol (“colesterol bom”). O óleo do coco é 

livre de gordura trans e possui alto teor de ácidos graxos de cadeia média 

(ácido láurico), idênticos aos encontrados no leite humano. Além do mais, 

reduz o risco de doença cardíaca e coronariana, reduz o risco de câncer, 

regulariza o ritmo intestinal, ajuda a controlar o diabetes, aumenta os níveis 

de energia, melhora a digestão e absorção de nutrientes, aumenta o 

metabolismo, ajuda na perda de peso (ação “fat burner”), ajuda a prevenir 

a osteoporose, mantém a pele macia e previne o envelhecimento precoce. 

Outros óleos vegetais são compostos basicamente de ácidos graxos de 

cadeia longa e armazenados no organismo como gordura corporal, ao 

contrário do óleo de coco, naturalmente usado como energia para o 

metabolismo. 

FONTE: Dr. Arnoldo Velloso 

Neurologista, Geriatra e Nutrólogo – CRMDF 211 

Dr. Arnoldo Velloso é médico pós-graduado em neuro-anatomia, neuroquímica de doenças 

hereditárias e neuropatologia na Universidade Albercht-Ludwig de Freiburg, Alemanha. 

Professor fundador da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina da Universidade da 

Paraíba. Participou de cursos de Fitoterapia realizado em Baden-Baden, Alemanha, de 

Homeopatia aplicada ao câncer e de Homotoxicologia, de Eletroacupunctura aplicada à 

Homeopatia e à Homotoxicologia. Incluído entre os 100 profissionais da saúde de 2006 (Top 

100 Health Professionals) pelo International Biographical Centre, Cambridge, Inglaterra, está 

à frente da Clínica Nutricional, e têm promovido trabalhos de prevenção e promoção da 

saúde por meio de Terapias Ortomoleculares e Anti-envelhecimento, agregando sua vasta 

experiência como Neurologista, Geriatra e Nutrólogo. 
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10 MOTIVOS PARA CONSUMIR ÓLEO DE COCO  

 

1 – Ação ANTIOXIDANTE – Colabora na diminuição da produção de 

“Radicais Livres”! Isto se deve principalmente a ação direta da vitamina E 

presente na “Gordura de Coco Extra Virgem” composta por 8 frações desta 

vitamina; 4 tocotrienóis (alfa, gama, delta e teta) e 4 tocoferóis (alfa, 

gama, delta e teta). Contrário a outras gorduras, principalmente em relação 

aos óleos polinsaturado, a gordura de coco diminuiu as necessidades de 

vitamina E do organismo. 

 

2 – COLESTEROL – Ajuda na redução do mau COLETEROL – LDL e evita que 

o mesmo se oxide. Por outro lado, promove a elevação do bom 

COLESTEROL – HDL contribuindo assim na prevenção e tratamento das 

doenças cerebrais e cardiovasculares. 
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3 – Colabora no processo do EMAGRECIMENTO – De fácil absorção, a 

gordura de coco é a melhor fonte de TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MÉDIA, 

não necessita de enzimas para sua digestão e metabolismo. No fígado, este 

tri glicerídeos rapidamente se transforma em energia, desta maneira não se 

depositam no organismo. Por isso ela é considerada “termo gênico”, ou 

seja, capaz de gerar calor e queimar calorias. Esta propriedade, aliada a 

capacidade que a gordura de coco tem de estimular a glândula tireoide, 

aumenta o metabolismo basal e, consequentemente: EMAGRECE! 

 

4 – Melhora o sistema IMUNOLÓGICO – agindo na prevenção e no combate 

aos VERMES – BACTÉRIAS e FUNGOS, restabelece a energia “roubada” por 

estes agentes. Consequentemente melhora a absorção dos nutrientes 

aumentando todas as defesas do organismo. A gordura de coco apresenta a 

maior concentração de Ácido Láurico, dentre todas as gorduras vegetais. 

Em outras palavras, é o mesmo ácido graxo presente no leite materno! 

No organismo o Ácido Láurico é convertido em monolaurin que tem ações 

para combater inúmeras infecções. Mais recentemente em 1992, Isaacs e 

colaboradores confirmaram todos estes estudos. 

Ainda em relação ao ácido láurico, veja a declaração da Dra. Mary Enig, 

uma das maiores autoridades mundiais em relação a estudos sobre 

gorduras, principalmente no que se refere à GORDURA DE COCO EXTRA 

VIRGEM, leia-se ACIDO LAURICO. Este artigo foi por ela publicado em 

setembro de 1995 no “Indian Coconut Journal”: 

“O MONOLAURIN, cujo precursor é o acido LÁURICO (C-12), destrói a 

membrana lipídica que envolve os vírus e, também ele inativa bactérias, 

levedura e fungos.” E acrescentou: “Dentre os ácidos graxos saturados, o 

ácido láurico tem mais atividade antiviral do que os ácidos caprílico (C-10) e 

mirístico (C-14). A ação atribuída ao MONOLAURIN é que ele solubilizar 

(dissolve) as gorduras… do envolve que envolve os vírus, destruindo assim 
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sua capa protetora”. (Estes números e o C – significam a quantidade de 

átomos de carbono dos ácidos graxos). 

Dentre centenas de outros trabalhos científicos, hoje a GORDURA DE COCO 

EXTRA VIRGEM é capaz de ajudar a combater uma infinidade de bactérias, 

leveduras, fungos e vírus, tais como: sarampo, herpes, estomatite vesicular 

e Cytomegalovirus (CMV), Epistein Bar vírus, vírus da hepatite C (HCV), 

AIDES (HIV), H. pylori, giárdia, cândida, cryptosporidium e outros parasitas 

intestinais. 

 

5 – Regula a FUNÇÃO INTESTINAL – Tanto nos casos de prisão de ventre ou 

mesmo nas diarreias, os componentes da gordura de coco agem 

normalizando as funções intestinais. Ao mesmo tempo o ácido láurico, 

através do monolaurin, ajuda a eliminar as bactérias patogênicas 

(inimigas), protegendo e favorecendo o crescimento da “flora amiga”. 

 

6 – Tireoide – Melhora o funcionamento da TIREOIDE, tendo ainda ação 

“Anti envelhecimento” – Estudos realizados há mais de 30 anos 

comprovaram que a gordura de coco estimula a função da glândula 

TIREOIDE. O bom funcionamento da TIREÓIDE faz com que especificamente 

o mal COLESEROL – LDL, através de processo enzimático, produza os 

hormônios Antienvelhecimento: PREGNENOLONA, PROGESTERONA e DHEA 

(dehidroepiandrosterona). Todas estas substâncias são necessárias na 

prevenção de Doenças Cardiovasculares, Senilidade, Obesidade, Câncer 

dentre outras doenças crônicas relacionadas à idade. 

 

7 – Ação COSMÉTICA – A maioria das loções e cremes comerciais é 

constituída predominantemente de água. Estas preparações úmidas são 

rapidamente absorvidas pela pele seca e enrugadas. Assim que a água 

entra na pele, o tecido é expandido como um balão com água, então as 

rugas desaparecem e a pele se torna mais macia. Porém, tudo isto é 

temporário. Em poucas horas a água é absorvida e levada para a corrente 

sanguínea e, tanto a secura como as rugas reaparecem. Além de não 

resolver o problema de hidratação e das rugas, estes cremes ou óleos 

refinados estão quase sempre oxidados, trazendo consigo uma montanha 

de radicais livres, que agravam cada vez mais o tecido elástico da pele 

tornando-a mais envelhecida. 

A gordura de coco pode ser aplicada diretamente sobre a pele e mesmo nos 

cabelos, funcionando com um “condicionador” natural, para isso é só 

massagear os cabelos com 1 colher das de sobremesa antes do banho. 

Além de hidratar a pele e não conter radicais livres previne rugas numa 
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verdadeira ação antienvelhecimento. Isto se deve a “lubrificação” da pele, 

permitindo que os nutrientes do sangue cheguem até ela. 

 

8 – Ação dermatológica – Além do poder bactericida na pele, pode ser 

utilizada como cicatrizante de feridas, picadas de insetos, alívio em 

queimaduras e, sobretudo nos eczemas e dermatites de contato, bem como 

no tratamento do herpes e candidíase. 

 

9 – Diabéticos – Controla a compulsão por CARBOIDRATOS – Assim como 

os alimentos ricos em fibras ajudam a manter níveis estáveis de insulina no 

sangue, consequentemente facilitando a vida dos DIABÉTICOS, a gordura 

de coco proporciona uma sensação de saciedade ainda maior e, acima de 

tudo não estimula a liberação de insulina, contribuindo desta forma para 

diminuir o “craving” compulsão por carboidratos, principalmente a doces. 

Contrário aos demais óleos polinsaturado que dificultam a entrada da 

insulina e nutrientes para dentro das células, deixando-as literalmente 

“famintas”, a gordura de coco “abre as suas membranas”, não somente 

permitindo que os níveis de glicose e insulina se normalizem, como também 

melhorando sua nutrição, restabelecendo os níveis normais de energia. 

 

10 – Fadigas crônicas e Fibromialgia – Até recentemente estas duas 

entidades não eram reconhecidas pela medicina tradicional. Somente agora 

após uma grande divulgação na mídia da melhora clínica de milhares de 

pacientes, é que o tradicional “stablischment”, deu mão a palmatória, 

chegando mesmo a ser reconhecida pelo FDA, quando liberou um 

medicamento para combater este mal. Estas duas entidades muitas vezes 

se confundem e, há autores que afirmam que ambas têm a mesma 

etiologia. Porém a esmagadora maioria da classe médica ainda insiste em 

afirmar que estas duas afecções são na realidade uns quadros depressivo 

mascarado, devendo por isso mesmo ser tratada com antidepressivos. 

Enquanto na Fibromialgia predomina o sintoma DOR, na Síndrome da 

Fadiga Crônica, o CANSAÇO é a tônica. Em outras palavras: FADIGA 

CRÔNICA = (Sinônimo de) CANSAÇO, FIBROMIALGIA = Sinônimo de DOR. 

A Fibromialgia pode ser considerada um processo reumático, que 

frequentemente acomete o pescoço, região lombar, ombros, nuca, parte 

superior das coxas, joelhos, nádegas, cotovelos e parte superior do tórax. É 

importante lembrar que os fenômenos dolorosos podem acometer qualquer 

parte do corpo. Tanto a dor quanto o enrijecimento matinal é mais 

acentuado pela manhã, que muitas vezes é acompanhado de: insônia, dor 

de cabeça, depressão, mente embotada, desorientação, alterações 

digestivas, tonteiras, ataque de pânico e vermelhidão facial. O sistema 
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imunológico de uma pessoa afetada, frequentemente é hipersensível a 

muitos fatores, tornando o indivíduo hiper alérgico a muitos alimentos. 

Estes sintomas podem ser agravados por outras alergias, falta de sono, 

estresse e infecções agudas. Dentre as causas associadas a estas duas 

patologias destacamos: Herpes Zoster, Epstein – Barr Virus (o vírus do 

beijo), Mononucleose infecciosa, Resfriados e Estados Gripais, Deficiência 

nutricional, Intoxicações por metais pesados (mercúrio, chumbo, arsênico, 

cádmio, flúor, cloro, dentre outros), finalmente a deficiência de sais 

minerais e, o eterno desafio do homem, o estresse! 

Hoje, a gordura de coco EXTRA – VIRGEM, talvez seja uma das melhores 

soluções para combater a Síndrome da Fadiga Crônica e Fibromialgia. 

Os ácidos gordurosos de cadeia média, sobretudo o Láurico, podem eliminar 

vírus como os do Herpes e Epstein-Barr, que se acredita sejam os grandes 

responsáveis por estas entidades. Combate e ajuda eliminar cândida, 

giárdia e ameba. Ainda eliminam uma grande quantidade de vírus, bactérias 

e até mesmo certos vermes que podem estar relacionados a estas duas 

patologias. 

A grande maioria dos médicos acredita que não é um único tipo de vírus ou 

bactéria os responsáveis pela Síndrome da Fadiga Crônica e, mesmo da 

Fibromialgia, mas sim, a combinação de vários agentes e fatores. Nestas 

condições a gordura de coco age neutralizando uma gama enorme destes 

agentes infecciosos. Melhora o sistema imunológico, elimina o estado de 

ESTRESSE sofrido por ele. Enfim, por aumentar nosso metabolismo e por 

recuperamos nossa energia plena, nos sentimos “mais jovens”, com 

capacidade para realizar nossos sonhos! 

 

FONTE: Por Dr. Sérgio Puppin - Cardiologista e Nutrólogo  
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Os Atributos do Óleo de Coco 

O óleo de coco e sua eficácia comprovada traz em seu conteúdo uma 

gama de  atributos que se destacam no combate à males tão 

ameaçadores para o nosso sistema. 

Segundo a nutricionista Daniela Jobst, do Centro Brasileiro de 

Nutrição Funcional, a gordura contida no óleo de coco retarda o 

esvaziamento gástrico, aumentando a saciedade e diminuindo a 

fome. "Ele é fonte de TCM (triglicerídeos de cadeia média), uma 

gordura de fácil absorção que produz energia rapidamente. Por isso 

não chega a ficar estocada no organismo", explica a especialista. 

E os benefícios não param por aí. O óleo de coco diminui a produção 

de insulina (hormônio que controla a liberação de energia), é 

termogênico (acelera a queima de gordura) e é um poderoso 

antioxidante. "O sobrepeso também é um acúmulo de radicais livres 

pelo organismo", diz Daniela. 

De acordo com Flavia Morais, nutricionista da rede Mundo Verde (SP), 

o óleo de coco é também rico em ácido láurico, um tipo de gordura 

de ação antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiprotozoária. 
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A utilização do óleo de coco pelo ramo de tratamento estético e de 

beleza está crescendo cada vez mais. Pois este óleo proporciona ao 

cabelo e à pele mais vitalidade e elasticidade, além de ser um 

produtos de alta qualidade que oferece vários benefícios à nossa 

saúde. 

O óleo de coco constitui uma barreira protetora para manter a 

umidade e penetrar nas camadas mais profundas da pele para ajudar 

a manter os tecidos conjuntivos fortes e flexíveis. O óleo de coco é 

facilmente absorvido na pele, ajudando a reduzir a aparência de 

linhas finas e rugas. Também ajuda na esfoliação da camada externa 

de células mortas da pele, tornando a pele mais lisa. 

O óleo do coco é livre de gordura trans e possui alto teor de ácidos 

graxos de cadeia média (ácido láurico), idênticos aos encontrados no 

leite humano. Além do mais, reduz o risco de doença cardíaca e 

coronariana, reduz o risco de câncer, regulariza o ritmo intestinal, 

ajuda a controlar o diabetes, aumenta os níveis de energia, melhora 

a digestão e absorção de nutrientes, aumenta o metabolismo, ajuda 

na perda de peso (ação “fat burner”), ajuda a prevenir a osteoporose, 

mantém a pele macia e previne o envelhecimento precoce. 

 Outros óleos vegetais são compostos basicamente de ácidos graxos 

de cadeia longa e armazenados no organismo como gordura corporal, 

ao contrário do óleo de coco, naturalmente usado como energia para 

o metabolismo. 

 

Dr. Arnoldo Velloso 

Neurologista, Geriatra e Nutrólogo – CRMDF 211 
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Óleo de Coco como curativo, e para infecções 

Quando aplicado sobre as infecções, ele forma uma camada química que 

protege a parte do corpo infectado por vírus, fungos, bactérias e poeira 

externa. Óleo de coco é o mais eficaz em contusões já que ele acelera o 

processo de cicatrização reparando tecidos danificados. 

Infecções: óleo de coco é muito eficaz contra uma variedade de infecções 

devido a suas propriedades antifúngicas, antivirais e antibacterianas. De 

acordo com o Centro de Pesquisa do Coco (Colorado 

Springs,  CO 80936 EUA ), óleo de coco mata vírus que causam gripe, 

sarampo, hepatite, herpes, SARS, etc. Ele também mata as bactérias que 

causam úlceras, infecções de garganta, infecções do trato urinário, 

pneumonia e gonorréia, etc. Óleo de coco também é eficaz em fungos e 

leveduras que causam a candidíase, micose, pé de atleta, aftas, assadura, 

etc. 

Outras aplicações: 

Fígado: A presença de triglicéridos de cadeia média e ácidos graxos ajuda na 

prevenção de doenças do fígado pois são substâncias facilmente convertidas 

em energia quando atingem o fígado, reduzindo assim a carga de trabalho 

no fígado e também prevenindo o acúmulo de gordura. 
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RIM: óleo de coco ajuda na prevenção de doenças renais e da vesícula biliar. 

Ele também ajuda a dissolver pedras nos rins. 

Pancreatite: o óleo de coco também é acreditado ser útil no tratamento de 

pancreatite. 

Alívio do estresse: óleo de coco é muito reconfortante e, consequentemente, 

ajuda na eliminação do estresse. Aplicação de óleo de coco na cabeça seguido 

com uma massagem suave ajuda na remoção de fadiga mental. 

Diabetes: óleo de coco ajuda a controlar o açúcar no sangue e melhora a 

secreção de insulina. Ele também ajuda na utilização efetiva de glicose no 

sangue, assim, prevenção e tratamento do diabetes. 

Ossos: O óleo de coco melhora a capacidade do nosso corpo de absorver os 

minerais importantes. Estes incluem o cálcio e o magnésio que são 

necessárias para o desenvolvimento dos ossos. Assim, o óleo de coco é muito 

útil para as mulheres que são propensas a osteoporose após a meia-idade. 

Assistência Odontológica: Cálcio é um elemento importante presente nos 

dentes. Uma vez que o óleo de coco facilita a absorção de cálcio pelo 

organismo, ajuda na obtenção de dentes fortes. Óleo de coco também pára 

a cárie dentária. 

HIV e câncer: acredita-se que o óleo de coco desempenha um papel 

fundamental na redução da susceptibilidade viral de pacientes com HIV e 

câncer. Uma pesquisa preliminar mostrou indícios do efeito do óleo de coco 

na redução da carga viral dos pacientes HIV. 

Finalmente, o óleo de coco é muitas vezes preferido por atletas e 

fisicultoristas e por aqueles que estão fazendo dieta. A razão por trás disso é 

que o óleo de coco contém menos calorias do que outros óleos, seu teor de 

matéria gordurosa é facilmente convertida em energia e não conduz à 

acumulação de gordura no coração e artérias. Óleo de coco ajuda a aumentar 

a energia e resistência e melhora o desempenho de atletas. 

Porque é que o óleo de coco solidifica? Ao contrário da maioria dos outros 

óleos, o óleo de coco tem um alto ponto de fusão - cerca de 24 a 25 graus 

Celsius. Assim, é sólido à temperatura ambiente e derrete apenas em 

temperaturas mais altas. Portanto, se você compra uma garrafa de óleo de 

coco e encontrá-lo sólido, não há problema com ele. Aqueça em banho-maria 

para torná-lo líquido. E é claro, não mantê-lo em sua geladeira. 

Como utilizar o óleo de coco: Para fins tópicos, especialmente cuidados do 

cabelo, basta derreter o óleo (se for sólido), em banho-maria, ou exposto ao 

sol quente (não utilizar microondas). Em seguida, tomar o óleo na palma da 

sua mão e aplicá-lo no seu cabelo. Se você quiser usá-lo para consumo 

interno, simplesmente substitua manteiga ou óleos vegetais com o óleo de 
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coco em suas receitas. Lembre-se de que você não deve mudar para o óleo 

de coco completamente, para não perder os benefícios de outros óleos e 

produtos lácteos. 

Será que posso usar o óleo de coco para cozinhar? Sim, na maior parte das 

regiões costeiras tropicais, as pessoas usam óleo de coco na cozinha.   

Eu não gosto do sabor do óleo de coco. O que devo fazer? Tente usar o óleo 

de coco em alguma receita diferente. Observe suas reações físicas. Como 

pode acontecer com qualquer outro alimento, seu corpo pode ser alérgico ao 

óleo de coco e é melhor não consumi-lo. 

Texto de  Kiran Patil 

 

 

Depoimento 

 

Dr. Wilson Rondó Jr 

Medicina  Ortomolecular Preventiva 

 

Veja como uma médica conseguiu reverter, em aproximadamente um mês, 

a doença de seu marido e inspire-se! 

Só quem conhece alguém que sofre com a Doença de Alzheimer é capaz de 

mensurar a dor que se sente, ao perceber que aos poucos uma história vai 

sendo apagada, sem deixar vestígios. E  não se trata de uma dor física, mas 



22 
 

uma dor emocional, que toma conta da gente e nos deixa impotentes diante 

de uma situação tão difícil. 

 

Se fosse para resumir o que a Doença de Alzheimer representa, 

poderíamos dizer que somente o corpo fica e a essência vai-se embora! 

O importante nessa hora é não se entregar e acreditar que existe uma 

solução! Nem tudo está perdido. PRESTE MUITA ATENÇÃO NA HISTÓRIA DA 

DOUTORA MARY NEWPORT E NÃO DEIXE, DE MANEIRA ALGUMA, A SUA 

ESPERANÇA ACABAR !!! 

 

Doutora Mary Newport começou a perceber que algo de muito errado 

acontecia com seu marido, Steve. Ele já não era mais aquela figura rápida, 

de raciocínio apurado. De repente, Steve começou a apresentar lapsos de 

memória para pequenas coisas, e que não demorou muito para atingir um 

grau bastante sério. 

 

No desejo de descobrir o que acontecia e tentar curar o seu marido, a Dra. 

Mary procurou a ajuda de vários especialistas, mas não conseguiu nenhum 

avanço, por pequeno que fosse.  Steve passou por psiquiatras, neurologistas 

e até chegou a ser diagnosticado com depressão. E mesmo com toda a 

medicação prescrita, sua situação só piorava. 

Steve começou a perder suas referências, já não reconhecia seus familiares, 

não mantinha diálogos coerentes. Sua vida foi se apagando! 

 

Em uma das várias tentativas de resgatar o marido desse abandono mental, 

Dra. Mary tentou incluir Steve em um estudo clínico, mas suas condições não 

o qualificavam para isso. Para se ter uma idéia, em um teste indicativo de 

demência Steve alcançou somente 14 dos 30 pontos que o exame previa. 

Logo, seu teste genético para Alzheimer foi positivo. Uma nova luta 

começava. 

Ainda meio sem saber para que lado ir, e muito menos a quem recorrer, 

a Dra. Mary teve acesso ao Ketasyn, uma droga química que estava 

sendo usada em estudo experimental para Alzheimer. O mesmo estudo 

no qual seu marido não pode participar. Essa medicação fazia com que 

50% das pessoas que a consumiam apresentasse uma melhora significativa. 

Era tudo o que o casal precisava pois, até então, toda a medicação a 

que Steve era submetido trazia o mesmo resultado de sempre: redução 

na progressão da doença, mas nunca uma melhora importante! 

E essa não foi a única, e muito menos a última conquista de ambos. Ao 

descobrir a composição desse medicamento, a Dra. Mary teve uma grata 
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surpresa: o principal ingrediente do remédio era triglicérides de cadeia média 

(TCM), provenientes do óleo de côco! 

Você pode estar se perguntando se a solução para a Doença de Alzheimer 

pode ser assim tão simples. Dra. Mary também se questionou e foi adiante. 

Decidiu que não tinham nada a perder e começou a dar óleo de coco ao seu 

marido.  

A primeira prova de que eles estavam no caminho certo foi evidente. No 

mesmo teste em que Steve alcançara somente 14 pontos em 30, com o 

tratamento à base de óleo de côco, ele já conseguiu progredir em 28%, 

chegando a 18 pontos. 

 

Digo sem medo de errar: a melhora de Steve se deveu sim ao óleo de 

côco. Esse óleo, assim como outros triglicérides de cadeia média (TCM), 

aumenta a produção de componentes chamados de cetonas que, por sua vez 

são compostos criados quando a gordura do nosso corpo é quebrada em 

energia. 

Normalmente, as células cerebrais preferem extrair o seu combustível da 

glicose, mas no caso do cérebro desregulado, as células cerebrais que 

causam convulsões não podem metabolizar a glicose corretamente. Elas 

precisam, então, de outra fonte de combustível, e essa fonte são as cetonas. 

Eu, particularmente, tenho trabalhado com meus pacientes que sofrem com 

Alzheimer, com uma dieta produtora de cetonas associada ao óleo 

de côco,que é  rico em TCM, e os resultados são impressionantes!  

Infelizmente, os estudos produzidos sobre a importância e os efeitos das 

cetonas em nosso cérebro estão publicados em jornais obscuros, assim que a 

grande maioria dos médicos nem tomam conhecimento. O fato é que esses 

estudos trazem dados importantíssimos, que podem auxiliar em diversos 

tratamentos, incluindo os da Doença de Alzheimer.  

E se você quer saber mais; no caso de Steve, com pouco mais de um mês de 

tratamento com óleo de coco, ele já havia recuperado grande parte das 

perdas causadas pela doença. Ainda sim, ele continuou a usar o óleo de coco 

por 60 dias. Com isso, ele não apresentava mais tremores, recuperou a 

memória e pode voltar às suas atividades físicas e de trabalho de forma 

natural. E a prova de que o óleo de coco é o responsável por essas vitórias 

sedá no fato de que, quando Steve não tomou o óleo de coco em 

algumas etapas de seu tratamento, os sintomas reapareceram e só foram 

embora depois que o óleo de coco voltou a fazer parte da sua rotina. Você já 

não precisa perder quem você ama para a Doença de Alzheimer. O óleo de 

coco é seu maior aliado. Basta que você una todo o seu cuidado e carinho ao 

poder que o óleo de coco tem. Daí pra frente, a única coisa que você vai 

querer esquecer são os momentos tão difíceis e a tristeza que imperava! 
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Experimente o Óleo de Coco da Sonatura: 

  www.sonatura.net 
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