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“UMA DAS CONSULTAS MAIS FREQUENTES DE NOSSOS PACIENTES, É O QUE 
SE REFEREM OS PEQUENOS ESQUECIMENTOS COTIDIANOS” UM NOME, UM 
OBJETO, UM NÚMERO TELEFÔNICO etc. E INFORMAM QUE   
“ANTES NÃO ACONTECIA”. 
Este processo, independentemente da idade, pode ser estimulado de diversas maneiras 
para melhorar o desempenho mental, enfrentar desafios diários, melhorar a qualidade 
de vida e aprender coisas novas. 
 
Vamos-nos referir a um interessante estudo realizado recentemente pela Universidade 
de Toronto, no Canadá, e que relata em suas recentes pesquisas que "na maioria das 
vezes, essas omissões não são devido a uma deterioração da mente ou são sinais 
precoces de doenças neurodegenerativas (Alzheimer, aterosclerose, etc.), mas a uma 
capacidade diferente e algumas vezes maior capacidade para o processamento de 
informações”. 
 
O adulto tem mais capacidade de filtrar e reter as coisas que merecem mais atenção e 
armazena as recordações em ordem de importância rejeitando automaticamente o que 
menos interessa. 
 
Portanto, na ausência de doença, esses "esquecimentos e/ou distrações" que são 
vivenciadas como frustrantes, muitas vezes são benéficas, como uma autodefesa 
orgânica para ampliar o foco dos idosos, ampliando sua capacidade para lhes permitir 
saber mais sobre uma determinada situação, que os jovens não podem sempre fazer. 
(Universidade de Harvard –Dra.Carson, 2003) 
A professora  Jacqui Smith disse que os adultos com esse problema aparente "tem uma 
mente capaz de assimilar mais informações e colocá-las no lugar, e isso é chamado de: 
sabedoria" (Universidade de Mitchigan-EE. UU) 
 
Como o cérebro tem dois hemisférios pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não 
mais que isso. Por isso, as tarefas não devem ser realizadas todas juntas para evitar os 
“esquecimentos” 
 
Desde 1980 o CENTRO DE REVITALIZAÇÃO BIOLÓGICA tem uma vasta 
experiência no estudo e acompanhamento desses casos, mostrando que as 
EMBRIONINAS®  obtidas a partir de camadas ectodérmicas de suínos (formação do 
cérebro e do sistema nervoso) conseguem “recarregar” e manter por mais tempo as 
funções cerebrais, retardando tudo relacionado ao desgaste orgânico natural. 
Nós convidamos você a entrar em contato conosco para uma maior expansão destes 
conceitos. Agradecemos esta oportunidade para enviar uma cordial saudação. 
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