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II 

MUDANÇAS DE HÁBITOS ALIMENTARES E 
SUAS IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE 

Experimente escrever com a mão esquerda se 
você é destro ou dirigir um carro na Inglaterra onde a 
direção e os pedais estão do lado direito. A princípio é um 
transtorno e um sacrifício, porém, com tempo e dedicação, 
sempre conseguimos e nos acostumamos à nova situação. 
Toda mudança é um transtorno. Geralmente promove 
muita expectativa, ansiedade e não deixa de exigir algum 
sacrifício. Tudo que é novo e que nos tira de uma cômoda 
rotina pode gerar aborrecimento e insegurança. Entretanto, 
às vezes mudanças são necessárias e não há a opção de 
não as fazer. Mudar hábitos não é diferente, e mesmo que 
seja para melhor, não deixa de exigir sacrifícios e disciplina. 
Exige, sim, um tempo em que a determinação e a força de 
vontade devem nortear nossa conduta, porém sempre 
tendo em mente os objetivos a alcançar e com eles todos os 
benefícios que virão. Sendo assim, com o passar do tempo 
tudo se acomoda de maneira satisfatória e com benefícios. 

Mudanças de hábitos com relação à saúde e 
alimentação não poderiam ocorrer de outra maneira. A 
princípio tudo parece estranho desconfortável e até 
penoso. Nosso organismo, num primeiro tempo, pode até 
estranhar e reagir mal. Isto acontece com viciados em 
drogas, cigarro ou álcool quando resolvem parar. É a fase 
da desintoxicação. Até a atividade física no sedentário, a 
princípio, é desconfortante e dolorida. Porém, se insistirmos, 
ela passa a ser revigorante, revitalizante e indispensável ao 
nosso bem-estar. Vício é uma opção. Comemos errado por 
vício e temos dificuldade de largar este vício porque ele nos 
dá prazer. Entretanto, também podemos nos viciar no que é 
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bom e no que é saudável, no que irá nos ajudar a viver bem, com 
mais vivacidade, mais auto-estima e com mais saúde. Para isto, 
devemos trocar o vício do prazer de comer errado pelo prazer 
de estar nos cuidando e vivendo melhor. Só quem não se gosta 
e quem não esta bem consigo não procura mudar para melhor. 
Então, sem perceber, pode-se estar promovendo um lento 
suicídio, que resultará em doenças e muitas vezes 
incapacitação e dependência em uma velhice precoce e cheia 
de mazelas. 

O momento de mudar é sempre o agora, esteja em 
que fase da vida estiver. Você está vivo e merece viver bem e 
continuar vivendo melhor por muito mais tempo. Nada pode ser 
desculpa para uma atitude de descaso com nosso organismo e 
com nossa saúde. Somos nós que devemos tomara iniciativa de 
promover estas mudanças, aprendendo a fazer boas escolhas e 
estarmos atentos para decidir o que é melhor e o que mais pode 
nos trazer benefícios. "Viver é decidir e devemos decidir 
sempre pelo melhor". Quando fazemos uma opção, 
descartamos outras. Então devemos decidir por tudo o que nos 
melhora, nos acrescenta e faz bem. Abrir mão de tudo que, 
embora nos proporcione prazer, pode nos prejudicar e que em 
curto prazo vai nos fazer mal. Esta atitude deve nortear tudo na 
vida, inclusive os cuidados com a alimentação e a saúde. 

A vida é uma benção que não devemos desperdiçar 
ou menosprezar, e  sim desfrutar com toda energia e plenitude. 
Devemos fazer isso  cuidando, e agradecendo todos os dias, por 
termos agido dessa  maneira. Todavia, só  consegue pensar e 
agir  dessa  forma  quem  enxerga  muito  adiante  e  aprende 
então  a  se  respeitar  e  a  se  cuidar.  Muitas  vezes  nossos 
sentidos  tentam  nos  levar  por  caminhos  adversos  e  que  
só  vão  nos  prejudicar.  É  o  que  acontece  no  caso  das  
drogas,  do  álcool,  do  fumo,  e  dos  vícios  em  geral,  que, 
se  não  forem  contornados  com  muito  equilíbrio,  só poderão 
nos  trazer  conseqüências  prejudiciais e  que,  na  maioria  
das  vezes,   não   têm  conserto.  Devemos  ter  consciência, é 
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claro, de que todos nós temos defeitos, que estamos longe 
de sermos perfeitos, mas lembrarmos que temos também 
virtudes que não devem ser esquecidas. Trabalhar para que 
o lado bom e virtuoso, que todos possuímos, possa crescer 
e predominar naturalmente em todas as nossas atitudes e 
no nosso aprendizado pela vida afora. Deve-se procurar 
nunca repetir os erros e sempre valorizar os acertos. Esta 
também é a atitude que deverá nortear nossa conduta com 
relação aos cuidados de saúde e de alimentação que irão se 
reverter em benefícios para nosso corpo. 

Em algum momento de nossa vida, se não nos 
cuidarmos, teremos que contabilizar prejuízos e pagar altos 
juros pelos nossos desmandos. Quase sempre é na velhice 
que esta conta será cobrada sem nenhuma apelação. 

A OMS - Organização Mundial de Saúde - 
define saúde como um estado de equilíbrio entre a saúde 
física, emocional e social. Somos nós que temos que 
compor e cuidar deste equilíbrio. Neste triângulo, a parte 
mais importante está voltada para os cuidados com a 
alimentação saudável e preventiva, que irá estabelecer a 
saúde física. Cultivar a saúde é, portanto, o primeiro passo 
para uma vida mais feliz e uma convivência mais harmônica 
com o nosso universo e com todos, que não ocasionalmente 
cruzam nosso caminho e nosso destino. É esta convivência 
harmônica que irá, completando a saúde física, compor 
nossa saúde emocional e social. 
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