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VII 

O QUE É NUTRIÇÃO E POR QUE 
COMEMOS? 

Imagine que você tem uma planta muito especial, 
e quer, por esse motivo, dar a ela todas as condições para 
que possa viver mais, com melhor aparência, sendo mais 
resistente, mais forte e mais saudável. Então, busca uma 
opinião especializada e procura se informar do que precisa 
fazer, do que ela necessita para absorver adequadamente 
todos os nutrientes (alimentação), como deve ser regada 
(água), e também procura oferecer a ela um ambiente 
estável com luz e ar (oxigênio) apropriados. Ela é um ser 
vivo como nós e, como tal, precisa de cuidados. Imagine 
que ao invés de tudo isso, você não cuidasse de adubar 
nem nutrir esta planta, depositasse nela apenas dejetos, 
não colocasse água regularmente e, quando o fizesse, 
fosse com água impura e inadequada, além de deixá-la 
num ambiente de ar poluído e sem luz. Ela viveria menos, 
perderia o viço mais cedo e ficaria com aspecto mais 
envelhecido e mais suscetível às pragas (doenças). Ou 
seja, estaria envelhecendo mais rápido, adoecendo mais e 
morrendo mais cedo do que deveria. 

E  quanto  a  nós,  seres  humanos?  O  que 
precisamos  para  viver  bem?  Como  todo  ser  vivo,  
necessitamos  de  ar  e  água  saudáveis  e  despoluídos, 
exposição  à  luz  do  sol  de  maneira  adequada  e  uma  
alimentação  que  nos  traga  todos  os  nutrientes de 
maneira equilibrada. É para isso que precisamos comer. 
Aliás, não comemos simplesmente porque temos fome. 
Comemos porque precisamos sempre repor energia e 
nutrientes para manter em funcionamento o nosso 
organismo. Por isto, quando nós comemos errado,  
alimentos  ricos  em  energia  (calorias)  e  sem qualidade 
nutricional, não estamos fazendo a  reposição adequada do 
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que realmente precisamos. Muita energia sempre termina 
se acumulando sob forma de gorduras indesejadas, mal 
localizadas e prejudiciais. Costuma-se dizer que nós 
levamos pouco tempo para comer o que engorda, e o que 
vamos engordar levaremos quase sempre, meses ou anos 
para eliminar e emagrecer. 

Quais são os nutrientes que devem compor uma 
alimentação equilibrada? Nosso organismo precisa, além da 
água, oxigênio e energia solar, também de uma equilibrada 
ingestão de nutrientes específicos como as proteínas, as 
gorduras, os carboidratos, os minerais, as vitaminas e, sem 
dúvida, das calorias. As calorias nada mais são que energia 
química proveniente dos alimentos que ingerimos e que, 
através de nossas reações bioquímicas, vai se transformar 
em outras formas de energia, ou seja, energia mecânica para 
nossos movimentos, energia elétrica para nossos impulsos 
nervosos, energia para geração de calor e manutenção 
térmica etc. Contudo, todos estes nutrientes não podem vir 
de maneira desordenada e desequilibrada. Podemos 
afirmar que todos estes nutrientes se, em falta, prejudicam 
e, em excesso, fazem mal. Não devemos esquecer que os 
alimentos, quaisquer que sejam, trazem um conjunto de 
substâncias químicas que interagem na bioquímica do 
nosso organismo e isto poderá se reverter em benefício ou 
prejuízo. É, portanto, necessário manter algumas diretrizes 
com relação a uma boa nutrição e alimentação saudável. A 
seguir, uma série de recomendações para que sejam obtidos 
bons resultados: 

- Procure ingerir alimentos que sejam naturais e que tenham 
em sua composição mais fibras, vitaminas, minerais e 
substâncias antioxidantes. Estes costumam ser os bons 
carboidratos encontrados nos vegetais em geral, cereais, 
grãos integrais, sementes e castanhas. São sempre um 
beneficio para a saúde e dificilmente têm contra indicação, 
servindo para a maioria das dietas. 

- Varie amplamente a distribuição destes alimentos saudáveis 
nas refeições, para que você esteja ingerindo todos os 
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nutrientes de que precisa. Varie muito as frutas, as verduras, 
os legumes, leguminosas e todos os outros que fazem parte 
da alimentação saudável. Com isto, você enriquece sua 
nutrição e beneficia sua saúde. 

- Evite, ao máximo, excesso de gordura na sua alimentação 
diária, principalmente a gordura saturada e o colesterol. 
"Elimine totalmente a gordura trans". Dê preferência às 
gorduras boas, que são as gorduras monoinsaturadas e 
poliinsaturadas. Elas é que vão proteger o seu coração e a 
sua circulação. 

- Diminua a ingestão de sódio (sal) ao mínimo. Ele é 
necessário, porém é um nutriente que deve ser usado com 
muita moderação e que, sem sabermos, já vem embutido em 
muitos alimentos. O excesso de sal provoca maior retenção 
de líquidos (inchaços), pois exige muito das funções renais, 
e desequilibra a relação celular entre o sódio e o potássio, 
podendo desencadear hipertensão arterial. 

- Evite ao máximo os alimentos que contêm carboidratos 
refinados de farinhas, amido e açúcar, que, para piorar, em 
seu preparo, já vem embutida muita gordura saturada, 
gordura "trans" e o colesterol. Estes alimentos não têm 
qualidade nutricional, são muito calóricos, têm alto índice 
glicêmico e, quando menos fazem mal, engordam. 

- Elimine ao máximo - embora o melhor fosse se abster 
totalmente - da ingestão do açúcar. O açúcar não faz falta, 
está na origem de uma série de distúrbios metabólicos e é, 
quando não o responsável, pelo menos o catalisador de 
uma série de doenças graves, entre elas a obesidade e o 
diabetes, que levam aos problemas cardíacos e circulatórios. 
Seu uso está sendo desaconselhado pela organização 
mundial de saúde (OMS) e até propostas para diminuir sua 
produção mundial já foram colocadas em pauta. Em tempo: 
o Brasil, um dos países que fazem parte desta organização, 
foi contra. É o maior produtor mundial. 

- Procure sempre se informar da composição alimentar e 
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nutricional de tudo o que você compra, come e, 
principalmente, do que faz parte da sua rotina alimentar. 
Veja a quantidade e o tipo de carboidratos que os 
alimentos contêm, a quantidade de sal e sobretudo a 
quantidade e o tipo da gordura que eles trazem em sua 
composição. Utilize, sempre que possível, um alimento 
mais saudável, mais nutritivo, mais natural e com menos 
aditivos químicos. Sem saber, ingerimos uma grande 
quantidade de substâncias químicas de segurança um 
tanto duvidosa para nossa saúde, sabidamente 
cancerígenas, porém liberadas como conservantes dos 
alimentos. Isso ocorre, talvez, mais para atender as 
indústrias de alimentos, do que o consumidor. 

- Beba água. Beba água várias vezes ao dia e não só 
quando sentir sede. A água é o componente maior de nosso 
organismo e todas as funções e reações metabólicas que 
nos mantêm vivos e saudáveis dependem dela. Entretanto, 
não beba exageradamente durante as refeições, pois isso 
causa uma maior dificuldade na digestão e na absorção dos 
nutrientes, além da distensão do estômago, que provoca 
refluxo esofágico e esofagite. 

- Evite o excesso de álcool. A bebida alcoólica com 
moderação, principalmente o vinho, pode até ser indicada 
e incentivada no uso diário, se não existirem outros 
impedimentos (alcoolismo, doenças). Porém, sempre com 
muita moderação. Crianças e adolescentes devem ter 
restrição total ao uso do álcool em quaisquer circunstâncias. 
Seu potencial de dependência nesta fase é incontrolável. 

- Seja regular às refeições e coma sempre com muita calma. 
Mastigue bastante e devagar. Não discuta assuntos sérios, 
trabalho, problemas ou coisas afins enquanto come. Isto gera 
estresse, cujos efeitos altamente prejudiciais veremos mais 
adiante. O ato de comer, e comer de maneira adequada, é 
um ato de consciência e de amor pela nossa vida. Deve ser 
um momento de paz e de congraçamento com aqueles que 
estão conosco neste momento. É um momento de união e 
de tranqüilidade. 
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- Evite comer em frente à televisão, no sofá, no quarto ou em 
qualquer lugar que não seja realmente o lugar apropriado 
para a refeição. Não faça duas coisas ao mesmo tempo. Pare 
qualquer coisa que esteja fazendo para comer de maneira 
adequada. Deixe todos os seus sentidos participarem da 
sua refeição. Não tenha pressa. 

- Respeite seus limites e seja moderado. A gula não é só 
pecado, é também falta de bom senso e, sobretudo, de 
educação. Em todas as religiões há preceitos de saúde 
contra o exagero alimentar e pelo incentivo à moderação. 
Quando a fome se toma insaciável, ela não é uma fome 
verdadeira. Lembre-se: o mundo não vai acabar, a comida 
não vai acabar, mas sua saúde, com certeza, irá. Saiba que 
se cava mais o túmulo com o garfo e faca do que com a pá. 

- Comida não é calmante, não resolve problemas e não 
supre carências. É um resquício de atitude infantil buscar 
na comida, um refúgio para se sentir melhor nos momentos 
de dificuldades. Volta-se então à fase da chupeta e do 
peito materno, buscando segurança. Só que agora como 
adultos, esta maneira de agir se transforma numa saída 
equivocada e prejudicial. Transforma-se esta atitude em 
um vício e em uma fuga. 

- Saúde não se compra em farmácia. Saúde se coloca no 
prato e se come todos os dias de maneira equilibrada e com 
disciplina. Todo o mais são cuidados adicionais a esta atitude 
de bom senso. Qualquer suplementação nutricional pode 
complementar, mas nunca substituir, em hipótese alguma, a 
boa e substancial alimentação. 

Daqui por diante, vamos explicar cada uma das 
substâncias nutrientes que devem compor de maneira 
adequada nossa dieta, e com isto, manter o equilíbrio de 
nossa nutrição, nos mantendo mais jovens e saudáveis, 
prevenindo doenças, ajudando a perder e manter o peso e 
assim aumentando em qualidade e vitalidade nossa 
expectativa de sobrevida. 
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