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3º Módulo – Andressa Marvila 

             

Trofologia 

 

 

Se você não sabe o que é Trofoterapia ou trofologia, ela 

consiste na utilização de alimentos de forma a prevenir 

doenças e restabelecer a saúde. 

 

É utilizada através de uma visão ampla sobre os 

alimentos, sua origem, propriedades e até mesmo sua 

história. 
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As ciências da nutrição e a Trofologia são diferentes. 

Enquanto a primeira se preocupa com a análise química e 

calórica dos elementos que compõem os alimentos, a 

segunda avalia a qualidade dos alimentos através de sua 

força vital. 

 

Em consequência disso, a Trofologia compreende que 

os alimentos naturais, integrais e orgânicos (cultivados livres 

de adubos sintéticos e agrotóxicos), contêm todos os 

nutrientes e elementos biológicos que são necessários para 

a manutenção da vida. 

 

 

 Há mais de dois mil anos, Hipócrates escreveu: "Cada 

uma das substâncias da dieta de um homem age sobre seu 

corpo mudando-o de alguma forma, e toda a vida depende 

dessas mudanças, esteja o homem saudável, doente ou 

convalescendo". 

 

Na última década, a pesquisa sobre os efeitos dos 

alimentos na saúde lançou um bem-vindo novo olhar à 

alimentação saudável. A mensagem é: eliminar da dieta ou 

pelo menos evitar os alimentos de origem animal, eliminar 

ou evitar o mais que conseguir os pós brancos 

degenerativos que são acúcar branco, farinha de trigo 

branca e o  excesso de sal principalmente o refinado. Falo 

disso no meu livro princípios da saúde. E, fortalecer o 

Sistema Imunológico com a dieta original específica para o 
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ser humano: frutas, verduras e legumes, castanhas e cereais 

integrais. 

“Existem muitos meios de praticar a arte de curar, mas 

um só existe, um meio que o Céu aprova. Os remédios de 

Deus são os simples agentes da natureza”.  

“Queira o Senhor aumentar a nossa fé e ajudar-nos para 

ver que é Ele que deseja que fiquemos conhecidos com Seu 

ministério de curar”. E.G.White, Testemunhos Seletos vol 3. 

Pág 366. 

 

ALIMENTOS COMO REMÉDIO 

Todas as culturas da história tem usado alimentos tanto 
para prevenir quanto para tratar doenças: os imperadores 
chineses empregavam nutricionistas imperiais desde o 
século IV a.C., e antigos físicos egípcios recomendavam 
alimentos para tratar doenças. Países industrializados 
passaram por um período em que a cura por meio da dieta 
foi rotulada como ineficiente. Agora, há uma nova aceitação 
do papel vital que os alimentos tem em manter a saúde. Um 
fator importante na mudança de atitudes tem sido a 
capacidade, graças aos computadores, de comparar hábitos 
alimentares de grandes números de pessoas com o risco de 
doenças. Esses estudos provaram a importância dos 
alimentos na prevenção de doenças e levaram a pesquisas 
sobre os efeitos de vários alimentos e padrões de dieta na 
saúde. 

 
 
 
CURAS TRADICIONAIS 
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A TRADIÇÃO DOS ALIMENTOS COMO REMÉDIOS 

 

Claro você é oque você come. 

 
Os usos tradicionais dos alimentos como remédio 

baseiam-se em observações e avaliações contínuas em um 
longo período. O exame científico de muitos alimentos 
medicinais tradicionais tem sido tranquilizante: O repolho 
tem realmente as propriedades protetoras sobre as quais os 
romanos escreveram, e as sementes de abóbora podem 
ajudar a saúde da próstata como assegura a tradição herbal 
europeia. Mas como avaliar usos tradicionais dos alimentos 
que tem pouco ou nenhum respaldo científico? Questões-
chave são: por quanto tempo e com que amplidão o 
alimento foi usado medicinalmente? A erva-doce, por 
exemplo, foi usada como remédio desde a antiga Grécia e 
Roma até a Grã-Bretanha medieval e a china moderna. 

Seduzidos por esses amplos usos, os pesquisadores 
modernos estão se tornando mais interessados em analisar 
minuciosamente os efeitos de um determinado alimento. Os 
alimentos usados como remédio tem uma vantagem quando 
comparados com drogas sintetizadas, pois, embora "natural" 
nem sempre signifique seguro, esses alimentos tradicionais 
foram testados por muito tempo e por muito mais pessoas. 

 
 
 
PESQUISA CIENTÍFICA 
PESQUISA SOBRE OS BENEFÍClOS DOS 

ALIMENTOS 
 
Compreender os efeitos de comer um determinado 

alimento é uma área instigante de pesquisa, com muitas 
questões não respondidas. 
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O interesse científico sobre como determinados 
alimentos ou hábitos alimentares podem prevenir, causar ou 
tratar doenças é intenso. Alguns alimentos e nutrientes tem 
sido muito mais investigados do que outros. Por exemplo, 
milhares de ensaios foram publicados sobre peixes oleosos, 
e apenas alguns sobre o mel. Centenas de estudos 
examinaram os efeitos dos diferentes níveis de ferro no 
corpo, mas poucos examinaram o zinco, pois ainda não foi 
encontrado um modo confiável de complementar o nível de 
zinco necessário para o corpo. A falta de provas científicas 
para um alimento ou nutriente não quer dizer, 
necessariamente, que ele seja menos benéfico. Alguns são 
menos examinados por razões de custo, possibilidades 
comerciais, problemas éticos, dificuldades práticas de 
análise ou recursos, ou simplesmente porque o tema não 
atraiu o interesse dos pesquisadores - ainda. 

As provas científicas variam muito e dependem do 
tipo de pesquisa feita.  
No entanto, a ciência confirma cada vez mais a força 

dos alimentos para melhorar nossas chances de atingir uma 
boa saúde. 

 
DIGESTÃO E ABSORÇÃO 

Nosso fornecimento de nutrientes não depende apenas 
dos alimentos que ingerimos, mas de quão bem os 
digerimos e absorvemos. 

Nós não extraímos todas as vitaminas ou minerais 
presentes nos alimentos, e a ingestão oficialmente 
recomendada de nutrientes prevê isso. Absorver pequenas 
quantidades de vitaminas ou minerais não é sempre ruim: 0 
corpo pode não requerer todos os nutrientes fornecidos e 
pode usar a baixa absorção para se proteger do excesso. 
Algumas vezes, entretanto, por vários motivos, o aparelho 
digestivo é incapaz de extrair ou absorver os nutrientes de 
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que necessita. Para garantir um bom fornecimento de 
nutrientes, o aparelho digestivo tem de decompor 
eficientemente o alimento em moléculas que podem ser 
absorvidas pela parede do aparelho digestivo. 

Sua outra tarefa, igualmente vital para a nossa saúde, é 
expelir substâncias indesejáveis dos alimentos e de 
processos corporais. 

A grande maioria das doenças advém do APARELHO 
DIGESTIVO; São um aviso de que chegou a hora de certas 
mudanças no estilo de vida, para se evitar doenças mais 
sérias. A saúde de nosso aparelho digestivo também afeta o 
modo como absorvemos os nutrientes dos alimentos. 

A hereditariedade torna algumas pessoas mais 
vulneráveis a esses problemas do que outras, mas o estilo 
de vida também é importante. Hábitos alimentares saudáveis 
são o passo principal na prevenção e no alívio da maioria 
das doenças. 

“Que o teu alimento seja teu remédio, e que teu remédio 
seja teu alimento” (Hipócrates, considerado o pai da 
medicina). 

“Eis que te tenho dado toda erva que dá semente e toda 
árvore que dá frutos, será para vosso mantimento”. (Deus, 
Criador de todo ser vivente e de todo universo, em Gênesis 
1:29). 

 
O APARELHO DIGESTIVO 

DECOMPONDO ALIMENTOS EM NUTRIENTES 

1- Os dentes cortam os alimentos em pequenos 
pedaços, que facilitarão para as enzimas do estômago o 
contato com cada molécula de comida. As enzimas da saliva 
começam a decompor o amido antes de o alimento passar 
do esôfago para o estômago.  
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2- No estômago, as enzimas digestivas (produzidas em 
resposta à mastigação e ao cheiro dos alimentos) começam 
a decompor as proteínas. 

3- 0 fígado produz bile, que é armazenada na vesícula 

biliar e depois liberada para o duodeno. A bile emulsifica as 

gorduras em minúsculas gotas. 0 pâncreas também libera 

líquidos digestivos para o duodeno, que contém enzimas 

que decompõem mais os carboidratos, proteínas e 

gorduras. 

4- Alguns nutrientes vão diretamente para o fluxo 
sanguíneo através da parede estomacal, mas a maioria é 
absorvida pelo intestino delgado, que tem uma grande área 
de superfície para a absorção de nutrientes. A parede do 
intestino delgado é recoberta por inúmeros pequenos e 
sanfonados contornos chamados vilosidades. 

Quando as moléculas passam pelo intestino delgado, 

são absorvidas pelo revestimento e depois passam 

diretamente para o fluxo sanguíneo, de onde são 

distribuídas para serem usadas pelas células ou, em alguns 

casos, armazenadas no organismo conforme necessário. 

5- Finalmente, a água e outras partes indesejáveis do 
alimento passam para o intestino grosso. Aqui, grande parte 
da água é reabsorvida pelo corpo por meio do revestimento 
do cólon. Restos não-digeridos e outros resíduos corporais 
são então expelidos como fezes. 
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ABSORÇÃO DE NUTRIENTES 

O QUE REDUZ A ABSORÇÃO 

Qualquer doença que impeça a digestao reduz absorção 

de nutrientes, por exemplo, disfunções do fígado que 

alteram a produção de bile, doença de Crohn ou diarréia. O 

abuso de álcool, que danifica o fígado, é também uma 

causa de redução de absorção de nutrientes. Muitos 

medicamentos como fortes laxantes, antiácidos de alumínio, 

diuréticos e alguns esteróides reduzem a absorção de 

nutrientes, especialmente das vitaminas B, E, K e folato. 

Pessoas com intolerância a lactose são incapazes de digerir 

leite. Em pessoas com doença celíaca, a proteína do glúten 

encontrada no trigo, centeio e cevada destrói ou achata as 

vilosidades no intestino delgado, que atrapalha a absorção 

de muitos nutrientes. Em muitos idosos, quantidades 

menores de Iíquidos gástricos são produzidas no estômago 

e pâncreas, reduzindo a assimilação e absorção de ferro, 

calcio, folato e vitamina B. 

Muito se tem estudado atualmente sobre a intolerância 

ao glúten, não são celíacos todos os que tem dificuldades 

digestivas com a proteína do trigo, mas sim são portadores 

de  sensibilidade ou intolerância, em algum nível ao glúten. 

Nem sempre a intolerância ou sensibilidade ao glúten vai ser 

diagnosticada ou detectada em exames laboratoriais. A 

médica clínica geral Cristiane Rota defende com propriedade 

no trato com seus pacientes que entre os resultados de 

exames laboratoriais e os sintomas e queixas dos pacientes 

o caminho seguro é priorizar os sintomas e desconsiderar os 

exames. Nossa trajetória pessoal comprova o benefício 

desse agir, após uma longa e desconfortante história de 
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disturbios digestivos, desde a infância, e ouvindo 

esporadicamente de alguns bons profissionais de saúde, 

sobre a necessidade de se fazer testes práticos para 

detectar intolerâcias e sensibilidades alimentares, decidimos 

agir assim: uma semana excluindo da alimentação toda 

lactose, mantendo os alimentos com trigo, observando e 

anotando as reações do organismo. Semana seguinte 

elimina todo alimento contendo trigo, ao fim conferindo os 

resultados observando como reagiu o sitema digestivo e o 

corpo de forma geral. Em nosso caso como desde criança o 

leite tanto bovino quanto caprino comprometiam o bem estar 

de alguma forma, provocando distenção abdominal e 

estimulando a produção de muco, mantendo a asma e 

bronquite ativos, já tivemos logo a certeza de que seria um 

grande passo para a saúde eliminar da dieta todo leite 

animal e alimentos com lactose. 

Interessante que o professor Edivaldo Fonseca, da 

Cozinha Escola e Instituto Ciência do Bom Viver enfatiza 

que o substantivo “leite” refere-se sempre a um produto 

animal, pois é secreção mamária; ao passo que, apesar de 

serem chamados de “leites” os sucos ou bebidas extraídas 

de vegetais, são expressões equivocadas. Então, leite de 

soja, castanhas, grãos em geral e até de plantas, como 

alguns denominam “leite da terra” são na verdade bebidas 

de cereais ou bebidas extraídas de grãos, castanhas e ou 

vegetais. Temos sido grandemente beneficiados com a troca 

do leite pelas bebidas vegetais, especialmente no que se 

refere ao trato digestivo e de absorção de alimentos. 

Embora os alimentos ricos em fibras sejam ricos em 

minerais, eles não devem ser ingeridos em excesso, pois a 

fibra limita a absorção geral de ferro, cálcio e zinco de outros 
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alimentos ingeridos na mesma refeição, especialmente se a 

fibra for rica em acido fítico. Farelo de trigo e de aveia 

contém níveis muito altos de ácido fitico que, no entanto, se 

reduz durante o preparo do pão. Portanto, comer pão 

integral é a melhor forma de ingerir farelo. Também estudos 

sobre a digestibilidade da aveia comprovam que aveia 

cozida é melhor que crua para absorção e aproveitamento 

geral dos alimentos; mesmo o ato de colocar a aveia de 

molho em água por 12 horas ou a noite toda e ingerir na 

manhã seguinte com frutas e algum suco de frutas, como um 

“bircher muesli” ou mingau cru, também é de grande valia 

para uma boa digestão. 

O chá preto (matte) contém taninos que cortam 

bruscamente a absorção de ferro dos alimentos ingeridos ao 

mesmo tempo. Beber regularmente chá forte às refeições 

estimula a anemia.  

 

COMO MELHORAR A ABSORÇÃO DE NUTRIENTES 

Ajudar nosso aparelho digestivo a absorver os 

nutrientes que precisamos, começa com nossos hábitos 

alimentares. O desempenho do aparelho digestivo varia de 

pessoa para pessoa, mas é provavel que qualquer coisa que 

geralmente cause desconfortos também reduza a absorção 

de nutrientes. 

Os Iíquidos digestivos fluem mais livremente se 

comermos quando tivermos fome, relaxados e atraidos pela 

aparência e aroma do alimento. Não tome antiácidos 

pensando que a indigestão deve-se ao excesso de ácido: 

verifique antes seus hábitos alimentares e escolha mais 

alimentos que ajudem a digestão, como alcachofra, gengibre 
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(moderadamente para os hipertensos), erva-doce, agrião, 

aipo, salsinha, e vegetais amargos para salada, como 

chicória e endívia. Alimentos com alto teor de gordura são 

causa comum da digestão lenta e fazem com que o aparelho 

digestivo funcione com mais dificuldade, pois a gordura 

precisa ser decomposta em minúsculas gotas. 

Comer alimentos ricos em fibras solúveis e amido 

resistente a digestão, alimentos com amido e pão integral, 

encurta o tempo de trânsito de resíduos de alimentos e 

reduz nossa exposição às possíveis substâncias prejudiciais. 

Combinar alimentos pode melhorar a absorção de 

nutrientes. A assimilacão de ovos pode ser melhorada ao 

ingeri-Ios com alimentos ricos em vitaminas C, como laranja 

e agrião. Sobre o consumo de ovos, caso seja a opção, são 

muito superiores os ovos integrais, produzidos por galinhas 

“caipiras” que não usam em sua alimentação as rações com 

antibióticos e todos os demais venenos e hormônios 

prejudiciais à saúde humana. Há escritos interessantes 

sobre o tempo em que deve-se levar em conta a 

possiblidade de excluir os ovos da alimentação para se ter 

mais saúde e qualidade de vida. A escritora norte americana 

Ellen G. White aborda esse tema do tempo seguro para uso 

de ovos e alimentos de origem animal. Caso a opção seja 

para o uso de ovos, que sejam de boa qualidade, integrais e 

esporádicos, sendo que especialmente para pessoas acima 

de 40 anos, recomenda-se usar dois ovos por semana 

apenas. 

Estimulantes digestivos como gengibre auxiliam a 

digestão aumentando o fluxo de Iíquidos digestivos. O 

gengibre também aquece e facilita a digestão. 
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A absorção de ferro de vegetais é melhorada pela 

ingestão de alimentos ricos em vitamina C, evitando grandes 

quantidades de calcio na mesma refeição. 

A absorção de calcio é mais estimulada por exercícios 

com peso e necessita da vitamina D adequada fornecida 

pela luz solar na pele, ou reposição, a Dra Andrea Amaral 

trabalha com muito êxito na administração da vitamina D 

para seus pacientes, em forma de reposição manipulada em 

laboratórios confiáveis. Esse procedimento visando um nível 

adequado de vitamina D no corpo tem se provado muito 

benéfico, especialmente para pacientes com histórico de 

artrite e dores ósteo musculares. 

O hábito de usar antibióticos sem necessidade danifica 

a microflora "amigável", que produz algumas vitaminas do 

complexo B e vitamina K. 

 

ALIMENTOS PARA ENERGIA E CRESCIMENTO 

Os alimentos apresentam-se sob muitas formas, porém 

todos tem as mesmas funções químicas básicas - fornecer 

às células do organismo uma fonte de energia, além de 

atuar como matéria-prima para o crescimento, restauração e 

manutenção dos órgaos e tecidos. As substâncias que 

desempenham essas funções são chamadas nutrientes. 

Como os carboidratos e as gorduras são as principais fontes 

de energia, a importância de determinado tipo de alimento 

como fonte energética depende da qualidade desses tais 

nutrientes que ele contém. 
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Se as quantidades de alimentos e as necessidades 

individuais de energia não forem adequadamente supridas, 

haverá a sensação de fome ou de haver comido demais.  

As reservas de glicogênio , carboidratos e de gordura do 

organismo também suprem energia adicional. O glicogênio é 

formado pelas moléculas de glicose absorvidas dos 

carboidratos e desnecessárias (não serão usadas 

imediatamente) à produção imediata de energia. 

Os alimentos proporcionam ao organismo a energia 

necessária para a manutenção da vida. 

 

PRODUTOS DE ENERGIA A PARTIR DOS 

ALIMENTOS 

Toda atividade requer energia. O organismo converte os 

alimentos em reservas de energia, que devem estar 

disponíveis em todas as ocasiões. Essa complexa cadeia de 

eventos começa quando o alimento é transformado através 

dos processos digestivos no estômago e nos intestinos e 

passa a liberar nutrientes, como glicose, ácidos graxos e 

aminoácidos. 

Os nutrientes são absorvidos pela corrente sanguínea e 

distribuídos para todas as células do organismo. 

1- As células usam a glicose e ácidos graxos para 

uma sequência de reações químicas e produção de 

energia. 

2- Quando as células assumem uma determinada 

atividade, como a contração de um músculo, há gasto 

energético. 
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ENERGIA PARA A VIDA 

A necessidade de energia depende, em parte, da 

atividade física exercida. Em geral, uma pessoa sedentária 

usa 70 % de seu consumo diario de energia somente para 

manter o coração e os demais órgãos funcionando e para 

manter a temperatura do corpo. 

 
O QUE É CALORIA?  
A energia dos alimentos é medida em calorias, sendo 

que uma caloria é a quantidade de energia necessária para 

elevar a temperatura de um grama de água em um grau 

centígrado. 

Como a caloria é uma unidade pequena, quando nos 
referimos a medições do valor energético de um alimento, 
usamos a quilocaloria - equivalente a 1.000 calorias. As 
quilocalorias são às vezes chamadas de Calorias, com "c " 
maiúsculo. O número de calorias diárias necessárias 
depende do grau de atividade e do consumo de energia 
basal. A energia em repouso necessária para uma mulher 
adulta é, em média, 1.300 C e para o homem 1.600 C. 
Qualquer exercício exige energia extra, o que aumenta a 
necessidade total de calorias. 

 
SUBSTÂNCIAS COM PROPRIEDADES ESPECIAIS 

OS COMPONENTES ATIVOS 

Cada alimento contém centenas de substâncias além 
das poucas que conhecemos que são valiosas para 
fornecer energia ou nutrientes essenciais. Essas 
substancias "não nutrientes" explicam muitos dos efeitos dos 
alimentos, desde o efeito descongestionante do gengibre e 
hortelã, até o efeito laxativo dos figos, das ameixas e da 
aveia. Comer para melhorar a saúde significa usar algumas 
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dessas propriedades especiais.  
Mas não é apenas o caso de um ingrediente "ativo" ser 

importante, enquanto o resto do alimento é neutro. 
Frequentemente um alimento completo mostra ter efeitos 
diferentes dos "componentes ativos" individuais. 
Substâncias isoladas não tem o mesmo efeito que o 
alimento completo do qual elas vem. Além disso, como os 
alimentos em geral, substâncias que são benéficas como 
parte de uma dieta variada podem ser prejudiciais em 
quantidades grandes e isoladas. É mais seguro ingerir 
componentes ativos em forma de alimento do que em 
suplemento. A ciência agora tem técnicas melhores para 
analisar as propriedades especiais de alguns alimentos e 
para nos ensinar como usá-los para beneficiar nossa saúde.  

As pesquisas estão no estágio inicial e não pode haver 
garantias. Mas usar os alimentos de maneira natural 
praticamente não traz riscos. A seguir, damos alguns 
componentes ativos que ajudam a explicar os benefícios à 
saúde dos alimentos. 

 
COMPOSTO ALLIUM 

A cebola e o alho contém vários compostos sulfúricos 
que, durante o picar ou mastigar, produzem outros 
componentes conhecidos por desestimular a coagulação 
sanguínea, e que testes com animais mostraram ajudar a 
aumentar a resistência ao câncer. A cebolinha e a alho-porró 
contém quantidades menores do que a cebola e a alho. 
Esses componentes são voláteis, se dispersam facilmente, 
portanto não é garantido que produtos à base de cebola e 
alho as contenham. Como esses ingredientes ativos estão 
ligados ao cheiro da cebola e do alho, os benefícios podem 
ser reduzidos ou perdidos, por exemplo, depois de longo 
cozimento. 

 
ANTIOXIDANTES 

Muitas substâncias encontradas nos alimentos podem 
ajudar na defesa orgânica prevenindo os efeitos prejudiciais 
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dos subprodutos da oxidação. A oxidação ocorre 
naturalmente no corpo humano quando moléculas de 
oxigênio incompletas de radicais livres pegam um íon de 
hidrogênio de uma molécula próxima, que por sua vez pega 
uma de outra estrutura, iniciando uma reação em cadeia que 
pode levar a danos nos tecidos. Sem antioxidantes 
suficientes, que previnem ou param a reação em cadeia, os 
radicais livres podem se multiplicar, sobrecarregando os 
sistemas de defesa do organismo. Os radicais livres na 
forma de tabaco e poluentes do ar aumentam essa carga. 

Foi mostrado de maneira convincente que pessoas que 
ingerem mais alimentos ricos em antioxidantes são menos 
propensas a doenças do coração, derrame, catarata e 
alguns tipos de câncer. Os principais antioxidantes dos 
alimentos que podem ajudar nossos sistemas de defesa são 
a vitamina E, carotenos e a vitamina C.  

Muitos flavonoides tem propriedades antioxidantes, 
embora não se saiba quão vantajosas sejam.  

Em pesquisas recentes, suplementos de betacaroteno e 
vitamina C não mostraram nenhum efeito protetor (embora 
em alguns estudos as suplementos de vitamina E tenham 
mostrado), mas a ingestão de alimentos ricos nesses 
antioxidantes teve realmente efeito protetor. As evidências 
fortemente sugerem que é melhor ingerir antioxidantes em 
alimentos, não em suplementos. A falta de selênio, zinco ou 
cobre reduz as defesas antioxidantes, e o excesso de ferro 
pode estimular a oxidação. 

 
CAROTENOS 

Os carotenos são pigmentos que dão a maior parte das 
cores amarelo, vermelho e laranja para frutas e vegetais. 
Mais de 500 carotenos foram identificados, mas até 
recentemente os únicos reconhecidos como importantes 
foram os alfa e betacarotenos e criptoxantina, pois o corpo 



 

17 
 

pode convertê-los em vitamina A. 
Atualmente ficou claro que esses carotenos, bem como 

outros que não tem ligação com vitamina A, possuem 
propriedades antioxidantes. Como os diferentes carotenos 
tem efeitos variados, é importante ingerir uma grande 
variedades deles comendo muitas frutas e vegetais. Nas 
pesquisas, pessoas que comem mais alimentos ricos em 
carotenos correm risco menor de ter doenças do coração, 
derrame, catarata e alguns tipos de câncer, especialmente 
de pulmão. O betacaroteno ingerido em suplementos 
mostrou pouco ou nenhum benefício em testes e 
pesquisadores concordam que se deve ingerir carotenos dos 
alimentos, não de suplementos. 

Cenoura - a intensa cor laranja da cenoura reflete o seu 
alto conteúdo de carotenos antioxidantes. 

Morango e espinafre - vegetais verde-escuros folhosos 
como o espinafre são tão ricos em carotenos quanto os 
vegetais alaranjados, mas a cor é mascarada pela cor verde. 

 
ESTIMULANTES DIGESTIVOS 

Os sabores amargos ajudam o aparelho digestivo 
estimulando a secreção dos líquidos digestivos, que podem 
melhorar a digestão e a absorção de nutrientes. Alimentos 
com leve traço amargo incluem alcachofra e alguns vegetais 
para salada, como chicória e endívia. 

Outros estimulantes digestivos não-amargos incluem: 
gengibre, folhas de mostarda, agrião, erva-doce, aipo, 
salsinha, repolho e outros vegetais da mesma família. 

Alcachofra, erva-doce e orégano são alimentos e 
temperos que podem ajudar na digestão. Pimentão e 
alcachofra estimulam a produção da bile. 

 
FLAVONOIDES 
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Quase todas as frutas e vegetais contém alguns dos 4 
mil flavonoides ou poli fenóis. O nome flavonoide vem do 
latim flavus, ou amarelo, a cor de muitas dessas 
substâncias. Os principais grupos de flavonoides são 
flavonas, flavonóis, catequitas, taninos, isoflavonas (O 
principal fito estrógeno nos grãos de soja) e antocianinas. 
Um único alimento pode conter vários desses flavonoides. 

No laboratório, flavonoides individuais manifestaram 
uma ampla variedade de ações: antioxidantes, anti-
inflamatórios, antiviróticas ou antibactérias, e algumas vezes 
mais de uma delas. Ainda entendemos pouco sobre como 
eles funcionam no organismo, ou quanto é absorvido dos 
diferentes tipos de alimentos. 

Estudos recentes sugerem que os flavonoides são 
promissores protetores de saúde, provavelmente devido a 
benefícios de circulação e efeitos antioxidantes. A cebola é 
especialmente rica em quercetina, responsável por taxas 
menores de doenças do coração e derrame, seguida pela 
maçã. 

 
MICROFLORA AMIGÁVEL 

Todos nós conhecemos os antibióticos, remédios que 
matam bactérias.  

Atualmente há um interesse crescente na pesquisa de 
"pro bióticos": substâncias que podem fornecer mais da 
microflora intestinal viva - bactérias "amigáveis" 
naturalmente presentes no intestino e que são parte 
importante na resistência contra doenças. Há centenas de 
tipos de bactérias seguras: pesquisas estão prestes a 
identificar aquelas com benefícios para a saúde. Durante 
anos, a opinião médica sustentou que a microflora amigável 
nos alimentos não chegaria viva ao intestino devido aos 
ácidos do estômago. Mas pesquisas confirmam que algumas 
bactérias sobrevivem à digestão, e que os pro bióticos 
podem ser úteis, especialmente para a diarreia e perda de 
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resistência contra doenças depois de infecção alimentar ou 
ingestão de antibióticos. As bactérias que mostraram 
benefícios à saúde são principalmente variedades de 
bactérias Lactobacilos acidaphilus, Bulgaricus e 
Bifidobacteria encontradas em tipos de iogurte vivo, ou em 
chucrute cru. "Pro bióticos" é um novo termo para alimentos 
que podem estimular as bactérias amigáveis que já 
possuímos. Alimentos pro bióticos contém carboidratos que 
resistem a digestão pelo organismo. Os alimentos pro 
bióticos mais notáveis são a alcachofra, a chicória e a 
semente de linhaça. 

Iogurte vivo - apenas o iogurte que não foi tratado no 
calor ou pasteurizado contém culturas vivas de microflora, 
que dão suas propriedades especiais. 

 
GLUCOSINATOS 

Estes compostos sulfúricos são encontrados no repolho, 
brócolis e outros vegetais crucíferos.  

Quando as paredes celulares desses vegetais são 
quebradas pelo corte ou mastigação, formam-se compostos 
chamados isotiocionatos e indol. Em vários estudos com 
animais e com humanos, descobriu-se que eles 
desfavorecem o câncer, enquanto em muitos estudos 
populacionais, as pessoas que comem mais desses vegetais 
apresentam taxas menores de vários tipos de câncer.  

Mais desses compostos isotiocionatos e indol são 
formados quando há muita vitamina C presente, portanto é 
importante não cozinhar demais vegetais ricos em 
glucosinatos. Diferentes vegetais crucíferos produzem 
diferentes tipos e quantidades de isotiocianatos e indol, 
sendo que ainda não se sabe como eles funcionam ou quais 
as fontes mais benéficas. 

Brócolis e repolho - variedades crespas de vegetais 
crucíferos como brócolis, repolho e couve de Bruxelas são 
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ricos em glucosinatos. 
 
FITOESTROGENOS 

Muitas sementes, cereais, vegetais e frutas contém 
várias químicas naturais tão semelhantes em estrutura ao 
hormônio feminino fito estrógeno que imitam sua atividade 
no organismo. Alimentos com níveis substanciais de fito 
estrógenos incluem grãos de soja, semente de linhaça, erva-
doce, trigo integral e cereais. 

Ainda não é possível medir os efeitos semelhantes ao 
estrógeno dos fito estrógenos, mas todos são bem mais 
fracos do que o próprio estrógeno feminino, ou dos usados 
em contraceptivos orais ou em terapia de substituição 
hormonal. 0 excesso de estrógeno está ligado à infertilidade 
e a um risco maior de câncer de mama, há uma certa 
preocupação sobre a atividade do fito estrógeno no alimento. 
No Japão, no entanto, onde as mulheres comem mais grãos 
de soja, um dos alimentos mais ricos em fito estrógenos, 
bem menos mulheres desenvolvem câncer de mama. 
Pesquisadores estão testando a teoria que, em mulheres 
mais jovens, compostos estrogênicos fracos dos alimentos 
podem ser benéficos para substituir o estrógeno mais forte, 
diminuindo os níveis no corpo. Eles sugerem que mulheres 
pós-menopausa podem se beneficiar do efeito estrogênico 
fornecido por alimentos ricos em estrógeno.  

Semente de linhaça e erva-doce - possuem leve 
atividade semelhante ao estrógeno que pode ajudar a 
equilibrar os níveis hormonais. 

O que há nos alimentos crus de substâncias essenciais, 
entra no vasto e complexo mundo do que ainda não 
compreendemos sobre nosso sofisticado sistema nutricional. 

Os elementos encontrados nos alimentos dividem-se 
em quatro grupos principais: macro nutrientes que são 
necessários em quantias substanciais para energia e 
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incluem carboidratos, gorduras e proteínas; micronutrientes 
vitais mas apenas necessários em pequenas quantidades, 
incluindo vitaminas, minerais e dois ácidos graxos 
essenciais; carboidratos fibrosos, que não podem ser 
usados para energia; e finalmente água. Os alimentos 
também contém outras substâncias que podem afetar nossa 
saúde, para bem ou para mal. Algumas delas tem 
propriedades adicionais que podem ser valiosas para 
proteger a saúde, embora não sejam todas ainda 
comprovadas cientificamente. 

 
SEIS COMPONENTES VITAlS DA ALIMENTAÇÃO 

.:. Carboidratos - Açúcares e amidos são transformados 
em energia. De rápida absorção, são ideais para serem 
ingeridos antes de exercícios. 

:. Fibras - São fundamentais para controlar o 
funcionamento intestinal e auxiliam no tratamento da 
hipercolesterolemia. 

:. Proteínas - Aminoácidos, liberados pela digestão de 
proteínas, são usados como elementos na formação de 
novas células e tecidos. 

:. Vitaminas - Essenciais às células, elas auxiliam os 
mecanismos de crescimento e de restauração. 

.: Gorduras - Fornecem energia concentrada. Ajudam na 
formação de mensageiros químicos, como hormônios. 

:. Minerais - Auxiliam no crescimento, na restauração e 
na formação de novos tecidos. 

Notemos que estes seis componentes se encontram nas 
3 classes de alimentos no resumo a seguir, que segundo 
Sidionil Biazzi (ver referências bibliográficas), especialmente 
na primeira refeição (que sempre deve ser a mais abundante 
e completa refeição do dia, sob pena de faltar energia e 
adoecer caso insista em não comer de manhã e jantar 
muito) e na segunda refeição do dia, deve-se ter a atenção 
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especial para ingerir alimentos das 3 classes principais: 
       REGULADORES (vitaminas e minerais das frutas e 

verduras e água) 
       ENERGÉTICOS (carboidratos dos cereais integrais 

e tubérculos mais os lipídeos) 
       CONSTRUTORES (proteínas das castanhas grãos, 

leguminosas e nozes). 
E, exatamente nessa ordem em tempo e proporção, isto 

é: devemos ingerir sempre primeiro os alimentos 
reguladores (crus, frutas e saladas), no início das refeições, 
e podemos repetir esse prato até 3 vezes. Depois devem ser 
ingeridos os amidos ou carboidratos que são os energéticos, 
em menor quantidade que os crus, e por último os 
construtores, as proteínas, em menor quantidade ainda. A 
regra de ouro em nutrição adequada é ingerir sempre 50% 
do total da refeição em alimentos crus, saladas ou as frutas 
se for essa opção, sem misturar frutas com verduras para 
evitar a fermentação e a não absorção dos benefícios de 
cada uma. Conforme o Dr. Silmar Cristo, é imperativo usar 
alimentos crus em cada refeição, pois nossas células 
reconhecem os alimentos crus como sendo originalmente os 
alimentos indicados, criados para a manutenção e 
conservação da vida celular e aceitam os alimentos sem 
reação negativa, ou produção de defesa. Caso a ingestão 
seja primeiro de alimento processado, cozido, assado ou 
frito (muitíssimo pior), as células não reconhecem como 
alimento e se defendem atacando os alimentos como se 
fossem invasores, produzindo muco e inflamações internas. 
Depois, se ao longo da refeição ocorre a ingestão de 
alimentos crus, que se misturam com os processados esse 
efeito é diminuído. Há inúmeras vantagens em se ingerir os 
alimentos reguladores, os crus no começo da refeição, e 
uma delas é que o corpo reconhece como alimento ideal e 
recebe como tal, sem rejeições ou processos inflamatórios. 
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Processo iniciado pode-se incluir alguns alimentos assados 
ou cozidos que a reação positiva das células continua. 
Interessante também notar que pessoas que usam apenas 
frutas na terceira refeição ou no jantar, e isso antes do sol se 
esconder, tem muito mais saúde e bom sono do que os que 
usam jantar tarde e alimentos energéticos e proteicos. 
Especialmente as pessoas adultas, mais de 40 anos serão 
grandemente beneficiadas em usar apenas frutas na terceira 
refeição, ou excluir o jantar. 

 
CARBOIDRATOS 

Os alimentos com amido, como pão, massa, arroz e 
outros cereais, batata e inhame, são nossa principal fonte de 
carboidratos e também fornecem quantia substancial de 
proteínas, vitaminas, minerais e fibras com pouca gordura. 
Os alimentos com amido são de primeira necessidade no 
mundo todo, ainda que sejam menos valiosos ao corpo do 
que os ricos em proteínas. Interessante notar também que já 
há estudos comprovando que a proteína pode e deve ser 
ingerida em menor quantidade do que comumente os povos 
ocidentais ingerem. 

Para a boa saúde, muitos peritos em alimentação 
recomendam que os alimentos com amido forneçam cerca 
da metade da ingestão diária de calorias. A maioria gosta 
desses alimentos mas, nos últimos 50 anos, a quantia de 
alimentos com amido ingerida nos países ocidentais 
diminuiu muito, e agora eles fornecem apenas 30 da 
ingestão diária de calorias. Comunidades que ingerem 
poucos alimentos ricos em amido geralmente tem taxas 
maiores de doenças do coração, derrame, obesidade, 
muitas formas de câncer, diabetes, calculo biliar e problemas 
intestinais do que comunidades que ingerem mais. Essa 
ligação pode dever-se ao fato de as pessoas que ingerem 
mais alimentos com amido em geral comerem menos 
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gordura. Mas os alimentos com amido também fornecem 
fibras, e o amido pode ter propriedades protetoras, que 
ainda estão sendo pesquisadas. 

 
Manutenção dos níveis de energia. 
As maçãs são exemplos de carboidratos complexos 

não-refinados. Contém uma mistura de amido e açúcar e 
fornecem fibras. Sua digestão é lenta e aumenta os níveis de 
glicose no sangue. Esse fluxo constante de energia é ideal 
para o eficiente metabolismo das células. 

 
Picos de energia. 
Comer um alimento rico em açúcar provoca, em 

pessoas com secreção inapropriada de insulina, um rápido 
aumento nos níveis de glicose no sangue, seguido de uma 
queda rápida. Pode ocorrer, como consequência, uma 
hipoglicemia (nível de glicose muito baixo no sangue), 
causando sintomas como fraqueza, fome e tontura. 

 
Carboidratos simples (açúcares). 
Os açúcares são carboidratos simples e, portanto, 

contém somente uma ou duas moléculas de sacarídeo. Os 
alimentos como sorvete, doces e biscoitos são ricos em 
açúcares. 

 
Metabolização dos Carboidratos. 
O organismo só pode usar glicose. Todos os 

carboidratos devem ser transformados em unidades simples 
e convertidos em glicose, no fígado, antes de poderem ser 
usados. 

 
O nosso organismo reage ao aumento de glicose no 

sangue - que ocorre quando ingerimos carboidratos - 
liberando insulina pelo pâncreas. Esse hormônio estimula a 
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captação de glicose para as células. A glicose não 
necessária à produção imediata de energia é armazenada 
como glicogênio e como gordura. 

 
Refinado ou não-refinado: qual é mais saudável? 
Os carboidratos não-refinados, como pão e macarrão 

integral, tem maior valor nutritivo que os refinados.  
Para produzir um carboidrato refinado, como açúcar ou 

arroz branco, o fabricante utiliza um processo que remove 
grande porcentagem do conteúdo de fibras do alimento, 
causando também perda de outros nutrientes, como 
vitaminas e minerais. 

Dê preferência a carboidratos não-refinados e coma 
menos alimentos refinados, principalmente aqueles que 
contém açúcar. 

 
Para os especialistas, os carboidratos constituem cerca 

de 50 a 60 % de uma dieta saudável. 0 amido é a fonte de 
energia por excelência e deve ser consumido sempre, em 
vez de açúcares. Para emagrecer, inclua o amido como 
componente importante na dieta. 

 
BENEFÍClOS 
São transformados pelo organismo em glicose e 

posteriormente em energia.  
Os alimentos ricos em amido costumam ser baratos e 

conter alto valor nutricional. 
 
INCONVENIENTE 
Os carboidratos simples/refinados (açúcar, farinha de 

trigo, macarrão) tem baixo valor nutricional: além disso, 
provocam cáries e roubam vários nutrientes do organismo. 
Os carboidratos integrais e naturais, como batata doce, 
mandioca, cará, inhame e cereais integrais são os 
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excelentes e ideais para a boa saúde nutricional. 
 
TIPOS DE FIBRA 

Ha dois grupos principais de fibras, as insolúveis e as 
solúveis, e ambos são necessários para a boa saúde. A fibra 
solúvel é encontrada principalmente na aveia, grãos, nozes, 
sementes, frutas e vegetais. Os cereais e os grãos, em 
especial os cereais integrais não-refinados, são a principal 
fonte de fibra insolúvel. 

 
A IMPORTÂNCIA DAS FIBRAS 

As fibras consistem a parte indigerível dos alimentos de 
origem vegetal.  

Ajudam a prevenir doenças cardíacas e câncer nos 

intestinos.  
As fibras que ingerimos vem da casca dos grãos, da 

casca e da polpa das frutas e do material fibroso das 
hortaliças. As enzimas digestivas não conseguem decompô-
las e, portanto, não são absorvidas pelo organismo. Embora 
as fibras não tenham valor nutritivo nem energético, são 
imprescindíveis à dieta. Os alimentos com fibras dão a 
sensação de saciedade, ajudam na perda de peso e 
desempenham importante papel na manutenção da saúde. 
Por aumentarem o volume das fezes (bolo fecal), facilitam a 
passagem dos resíduos pelo intestino. Também absorvem 
água, o que amolece as fezes. As fibras também modificam 
a absorção dos nutrientes no intestino. Como reduzem a 
absorção de gorduras, baixam ligeiramente os níveis de 
colesterol no sangue. Cada adulto deve ingerir cerca de 20 a 
30 gramas de fibras por dia. Porém, a dieta ocidental típica, 
contém muitas gorduras animais e carboidratos refinados, 
isto é, muitas vezes, deficiente em fibras. Para crianças, não 
é recomendado altas quantidades de fibras, porque elas 



 

27 
 

interferem na absorção de alguns minerais essenciais à 
saúde. 

 
ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS 

Neste quadro estão relacionadas as quantidades 
aproximadas de fibras -medidas em gramas - que podem ser 
encontradas em porções de 100 gramas de vários alimentos. 

 
ALIMENTO   TEOR DE FIBRAS  

(quantidade de fibras por 100g de 
alimento) 

Ameixas      14g 
Amêndoas     14g 
Amendoim torrado          10g 
Feijão "carioca" cozido   7g 
Passas              7g 
Espinafre ferventado          7g 
Ervilhas               7g 
Lentilhas cozidas     7g 
Milho verde      4g 
Arroz integral cozido   3,5g 
Alho-porro ou brócolis    3g 
Arroz branco cozido    3g 
Cenoura crua     2g 
Maçãs, bananas e morangos   2g 
 
 
 
 
A Estrututra 
A celulose, assim como todos os outros tipos de fibras, 

consiste em cadeias paralelas e interligadas de moléculas 
de açúcar. Como no ser humano esses elos resistem ao 
ataque das enzimas digestivas, não são absorvidas pela 
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corrente sanguínea. 
 

FIBRAS SOLÚVEIS LEVAM À ESTABILIZAÇÃO DA 

ENERGIA 

As fibras solúveis retardam a taxa de digestão no 
estômago e assim fornecem um fluxo de energia mais 
estável. Comer muitos alimentos ricos em fibras solúveis 
também estimula níveis mais saudáveis de gordura no 
sangue e ajuda a reduzir o colesterol no sangue. O açúcar e 
alimentos com amido de poucas fibras são digeridos mais 
rapidamente do que os ricos em fibras solúveis. Quando 
você os ingere, o nível de açúcar no sangue sobe 
rapidamente, e logo fica disponível como energia para ser 
usada ou armazenada. Mas quanto maior o aumento de 
açúcar no sangue, mais rápido a queda. 

Carboidratos ricos em fibras solúveis ou amido 
resistente fazem com que esse aumento seja mais suave e 
dure mais tempo. Varia de pessoa para pessoa como ela 
lida com os aumentos e quedas do açúcar no sangue. Mas 
para muitas, em especial os diabéticos ou as acima do peso, 
níveis de açúcar estáveis tem grandes vantagens: ajudam a 
estabilizar os níveis de energia e também podem ajudar a 
melhorar o humor. 

Níveis estáveis de açúcar no sangue demandam menos 
do mecanismo de insulina, necessário para converter o 
açúcar em energia utilizável. Isso pode ajudar no controle de 
peso ao retardar a volta da fome, seja verdadeira ou como 
reação a uma piora no humor devido à queda do açúcar no 
sangue. Pesquisas recentes sugerem uma ligação entre 
altos níveis de insulina no corpo com várias disfunções, 
como obesidade abdominal, níveis maiores de gordura no 
sangue e níveis maiores de estrógeno, um sinal de risco 
elevado de câncer de mama. Mesmo entre os alimentos 
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ricos em fibras, alguns alimentos como damasco seco, 
mingau de aveia e lentilha tendem a elevar o açúcar no 
sangue mais suavemente, proporcionando energia mais 
estável. 

 
AS FIBRAS INSOLÚVEIS ACELERAM A PASSAGEM 

DE RESÍDUOS 

As fibras insolúveis ajudam os resíduos alimentares a 
passar facilmente pelo aparelho digestivo aumentando o 
volume das fezes. Comer muitos grãos e cereais não 
apenas evita constipação, que está associada com 
hemorroidas e um risco maior de doenças intestinais, mas 
também ajuda o corpo a remover substâncias prejudiciais 
mais depressa. Estão sendo feitas pesquisas para confirmar 
se comer mais fibras solúveis e amido resistente (um 
carboidrato que resiste à digestão) reduzem o alto risco de 
sérias doenças intestinais, incluindo câncer de cólon e 
intestinos em países ocidentais. Grãos não-refinados são 
importantes por causa das fibras solúveis. As camadas 
externas que contém quase toda a fibra ainda contém a 
maioria das vitaminas e minerais. Tente comer grãos não 
refinados, frutas e vegetais sem descascar, sempre que 
possível. Não existe vantagem em comer grandes 
quantidades de fibras insolúveis, especialmente se for de 
farelo de trigo. No farelo de trigo as fibras possuem uma 
substância chamada ácido fitico (reduzido ao se fazer pão) 
que torna mais difícil para o corpo a absorção de zinco, ferro 
e cálcio. 

Pão integral: é melhor ingerir fibras insolúveis em pão 
integral e pães de cereais integrais do que em farelos, que 
reduzem a absorção de minerais. 
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COMO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FIBRAS DE 

SEU ORGANISMO 

Há diversas formas de melhorar sua saúde e assegurar 
que você ingira a quantidade diária recomendada de fibras 
(cerca de 20 a 30gramas). 

-Coma bastante frutas, verduras e legumes frescos. 
-Em vez de tomar suco de frutas, coma uma fruta 

inteira. 
-Não cozinhe demais os legumes e alguns crus. 
-Coma a casca das frutas como maçãs e peras, mas 

lave-as primeiro. 
-Coma cereais, pão e arroz integrais em vez de seus 

equivalentes refinados. 
-Lembre-se de que nas folhas de um pé de alface e nos 

filamentos ao longo de um talo de salsão há mais fibras. 
-Nabos 
-Feijões 
-Pimentão verde  
-Damascos secos 
-Erva-doce  
-Vagem 
-Cenouras 
 
CUIDADO 

Introduza alimentos ricos em fibra em sua dieta 
gradualmente, do contrário seu aparelho digestivo não terá 
tempo de se adaptar e você poderá sentir cólicas 
abdominais e flatulência. Concentrados de fibras, como 
farelos não- industrializados, só devem ser consumidos com 
orientação médica. 
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CONSUMO DIARIO DE FIBRAS 

Estes alimentos fornecerão a um adulto a quantidade 
média diária de fibras de 25 gramas. 

 -Uma porção de feijões cozidos 4g de fibras.  
-Uma tigela de cereais integrais 6g de fibras.  
-Uma porção de milho verde      5g fibras.  
-Pão integral (duas fatias)          4g de fibras.  
-Uma maçã                                 3g de fibras.  
  -Uma banana                              2g de fibras. 
  -Meia laranja                              1 g de fibra. 
TOTAL DE FIBRAS NA DIETA:  25 GRAMAS 
 
Protocolos de emergência para constipação 

intestinal 

Escolher os procedimentos que mais forem adequados 
à realidade e alcance pessoal, sendo que os últimos 
procedimentos da lista são os mais invasivos, mas às vezes 
necessários. 

-Mudança radical de estilo de vida, tanto na alimentação 
quanto na administração do estresse. 

-Ingestão de água pura entre as refeições que devem 
conter alimentos crus e integrais com fibras Pelo menos 6 a 
9 copos por dia para pessoa adulta, de estatura mediana, 
com peso corporal mediano (75 quilos). 

-Eliminar uso de açúcar branco (dos refrigerantes, 
sucos, sobremesas, doces, bombons, bolos, pudins e 
biscoitos), trigo branco, excesso de sal.  

-Dois copos de água quente com limão em jejum. 
-Duas a quatro ameixas pretas demolhadas em um 

copo de água, prepara-se à noite, toma-se a água de manhã 
em jejum e come-se as ameixas. 

-Semente de linhaça demolhada duas colheres em um 
copo de água, mesmo procedimento para a água da ameixa. 
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-Aveia e farelo de trigo demolhados e ingeridos às 
colheradas. 

-Tabletes de aveia, linhaça e sementes mais farelo de 
trigo misturados com pouco mel e chia, de manhã e à tarde. 

-Uso abundante de mamão e engolir as sementes, uma 
a duas colheres por dia. 

-Uso de semente de Psilium polvilhando as refeições, 
uma colher cheia para cada refeição. 

-Semente de abóbora com casca, 2 a 3 colheres, bem 
mastigadas nas duas primeiras refeições. 

-Chá de sene, 3 xícaras ao dia. 
-Um pacotinho de 30 gramas de salamargo com um 

copo de água tomado à noite com estômago vazio (jantar no 
máximo uma fruta ou chás calmantes como camomila) vai 
provocar movimentos intestinais e evacuações durante a 
noite. 

-Lavagem intestinal, clister ou enema, ou endoclim 
(Retiro da Saúde de Jarinu), por uns três a quatro dias até 
limpeza total. 

-Internamento ambulatorial para limpeza intestinal com 
sonda. (Esse não deve ser muito agradável nem 
desejável.não espere precisar desse procedimento! Cuide 
bem de você fazendo as melhores escolhas alimentares, 
então a boa saúde intestinal será apenas uma feliz 
consequência. Reter o bolo fecal é acumular doenças e 
acelerar o envelhecimento; se você se alimenta bem três 
vezes ao dia deve eliminar três vezes, se come bem duas 
vezes deve eliminar duas vezes ao dia. Compensa, e muito, 
investir na regularização do funcionamento intestinal. 

 
PROTEÍNAS 

ALIMENTOS RICOS EM PROTEÍNAS 

Precisamos de muitas formas de proteínas para a 
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estrutura e reparo das células, e para formar hormônios e 
enzinas, Nosso corpo produz as proteínas combinando os 
componentes básicos, cerca de 20 aminoácidos. Os adultos 
precisam obter 8 desses aminoácidos dos alimentos e as 
crianças 9. 

Todos os 9 aminoácidos essenciais estão presentes em 
alimentos com proteína animal, incluindo ovos e leite, porém 
esses alimentos trazem riscos à saúde humana desde que a 
quantidade de proteína é tão grande que exige do corpo 
grandes quantidades de cálcio para neutralizar a acidez e 
realizar a digestão, retirando cálcio dos ossos. O leite animal 
hoje já é classificado como um grande mito para a aquisição 
e ingestão de proteína pois ao invés de fornecer cálcio ele 
retira o cálcio do corpo para ser digerido. Também há 
estudos sólidos sobre o tempo de digestão do alimento 
animal no corpo humano, que vai muito além das 5 horas 
limite para que se possa fazer nova refeição, fermentando e 
apodrecendo literalmente no trato intestinal e sem conter 
fibras a carne de animais desarranja, infecta e desequilibra 
todo o sistema e a máquina viva. 

Comprovadamente as nozes, sementes, cereais e grãos 
integrais, são uma mistura de alimentos ricos em proteína e 
fornecem o suprimento adequado, equilibrado e seguro ao 
corpo humano. 

 
QUANTO DE PROTEÍNA? 

Recomenda-se que 10-15% da ingestão diária de 
calorias venha de proteínas. A dieta ocidental em geral 
contém mais. A sobra de proteína é usada como energia ou 
armazenada, mas o excesso desequilibra a dieta e pode 
levar a perda de cálcio. 

 
Proteínas complementares 
Os aminoácidos nos grãos como feijão, ervilha e lentilha 
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complementam os dos cereais, batata ou nozes, Massas e 
grão de bico, por exemplo em uma sopa, são um bom 
exemplo de combinação de alimentos vegetais ricos em 
proteína. 

As proteínas são o material básico que compõe as 
células e os tecidos do  
organismo. 

Proteínas são moléculas grandes, com centenas ou 
milhares de unidades  
químicas, chamadas aminoácidos, que são Iligados em 
cadeias longas. Cada uma  
tem sua sequência de aminoácidos. 

O uso das proteínas 
A ingestão regular de proteínas fornece uma quantidade 

suficiente de  
aminoácidos às células do organismo. Elas usam essas 
unidades químicas na  
formação de novas proteínas. As proteínas também ajudam 
no crescimento,  
regeneração e substituição de diferentes tecidos do corpo, 
como ossos, músculos, tecidos conectivos e paredes de 
órgãos. 

Cada célula fabrica sua gama especifica de proteínas, 
com uma sequência de aminoácidos que é determinada pelo 
código genético contido no núcleo da célula. Algumas 
proteínas são enzimas: promovem as reações químicas que 
produzem a energia necessária às atividades celulares. 

Os efeitos da desnutrição grave 
Nas pessoas bem alimentadas, os aminoácidos não são 

necessários para  
a produção de energia. Os carboidratos e as gorduras são 
um combustível muito melhor. 

Nos casos de desnutrição grave, em que estão 
esgotadas as reservas de gorduras e de glicogênio 
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(carboidratos de reserva), os aminoácidos agem como fonte 
de energia, em prejuízo da manutenção; regeneração e 
crescimento dos tecidos. 

 
ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS 

As proteínas são fornecidas por alimentos de origem 
animal e vegetal. A quantidade de proteínas adequada a 
cada pessoa é determinada, basicamente, pela idade e peso. 
Normalmente os povos ocidentais ingerem mais que a 
porção recomendada, graças à maior disponibilidade de 
proteína, proveniente principalmente da carne e, no caso 
das crianças, do leite. Também a falta de informação sobre 
as melhores fontes de proteína e a comprovada necessidade 
de se ingerir menores quantidades diárias, junto com os 
fortes interesses comerciais (indústria de alimentos animais 
e leite) contribuem para o alto consumo de proteína. O mito 
da proteína está derrubado e proteína animal só pode fazer 
bem às finanças dos que vendem carne e leite no mundo 
todo. 

 
EXCESSO DE PROTEÍNAS 

O consumo regular de proteínas em excesso pode 
ocasionar diversos problemas para pessoas que tenham 
distúrbios de fígado e rins, pois esses órgãos estão 
envolvidos na eliminação de produtos finais do metabolismo 
proteico. Embora a proteína seja essencial ao organismo, 
devendo ser suprida diariamente, o excesso ingerido, não 
necessário, será convertido em gordura, podendo levar 
também à obesidade. 
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FONTES VEGETAIS DE PROTEÍNAS 

-Tofu (queijo de soja)  
-Feijões  
-Cereais  
-Amêndoas 
 
As proteínas de origem vegetal, como feijões, 

castanhas, cereais e pão são parcialmente completas, pois 
não tem um ou mais aminoácidos essenciais. Mesmo quem 
não come alimentos de origem animal (vegetarianos 
ortodoxos) pode evitar a deficiência proteica adotando uma 
dieta que inclua grande variedade de proteínas de origem 
vegetal, que se complementam. 

 
COMBINANDO PROTEÍNAS DE ORIGEM VEGETAL 

Para obter proteínas completas através de alimentos 
vegetais, é preciso ingeri-los em conjunto com outros, como 
nas combinações abaixo: 

-leguminosa (ervilha) 
-leguminosa (feijão) 
-cereal (trigo) 
 
BENEFÍClOS 
Usada para a produção e manutenção de todas as 

células do organismo. 
Necessária para a produção de anticorpos, enzimas e 

hormônios. 
Quando necessário, a proteína é convertida em glicose 

para fornecer energia. 
 
INCOVENIENTES 
Carnes e outros produtos animais ricos em proteínas 

são geralmente ricos em gorduras e colesterol. 
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O consumo exagerado sobrecarrega os rins e o fígado. 
Provoca gota. 

Suplementos excessivos de proteínas e aminoácidos 
aumentam a excreção de cálcio e outros minerais. 

 
 

GORDURAS 

VERDADES E MENTIRAS 

A cada ano surge uma nova onda de informações 
conflitantes sobre as gorduras. Algumas afirmações são 
falsas, outras estão baseadas em dados incompletos. Mas 
algumas tocam em questões fundamentais relacionadas à 
saúde. 

 
BENEFÍClOS 
Fornecem os ácidos graxos de que o corpo precisa 

para muitos processos químicos, como crescimento, 
metabolismo, funcionamento do cérebro, produção de 
hormônios sexuais e de membrana das células. 

Transportam as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K pelo 
organismo. 

Adicionam aroma, sabor e textura aos alimentos. 
Satisfazem a sensação de fome. 
São uma importante fonte de energia para o 

metabolismo basal. 
 
INCONVENIENTES 
Uma alimentação rica em gorduras não saudáveis 

provoca o aumento  
de peso, entre outras enfermidades de estilo de vida 
inadequado. 

A gordura saturada está associada a níveis elevados de 
colesterol no sangue e a riscos maiores de doenças do 
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coração, derrame cerebral e problemas circulatórios. 
Um elevado consumo de gorduras pode aumentar o 

risco de desenvolver certos tipos de câncer, especificamente 
do cólon, da próstata, da mama e dos ovários. 

 
VITAMINAS e MINERAlS 

As VITAMINAS e os MINERAlS são essenciais para a 
saúde e a maioria deve ser fornecidas pelos alimentos. Sua 
falta causa morte, seja diretamente ou reduzindo a 
resistência contra as doenças. 

Em países desenvolvidos, onde há grande variedade de 
alimentos, é difícil entender por que alguém tem falta de 
nutrientes. Mas além do problema da fome em alguns 
setores, estudos mostram que uma proporção considerável 
de pessoas está no limite de segurança por seguirem dietas 
mal balanceadas. Um estilo de vida menos ativo significa 
que menos alimentos são necessários, tornando mais difícil 
a obtenção de todos os nutrientes, especialmente se as 
pessoas ingerem quantias substanciais de alimentos doces 
e álcool, que quase não fornecem vitaminas e minerais. 
Quanto menos calorias ingeridas, mais importante se torna 
garantir que cada caloria tenha o aporte suficiente de 
vitaminas e minerais. Algumas pessoas tem necessidade 
acima da média por um ou mais nutrientes. 

Quantidade maior de determinada vitamina não é 
necessariamente melhor, mas sabemos que uma maior 
ingestão de algumas vitaminas pode beneficiar também 
quem não mostra sinais de deficiência. Ha muitas vitaminas 
que podemos nos esforçar para ingerir mais e isso só irá nos 
beneficiar. 
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FITOQUIMICO
S  

  
ALIMENTOS  

 FUNÇÕES    

 Alfa-Caroteno    Cenoura   Protege as células dos radicais livres    

 Betacaroteno    Frutas, legumes e verduras  Neutraliza a ação dos radicais livres    

 Luteína    Folhas 
verdes  

 Ajuda manter boa visão    

 Licopeno    Tomate e laranja  Reduz o risco de câncer cervical e 
de próstata  

  

 Antocianina  .
.
.  

 Frutas em 
geral  

 Reduz o risco de câncer    

 Flavonas    Frutas cítricas e verduras  Reduz o risco de câncer    

 Sulforafane    Brócolis, repolho e em todos 
os  

 Barra substâncias que podem desencadear o 
câncer e frear  

 

   tipos de 
couve  

 tumores já existentes especialmente 
de mama.  

  

 Genisteina    Feijões, soja, ervilha, lentilha,   Diminui as taxas de colesterol e o risco de 
tumores  

  

   brócolis e verduras crucíferas  ligados a hormônios, como os de 
mama e de próstata.  

  

 Cumarina    Frutas cítricas e tomate  Estimula a produção de enzimas 
anticancerígenas  

  

 Flavonoides    Frutas, tomate e cenoura   Inibe enzimas responsáveis pela 
disseminação de  

  
  ,

  
 

  .  células cancerosas .    

 Isotiocianato    Brócolis, repolho, mostarda e   Estimula a produção de enzimas 
anticancerígenas  

  

   Rabanete      

 Triterpenóides    Frutas cítricas e raiz de 
alcaçuz  

 Impede o crescimento de tumores em 
formação.  

  

 Quercitina    Frutas e 
cebola  

  Reduz a formação de placas gordurosas 
nas artérias.  

.
  

 

 Luteonina    Casca das frutas (uva)   Impede a formação de placas gordurosas.    

 Resveratrol    Casca das frutas (uva) e   Impede a formação de placas gordurosas.    
   suco de uva      

 Daidzeina    Soja e produtos à base de 
soja  

 Ameniza os sintomas da menopausa, protege 
contra o  

 

    câncer de mama e previne a 
osteoporose.  

 I
I   Alicina    Alho e 

cebola  
  Ação antimicrobiana e antiviral. Também 

dilata os  
  

     vasos, diminuindo a pressão arterial.    

 Dialil dissulfeto    Alho e 
cebola  

   Reduz a formação de placas gordurosas.    
 Polissulfeto de 
alila  

  Alho e 
cebola  

  Aumenta a elasticidade dos vasos 
sanguíneos e relaxa  

  

     as fibras musculares.    

 Trissulfeto de    Alho    Inibe o aparecimento de coágulos na 
circulação.  

  

 metilalila        

 Adenosina    Alho, cebola e cogumelo preto   Inibem coágulos    

 Saponinas    Soja produtos a base de soja   Pode reduzir o colesterol e proteger contra 
o câncer.  

  

 Fibras 
insolúveis  

  Cereais, frutas, legumes e 
verduras  

 Podem reduzir o risco de câncer de cólon, 
embora isso  

 

     ainda seja polêmico.    

 Fibras solúveis    Aveia    Reduz o risco de doenças do coração,    

 Ácidos graxos    Óleo de canola, linhaça, 
nozes e  

 Inibem o estrogênio e reduz a inflamação.    

 Omega-3       

Ácido fenólico   Frutas cítricas, uva, morango, 
chás,  

 Inibem as nitrosaminas, aumenta a atividade 
enzimática.  

 

  repolho, cenoura, brócolis, 
salsa,  

   

  beringela, pimenta, tomate e 
grãos  

   

  integrais      

Catequinas    Morango, uva, chá verde   Antioxidante    

 Curcumina    Açafrão, cominho   Protege contra os carcinógenos induzidos 
pelo tabaco  

  

 Indóis   Brócolis, repolho, couve-flor, 
folhas  

 Inibe o estrogênio, que estimula alguns tipos 
de câncer,  
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FITOQUÍMICOS 
 
 
RADICAlS LlVRES 

Radical livre é um átomo ou grupo de átomos que 
possui pelo menos um elétron livre. Já que outro elemento 
pode facilmente se juntar a esse elétron livre e causar uma 
reação química, esses radicais livres podem realizar 
mudanças drásticas no corpo. O peróxido de hidrogênio é 
um exemplo de uma substância instável envolvida nas 
reações dos radicais livres. Como esses RL são altamente 
voláteis, podem causar muitos danos. Os RL encontram-se 
normalmente presentes no corpo em baixos níveis. Os 
processos bioquímicos levam naturalmente a formação de 
RL e, em circunstâncias normais, o corpo é capaz de 
controlá-los. Contudo, expor o corpo à radiação ionizante 
ativa a formação de RL. A formação de um grande número 
de RL estimula a formação de mais RL, levando a maior 
instabilidade. 

Além de danificar o material genético, os RL podem 
destruir a camada protetora de gordura da membrana 
celular. A formação de RL pode também leva a retenção de 
líquidos nas células, envolvida no processo de 
envelhecimento. Os níveis de cálcio do corpo também 
podem ser alterados. 

Além da radiação, a dieta também pode contribuir à 
formação de RL. Quando o corpo obtém nutrientes pela 
dieta, utiliza o oxigênio e esses nutrientes para produzir 

  de mostarda   induzem as enzimas de proteção.    

Isoflavonas    Feijões, amendoim, legumes,  
 Inibem o acumulo de estrogênio: destroem 
substâncias  

 

  ervilhas soia   cancerígenas.    

 Ugnanos    Linhaça, nozes   Inibem estrogênio e bloqueiam a 
prostaglandina.  

  

Umonóides   Frutas 
cítricas  

  Induzem as enzimas de proteção,    

 Protease   Grão de soja   Destrói células cancerígenas.    
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energia. Nesse processo de oxidação, são liberadas 
moléculas de oxigênio com elétrons livres. Esses RL do 
oxigênio podem causar danos ao corpo se forem produzidos 
em grandes quantidades. Uma dieta rica em gordura pode 
aumentar a atividade dos RL. A oxidação ocorre mais 
prontamente em moléculas de carboidratos ou proteínas. 
Cozinhar gordura em temperaturas altas, principalmente 
frituras em óleo, pode produzir grandes quantidades de RL. 
Complementar a dieta com antioxidantes, como as enzimas 
superoxido-dismutase e glutationa-peroxidase, vitamina A, C 
e E e os minerais-selênio e germânio pode inibir a formação 
desses RL ao emparelhar esses elétrons livres. Ao evitar a 
formação de RL, os antioxidantes ajudam a desintoxicar o 
corpo. 

 
ADITIVOS 

Nocivos ou Benéficos? 

Por séculos, as pessoas tem realçado seus alimentos 
com vários aromatizantes, conservantes e corantes. Ainda 
assim, os consumidores preocupam-se com a possibilidade 
de alguns aditivos atualmente em uso serem prejudiciais. 

 
BENEFÍCIOS 
Impedem a deterioração e o ranço. 
Realçam o sabor e a aparência, 
Reforçam o conteúdo nutricional. 
 
INCONVENIENTES 
Pessoas suscetíveis podem ter reações alérgicas ou 

adversas. 
Algumas pessoas podem apresentar piora em seus 

problemas de saúde. 
Podem provocar câncer. 
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CONTAMINANTES E PESTICIDAS 

Inimigos ocultos 

Apesar de protegerem os alimentos e garantirem o 
abastecimento, algumas pessoas temem os efeitos nocivos 
dos pesticidas e fertilizantes. Alguns alimentos ajudam a 
proteger o organismo dos componentes químicos naturais 
ou artificiais. 

 
CONSUMA BASTANTE 

Brócolis e outros vegetais crucíferos por conterem 
indóis, que combatem o câncer. 

Vegetais e frutas para a desintoxicação de 
bioflavonóides. 

Frutas e vegetais frescos para obtenção de nutrientes 
antioxidantes. 

Óleo de semente de linhaça e de vegetais para obter 
ácidos graxos omega-3. 

Alimentos com alto teor de cálcio para reduzir o 
crescimento de tumores intestinais. 

Cebola e alho para reduzir a exposição aos 
carcinógenos. 

 
EVITE 

Carne gordurosa e pele de peixe e aves.  
Folhas externas de verduras como repolho e alface. 
Casca de vegetais ou frutas que tenham sido enceradas 

ou fortemente expostas a pesticidas. 
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METAlS TÓXICOS 

São grande fonte de formação de radicais livres. 
Diariamente, respiramos, ingerimos e manipulamos metais 
tóxicos muito mais do que nosso organismo pode aguentar. 
Eles lesam células e bloqueiam a ação de nossas enzimas, 
que são proteínas destruidoras de radicais livres. Estes 
metais tóxicos levam ao aparecimento de muitas doenças, 
levando, lentamente até a morte. 

 
ALUMÍNIO 

Fontes no meio ambiente:  
-Utensílios de cozinha de alumínio, 
-Antiácidos,  
-Papel laminado,  
-Desodorantes anti -perspirantes,  
-Fermentos e alimentos que contém alumínio, 
-Remédios como Mylanta, Malox, Ascriptin, Bufferin, 
-Agua encanada. 
 
Partes do corpo afetadas: Estômago, intestino, ossos e 

cérebro 
 
Funções afetadas: Irritante aos intestinos, descalcifica e 

afeta a formação dos ossos, afeta a memória, provoca 
convulsões (alta concentração), alterações neurológicas e 
hiperatividade em crianças. 

 
Sintomas de toxicidade:  
Irritação gastrointestinal, cólicas, convulsões e 

Raquitismo. 
 
CÁDMIO 

Fontes no meio ambiente: -Fumaça de cigarro, 
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          -Poeira de óxidos, 
          -Agua de beber contaminada, 
          -Canos galvanizados, 
    -Tintas, soldagens, pigmentos, 

 -Mariscos contaminados em litorais industrializados, 
     
Partes do corpo afetadas: Córtex renal, artérias, 

cérebro, apetite, centros olfativos 
 
Funções afetadas: Rins, bloqueia o apetite e centros 

olfativos, afeta o metabolismo do cálcio. 
 
Sintomas de toxicidade: Hipertensão, hipotensão, danos 

nos rins, perda do sentido olfativo, diminuição do apetite e 
das enzimas, má absorção, anemia, dor nas juntas, pele 
seca escamosa. 

 
Terapias nutricionais: Alho, ovos, feijões, alta 

suplementação de aminoácidos ricos em enxofre, vitamina 
C, níveis altos de cálcio na dieta alimentar. 

 
CAFEÍNA 

Reduz a fertilidade da mulher e pode produzir má 
formação fetal. 

Interfere no sono, dificultando, reduzindo ou tornando-o 
perturbado. 

Causa irritabilidade e nervosismo. 
Aumenta a eliminação de cálcio 
Pode viciar e provocar sintomas de abstinência. 
Pode causar insônia. 
Quantidade excessiva podem causar tremores, 

palpitação e ansiedade. 
Pode causar celulite por ser vasoconstritor. 
Seu efeito diurético aumenta o fluxo urinário. 
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Diminui a absorção de cálcio pelo corpo, aumentando a 
quantidade perdida na urina e nas fezes. 

 
ADOÇANTE 

Um pequeno alerta 
Devido à obsessão dos norte-americanos por regimes; a 

popularidade do NutraSweet tem aumentado. Como é cerca 
de 200 vezes mais doce que 0 açúcar, são necessárias 
quantidades muito menores de NutraSweet para adoçar os 
alimentos. Essa marca de adoçante artificial recheia as 
prateleiras dos supermercados. É encontrada principalmente 
em produtos dietéticos e pode ser vista nos seguintes 
produtos: 

-Misturas instantâneas para café 
-Bebidas com café ou com leite, ou com chá, cafés e 

chás instantâneos, achocolatados 
-Cereais matinais, iogurte 
-Chicletes sem açúcar, pastilhas de hortelã 
-Sobremesas congeladas, mistura para cobertura de 

bolo, gelatinas 
-Suco de frutas, Milk shakes 
-Laxantes, multivitaminas e medicamentos sem receita 

medica 
-Refrigerantes, coolers de vinho 
 
Aspartame, nome químico do NutraSweet, consiste em 

3 componentes: fenilalanina, ácido aspártico e metano. Já 
que contem metanol, um veneno sintético e altamente 
tóxico, sua segurança deve ser examinada. 

O metanol é convertido em formaldeído e ácido fórmico - 
2 substâncias que tem um efeito tóxico no timo. Contudo, os 
efeitos cumulativos de altas doses de aspartames são 
desconhecidos. Muitas pessoas céticas se preocupam com 
seus efeitos cumulativos em pessoas que bebem de 1 a 2 
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litros por dia de bebidas adoçadas com aspartame. 
O FDA tem recebido um número significativo de 

reclamações de pessoas que presumivelmente sofrem os 
efeitos danosos do aspartame. As reclamações comuns 
feitas por pessoas que usam NutraSweet são que causa 
mal-estar, náusea, dores de cabeça recorrentes, tonteira e 
distúrbios visuais. O FDA concorda que um pequeno 
segmento da população pode ser hipersensível ao 
aspartame; contudo, o mesmo vale para muitas outras 
substâncias encontradas em alimentos como morangos e 
abacaxis. 

As pessoas que tem uma reação ao aspartame devem 
evitar usar alimentos que o contém. 

O aspartame é uma substância altamente tóxica para as 
pessoas que tem uma doença hereditária chamada 
fenilcetonúria. Nessas pessoas, os aminoácidos acumulam-
se em quantidades tóxicas no corpo e a fenilalanina no 
aspartame pode ser muito perigosa para elas. Os efeitos do 
consumo maior dos dois aminoácidos no NutraSweet 
também tem sido questionados. Embora a questão sobre os 
efeitos do Nutrasweet no feto e nas crianças tenha sido 
levantada, ainda não foi documentado nenhum efeito 
adverso. 

Em vez de escolher bebidas adoçadas artificialmente, 
beba sucos de frutas frescas, naturalmente doces. São 
nutritivos e não contém corantes ou conservantes artificiais. 
Os sucos feitos na hora também oferecem os benefícios dos 
alimentos crus. Melhor do que o suco de fruta é comer a 
fruta, que não precisa nem de mais água nem de adoçantes 
de nem uma espécie nem sobrecarrega os órgãos internos 
com excessos nem concentrados. 

 
ALIMENTOS ORGÂNICOS 

Saúde e longevidade 
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Caso você se preocupe com a qualidade de aditivos 
encontrados nos alimentos hoje em dia, opte pelos produtos 
orgânicos - mas não espere que eles tenham maior valor 
nutritivo. 

 
Benefícios 
-Menores chances de conterem pesticidas, corantes e 

outros produtos químicos. 
-Os métodos naturais de agricultura restauram os 

nutrientes do solo. 
-Animais criados em um ambiente mais natural. 
-Produtos animais não tem resíduos de hormônios ou 

antibióticos. 
 
INCONVENIENTES 
-Geralmente são mais caros. 
-Deterioram mais rapidamente e podem conter 

organismos vivos. 
-Os produtos frescos são menos atraentes. 
-A produtividade é geralmente menor. 
 
REMÉDIOS e ALIMENTOS 

Uma interação Perigosa 

A maioria das pessoas sabe que certos medicamentos 
não podem se misturar com outros; mas também há muitos 
alimentos que interagem com os remédios- às vezes com 
resultados fatais. 

 
MEDICAMENTOS X NUTRIENTES 
 
ALCOOL  Magnésio, complexo B; vitaminas 

C,D,E,K  ANTIACIDOS  Cálcio, fosfato, vitaminas A, D, complexo 

B  ANTIBIOTICOS  Vitaminas B, K e 

flora bacteriana  
,  

ANTI-

HISTAMINICOS  

Vitamina C   
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ASPIRINA  Cálcio, ácido fólico, ferro, potássio, 

vitaminas A, B, C  BARBITURICOS  Vitamina C   
CAFEINA  Biotina, inositol, potássio, tiamina (B1) e 

zinco  CORTICOSTERO

IDES  

Cálcio potássio, zinco, vitaminas A, B6, 

C, D  DIURETICOS  Cálcio, iodo, magnésio, potássio, zinco, 

vitaminas B2 e C  ESTROGENIO  Ácido fólico, 

vitaminaB6  
 

LAXANTES  Potássio, vitamina A, 

K.  
 

NITRATOS E 

NITRITOS  

Niacina, selênio, vitaminas B1, C, E  
CONTRACEPTIV

OS  

Complexo B, C, D, E   
PENICILINA  Complexo B   
DROGAS COM 

SULFA  
Flora bacteriana   

 

 
DIETAS DA MODA 

1-) EULOGISTA: AUTOMEDICAÇÃO 
DIETA DA MODA 
2-) GASTROENTEROLOGISTA: REMÉDIOS 
DIETAS DE RESTRIÇÃO 
3-) ENDOCRINOLOGISTA: FÓRMULAS 
DIETAS DE FOME 
4-) PSIQUIATRA:       FÓRMULAS 
CONVERSA 
NÃO INDICA DIETA 
5-) NUTRICIONISTA:  RECUPERAR INTESTINO (DIGESTAO 
E ABSORÇÃO) 
REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES (FOME CELULAR) 
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR (QUALIDADE DO ALIMENTO) 
 

 

DIETAS "MILAGROSAS" 

Todo ano surge uma nova dieta "milagrosa". A despeito 
de toda propaganda e de todas as informações, nenhuma 
delas consegue cumprir as promessas de perda de peso 
sem sofrimento e de saúde renovada. Perder peso não é 
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fácil; dietas radicais apenas agravam o problema. A dieta de 
sucesso é aquela que permite a perda de peso gradual e 
incentiva o compromisso de alimentar-se usando o bom 
senso: a reeducação alimentar. 

 
DIETA DO DR. ATKINS 

Robert Atkins, criou essa dieta e publicou um livro sobre 
ela na década de 70. É uma dieta cetogênica, com alto teor 
de lipídios, baseada na teoria de que com ação dinâmica 
especifica maior, há a aceleração do processo de 
emagrecimento. Com a restrição de carboidratos 
desencadeia-se uma "fome crônica", é muito pobre de fibras 
alimentares e vitamina C, além obviamente de elevar 
subitamente os níveis de colesterol, triglicérides e ácido 
úrico, e induzir à um aumento também dos níveis de ureia e 
creatinina no sangue. 

 
DIETA DE BEVERLY HILLS 

Idealizada por Judith Mazel esta dieta preconiza que as 
enzimas encontradas em frutas como o abacaxi e o 
mamão papaia aceleram a mobilização do tecido adiposo 
para a produção de energia. Sem embasamento em 
evidencias cientificas, é uma dieta baseada em grande 
quantidade de frutas em todas as refeições, portanto, 
carente em proteínas, lipídios, cálcio, calciferol, tocoferol, 
cobalamina, ferro e oligoelementos. Como a dieta torna-se 
hipocalórica pela monotonia e densidade energética dos 
alimentos consumidos, proporciona perda de peso. Porém, 
limita-se a ser utilizada por um breve período de tempo, 
havendo retorno aos antigos hábitos alimentares e novo 
ganho de peso. 

 
DIETA DA LUA 



 

50 
 

A dieta preconiza que a cada mudança de fase da lua, 
se consuma por 24 horas uma dieta liquida. Como já é de 
conhecimento de todos, a alimentação liquida já é carente de 
proteínas e, dependendo dos alimentos consumidos, 
também em lipídeos, tem sempre um valor energético 
reduzido. Como ocorre uma redução calórica brusca, há 
grande perda de agua, reposta pelos alimentos consumidos, 
mas também perda de massa muscular. Ha perda ponderal, 
mas não de tecido adiposo, pois o tempo de restrição 
energético e muito curto. 

A dieta é carente em quantidade de nutrientes e pode 
ser em qualidade, dependendo da escolha dos alimentos, 
mas de qualquer modo, não mudará hábitos alimentares e 
não deverá corrigir definitivamente o excesso de peso. 

 
DIETA DA SOPA 

Preconiza-se o consumo somente de sopa, preparada 
com vários legumes mas, com predominância do repolho, 3 
vezes ao dia por uma semana. 

Similar a dieta da lua em composição, porém com 
agravante de utilizar-se de dieta líquida por tempo maior, o 
que possivelmente espolia as reservas corporais de ferro. 
Também não leva à reeducação alimentar. 

 
DIETA DA USP 

Não foi elaborada pelos nutricionistas da USP, como se 
pretende anunciar. 

Propõe uma combinação bizarra de alimentos, mas não 
passa de uma dieta cetogênica muito reduzida em 
carboidratos. Assim como a dieta do Dr. Atkins, mobiliza 
grande proporção de massa muscular, perda importante de 
água intracelular e eletrólitos, havendo posteriormente perda 
de massa adiposa. Apresenta as mesmas contra Indicações 
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da outra dieta com agravante de conter café em grandes 
quantidades. Portanto também reduz o peso sem levar à 
aquisição de novo hábito alimentar e estilo de vida, e assim 
como as demais dietas, só traz resultados imediatos. 

A grande maioria das dietas de moda leva realmente a 
uma perda de peso (de músculos) em pouco tempo, o que 
pode ser vantajoso para pessoas que querem resultados a 
curto prazo. No entanto, assim que são interrompidas, 
provocam aumento de peso (em gordura), muitas vezes 
superando o anterior, o que leva ao desestímulo pois, é 
uma busca que nunca atinge seu objetivo. 

 
SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

Quem precisa deles? 

Os nutricionistas garantem que cápsulas de vitaminas e 
minerais são desnecessárias para a maioria das pessoas. 
Sendo assim, por que algumas pessoas insistem em toma-
las, geralmente em altíssimas doses? 

BENEFÍCIOS 
-Podem apressar a recuperação de pessoas cujas 

doenças ou ferimentos graves interferem na alimentação. 
-Podem ser benéficos para a saúde de gestantes e de 

seus bebês. 
-Compensam deficiências nutricionais de idosos e 

convalescentes e no tratamento de alcoolismo e distúrbios 
de alimentação e de assimilação. 

 
INCONVENIENTES 
-Não substituem uma alimentação sadia, obtida com 

uma dieta variada. 
-Diversas vitaminas e minerais são perigosos em doses 

elevadas. 
-São um desperdício se considerarmos que são caros e 
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fornecem mais nutrientes que o organismo pode absorver. 
 
VEGETARIANISMO 

Uma Opção Saudável e Econômica 

Uma dieta vegetariana balanceada proporciona os 
nutrientes essenciais, mantendo naturalmente o peso em 
níveis baixos. Além disso, os vegetarianos sofrem de poucas 
doenças ligadas ao consumo de gorduras e outros alimentos 
não saudáveis. 

 
BENEFÍCIOS 
-Os vegetarianos não tem muita propensão a 

obesidade ou às doenças cardíacas. 
-Sua pressão arterial é mais baixa e eles tem menos 

problemas intestinais do que as pessoas que comem carne. 

-As mulheres vegetarianas tem muito menos 

osteoporose que as carnívoras. 

-A alimentação vegetariana utiliza com moderação os 

recursos naturais. 

 

INCONVENIENTES 

-Nas dietas rígidas, podem faltar alguns nutrientes vitais.  

 
ÁGUA 

Elemento Vital 

A maioria das pessoas não associa a água a uma boa 
alimentação, mas esta é, depois do oxigênio, a substância 
mais importante para a manutenção da vida. 

 
BENEFÍCIOS 
-A agua é o mais abundante é o mais barato de todos 

os líquidos existentes para matar a sede. 
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-A água é necessária para que o corpo possa exercer 
praticamente todas as suas funções, inclusive os processos 
químicos. 

-Nutrientes essenciais são transportados para as células 
do corpo  
através da agua existente no sangue. 

-A água proporciona uma camada protetora para todas 
as células do corpo. 

-Através da transpiração ajuda a manter a temperatura 
normal do corpo, especialmente quando o tempo está 
quente e úmido. 

-A água é um lubrificante essencial do corpo. 
-Beber bastante água pode ajudar na prevenção de 

cálculos renais. 
 
INCONVENIENTE 
-A água pode ser facilmente contaminada por 

microrganismos e contaminantes. 
-É necessário que a água para o consumo humano seja 

inodora, insípida e incolor. 
-A água precisa ser ingerida fora das refeições, isto é, 

nos intervalos das mesmas, que devem ser de 5 a 6 horas 
para refeições completas e abundantes e no mínimo de 3 
horas para dietas de frutas e de sucos desintoxicantes, ou 
dietas líquidas balanceadas (especialmente usadas em 
retiros e casas de recuperação da saúde, veja anexos 
bônus). Para saber quanto de água cada pessoa deve 
ingerir diariamente basta calcular 30 ml para cada quilo de 
peso corporal ou dividir o peso corporal por 8 O resultado é 
o tanto de água em copos que se deve tomar. Uma pessoa 
de 56 quilos deve tomar 7 copos de água por dia, longe das 
refeições. Caso esteja convalescendo ou em atividades que 
requeiram muito uso e desgaste cerebral, mental, deve 
aumentar um ou dois copos para compensar o desgaste. Os 
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órgãos que mais sofrem por falta de água são o cérebro, os 
intestinos, rins e a pele, Sistema Nervoso Central, Sistema 
Digestório e Excretor. 

 
UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

ALCACHOFRA 

Protege e ajuda a saúde do fígado e da bile. 

A alcachofra é usada tradicionalmente em tratamentos 
farmacêuticos europeus para ajudar o fígado, a vesícula 
biliar e a digestão. Como outros vegetais "amargos", a 
alcachofra aumenta a produção de bile e, em pesquisas, 
aliviou o desconforto abdominal ou renal relacionado à 
vesícula biliar. 

Pode reduzir o nível de gordura e colesterol.  
Em estudos realizados na Alemanha (1975, 1980), 0 

extrato de alcachofra diminuiu substancialmente o nível de 
gordura e colesterol dos voluntários. A redução que poderia 
vir pela ingestão das próprias alcachofras ainda não foi 
quantificada. 

Diurético tradicional. 
Comer alcachofra aumenta 0 fluxo de urina e pode 

ajudar a aliviar a retenção de líquidos. 
Boa para diabéticos.  
Tradicionalmente, a alcachofra tem sido recomendada 

para diabéticos. Contém insulina, uma forma de amido que 
resiste à digestão, e que pode limitar o aumento do nível de 
açúcar no sangue depois da alimentação. 

 
BRÓCOLIS 

Protege contra o câncer. 
Estudos americanos (1977-78) revelaram que as 
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pessoas que comem brócolis diariamente correm um risco 
menor de contrair câncer do pulmão. Outros estudos 
mostraram que os que comem mais vegetais crucíferos, 
como brócolis, têm as menores taxas de câncer: 
especialmente de câncer do colón. 

Rico em antioxidantes betacaroteno e vitaminas C e E. 
Estudos em larga escala mostraram que as pessoas 

com altos níveis no sangue de antioxidantes de alimentos, e 
não de suplementos, correm menor risco de doenças do 
coração, derrame, catarata e câncer. 

Rica fonte de ácido fólico e ferro 
O brócolis, especialmente o japonês, é excelente fonte 

de ácido fólico, necessário para mulheres que planejam 
engravidar, para reduzir o risco de ter um bebê com espinha 
bífida. O ferro e o ácido fólico ajudam a prevenir ou tratar a 
anemia. 

Excepcionalmente rico em vitaminas e minerais.  
O brócolis mistura altos níveis de folato, antioxidantes, 

vitaminas B, cálcio, ferro e zinco. É um vegetal completo. 
Nota importante: 
Como o brócolis reduz a absorção de iodo, as pessoas 

que comem brócolis mais de 2-3 vezes por semana devem 
comer alimentos ricos em iodo, especialmente se vivem em 
área com pouco iodo no solo. 

 
REPOLHO 

Contém antioxidantes e substâncias que melhoram a 
resistência contra doenças. 

Em estudos populacionais, pessoas que comem 
repolho com frequência tem taxa menor de câncer, 
especialmente de estômago, cólon, pulmão e pele. Pessoas 
com altos níveis de antioxidantes dos alimentos no corpo 
também tem taxas menores de doenças do coração, 
derrame e catarata. 

Ajuda na úlcera péptica. 
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A eficácia de suco de repolho cru como tratamento 
tradicional da úlcera é provado por testes em voluntários. O 
repolho cru também ajuda, mas tem efeito mais fraco. 

Chucrute cru contém microrganismos bons para a flora 
intestinal.  

O chucrute (repolho fermentado) é tradicionalmente 
usado para melhorar a digestão e a saúde do intestino. 

Repolho cru é uma rica fonte de ácido fólico. 
Nota importante: 
Como o repolho reduz a absorção de iodo as pessoas 

que comem repolho mais de 2-3 vezes por semana devem 
também comer alimentos ricos em iodo, em especial se 
vivem em área com pouco iodo no solo. 

 
CENOURA 

Pode reduzir risco de câncer do pulmão. 
Estudos tem mostrado que pessoas que comem 

cenoura regularmente, incluindo os fumantes, são menos 
propensas a sofrer de câncer de pulmão. 0 fato está ligado 
ao nível elevado de betacaroteno da cenoura. 0 
betacaroteno em cápsulas não tem os mesmos resultados, 
sugerindo que a cenoura tenha outros agentes protetores 
ainda não constatados. 

Ajuda a proteger contra as formas de câncer. 
Estudos feitos mostraram que a ingestão de grande 

quantidade de betacaroteno da cenoura e outros vegetais e 
frutas está ligada até 50% de taxas menores de câncer da 
bexiga, cervix, Colón, próstata, laringe, esôfago, e redução 
de 20% no risco de câncer da mama após a menopausa. 

Diminuir o colesterol no sangue. 
Em 1979, uma experiência escocesa mostrou que a 

ingestão de 200g de cenoura crua por dia durante 3 
semanas por voluntários saudáveis reduziu o nível de 
colesterol no sangue em 11 %. 0 nível subiu com o término 
do experimento. 
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Ajuda a evitar infecção alimentar. 
Experiências mostraram que mesmo pequenas 

quantidades de cenoura crua podem matar listeria e outros 
organismos que causam intoxicação alimentar. 

 
ALFACE & VEGETAIS PARA SALADA 

Protege contra o câncer. 
Dezenove estudos populacionais tem ligado 

frequentemente o uso de alface e vegetais em salada com 
menor risco de câncer, especialmente de estômago. 

Combina as vitaminas antioxidantes C e E e carotenos. 
Os níveis de carotenos e vitamina C são muito maiores 

nas folhas verdes externas do alface do que nas folhas 
pálidas internas. Comer bastante alimentos ricos em 
antioxidantes está ligado a menores taxas de câncer, 
doenças do coração, derrame e catarata. 

Rica fonte de ácido fólico e ferro. 
O ácido fólico e o ferro ajudam a prevenir e a tratar a 

anemia. Para mulheres que planejam engravidar, 0 ácido 
fólico diminui o risco de ter bebê com spina bífida. A alface 
americana pálida tem nível elevado de ácido fólico. A endívia 
e a acelga também são fontes ricas. A endívia é a melhor 
fonte de ferro com 2,8 mg por porção de 100 g; a alface lisa 
também é uma boa fonte, com 1,5 mg por 100 g. 

Digestivo tradicional e estimulante do fígado.  
A chicória, endívia, escarola e outras folhas com sabor 

amargo estimulam os líquidos digestivos e a função do 
fígado, que a medicina tradicional acredita auxiliar na gota e 
reumatismo. 

Folhas verdes externas contém a maioria dos 
antioxidantes. 

Alface Americana. 
Alface romana. 
Alface lisa. 
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Efeito sedativo 

O látex branco que sai da base cortada do pé de alface 
tem sido usado desde os romanos para acalmar os nervos e 
ajudar o sono. 

A beldroega fornece os ácidos graxos essenciais. 
A beldroega tem nível extraordinariamente alto de 

ácidos graxos essenciais Omega-3, comparável aos níveis 
fornecidos por peixes oleosos. Os herbalistas antigos o 
consideravam tratamento refrescante para a gota e outras 
dores "quentes", e dores de cabeça. Os efeitos anti-
inflamatórios dos ácidos graxos Omega-3, agora 
confirmados por pesquisa, sugerem que esses usos se 
justificam. 

A azeda é diurética tradicional. 
A azeda é tradicionalmente usada, em pequenas 

quantidades, para aumentar a produção de urina, por 
exemplo, aliviar a retenção de líquidos. 

Nota importante: 
Pessoas com gota, pedra nos rins ou reumatismo 

devem evitar a azeda, que é rica em oxalatos. 
 
CEBOLA 

Age contra o aumento da taxa de colesterol e contra a 
coagulação sanguínea. Na maioria das pessoas, a taxa de 
colesterol no sangue e a tendência a formar coágulos de 
sangue aumenta depois da ingestão de uma refeição 
gordurosa, mas não se incluir cebola, crua ou cozida. O ideal 
é não ingerir refeições gordurosas, mas em algum caso 
esporádico que ocorra o uso da cebola imediatamente após, 
ou junto com a refeição, em boa quantidade, pode impedir a 
formação de coágulos no sangue. 
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Ajuda a reduzir o colesterol total e hipertensão arterial, 
e aumenta a taxa do colesterol "bom". 

Quem come cebola crua com frequência tem níveis 
mais saudáveis de gordura no sangue. 

Em um estudo de 1985, a cebola reduziu a hipertensão 
arterial em 13 de 20 pessoas com o problema, e a taxa 
elevada de colesterol no sangue em 9 de 18 pessoas. 

Ajuda a combater infecções.
 

A cebola é um tratamento tradicional para doenças 
infecciosas, como resfriado, tosse, bronquites e infecções 
gástricas. 

Age contra constrição bronquial 
Existem algumas pesquisas científicas que apoiam o 

uso tradicional de cebola fresca cortada para a prevenção da 
asma. Ainda para problemas do trato respiratório: usar 
inalações caseiras isto é, aspirar vapor de água fervente 
com cebolas em rodelas e orégano podem curar sinusite 
resistente. Fizemos esse tratamento em casa por cinco dias, 
seguido de fricção ou banho frio para fechar os poros e não 
mais precisamos de medicação contra sinusite. (Ver 
referências ao livro Vida Natural de Eliza Biazzi.) 

Ajuda na resistência ao câncer. 
Comer cebola regularmente reduz o risco de contrair 

câncer, talvez devido aos seus componentes allium e 
flavonoides. 

 
BATATA-DOCE 

Rica em antioxidantes. 
A batata-doce com a polpa alaranjada concorre com a 

cenoura e algas marinhas em carotenos. A ingestão de 
grandes quantidades de alimentos ricos em carotenos e 
vitaminas C e E está fortemente ligada a um menor risco de 
doenças do coração, derrame, alguns tipos de câncer e 
cataratas. 
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Excepcionalmente rica em vitamina E. 
Contém mais vitaminas E do que qualquer outro 

alimento com pouca gordura. A vitamina E está ligada a 
muitos benefícios de saúde, incluindo a saúde da pele e do 
coração, e a fertilidade masculina. 

-Excelente fonte de potássio. 
Um nível de potássio acima do encontrado na maioria 

das dietas, estilo ocidental pode ajudar a regular a 
hipertensão arterial. 

Boa fonte de ferro. 
Uma porção generosa de batata-doce é uma fonte 

vantajosa de ferro, em especial para os vegetarianos. 
  
 

LARANJA 

A laranja combina a vitamina C e flavonoides para 
ajudar as defesas do corpo 

A vitamina C é vital para a resistência às infecções, 
tanto como antioxidante quanto para melhorar a absorção de 
ferro. A laranja combina a vitamina C com flavonoides, como 
a hesperidina, que parece potencializar a ação antioxidante 
das vitaminas. 

 
Potencial anticancerígeno. 
Em muitos estudos, as pessoas que comeram mais 

laranjas e outras frutas cítricas tiveram menores taxas de 
alguns tipos de câncer, especificamente o do estômago. A 
fruta pode bloquear a possível transformação dos nitratos e 
nitritos em alimentos, especialmente os defumados, em 
nitrozaminas associadas ao câncer de estômago. 

 
Ajuda a diminuir o colesterol. 
A laranja fornece pectina, uma forma de fibra solúvel 
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que ajuda a reduzir o colesterol no sangue, especialmente 
o tipo "ruim" de colesterol LDL. 

Pode ajudar a fortalecer vasos sanguíneos. 
Os flavonoides e a vitamina C na laranja ajudam a 

manter a parede celular forte, auxiliando a circulação capilar. 
 
 

ABACAXI 

Diminui o tempo e grau das inflamações. 
A ação anti-inflamatória do abacaxi não é 

compreendida. Uma teoria é que as enzimas bromelina 
bloqueiam as prostaglandinas. Essas enzimas tem sido 
usadas com grande sucesso para tratar artrite reumatoide e 
para acelerar a cicatrização de tecidos como resultado de 
ferimentos, ulceras e cirurgias em geral. As enzimas 
bromelinas estão presentes no abacaxi cru ou no suco de 
fruta fresca, embora de maneira mais diluída do que nas 
enzimas usadas na pesquisa. 

As enzimas decompõe as proteínas. 
As enzimas do abacaxi agem especificamente para 

decompor as proteínas, facilitando a digestão. 
Reduz a coagulação sanguínea e também pode ajudar 

a remover a placa das paredes arteriais. 
A tendência para formar coágulos de sangue, que 

podem bloquear os vasos transportadores de oxigênio é um 
fator chave em ataques cardíacos e derrames. As enzimas 
do abacaxi limitam essa tendência e estudos sugerem que 
elas podem melhorar a circulação naqueles com artérias 
estreitas, como quem sofre de angina. 

 

ALHO 

Ação antibiótica contra agentes infecciosos. 
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O alho pode suavizar grande variedade de infecções 
causadas por bactérias, vírus e fungos como gripe, resfriado, 
gastroenterite, afta e herpes labial. 

Reduz o nível elevado de colesterol. 
Estudos confirmam esse efeito. Comer 1-2 dentes de 

alho por dia pode diminuir o nível de colesterol em cerca de 
10%. 

Ajuda o sangue a fluir livremente. 
Estudos mostram que o alho ajuda a dilatar os vasos 

sanguíneos e reduz o risco de coágulos, que podem 
bloquear vases sanguíneos, levando a ataque cardíaco ou 
derrame. 

Diminui a hipertensão arterial. 
Estudos confirmam que quedas significativas podem ser 

obtidas com consumo moderado de alho. 
Reduz o nível de açúcar no sangue. 
Ajuda alguns diabéticos a diminuir o aumento de açúcar 

no sangue causado por alimentos. 
Ação anticancerígena. 
Estudo com chineses tem mostrado que quem 

normalmente come mais alho corre menos da metade do 
risco de câncer de estômago do que os que comem menos. 

 
 

GENGIBRE 

Combate a náusea e vômito. 
O gengibre é tão eficaz quanto drogas convencionais 

para prevenir a náusea, mas não pode curá-la. 
Auxilia na digestão e ajuda aliviar flatulência. 
O gengibre estimula a bile e ajuda a relaxar a cólica e a 

abrandar flatulência. 
Reduz a tendência de coágulo de sangue. 
O gengibre tem efeito aquecedor e estimulante sobre a 
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circulação. 
Ajuda a combater tosses e resfriados. 
Ajuda o corpo a se livrar de mucos e catarros. 
Pode ajudar a dor reumática, ancilose e inchaços. 
Um estudo dinamarquês realizado em 1992 confirmou o 

tradicional uso do gengibre para reumatismo e artrite. 
Nenhum efeito colateral foi relatado. O gengibre pode 
bloquear substâncias inflamatórias. Deve ser usado com 
cuidado por hipertensos. 

 
 

AVEIA 

Pode diminuir o nível de colesterol. 
Em um grupo seguindo dieta com baixo teor de 

gorduras, aqueles que incluíram 35-45 g de farinha de aveia 
por dia tiveram queda de 3% no colesterol total, e um corte 
14% do tipo "ruim" LDL em apenas 8 semanas. Outras 
estudos com resultados semelhantes, com maior benefício 
aqueles com níveis moderadamente elevados de colesterol. 

Restauradora de nervos e sedativo. 
Fibras solúveis retardam a digestão. 
A aveia diminui a absorção de carboidratos no fluxo 

sanguíneo, o que leva a queda do nível do açúcar no 
sangue, que ajuda alguns diabéticos. 

Alimento de primeira necessidade sem glúten, apenas 
contendo traços de glúten (por serem manipulados em 
moinhos por onde se passa o trigo) que podem desencadear 
problemas aos celíacos mas não aos intolerantes ou aos 
que tem sensibilidade de nível leve a moderado ao glúten. 

Fornece fibras. 
As fibras de aveia aliviam a constipação. 
Nota importante: 
Quantidades grandes não devem ser ingeridas com 
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regularidade, pois o farelo de aveia contém muito ácido 
fítico, que limita a absorção de cálcio, ferro e zinco de outros 
alimentos. 

 
 

GIRASSOL 

Rica fonte natural de vitamina E e ácido linoleico que 
beneficiam o coração. 

Um estudo realizado pela Organização Mundial de 
Saúde sugere que o baixo nível de vitamina E é o fator de 
risco mais importante em mortes por ataque cardíaco. 
Pessoas com baixo nível de vitamina E são quase três vezes 
mais propensas a desenvolver angina. O aumento do ácido 
linoleico diminui tanto o colesterol total quanto o colesterol 
"ruim" LDL. - O ácido linoleico também desfavorece a 
formação de coágulos no sangue. 

Potencial anticancerígeno. 
As pessoas que comem mais alimentos ricos nos 

antioxidantes betacaroteno e vitaminas C e E tem níveis 
menores de câncer e são menos vulneráveis à catarata a 
medida que envelhecem. 

Evita danos causados por exercícios. 
A atividade física exaustiva aumenta a concentração 

dos radicais livres no corpo, que pode causar danos 
musculares a não ser que haja a presença de muita vitamina 
E para prevenir a oxidação. 

 
-Nota importante: 
Comer semente ou óleo rançosos, seja por 

superaquecimento ou armazenagem inadequada, aumenta o 
risco de formação de radicais livres. 

O óleo de girassol não refinado tem mais sabor do que 
o refinado e não perde nutrientes na industrialização. 
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