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Carta aos leitores 
Para nossa série de eBooks sobre Alimentação Saudável, selecionamos 
alguns dos posts mais populares no Blog da ProcuraMed. Acreditamos 
que cada artigo apresente informações atuais e dicas que poderão ser 
colocadas em prática de forma simples e rápida para ajudá-lo a viver 
uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. 
  
A missão da ProcuraMed é ajudar a tornar a saúde no Brasil ainda 
melhor. Fazemos isso com a exibição de informações detalhadas sobre 
os médicos, a publicação de artigos científicos em nosso blog e por 
meio da participação de vocês, nossos leitores. 
  
Publicamos em nosso site uma lista de mais de 10 mil médicos de todas 
as especialidades, de todos os Estados do Brasil, que foram 
recomendados por visitantes em nosso site. Esta lista de médicos 
recomendados tem ajudado muitas pessoas a encontrar o melhor 
médico para as suas necessidades. Com o aumento da participação dos 
visitantes neste processo de criação, esta lista tende a crescer, tornar-se 
mais completa e ainda mais útil. 
  
Agradecemos por seu interesse pela ProcuraMed e esperamos que você 
aproveite cada um dos nossos eBooks. Nós lhe encorajamos a ser um 
membro ativo da comunidade ProcuraMed, seguindo nosso perfil nas 
redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, e também participando do 
nosso Fórum, com comentários e avaliações sobre os médicos que você 
conhece. Você também pode recomendar os médicos que desejar em 
nosso portal.  
  
Acreditamos que todo brasileiro esteja ávido por mais informações 
médicas de todos os gêneros, desde endereços e telefones dos 
profissionais até os tipos de tratamentos realizados e o foco de atuação.  
Com esse tipo de informação, disponível de maneira rápida e fácil, 
aumentam nossos cuidados e nossa saúde tornar-se plena. 
  
Conte conosco para essa benfeitoria! 
 
Equipe ProcuraMed 
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Jejum intervalado:  
a nova sensação de dieta internacional  

Pesquisas recentes realizadas com animais mostram vários 
benefícios de dietas com restrição calórica e jejum ocasional, 
mas será que elas também são benéficas para humanos? 
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Mark Mattson, chefe do Laboratório de Neurociência do Instituto Nacional do 
Envelhecimento, em Baltimore, Maryland (EUA), que pesquisa os efeitos do jejum 
nos últimos 15 anos, afirma que “sob uma perspectiva evolucionista,  o jejum 
intermitente é normal e que comer três refeições por dia, mais os lanches, é anormal”. 
 
Vários estudos com animais têm sugerido que eles envelhecem mais lentamente 
quando reduzem a ingestão diária de alimentos ao longo dos anos. Esta pesquisa tem 
estimulado a realização de outros estudos que verificam se o jejum de forma 
ocasional pode ser benéfico para os seres humanos — e os resultados têm sido 
positivos. 
 
Assim como o levantamento de peso coloca o corpo sob um estresse que resulta em 
músculos mais fortes, o jejum parece colocar o corpo sob um estresse que leva à 
melhora da função cerebral. Quando o cérebro percebe que estamos em um período 
de jejum, segrega substâncias químicas chamadas “neurotrópicos”, que estimulam o 
crescimento de novas células cerebrais. 
 
As pesquisas feitas pelo Dr. Mattson e seus associados demonstraram que ratos com 
uma condição do tipo Alzheimer que fizeram jejum a cada dois dias estabilizaram ou 
até reverteram alguns dos efeitos de sua condição neurológica. Eles também 
adquiriram menor índice de gordura corporal do que os roedores mantidos em uma 
dieta normal. 
 
Nos últimos anos, os estudos mostrando os benefícios do jejum e da restrição calórica 
em animais levaram à popularização, nos EUA e na Inglaterra, de inúmeras dietas 
para os seres humanos perderem peso e proporcionarem outros benefícios 
metabólicos e cerebrais. As dietas do jejum intermitente se dividem em três 
categorias principais: 
 
1)   Dieta do jejum alternado: alterna-se um dia de alimentação normal com um 
dia de jejum relativo (com número limitado de calorias, aproximadamente 500 ou 
600 calorias ou cerca de 1/4 da ingestão normal). 
 
2)  Dieta 5:2: normalmente, alimenta-se durante cinco dias por semana e, nos outros 
dois, reduz-se a dieta em 500 calorias para mulheres e 600 calorias para homens. 

 
 
 



3) Dieta de 8 horas: o consumo de alimento limita-se ao período de oito horas 
diárias, sem nenhuma ingestão de calorias nas dezesseis horas restantes. 
 
Até agora, os estudos em seres humanos não são suficientes para determinar qual 
dessas dietas é a melhor para perder peso, melhorar o metabolismo do açúcar ou, 
eventualmente, melhorar o funcionamento cerebral. Por isso, ainda não há conclusões 
definitivas sobre tais regimes. Parece, no entanto, que a dieta 5:2 é mais fácil de ser 
feita pela maioria das pessoas do que as dietas com os dias de jejum alternados. Mas 
isso pode mudar de acordo com o indivíduo. 
 
No entanto, a principal conclusão da pesquisa liderada pelo Dr. Matteson, é que, se 
feito de forma ocasional, ficar sem comer por longos períodos é benéfico ao organismo. 
Passar até dezesseis horas sem nenhuma ingestão calórica parece ser o suficiente para 
provocar um “estresse” no corpo humano e obter algumas vantagens metabólicas. 
 
Se você quiser experimentar fazer um jejum, você pode tentar ficar sem comer (são 
permitidos água, café e chá) por dezesseis horas uma ou duas vezes por semana. Um 
bom horário para começar a jejuar seria logo após o jantar e então ficar sem comer até 
mais tarde do dia seguinte. 
 
Porém, se você tem qualquer restrição ou problema de saúde, consulte o seu médico 
primeiro. Este é um assunto novo e manteremos você sempre informado sobre ele no 
blog Mais Saúde. 



O que fazer quando a fome é emocional? 

Geralmente desencadeada por estresse ou emoções negativas, a 
fome emocional leva a pessoa a ingerir alimentos não tão saudáveis 

Sabe aquela fome que surge quando você está estressado, irritado ou ansioso? Ou 
quando se sente entediado, sozinho ou deprimido, e acaba surgindo o desejo de comer 
qualquer coisa para “consolar” esse sentimento? Muitas vezes, os alimentos dessa 
fome emocional não são os mais saudáveis da geladeira. 
 
Há ainda casos de pessoas com fome emocional que não se dão conta do quanto 
comem. Em geral, são pessoas que têm dificuldade em manter o peso e acabam 
colocando a culpa no metabolismo ou na falta de exercícios.  Mas como diferenciar a 
fome física da fome emocional?  
 
A fome física geralmente vem de forma gradual e é possível esticá-la por mais um 
tempo se você estiver ocupado com outra coisa. A fome emocional, porém, chega 
como uma vontade súbida e pode ser até por algum alimento específico, como 
sorvetes, doces, pizza ou cheeseburger. A fome física é sentida no estômago e pode se 
manisfestar como um vazio e até com um barulho – o famoso ronco. A fome 
emocional é centrada na mente e na boca, por isso, é difícil satisfazê-la. Enquanto 
porções pequenas de comida são suficientes para matar a fome física, a emocional 
parece não ter fim e costuma vir seguida de sentimento de culpa. 
 
Para evitar esse sentimento e a comida em excesso, aqui vão algumas dicas: 
 
- Sempre que sentir necessidade de pegar algum alimento, mesmo sem ter fome física, 
pense no que está lhe causando esse sentimento. Listar as causas do estresse e da 
ansiedade pode auxiliar você a encontrar soluções quando estiver tranquilo. Assim, 
quando a fome emocional chegar, você saberá outros meios de lidar com ela. 
 
-  Tente desviar sua atenção para atividades que lhe acalmem. Ler trechos do seu livro 
favorito, dar uma caminhada ou até mesmo respirar lenta e profundamente podem 
ajudar a lhe tranquilizar e a fazer com que essa fome passe. 

-  Outra opção é buscar alternativas para lidar com o estresse diretamente, já que é ele 
um dos grandes motivadores da fome emocional. Para isso, costumam ser boas 
alternativas yoga e meditação. Mas se mesmo com essas medidas seu estresse não 
reduzir, o ideal é buscar ajuda de um profissional. 

- Não desista no primeiro deslize. Se você se sentir culpado, pode dar início a um ciclo 
vicioso e acabar comendo ainda mais. O melhor a fazer é manter o foco no que você vai 
fazer da próxima vez para evitar que ele se repita. 
 
- Mantenha as tentações longe. Será mais fácil você resistir ao desejo de comer um 
doce ou um salgadinho se você não o tiver por perto. Substitua esses lanches por coisas 
saudáveis, como frutas.  
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Você tem medo de incluir o abacate em sua dieta? Acha que é muito calórico? Pesquisa 
recente aponta que o consumo do fruto pode ajudar a reduzir os níveis do mau 
colesterol (LDL) no sangue, além de reforçar o consumo de antioxidantes e proteínas. 
 
O estudo foi realizado por pesquisadores nos Estados Unidos e na Austrália e 
recentemente publicado no Journal of the American Heart Association. Participaram 
45 voluntários, homens e mulheres, com sobrepeso ou obesos e com idade entre 21 e 70 
anos. Os voluntários tiveram seus níveis de LDL medidos depois de passarem por uma 
dieta de baixo teor de gordura, com e sem abacates adicionados. A dieta reduziu o 
colesterol mau em todos. Os resultados, porém, foram melhores para os que comeram 
um abacate por dia ao longo do estudo. Para este grupo, houve uma redução adicional 
de 10% nos níveis de LDL.  
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Listamos sete benefícios do abacate para sua saúde, que  
vão desde redução nos níveis de LDL e até a propriedades  
que amenizam sintomas da artrite e diminuem risco de câncer 



Confira outras vantagens nutricionais do abacate: 
 
São repletos de gordura saudável 
Abacates são ricos em gordura, mas gordura do melhor tipo para nosso organismo. 
Ela ajuda, não causa danos. A riqueza das gorduras encontradas no fruto é 
semelhante à encontrada em azeite de oliva e em castanhas. 
 

Mais potássio que banana 
Um erro comum cometido pelas pessoas é exagerar em sódio e consumir pouco 
potássio. Ao contrário do sódio, o potássio estabiliza a pressão arterial e reduz o 
risco de sofrermos um acidente vascular cerebral. Em um único abacate, temos até 
800 miligramas de potássio – em uma banana grande, não temos mais que 500 mg. 
Além disso, abacates contêm baixas concentrações de sódio e açúcar. 

 
Rico em antioxidantes, carotenóides e luteína 
Carotenóides geralmente são associados a vegetais e frutas de cores vivas, como 
cenoura e tomate. O abacate, entretanto, contém luteína e uma diversidade incrível 
de carotenóides, incluindo o alfa e o beta-caroteno e alguns tipos raros e saudáveis 
de carotenóides que não são encontrados com facilidade em outros alimentos. 

 
Elevado teor de proteína para uma fruta 
Um abacate contém de 4 a 6 gramas de proteína. Não é uma quantidade enorme, 
mas é bastante considerável para uma fruta. 
 
Fonte de fibras e vitaminas 
Um abacate contém cerca de metade das necessidades diárias de fibras, além de ser 

uma fonte rica em vitaminas C, E, K e várias vitaminas do complexo B. 
 
Bom para o coração, artrite, açúcar no sangue e até câncer 
Vários estudos sugerem que as propriedades anti-inflamatórias do abacate são úteis 
para condições de artrite. Também tem baixo índice glicêmico, que ajuda a regular 
os níveis de açúcar no sangue. Pesquisas em andamento apontam que seus altos 

teores de antioxidantes e fibras podem diminuir o risco de alguns tipos de câncer. 
 
E você, já comeu abacate hoje? 
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Extremamente ricas em antioxidantes, omega-3 ácidos 
graxos, fibras, minerais, proteínas e cálcio, elas se  
mostram superiores à linhaça como complemento nutricional 
 

Você deve ter ouvido falar das sementes de chia, que estão começando a aparecer 
como ingrediente de alguns pães e barras de cereais. Internacionalmente, a chia está 
se tornando uma grande estrela. Ela é saudada como o mais novo “superalimento”, 
ainda melhor que o açaí e a linhaça. Por isso, vamos analisá-la e verificar a verdadeira 
qualidade desse produto. 
 
Como muitos “superalimentos”, a chia foi descoberta há bastante tempo, mas só 
ganhou popularidade recentemente com sua redescoberta. Com uma pequena 
semente preta, com cerca de 1mm de diâmetro, a chia provém da família da hortelã 
Salvia hispanica, presente, principalmente, no México, América Central, Argentina, 
Bolívia e também na Austrália, cuja cultura desenvolveu-se com finalidade comercial. 
 
Por milhares de anos, foi usada pelos maias como fonte de alimentação potente. A 
palavra “chia” está relacionada à palavra maia para “força”. Os grãos eram moídos em 
farinha e comidos crus para dar energia e resistência. Supostamente, uma colher de 
sopa seria suficiente para sustentar um guerreiro asteca durante um dia. 
 
Sim, a chia parece satisfazer a definição dada a um superalimento: é muito nutritiva e 
pouco calórica. Similarmente, seria como “sementes de linhaça em esteroides”. Uma 

O incrível poder das sementes de chia 
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pequena quantidade dela já é rica em ômega-3 ácidos graxos, fibras, proteínas, cálcio, 
antioxidantes e minerais importantes ao corpo. 
 
A chia não possui glúten e, ao contrário da linhaça, não precisa ser triturada para liberar 
seus nutrientes (embora haja alguma evidência de que a moagem libere mais ômega-3 e 
ômega-6 ácidos graxos). Suas sementes não ficam rançosas tão facilmente como as do 
linho, podendo durar quase dois anos sem refrigeração. Como os insetos parecem não 
se incomodar com a planta, raramente possui resíduos de pesticidas. 
 
Em apenas uma colheres de sopa (28 gramas) de sementes de chia , conseguimos: 
- 11 gramas de fibras (42% de sua necessidade diária); 
- 4.915 mg de ômega-3  ácidos gordos (e apenas 0,9 g de gordura saturada); 
- 177 mg de cálcio (18% de sua necessidade diária); 
- 4,4 g de proteínas (cerca de 10% de sua necessidade diária). 
 
As semente de chia são uma das fontes de alimentos com a maior concentração de 
antioxidantes (ainda mais do que o mirtilo) e são ricas em minerais, como o magnésio, 
manganês e o fósforo – todos imprescindíveis para a boa saúde do sistema 
cardiovascular. 
 
Elas também “incham” na água, por isso,  muitas pessoas afirmam que a chia produz 
uma forte sensação de saciedade quando cai no estômago. Talvez isso possa ajudar a 
emagrecer – embora faltem estudos científicos sobre o assunto. A chia também ajuda a 
regular os níveis de insulina e o colesterol bom. 
 
No Brasil e nos Estados Unidos, as sementes de chia são um produto importado, por 
isso mesmo, são um pouco caras. Mas pequenas quantidades podem render muitos 
benefícios nutricionais. Você pode polvilhar a chia em saladas, misturá-la a iogurtes ou 
shakes, ou adicioná-la a cereais matinais, pães e assados. Você pode experimentá-la em 
qualquer alimento, fortalecer sua dieta ou ingeri-la crua e apreciar o sabor suave de noz. 
 
A conclusão é a de que a chia pode muito bem ser classificada como um superalimento. 
Isso significa que se você tivesse de viver em uma ilha deserta por uma semana e 10sua 
melhor escolha poderia as sementes de chia. 
 
 



Embora muitos sejam mais nutritivos quando consumidos crus, o  
uso do forno de micro-ondas pode ajudar a minimizar as perdas 

A melhor maneira de cozinhar legumes 

O cozimento pode destruir algumas propriedades nutricionais dos legumes. Mas você 
sabia que alguns deles realmente melhoram nutricionalmente quando cozidos? Os 
tomates são um bom exemplo. O nutriente mais importante do tomate é o licopeno, um 
antioxidante ao qual é atribuído a possibilidade de reduzir o risco de alguns tipos de 
câncer, em particular, o da próstata. Porém, é difícil para o corpo absorver o licopeno a 
partir do vegetal cru. 
 
Ao cozinhar os tomates, as paredes celulares resistentes são quebradas, liberando mais 
licopeno e facilitando sua absorção. O molho de tomate tem cerca de quatro vezes mais 
licopeno utilizável que o tomate cru. Espinafre, cenoura, pimentão e batata-doce são 
outros vegetais cujas propriedades nutritivas melhoram com o cozimento.  
 
Mas a maioria dos legumes perde em nutrição com esse processo, especialmente, 
vitaminas solúveis em água, como as vitaminas B e C, que se degradam. Em geral, quanto 
maior forem a temperatura e o tempo de cozimento, maior será a perda nutricional.  
 
Micro-ondas 
Pode até parecer uma surpresa, mas se você tiver que escolher a melhor maneira de 
 

10 



cozinhar a maioria dos legumes, qual seria? A resposta é o forno de micro-ondas. Apesar de 
este tipo de forno ter uma má reputação, ela não é merecida. Ele é rápido, o que significa 
que o alimento passa menos tempo sujeito a temperaturas elevadas, reduzindo perdas 
nutritivas. 
 
O mais importante a saber sobre o uso correto do micro-ondas é o tipo de recipiente usado 
para cozinhar ou aquecer os alimentos. Use apenas recipientes de plástico ou outro 
material com a garantia de segurança para micro-ondas. E saiba que o couve-flor não deve 
ser cozido no micro-ondas, pois perde muitas de suas propriedades por este método. 
 
A maioria dos plásticos e das embalagens não devem ir ao micro-ondas. Se você usá-los 
para armazenar a sua comida, consumirá substâncias químicas cancerígenas liberadas no 
alimento por esses produtos ruins, durante o aquecimento, o que poderá causar-lhe sérios 
problemas de saúde ao longo dos anos. 
 
Os recipientes mais seguros para o cozimento são os de vidro e cerâmica com a rotulagem 
específica: “seguro para micro-ondas” (o símbolo de “reciclável” não significa micro-ondas 
seguro). Se quiser evitar o ressecamento dos legumes, coloque um pedaço úmido de papel 
toalha branco em cima deles antes de levá-los ao forno. 
 
Ponto de partida 
 
Não há uma maneira ideal de cozinhar legumes porque um método pode diminuir um 
nutriente e melhorar a absorção de outro. Por exemplo, as cenouras são um dos poucos 
vegetais que fazem bem à saúde com a fervura porque, desse modo, libera mais caroteno. 
Mas também destrói os não menos importantes polifenois antioxidantes. 
 
Então, a melhor ideia é a seguinte: 
 
1. Coma uma variedade de diferentes vegetais coloridos por dia. É bom comê-los tanto 
cozidos quanto crus. 
 
2. Varie a maneira de cozinhá-los e use o seu gosto como indicador. O que é mais gostoso 
para você? O melhor método vai de acordo com seu paladar, e quando você cria algo 
gostoso, vai querer comer mais do mesmo– e esse é o ponto-chave. 
 
3. Depois de cozinhar os legumes, jogue um pouco de azeite sobre eles. Isso fará com que 
seu corpo absorva melhor as vitaminas e os nutrientes lipossolúveis. Além disso, o próprio 
azeite de oliva é um excelente alimento. 
 
4. Em caso de dúvida, cozinhe seus legumes al dente e prefira o micro-ondas caso ele 
resulte em legumes de agradável degustação para você. 
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Conheça as proteínas  
que estão além das carnes 

  
 

  Carnes são ricas em proteínas, mas apresentam 
elevados teores de colesterol e gordura saturada. 
Mas você sabia que é possível substituí-las não 
apenas por peixes, mas também por vegetais?  



Todos sabemos que as carnes são alimentos ricos em proteínas. Mas, quando ingeridas 
em excesso, suas gorduras podem levar ao aumento de colesterol, obesidade, diabetes 
e doenças cardiovasculares. Então, como manter uma alimentação balanceada? É 
possível ingerir a quantidade de proteínas necessárias para o bom funcionamento do 
nosso corpo apenas com vegetais? 
 
As proteínas são feitas de substâncias chamadas aminoácidos. Quando comemos 
proteínas, elas são digeridas e quebradas em partes menores, para liberar aminoácidos 
individuais. Nosso corpo utiliza esses pedaços como matéria-prima para construção de 
blocos de proteínas, já com a composição exata necessária para que nosso corpo 
produza novas células, órgãos, enzimas e assim por diante. 
 
Nosso próprio corpo pode criar a maioria dos tipos de aminoácidos de que necessita. 
Há nove deles, entretanto, existem alguns que não fazem parte deste grupo e precisam 
ser ingeridos em nossa dieta – são os chamados aminoácidos essenciais. E os 
alimentos que contêm todos os aminoácidos essenciais em proporções adequadas são 
chamados de alimentos de proteína completa. 
 
A carne vermelha é um alimento com concentração bastante elevada de proteínas 
completas, mas também rico em gorduras saturadas e colesterol. Para fugir das 
desvantagens da carne, o equivalente em proteínas completas, em versão mais 
saudável, é o peixe. Também são boas opções as aves, leite, iogurte e ovos. Os vegetais, 
em geral, não são fontes de proteínas completas, porque lhes faltam um ou mais 
aminoácidos essenciais. 
 
Então, voltamos aqui à nossa questão inicial. Se os vegetais não possuem todos os 
aminoácidos essenciais., como um vegetariano pode ingerir a quantidade necessária 
diariamente? Fácil: ingerindo uma variedade maior de vegetais. 
 
A soja e a quinoa em grãos são exceções a essa falta de nutrientes. Ambos são 
alimentos bastante completos na composição em proteínas. Mas se você não quiser 
limitar seu cardápio a elas, basta prestar atenção no que você coloca em seu prato. 
 
Uma pessoa adulta precisa de 0,8 gramas diárias de aminoácidos e proteínas por quilo 
do peso corporal. Ou seja, um adulto que pesa 70 quilos precisa ingerir 56 gramas 
destes nutrientes todos os dias. E, se um vegetal isoladamente deixa de ter um ou mais 
aminoácidos essenciais, é possível comer outros que permitam completar essa cota 
mínima necessária. 
 
Para ajudar você a escolher algumas fontes de proteínas à base de plantas, elaboramos 
uma lista com alimentos que podem ser encontrados perto de você.  Elas foram 
organizadas de acordo com o teor médio de proteína que possuem, do maior para o 
menor. Confira a lista na próxima página e comece a variar o seu cardápio. 
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Spirulina 
Também conhecida como alga verde azul ou alga de água doce, possui alta concentração 
de proteína. A cada 100 gramas desta alga, 57 gramas são de proteína. Mas é preciso ter 
cuidado na hora de comprar. Adquira sempre de fontes confiáveis, pois ela absorve 
toxinas da água onde é cultivada. Também é preciso ficar atento com possíveis interações 
com medicamentos. 
 
Soja 
Seja em grãos, leite, tempeh ou tofu, a soja é aliada da dieta vegetariana. Uma xícara de 
soja cozida tem 29 gramas de proteína. Uma xícara de leite tem cerca de 6 gramas, 
enquanto tempeh e tofu acumulam de 30 a 40 gramas por xícara. 
 
 Lentilhas e ervilhas 
Uma xícara de lentilhas possui cerca de 18 gramas de proteína. Nas ervilhas, a 
concentração é menor: 8 gramas por xícara. 
 
Feijões 
Em qualquer variedade, os feijões apresentam cerca de 13 gramas de proteína por xícara 
do alimento cozido. 
 
Castanhas 
Em 50 gramas de castanhas, 10 gramas são de proteínas. Amendoins também são boas 
alternativas. 
 
Sementes 
Duas colheres de sopa de chia concentram 10 gramas de proteína. Sementes de girassol e 
de gergelim também são boas fontes. 
 
Cereais integrais 
Um copo de quinoa tem 8 gramas de proteína. Em uma xícara de arroz integral cozido há 
5 gramas de proteína. 
 
Salsa, espinafre, alcachofra, abacate, brócolis, couve-de-bruxelas, couve-flor, 
agrião e aspargo 
Estes alimentos estão no topo da lista de vegetais ricos em proteínas. A concentração varia 
de acordo com o vegetal. Mas em uma xícara de brócolis, por exemplo, conseguimos 8 
gramas de proteína. 
 
Mesmo que você não queira se tornar vegetariano, é sempre uma boa opção diminuir a 
quantidade de carne vermelha na dieta e substituí-la por fontes vegetais de proteína. Você 
provavelmente vai se sentir mais saudável, além de conseguir, ao longo do tempo, 
diminuir o percentual de gordura corporal. 
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Confira quais são os alimentos que armazenam mais produtos 
químicos usados no cultivo e como higienizá-los da melhor forma 
 

Falamos no blog Mais Saúde sobre pesquisas que indicaram fortes ligações entre 
pesticidas e desenvolvimento de doenças neurológicas. Há também estudos que 
mostram que esses componentes podem causar irregularidades hormonais e até câncer. 
Agora vamos ver como é possível minimizar esses riscos nos produtos utilizados em 
nossa alimentação diária. 
 
As dicas a seguir foram elaboradas a partir duas fontes de pesquisa. A primeira é o 
Programa de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que analisa os resíduos presentes em frutas e 
legumes. Também foram utilizadas informações do Environmental Working Group 
(EWG), uma organização americana sem fins lucrativos que realiza campanhas 
informativas sobre os riscos dos pesticidas. 
 
Confira nossas dicas: 
 
Não use o risco da presença de agrotóxicos como desculpa para não comer 
frutas e vegetais 
Os grupos mais sensíveis aos agrotóxicos são mulheres grávidas e crianças, mas todos 
podemos ser afetados. Entretanto, segundo a EWG, “os benefícios para a saúde de uma 
dieta rica em frutas e vegetais superam os riscos de exposição a pesticidas”. 
 
Compre orgânicos sempre que puder, em especial, frutas e legumes 
Quanto mais itens orgânicos você puder comprar, melhor. Os produtos cultivados de 
forma orgânica não contêm qualquer resíduo de pesticidas. Eles costumam ser mais 
caros, mas é possível equilibrar a conta. 
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Nem todos os alimentos absorvem a mesma quantidade de agrotóxicos 
Há alguns legumes e frutas que tendem a concentrar mais resíduos de pesticidas que 
outros. Por isso, sempre os tenha em mente para mantê-los na prioridade das compras 
orgânicas. Em ordem decrescente de concentração de resíduos, são eles: 
Maçã 
Pimentão 
Uva 
Morango 
Pêssego 
Aipo 
Couve 
Alface 
Espinafre 
Nectarina 
Pepino 
Batatas (em geral, as batatas doces têm menos resíduos) 
 
Lave muito bem antes de comer 
Mesmo frutas e legumes orgânicos precisam ser higienizados antes do consumo. Apesar 
de não terem indícios de agrotóxicos, eles podem conter vírus e bactérias. 
 
Há no mercado alguns produtos especiais para higienização, mas não é comprovado que 
eles podem remover resíduos de pesticidas. A melhor forma de se prevenir é lavar bem as 
frutas, verduras e legumes em água corrente por pelo menos 30 segundos. Esfregue ou use 
escova para facilitar a limpeza. 
 
Retire as folhas periféricas das verduras, que tendem a ter maior concentração de 
bactérias, vírus e pesticidas. Retirar a casca de algumas frutas ou legumes, como as maçã e 
pêssego, reduz ainda mais os resíduos químicos, mas também se perdem alguns benefícios 
nutricionais. 
 
Há ainda algumas receitas caseiras que ajudam na higienização de alimentos. É possível 
fazer uma solução diluída de vinagre (dez partes de água para uma parte de vinagre), que 
diminui especialmente vírus e bactérias.  
 
Outra receita usa água sanitária: uma colher de sopa de água sanitária para um litro de 
água. E também tem a solução de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de 
bicarbonato para um litro de água. 
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O que tem mais efeito sobre a  
pressão arterial: sal ou açúcar?  

Certamente você já ouviu falar que o consumo excessivo de sal pode levar à pressão alta e 
a uma potencial doença vascular – atualmente, a causa número um de mortes em todo o 
mundo. Mas você já parou para pensar no perigo da ingestão excessiva de açúcar? 
Pesquisadores apontam que ele pode ser mais prejudicial para nossa pressão que o sal. 
 
Publicada no British Medical Journal OpenHeart, a análise feita por James 
DiNicolantonio e Sean Lucan envolveu uma centena de estudos anteriores sobre a 
influência tanto do açúcar quanto do sal na saúde do coração. Foram analisados também 
diversos estudos sobre diferentes tipos de açúcares e a influência de cada um sobre nosso 
metabolismo. 
 
De todas as variações estudadas, o componente de maior risco avaliado pelos 
pesquisadores foi a frutose. A frutose é uma parte do açúcar bastante comum na culinária 
de nosso dia a dia. Ela também é usada para adoçar bebidas como refrigerantes, além de 
ser adicionada a muitos alimentos processados. 

Enquanto o sal é visto como o maior vilão no desenvolvimento de 
hipertensão arterial, relatório recente no British Medical Journal 
OpenHeart sugere que o açúcar pode ser um perigo ainda maior 
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"Açúcares adicionados provavelmente são mais preocupantes que o sódio na dieta 
para hipertensão. A frutose, em particular, pode aumentar o risco cardiovascular 
exclusivamente por incitar a disfunção metabólica e aumento da variabilidade da 
pressão arterial, a demanda de oxigênio do miocárdio, frequência cardíaca e 
inflamação", aponta o estudo. 
 
Experimentos analisados pelos autores apontam que, em apenas uma porção de 60 
gramas de frutose (correspondente a uma lata e meia de Coca-cola), a pressão arterial 
sistólica de jovens saudáveis aumentou em 6,2 mm Hg. Considerando como 
referência de pressão normal 120/80 mm Hg, o resultado significa que, em uma lata e 
meia de refrigerante, um jovem saudável pode ver sua pressão sistólica passar de 120 
para 126,2 mm Hg. 
 
Em dietas diárias, o consumo elevado de açúcar tem resultados ainda mais graves. 
Pessoas que adotam dieta com excesso de açúcar podem ter a pressão arterial 
sistólica elevada em cerca de 7 mm Hg e a diastólica em cerca de 6 mm Hg. Ou seja, 
podem elevar a pressão de 120/80 mm Hg para 127/86 mm Hg. Segundo os 
pesquisadores, o resultado é mais significativo que as consequências do consumo do 
sal em excesso. 
 
Embora controversos, estudos recentes sugerem que a ingestão ideal de sódio para a 
saúde cardiovascular é de 3 a 4 gramas por dia, e que a ingestão diária abaixo de 3 
gramas pode ser prejudicial. Em contrapartida, não foram encontrados estudos que 
apontem que a falta de açúcar possa ser prejudicial ao nosso organismo. 
 
Por isso, evitar fontes de açúcar em excesso pode ser uma boa forma de manter a 
saúde cardiovascular. Em nossa dieta ocidental, a maior parte do açúcar que 
ingerimos está em alimentos processados, como bebidas e alimentos industrializados. 
 
E é importante lembrar que, em estado natural, a frutose não é prejudicial à saúde. 
Segundo os autores, “açúcares, incluindo frutose, nos seus contextos biológicos que 
ocorrem naturalmente (por exemplo, como os frutos inteiros) não é prejudicial e é 
provavelmente benéfico para a saúde cardiovascular”. 
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