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EDITORIAL
Chegamos ao nosso terceiro número, e                     
esperamos colaborar mais uma vez com a           
disseminação do conhecimento acerca da 

alimentação e nutrição. Nossa motivação é compartilhar 
informação segura e direcionada para você, nosso leitor, 
afim de contribuir para o reconhecimento e prática de 
um estilo de vida saudável. 
Sabemos que adotar um estilo de vida saudável não é 
uma tarefa fácil, ainda mais em uma época onde o acesso 
a informação sobre nutrição está a um click e o acesso a 
alimentos ultra processados mais ainda... Por isso,  pre-
cisamos compreender os desafios da vida moderna e 
suas consequências.
Você sabe o que são Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis? E por que elas representam um alto impacto 
na saúde pública brasileira? Reconhecê-las como 
doenças da modernidade é uma forma de agir preventi-
vamente e assim, praticar mais saúde. Além disso, é im-
portante sair do senso comum, ser mais crítico sobre as 
nossas necessidades de saúde, e adotar uma postura 
mais consciente e menos “modista”, principalmente 
sobre o controle do peso corporal.
Dessa forma, buscamos ampliar um pouco mais o seu 
conhecimento sobre as doenças crônicas, as diferenças 
entre alergia e intolerância alimentar, além de  desmiti-
ficar as dietas da moda.
Você quer mais saúde? Avalie e tire as suas próprias    
conclusões, lendo a matéria que preparamos para você!
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DOENÇAS DA
MODERNIDADE

s mudanças dietéti-
cas ocorridas na 
população brasilei-

ra nos últimos anos propiciar-
am novos padrões de 
nutrição e definitivamente 
favoreceram o desenvolvi-
mento das doenças crônicas.

Estamos falando de um 
grupo de doenças (doenças 
do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes, obesidade e 
doenças respiratórias crôni-
cas) cujo controle é de 
grande importância para a 
saúde pública, já que são as 
principais responsáveis pela 
mortalidade da população!!!
Os fatores de risco, ou seja, 
que aumentam a probabili-

dade de se ter essas doenças, 
vêm sendo classificados 
como modificáveis ou não 
modificáveis. 

Entre os fatores modificáveis, 
aqueles passíveis de inter-
venção ou controle, estão: a 
ingestão excessiva de bebi-
das alcoólicas, o tabagismo, o 
sedentarismo, o estresse, o 
excesso de peso corporal, o 
aumento da ingestão de 
alimentos industrializados 
(ricos em gordura, açúcar e 
sal) e a ingestão insuficiente 
de frutas, legumes e verdu-
ras.

Já entre os fatores não modi-
ficáveis, destacam-se: a 

idade, a hereditariedade, o 
sexo e a raça.
Logo, podemos perceber que 
uma das causas mais 
frequentes associadas à ocor-
rência de fatores de risco de 
natureza reversível é o erro 
alimentar.

A importância da nutrição 
para a preservação da saúde 
tornou-se um fato indiscutí- 
vel! Podemos afirmar que 
nada influencia tanto a saúde 
física de uma pessoa quanto 
os tipos e a quantidade de 
alimentos ingeridos. Por isso, 
é fundamental que tenham-
os uma alimentação equili-
brada para garantir quali-
dade de vida e bem-estar.



s reações adversas 
a alimentos 
tornaram-se um 

grande problema de saúde 
no mundo todo nos últimos 
anos e estão associadas a um 
impacto negativo na quali-
dade de vida. 
Os riscos ao bem-estar 
aumentam à medida que os 
alimentos consumidos pela 
população são cada vez mais 
processados e complexos, 
ricos em aditivos químicos e 
com rótulos de difícil com-
preensão.
As reações adversas a 
alimentos podem ser classifi-
cadas em tóxicas e não tóxi-
cas. As reações tóxicas são 
aquelas que independem de 
sensibilidade individual e 
ocorrem quando uma 

pessoa ingere quantidade 
suficiente do alimento para 
desencadear reações adver-
sas, como por exemplo, 
ingestão de toxinas bacteria-
nas presentes em alimentos. 
Já as reações não tóxicas, 
dependem da sensibilidade 
individual, por exemplo a 
intolerância alimentar e a 
alergia alimentar.
A intolerância alimentar, é 
uma resposta anormal do 
organismo a um aditivo ou 
alimento, que não envolve 
uma resposta do sistema 
imunológico. Ela pode ser 
causada por vários mecanis-
mos, como deficiências de 
enzimas digestivas (no caso, 
por exemplo, de intolerância 
à lactose), aversões 
psicológicas, etc. É capaz de 

desencadear sintomas leves 
à moderados, como dor 
abdominal e de cabeça, diar-
reia, gases, náuseas, vômitos, 
entre outros.
Já a alergia alimentar é 
definida como uma resposta 
imunológica anormal e exa- 
gerada a um “agente agres-
sor” de determinado alimen-
to (normalmente uma pro-
teína). É capaz de desenca-
dear sintomas leves à graves, 
como inchaço e coceira na 
pele, diarreia, dor abdominal, 
vômitos, tosse, falta de ar, 
choque anafilático e até 
mesmo morte.
A alergia alimentar é mais 
comum em crianças, devido 
principalmente ao desmame 
precoce, além da introdução 
prematura de outros tipos de 

ALERGIA x
INTOLERÂNCIA
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alimentos não formulados 
para a idade, como exemplo, 
o leite de vaca. Os primeiros 
“agentes agressores” 
(antígenos) alimentares com 
os quais o bebê tem contato 
são as proteínas deste 
alimento, e sabe-se que as 
crianças possuem a barreira 
intestinal imatura e mais per-
meável, tornando-se mais 
sensível a penetração dos 
diferentes antígenos, portan-
to, mais vulnerável à sensibi-
lização alérgica. Além disso, 
nesta idade há produção 
diminuída de anticorpos 
secretores específicos, o que 
favorece a penetração de 
antígenos e consequente-
mente a ocorrência de aler-
gia alimentar.
Além do leite de vaca, são 
identificados como princi-
pais alimentos alergênicos: o 
ovo, o trigo, o milho, o amen-
doim, a soja, os peixes e os 
frutos do mar.
Os pacientes adultos geral-
mente julgam de maneira 
errônea sua própria reação 
adversa a alimento, princi-
palmente por confundirem a 
alergia propriamente dita 
com intolerância alimentar. 
De forma semelhante, os 
pais normalmente superesti-
mam essas reações em seus 
filhos. Por isso, um diagnósti-
co preciso é essencial para o 
cuidado correto da possível 
alergia ou intolerância 
alimentar, evitando assim, 
erros no tratamento e 
restrições desnecessárias.
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DESMITIFICANDO A
uem nunca ouviu 
falar de uma dieta 
milagrosa, que 
prometia promo- 

ver emagrecimento e/ou 
ganho de massa magra em 
tempo recorde e sem fazer 
tanto esforço?! Vamos 
entender porque elas não 
são tão extraordinárias 
assim...

Detox
O que é? Tem como base a 
ingestão de alimentos e 
bebidas (como água, frutas, 
legumes, verduras, legumi-
nosas e oleaginosas) com o 
intuito de eliminar toxinas 
que ficariam acumuladas em 
nosso corpo, devido à má 
alimentação, estresse, etc. 
Nela, são proibidos qualquer 
tipo de carne, ovos e laticíni-
os.

Qual o problema?  Primeira-
mente, a única forma de 
adquirirmos toxinas através 
da alimentação seria através 
de uma Doença Transmitida 
por Alimento; e caso nosso 
organismo funcione da ma-
neira correta, irá eliminar nat-
uralmente os resíduos do 
metabolismo, por meio do 
fígado e rins, sem que seja 
necessário realizar uma dieta 
para isso. Essa dieta restringe 

importantes grupos alimen-
tares, ricos em proteínas, 
vitaminas e minerais; e não 
há dados científicos que 
comprovem sua eficácia.

Dos pontos
O que é? Caracterizada por 
atribuir “pontos” para 
alimentos e suas respectivas 
quantidades de calorias. 
Nela, nenhum alimento é 
restringido, ficando à critério 
do praticante o que será con-
sumido.

Qual o problema? A dieta 
não tem como intuito mel-
horar as escolhas alimentar-
es das pessoas, e sim limi-
ta-las no que se refere ao 
número de pontos (calorias) 
diários, que não necessaria-
mente serão compostos por 
alimentos saudáveis.
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AS DIETAS DA MODA

Sem glúten e 
sem lactose

O que é? Elimina 
totalmente o glúten (proteína 

encontrada em diversos cereais 
como trigo, aveia, cevada, centeio, 

malte, etc) e a lactose (açúcar encon-
trado no leite e seus derivados) da 
dieta.

Qual o problema? A restrição de con-
sumo de glúten e lactose vem sendo 
adotada de forma indiscriminada por 
inúmeros indivíduos, orientados ou 
não por profissionais da saúde; o que 
levou o Conselho Regional de Nutri-
cionistas (CRN-3) a criar diretrizes 
quanto às recomendações para 

restrição dos mesmos, tais como: 
A recomendação de restrição 
de consumo de glúten deve 
ser destinada aos pacientes 

com diagnóstico clínico confir-
mado de doença celíaca, de dermatite 

Low carb
O que é? Propõe uma 
redução brusca de 
carboidratos ingeridos, e 
aumento do consumo de 
gorduras e proteínas, a 
fim de promover perda 
de peso. 
Qual o problema? É 
mito acreditar que 
carboidratos engor-
dam mais do que os 

outros nutrientes! Cada grama de 
carboidrato ou de proteína contém 
4kcal, cada grama de gordura contém 
9kcal. Sabe-se que nosso organismo 
depende do equilíbrio de todos esses 
nutrientes para funcionar correta-
mente, pois cada um deles atua de 
uma forma diferente, e o excesso de 
calorias ingeridas, não importa qual 
seja a fonte, é depositado na forma de 
gordura no corpo!

herpetiforme, de alergia ao glúten ou 
de sensibilidade ao glúten; já a de 
restrição ao consumo de leite e deriva-
dos somente deve ser feita aos 
pacientes com diagnóstico clínico con-
firmado de intolerância à lactose, aler-
gia à proteína do leite de vaca ou de 
outras condições fisiológicas e imu-
nológicas. 
Retirar o glúten ou a lactose da dieta, 
sem a devida necessidade, não é 
garantia de perda de peso ou alimen-
tação saudável! O nutricionista que 
descumpre essas diretrizes, infringe o 
Código de Ética do Nutricionista, 
estando sujeito a penalidades.
Vale lembrar, que os alimentos onde o 
glúten é encontrado fornecem energia 
ao nosso corpo, e o leite de vaca e de 
outras espécies animais são excelentes 
fontes de nutrientes e podem fazer 
parte de uma dieta normal de indivídu-
os em todas as fases do desenvolvi-
mento, especialmente na infância.
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CURTA MAIS
INFORMAÇÕES
SOBRE NUTRIÇÃO...

FACEBOOK
Clínica Escola de Nutrição

Universidade Cruzeiro do Sul

BLOG
clinicaescolanutricao.wordpress.com

Você sabia que o Curso de Nutrição tem uma Clínica Escola
para atendimento à comunidade interna e externa?

Ligue e agende sua consulta – 2672-6247.
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