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Esse barato não foi provocado por uma nova droga 
da moda. É uma velha conhecida que, consumida com 
moderação, é essencial à nossa sobrevivência: comida. 
Mais especificamente aquela com grandes quantidades de 
gordura, sal e açúcar, ingredientes que, a ciência revela, 
nos fazem pedir cada vez mais, mais e mais. "São as cha
madas comidas palatáveis, não só porque são saborosas 
e dão prazer, mas porque estimulam nosso apetite e nos 
fazem comer sem parar", diz o autor do livro The End of 
Overeating (O Fim da Comilança, sem edição no Brasil) 
David Kessler, ex-integrante do FDA, órgão que regula
menta alimentos e remédios nos Estados Unidos. Esses 
ingredientes mexem em mecanismos cerebrais que cos
tumam ser atingidos também por drogas pesadas, como 
a heroína e, a mais recente descoberta, maconha. Basta 
sentirmos um cheirinho de batata frita ou dar a primeira 
mordida em um bolo de chocolate para disparar o ciclo 
vicioso. "Comer alimentos ricos em açúcar, gordura e sal 
só nos faz comer mais alimentos ricos em açúcar, gordura 
e sal", diz e repete Kessler. Para entender esse desejo 
sem fim, a ciência da gordura — que já analisou nosso 
metabolismo e reações fisiológicas — agora muda de foco. 
"As pesquisas sempre buscaram o que acontece em nosso 
corpo enquanto comemos. Mas a verdadeira pergunta é: 
o que acontece em nosso cérebro?", diz Kessler. Entender 

isso é essencial para que possamos reprogramar nossa 
mente. E dar início a uma reabilitação alimentar — a única 
saída para se pensar como um magro. 

Gordura dá larica 
Em junho, cientistas da Universidade da Califórnia e 
do Instituto de Tecnologia da Itália publicaram um 
estudo revelando que a ingestão de alimentos gordu
rosos libera no intestino endocanabinoides. Qualquer 
semelhança do termo com a Cannabis sativa, a planta 
da maconha, não é coincidência. Esses químicos são 
parecidos com aqueles encontrados em um cigarro feito 
com ela e que costuma causar um apetite voraz — a 
famosa larica pós-baseado. No experimento, ratos ali
mentados com gordura não conseguiam parar de comer. 
Já os que ingeriram só proteína ou carboidrato se deram 
por satisfeitos mais rapidamente. "Provavelmente, os 
endocanabinoides reduzem a mensagem de saciedade 
que se origina no intestino e é enviada ao cérebro", 
afirma Nicholas DiPatrizio, professor do Departamento 
de Farmacologia da Universidade da Califórnia. 

Não é só gordura que tem essa capacidade de nos fa
zer continuar comendo mesmo quando já estamos su
postamente satisfeitos. "Toda comida prazerosa pode 
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neutralizar os sinais de saciedade", diz o neurocientista 
David Linden, autor do livro A Origem do Prazer (lançado 
no Brasil em agosto pela Editora Elsevier). Aí também 
entram os pratos ricos em açúcar e sal, que liberam em 
nosso cérebro mais dopamina, um neurotransmissor res
ponsável pela sensação de felicidade e bem-estar, do que 
os demais tipos de alimentos. Um truque da natureza para 
que os homens das cavernas sobrevivessem. 

Na dieta dos nossos antepassados, alimentos com sal, 
gordura ou açúcar eram raros — as refeições não tinham 
mais que 10% de lipídios, as gorduras que vinham da 
carne. Nosso vício em sal não é totalmente explicado 
pela ciência. Mas os pesquisadores desconfiam que seja 
uma estratégia evolutiva para compensar o sódio perdido 
no suor. Já a gordura e o açúcar são reservas naturais de 
energia: fomos programados para abocanhá-los sempre 
que os encontramos pela frente. "Mas sabemos que se 
você comer açúcar, gordura e carboidratos refinados [que 
se transformam rapidamente em açúcar na digestão] 
repetidamente, isso irá alterar seus circuitos de prazer", 
afirma Linden. Com o tempo, as células cerebrais não 
irão responder de forma tão intensa ao estímulo pro
vocado por esses ingredientes. Como acontece com a 
heroína, o efeito enfraquece com o passar do tempo. E 
aí você precisa de mais quantidade da substância para 
sentir o mesmo barato. 

Vício em comida 
O deleite com os alimentos funciona em duas fases. Pri
meiro vêm as preliminares: sentir um cheiro gostoso, 
passar na porta do restaurante onde se experimentou 
um jantar dos deuses ou assistir a uma propaganda de 
biscoitos recheados na TV. "É daí que vem o verdadei
ro poder da comida: da antecipação do prazer", afirma 
Kessler. Esses estímulos já são suficientes para fazer 
nosso cérebro liberar dopamina. A substância — também 
responsável pelos impulsos de fuga — cria o desejo e nos 
faz correr atrás do que for necessário para comer aquele 
prato tentador. Quando você, de fato, abocanha a gos
tosura, mais dopamina é liberada. E também opioides. 
Essas substâncias farão não apenas com que você sinta 
prazer, mas aumentarão seu desejo e irão motivá-lo a 
buscar mais comida. Para evitar que esse ciclo tenha iní
cio, é necessário parar no comecinho. Mude o caminho 
de casa para o trabalho para não passar na frente do tal 
restaurante e evite chegar muito próximo da banca de 
pastel para não ser seduzido pelo cheirinho de fritura. 
O prazer proporcionado apenas pela ideia de que você 
está prestes a se esbaldar com uma delícia dessas já pode 
fazer você perder o controle. 

A prova veio de um estudo divulgado em abril, em 
que pesquisadores da Universidade de Yale, EUA, reu
niram 48 mulheres, entre magras e acima do peso, para 
testar o quanto ficavam tentadas ao ver um milkshake 
de chocolate. Após 4 a 6 horas em jejum, as voluntá
rias olhavam para uma foto da bebida. Somente depois 
podiam saboreá-la de fato. Nos dois momentos, seus 
cérebros foram escaneados. Em algumas mulheres, os 
cientistas observaram um padrão de atividade de neu
rônios comum também no vício em drogas: a simples 

sugestão da comida ativava mais o sistema de prazer 
e recompensa do que ingeri-la propriamente. Essas 
mulheres t inham uma fissura por comidas calóricas 
maior do que a normal (já que liberavam mais dopamina 
nas preliminares) e uma satisfação inferior à média ao 
abocanhar as gostosuras (quando os químicos de bem-
estar vinham menos do que o esperado). Resultado: elas 
comiam mais como forma de compensação. 

O curioso é que esse padrão não foi visto apenas em mu
lheres obesas, mas também nas magras. "Estar dentro do 
peso não quer dizer que você não seja viciado em comida", 
diz Ashley Gearhardt, pesquisadora do Centro Rudd para 
Política Alimentar e Obesidade da Universidade de Yale. 
Algumas pessoas compensam a comilança com dias sem 
colocar quase nada na boca ou com muito exercício físico, 
mas correm o risco de ganhar peso mais adiante. » 
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» Ponto G do cérebro 
A grande dificuldade em resistir a essas comidas tão sa
borosas e viciantes é que elas provocam uma verdadeira 
festa em nossa cabeça, nos fazem liberar químicos do 
prazer de maneira instantânea. E a sensação de êxtase 
pode ir além se houver novidade e variedade em seu pra
to, já que as células cerebrais têm preferência. Algumas 
respondem ao gosto, outras à textura dos ingredientes, 
ao seu cheiro, à simples visão ou à temperatura da comi
da. Os neurônios ligados ao açúcar irão vibrar quando 
você come um doce, por exemplo. Os que adoram sal vão 
enlouquecer na presença de uma coxinha. Agora, imagi
ne que você coma um quitute que misture doce, crocante 
e macio, quente e frio — como um sorvete com calda 
de chocolate fumegante em uma casquinha de biscoito 
salpicado por balas coloridas. Diversos neurônios vão 
acender ao mesmo tempo e fazer uma verdadeira rave em 
sua cabeça. A sensação é praticamente irresistível, mas 
cada vez que você cede a ela, só fortalece o vício. 

Toda essa comilança chega ao chamado hedonic hot-
spot (ponto quente do prazer), uma espécie de ponto G 
do cérebro que, diferente do ponto G feminino, pode ser 
encontrado em regiões diversas. "Do tamanho de uma 
cabeça de alfinete, esses pontos levam a um pico de 
prazer quando são estimulados por opioides ou endoca-
nabinoides", afirma o professor de biopsicologia e neuro-
ciência da Universidade de Michigan, Kent Berridge. "A 
combinação de gordura e açúcar é muito mais potente 
do que os dois ingredientes separados", diz Keller. Isso 
explica por que preferimos um brownie suculento a uma 
colher cheia de açúcar cristal. A somatória de sensações 
torna o prazer mais potente e a vontade de comer foge 
do controle. Para piorar, o mundo atual nos empurra 
para esses desejos o tempo todo. 

A evolução que nos levou a fazer de tudo para comer 
alimentos calóricos, há milhares de anos, não previu que 
hoje haveria lojas de conveniência e lanchonetes a cada 
esquina. "O sistema que era útil à sobrevivência humana 
tornou-se muito perigoso, porque o excesso de consumo 
leva à obesidade, diabete e alguns tipos de câncer", afir
ma o biopsicólogo Gary Beauchamp, diretor do Monell 
Center, instituto americano de pesquisa em paladar e 
olfato. Nossos antepassados pré-históricos precisavam 
armazenar todas as calorias disponíveis. Hoje, a maior 
parte do tempo estamos expostos a anúncios apelativos 
de comidas superdoces e gordurosas. Nunca foi tão fá
cil e barato conseguir salgadinhos e refrigerantes. E a 
indústria vem tomando proveito das descobertas sobre 
nosso vício em comida. "Os alimentos vêm sendo altera
dos com o objetivo de ficarem muito mais estimulantes. 
Nossa cabeça simplesmente não sabe como reagir a eles 
e acabamos comendo demais", afirma Gearhardt. 

A pesquisadora diz que a comida está tomando o pa
pel que foi do tabaco há décadas. Quando fumar não 
era socialmente estigmatizado, o cigarro era fácil de se 
conseguir e exposto em todo lugar: bares, lanchonetes, 
supermercados. Com as campanhas contra essa indús
tria, a exposição diminuiu. O hábito caiu junto, mas abriu 
espaço para outros vícios. "Dos anos 60 até agora, o pe
so médio de um americano adulto aumentou 11 quilos", 

afirma Linden. Os brasileiros também estão ficando mais 
cheinhos. Segundo dados do IBGE divulgados em julho, 
o excesso de peso já atinge metade da população. "Para 
algumas pessoas poderia ser o álcool, as drogas, o sexo 
ou a jogatina. Mas o vício socialmente mais aceito hoje 
certamente é o da comida", diz Kessler. Afinal, vivemos 
em busca do prazer — cientificamente falando. Para se 
livrar de tal vício, que, em diferentes graus, atinge 85% 
da população mundial, só passando por um programa que 
o pesquisador chama de reabilitação alimentar. 

Food rehab 
Nem pense na dieta da sopa, da Lua, dos carboidratos. 
Dieta não funciona. "Pode até fazer você perder alguns 
quilos mas, se depois você retornar ao seu antigo ambien
te, seu cérebro volta a disparar o ciclo vicioso e você irá 
engordar de novo", diz Kessler. Ele só acredita em uma 
saída: reprogramar a mente. "Precisamos estabelecer » 
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» novos circuitos em cima dos antigos, aqueles que são 
ativados em resposta aos alimentos ricos em gordura, 
sal e açúcar", diz. Um dos exercícios para chegar lá é 
olhar a comida engordativa não como algo saboroso, 
que trará recompensas. Mas pensar que, a médio prazo, 
aquele prato fará você se sentir mal, ganhar peso e até 
ter problemas de saúde. Nada fácil. 

Assim como vale mudar o caminho de casa para o 
trabalho para evitar a lembrança ou um cheirinho ten
tador, é cauteloso não entrar na cozinha ao chegar em 
casa. Quando você passa longe das tentações, corta o 
ciclo de vício pela raiz. Por mais que você pense em um 
hambúrguer delicioso, se ele não está por perto e não 
há a menor chance de comê-lo, seu cérebro já não libera 
tanta dopamina. Logo, você não fica tão fissurado pelo 
sanduíche. O neurologista da Universidade McGill, no 
Canadá, Alain Dagher, comprovou isso em fumantes. 
Ao escanear o cérebro de voluntários, percebeu que os 
que haviam sido avisados de que receberiam cigarros 
ao final da sessão liberaram mais dopamina do que 
aqueles que sabiam que teriam que ficar sem fumar por 
mais 4 horas depois dela. O segredo, então, é dificultar 
o acesso às comidas gordas. 

Repetir o cardápio todo dia também reduziria a fis
sura. Em abril, o professor de medicina preventiva da 
Universidade de Buffalo, Nova York, Leonard Epstein, 
publicou um estudo que demonstra que monotonia na 
mesa pode ajudar a perder peso. No experimento, mulhe
res cumpriam tarefas, como fazer uma palavra cruzada, 
e eram recompensadas com docinho e um pedaço de 
queijo. Foram cinco testes com dois grupos. Com o pas
sar das sessões, observou-se que as voluntárias que iam 
semanalmente ao laboratório continuaram empenhadas 
em ganhar o queijo e o doce, mas as que frequentavam 
o local diariamente diminuíram seu desejo. "Elas se » 
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» habituaram aos sabores e isso reduziu a motivação 
para comer", diz Epstein. A tática pode funcionar para 
qualquer um que queira perder peso. Para não tornar as 
refeições um tédio, o pesquisador recomenda diminuir 
a variedade de alimentos ricos em gordura, sal e açúcar 
e, ao mesmo tempo, aumentar a de vegetais, laticínios e 
grãos — capazes de nos fazer parar de comer antes. 

O paradoxo da gordura 
Não adianta contar o número de calorias de um prato. 
Ingredientes mais calóricos podem, no fim das contas, 
fazer você emagrecer. É o que demonstra um longo estu
do da Universidade de Harvard. Ao longo de 20 anos, os 
pesquisadores acompanharam os hábitos alimentares e 
o peso de mais de 120 mil norte-americanos saudáveis e 
não-obesos. O resultado do estudo, publicado em junho, 
comprova a tese, repetida pelos nutricionistas: grãos e 
massas integrais, castanhas e iogurtes nos fazem comer 
menos porque são eficientes em mandar para o cérebro 
os sinais de saciedade: sensores em nosso estômago e 

intestino informam à nossa cabeça os níveis de nutrien
tes já ingeridos e o quanto nossos órgãos digestivos 
já estão cheios. A gordura entraria nessa categoria de 
nos satisfazer rapidamente, exceto pelo fato de que ela 
demora demais a enviar à nossa cabeça a mensagem de 
que já nos alimentamos o suficiente. Nesse meio tempo, 
continuamos a comer. É o chamado paradoxo da gordu
ra: ela sacia mas, ainda assim, nos faz comer mais. 

A descoberta dos pesquisadores americanos e italia
nos sobre a liberação no intestino de endocanabinoi-
des pode ajudar a entender essa contradição. Afinal, 
especulam os cientistas, esses químicos similares aos 
da maconha são os que prejudicam o envio dos sinais 
de saciedade ao cérebro. A nova pesquisa também abre 
perspectivas para a criação de remédios que bloqueiem 
essas substâncias e, assim, nos façam comer menos. "Foi 
a primeira vez que um estudo mostrou que é possível 
inibir os endocanabinoides no intestino, ou seja fora do 
cérebro, eliminando possíveis efeitos colaterais psíqui
cos", afirma DiPatrizio. A hipótese foi testada em ratos, 
mas ainda está longe de fazer você poder se esbaldar na 
comilança sem se preocupar com os quilos extras. 

Enquanto gordura, sal e açúcar ainda deixam você na 
fissura, o melhor é investir no programa de reabilitação 
alimentar. Resista à tentação das comidas supergordas 
e incrivelmente sedutoras e aposte nos pratos que vão 
deixá-lo satisfeito por mais tempo. Grãos integrais e 
alimentos cheios de fibras, como frutas e legumes, farão 
você passar mais horas sem comer após uma refeição. 
Sim, não é fácil ir contra nossa tendência natural a ter 
cabeça de gordo. De vez em quando você terá recaídas. 
Mas, aos poucos, pode conseguir reprogramar sua men
te. E verá que nada garante tantos quilos a menos como 
ter uma cabeça de magro. 
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Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 242, p. 44-52, set. 2011. 




