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o primeiro semestre de 2011, os executivos 
brasileiros consumiram mais remédios contra 
a depressão e a ansiedade do que medicamen-
tos para o tratamento de doenças crônicas, 
como hipertensão, colesterol alto ou diabetes. 

Nesse período, um em cada cinco desses profissionais 
fez uso de algum remédio para o tratamento de problemas 
emocionais. Foi o que revelou um levantamento realiza-
do pela ePharma, empresa especializada em planos far-
macêuticos corporativos, pelos quais as companhias 
subsidiam parte dos custos dos medicamentos adquiri-
dos por seus colaboradores. 

Uma droga, em particular, conquistou o título de cam-
peã de vendas para esse público, concentrado na faixa 
dos 30 aos 49 anos de idade. Foi o Rivotril, fabricado pela 
Roche, usado no tratamento de problemas como ansie-
dade, dificuldade para dormir e até crises de pânico. "A 
literatura médica mostra que 80% dos pacientes que 
fazem uso continuado desse tipo de medicamento de-
senvolvem dependência", diz Anthony Wong, diretor do 
Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clí-
nicas da Universidade de São Paulo. Sem o remédio, 
essas pessoas ficam sujeitas à síndrome de abstinência, 
com sintomas como queda de pressão, taquicardia, tre-
mores, desmaios e até convulsões. 

Esses números indicam que o estresse no trabalho 
pode estar comprometendo a saúde emocional dos bra-
sileiros e lançam luz sobre um assunto ainda bastante 
sensível dentro das organizações. "A imagem do profis-
sional de sucesso, confiante e autossuficiente muitas 
vezes se sustenta sobre o uso de álcool e comprimidos", 
diz o médico Alberto Ogata, presidente da Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida. "À medida que o exe-
cutivo sobe na hierarquia, a organização exige dele que 
assuma um estereótipo de fortaleza, independentemen-
te do custo que isso tenha para a saúde física e emocio-
nal, para os relacionamentos familiares e para a vida 
pessoal desse indivíduo. A demonstração de fragilidade 
não é bem-vista no ambiente corporativo", afirma o con-
sultor de carreira José Valério Macucci. 

Muitos executivos demoram a procurar ajuda quando 
começam a sentir os primeiros sintomas de estresse ou 
de depressão. "Eles não reconhecem que estão adoecen-
do. Muitos chegam até nós depois que dão entrada no 
hospital achando que estão enfartando", diz Mariana Gua-
rize, psicóloga do Hospital do Coração de São Paulo (HCor). 
"Outros relatam dificuldade de desligar depois de mais 
um dia difícil no trabalho", afirma a psicóloga. A ut
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Mude 
o estilo de vida 
NÃO ESPERE FICAR DOENTE PARA COLOCAR 

UMA ATIVIDADE FÍSICA NA SUA ROTINA. COMECE JÁ 

Graças às novas tecnologias, 
ficamos acessíveis sete dias 
por semana. Já não basta res-

ponder a um e-mail no mesmo dia, 
é preciso responder instantanea-
mente pelo smartphone. O processo 
de tomada de decisão também ficou 
mais rápido. "É necessário decidir 
com agilidade e precisão. O proble-
ma é que o senso de urgência não é 
compatível com a necessidade de 
planejamento", diz José Valério Ma-
cucci, consultor de carreira de São 
Paulo e ex-executivo do mercado 
financeiro. "Precisamos de um novo 
modelo de gestão. Enquanto ele não 
é criado, os profissionais vivem um 
processo de esgotamento", afirma. A 
saída é não se tornar refém do mo-
delo vigente. Busque um estilo de 
vida que respeite sua agenda pessoal 
e evite a automedicação para reme-
diar o estresse e a ansieade — hábi-
to comum entre os executivos. 

Para o psiquiatra Rubens Pitliuk, 
do Hospital Albert Einstein, não há 
um excesso no consumo de medica-
mentos para aliviar a pressão. "O que 
temos é um excesso de estresse", 
diz. Segundo o médico, o uso de re-
médios é bem-vindo e pode evitar 
outras doenças decorrentes da an-
siedade. "É melhor o indivíduo re-
correr a um remédio do que desen-
volver uma gastri te ou ter um 
infarto." Porém, alguns especialistas 
alertam que o uso de drogas pres-
critas é apenas um paliativo. "Se não 
houver mudanças no estilo de vida, 
o problema vai continuar ali", diz 
Alberto Ogata, da Associação Bra-
sileira de Qualidade de Vida. Para 
ele, se a origem do estresse não for 
tratada, abre-se espaço para outros 
problemas de saúde. "O que está por 
trás da insônia e da ansiedade não 
é uma mera agitação, mas a pressão 
mal administrada", diz Ogata. 

A publicitária PATRÍCIA TAVARES, sócia-proprietária da Do Brasil Projetos e Eventos, 
precisou recorrer a remédios por causa do estresse. Entre 2008 e 2010, a empresa 

praticamente dobrou de tamanho. "Eu trabalhava 14 horas por dia e, à noite, quando não 
estava acordada por causa de aLgum evento, tinha dificuldade para desligar. Às vezes, 

acordava às 5h da manhã cheia de idéias e levantava para anotar", lembra. "Cheguei a 
um ponto em que me sentava na frente do computador para ler e-maiLs e ficava tonta." 

Achando que se tratasse de labirintite, Patrícia procurou ajuda médica e recebeu c 
diagnóstico de estresse em altíssimo nível. 0 psiquiatra receitou fluoxetina para 

controLar a ansiedade. Paralelamente, Patrícia começou a fazer psicanálise. "Foi entãc 
que me deu um estalo: se eu só tomar o remédio, mas não transformar minha rotina, os 
problemas vão continuar", conta. A publicitária começou a praticar ioga e descobriu dois 

hobbies: a fotografia e a poesia. Os novos interesses já renderam um livro editado por 
ela, chamado Viagens, Imagens e Poesias, com suas fotos e poemas 

POESIA CONTRA 0 EXCESSO DE TRABALHO 
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NATAÇÃO ANTI-INSÔNIA 
O empresário mineiro TÚLIO MURTA, diretor da QuickMedia, 
companhia especializada em mídia digital indoor, foi um dos que 
perceberam que seria preciso promover transformações no estilo 
de vida para administrar a ansiedade. Nos últimos anos, conforme 
a empresa crescia e o volume de negócios aumentava, o nível de 
estresse começou a sair do controle. "Eu não conseguia dormir, 
ficava irritado e não tinha paciência para nada", lembra. Por 
indicação médica, começou a usar Rivotril. Alguns sintomas 
melhoraram, mas ele sentiu que teria de realizar outras 
mudanças para resoLver de verdade o problema. "Não queria 
que o meu bem-estar ficasse dependente de um remédio", afirma. 
A solução foi encontrar outras formas de descarregar a tensão 
acumulada. Há um ano e meio, Túlio começou a nadar 2 000 metros 
três vezes por semana e, aos sábados e domingos, passou a fazer 
tri lhas de quadriciclo na montanha. "Esse contato com a natureza 
me ajuda a recarregar as baterias", garante. 
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Corpo são,  
mente s« 
ELES ADERIRAM ÀS PRÁTICAS MAIS VARIADAS PARA 

ALIVIAR A TENSÃO E SÃO UNÂNIMES: VALE A PENA 

Para quem está sempre ocupa-
do, correndo, cheio de coisas 
pendentes para terminar, 

achar tempo para incluir na rotina 
alguma atividade física ou hobby 
parece missão impossível. O bioquí-
mico Sérgio Gregório da Silva, pro-
fessor de fisiologia do exercício na 
Universidade Federal do Paraná, 
explica como a atividade física nos 
ajuda a atingir o triplo equilíbrio. 
"Do ponto de vista bioquímico, o 
exercício favorece a liberação de 
endorfina, hormônio que dá a sen-
sação de bem-estar e relaxamento, 
e de neurotransmissores, como a 
serotonina e a norepinefrina, anti-
depressivos naturais." Do ponto de 
vista fisiológico, o esporte ajuda na 
regulação do cortisol, hormônio do 
estresse que promove a constrição 
dos vasos. No médio prazo, o efeito 
é uma redução na pressão arterial e 
na freqüência cardíaca. "A pessoa fica 
menos ofegante ao realizar atividades 
simples do dia a dia, como subir uma 
escada, o que aumenta o bem-estar 
relacionado à saúde", diz o bioquími-
co. Por fim, do ponto de vista psico-
lógico, os maiores efeitos são vistos 
na autoestima. A pessoa passa a se 
ver como alguém que se cuida e au-
menta a confiança em sua imagem 
corporal. "A atividade escolhida tem 
de promover um desligamento das 
preocupações do trabalho", diz a psi-
cóloga Liliana Scheliga, da clínica 
Mind Solutions, de São Paulo. A se-
guir, algumas atividades para manter 
corpo e mente em equilíbrio. 

Renata Antunes, de 30 anos, direto-
ra executiva de uma indústria de 
alimentos funcionais em Minas Ge-
rais, aderiu à ioga há pouco mais de 
um ano. O acúmulo de atividades no 
trabalho e a pressão autoimposta 
para atingir as metas de crescimen-
to do negócio fizeram com que a 
executiva fosse diagnosticada com 
ansiedade e depressão. Renata che-
gou a fazer terapia e a tomar remé-
dios e resolveu participar de uma 
aula experimental de ioga. "Já nesse 
primeiro dia cheguei em casa e con-
segui dormir muito melhor." Hoje, 
ela sente que a prática mudou sua 
forma de lidar com o trabalho e, con-
sequentemente, melhorou sua saúde. 
"A ioga trabalha o controle da mente 
por meio da meditação. Então, não 
deixo a ansiedade me dominar, por-
que o corpo adoece quando não con-
segue acompanhar o ritmo de ativi-
dade da mente", diz. 

Segundo Nestor Mota, diretor do 
Instituto Goiano de Ioga, são as téc-

O casal Adriano Sampaio, de 47 
anos, e Mirian Dayrell, de 53, de 
Belo Horizonte, encontrou na dança 
a solução para incluir um hobby na 
agenda sem sacrificar o tempo para 
os momentos a dois. Diretores de 
uma imobiliária na capital mineira, 
eles notaram que o trabalho estava 
ocupando um espaço grande demais 

"Â MEDIDA QUE 0 EXECUTIVO SOBE NA HIERARQUIA, A 
ORGANIZAÇÃO EXIGE DELE QUE ASSUMA UM ESTEREÓTIPO 
DE FORTALEZA. A DEMONSTRAÇÃO DE FRAGILIDADE NÃO É 

BEM-VISTA NO AMBIENTE CORPORATIVO" 
José Valério Macucci, consultor de carreira e ex-executivo do mercado financeiro 

nicas de respiração e a filosofia por 
trás da atividade as grandes respon-
sáveis pelo efeito antiestresse da ioga. 
"Em cada situação, quando estamos 
tranqüilos, assustados ou agitados, 
respiramos de um jeito diferente. Com 
as técnicas aprendidas, é possível in-
terferir nesse processo instintivo e 
usar a respiração correta para mudar 
o estado emocional", afirma Nestor. 

Segundo os especialistas, as ativida-
des físicas que melhor combatem o 
estresse são as aeróbicas, como cor-
rida, caminhada, natação e ciclismo. 
"Elas são de caráter contínuo, sem 
interrupções. Precisamos de ao me-
nos 20 minutos de atividade contínua 
para desencadear as alterações de 
bem-estar trazidas pelo esporte", ex-
plica Sérgio Gregório da Silva, pro-
fessor de fisiologia do exercício na 
Universidade Federal do Paraná. 
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belíssimas, além de ser uma oportu-
nidade de encontrar os amigos." A 
atividade também ajuda o executivo 
a se desligar das preocupações do tra-
balho. "Quando faço motocross, es-
queço do resto", diz Leonardo. 

Artes 
Teatro, pintura e modelagem. Essas 
atividades podem ter efeitos podero-
sos sobre o estresse. "A arte permite 
uma abordagem mais lúdica e menos 
estressante dos problemas", diz a ar-
teterapeuta Ana Cláudia Afonso 
Valladares, diretora da União Brasi-
leira de Associações de Arteterapia. 
Segundo os especialistas na área, 
cada forma de expressão serve a di-
versos propósitos. No teatro, por 
exemplo, ao encarnar diferentes per-
sonagens, o paciente pode tocar seus 
conflitos com certo distanciamento 
e extravasar o estresse como se esti-
vesse brincando. 

Já a pintura serve ao relaxamento. 
"Ao diluir as tintas que vamos usar na 
tela, diluímos também as emoções que 
causam ansiedade", diz Ana Cláudia. 
"É uma forma de entrar em contato com 
o inconsciente." A modelagem em bar-
ro tem efeito catártico. "A pessoa pre-
cisa bater e amassar a argila", diz a 
arteterapeuta. A atividade também tra-
balha a paciência, já que é preciso res-
peitar o tempo de secagem do barro e 
o prazo para submeter o material às 
queimas, sob risco de que a peça se 
quebre se não for preparada do jeito 
certo. O prazo de cerca de 15 dias para 
concluir um objeto faz da modelagem 
uma arte em que a pressa é literalmen-
te inimiga da perfeição. "A modelagem 
também ensina sobre a flexibilidade ao 
adicionar e retirar material para dar a 
forma ideal ao que queremos criar", 
acrescenta Ana Cláudia. 

• Leonardo Figueiró, 34 anos, presidente do WTC Brasil: "0 motocross 
exige equilíbrio e concentração. Enquanto você pratica, esquece do resto" 

na vida dos dois. "Entrávamos às 8h 
e não tínhamos hora para sair. E, 
quando estávamos em casa, acabá-
vamos falando de trabalho", lembra 
Mirian. Para mudar isso, há três 
anos eles se matricularam juntos 
numa escola de dança. As aulas, 
feitas duas vezes por semana, reú-
nem o casal numa atividade praze-
rosa. "É um programa de que gos-
tamos, que relaxa a nós dois", diz 
ela. Além da atividade física, que 
consome em média 470 calorias por 
hora, a dança também aumentou a 
cumplicidade do casal nos momen-

O motocross, hobby escolhido pelo 
vice-presidente do WTC Brasil, Leo-
nardo Figueiró, de 34 anos, concilia 
atividade física, possibilidade de so-
cializar e diversão. "As trilhas pro-
porcionam um contato com a natu-
reza porque você passa por paisagens 

tos de lazer. "Aproveitamos muito 
mais as festas nos fins de semana", 
acrescenta a corretora. 
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A era do sucesso a 
qualquer preço 
A PSIQUIATRA ANA BEATRIZ BARBOSA SILVA ACABA DE PUBLICAR 

O LIVRO MENTES ANSIOSAS: MEDO E ANSIEDADE ALÉM DOS LIMITES 

(ED. FONTANAR). NESTA ENTREVISTA, ELA FALA DAS MUDANÇAS SOCIAIS QUE 

TÊM TRANSFORMADO O TRABALHO NUMA FONTE DE ESTRESSE E ANGÚSTIA 

Q u a i s m u d a n ç a s n a f o r m a 

c o m o l i d a m o s c o m o t r a b a l h o 

e x p l i c a m o s a l t o s n í v e i s d e 

a n s i e d a d e ? 

Há pouco mais de duas décadas, 
quando Domenico de Masi publicou 
O Ócio Criativo, supúnhamos que 
estávamos entrando em uma era em 
que a tecnologia nos ajudaria a ter 
mais tempo livre. Esperávamos um 
período de maior bem-estar físico e 
psíquico e com maior espaço para a 
felicidade. Mas não foi isso o que 
aconteceu. O que temos visto é que 
prevaleceu a crença de que um pode 
fazer o trabalho de dez com o ampa-
ro tecnológico. A evolução tecnoló-
gica também favoreceu o consumis-
mo, ao baratear o custo de produção 
dos objetos. Nesse contexto, as pes-
soas passam a ser avaliadas não por 
suas idéias, mas pelo que podem 
comprar. Em prol de um padrão de 
vida ideal, o profissional passa a 
trabalhar mais e mais horas, sem 
perceber, abrindo mão 
da saúde, da vida 
pessoal, e se en-
chendo de ansio-
líticos e outros 
medicamentos 
para dormir a 
fim de dar con-
ta de todas as 
demandas. As 
novas gerações já 

não sabem o que é dar um significa-
do pessoal ao trabalho. 

Por q u e recorrer a o s r e m é d i o s 

p a r a a l i v i a r o p r o b l e m a n ã o é 

p r o d u t i v o n o l o n g o p r a z o ? 

O remédio aumenta artificialmente 

a tolerância à ansiedade. Para assu-
mir mais e mais responsabilidades, 
a tendência é aumentar a dose de 
medicação. Só que isso tem um cus-
to sobre nossa capacidade criativa. 
A maior parte dos ansiolíticos atua 
no hipocampo, um dos centros de 
memória do cérebro, afetando a ca-
pacidade de adquirir e registrar in-
formações. Paralelamente, embora 
os sintomas da ansiedade desapare-
çam por causa do remédio, o cortisol, 
hormônio do estresse, continua em 
ação. Em níveis elevados, ele é ex-
tremamente tóxico para as células 

nervosas do cérebro, principal-
mente as do hipocampo. Como 
nossa criatividade depende da 

habilidade dos nossos neurô-
nios de combinar de dife-

rentes formas as informa-
ções que adquirimos, 
nossa capacidade criati-
va fica comprometida. 

Q u a i s s ã o o s e f e i t o s d e 

l o n g o p r a z o d e u m e s t r e s s e 

m a l a d m i n i s t r a d o ? 

Fobias, pânico e sintomas ob-
sessivos decorrentes de rituais 

de organização que geram estres-
se são algumas das conseqüências 
mais comuns. Como o cortisol, hor-
mônio do estresse, altera o meta-
bolismo do açúcar, também é co-

mum ver pessoas desenvolvendo 
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compulsão alimentar, principalmen-
te por doces e chocolate. A depressão 
é a conseqüência do estresse em nível 
mais avançado, quando a pessoa já 
nem consegue mais ir ao trabalho. 
Isso sem falar nos efeitos nocivos à 
saúde, como alergias de fundo ner-
voso, hipertensão e disfunções hor-
monais — por exemplo, problemas 
na glândula tireoide entre as mulhe-
res e redução dos níveis de testoste-
rona entre os homens. 

A s m u l h e r e s s ã o m a i s s u s c e t í v e i s 

a o s t r a n s t o r n o s d e a n s i e d a d e ? 

Por q u ê ? 

As mulheres são, por natureza, mui-
to mais suscetíveis a esse tipo de 
problema. Os hormônios femininos, 
responsáveis pela criação de víncu-
los afetivos, por si sós deixam as 
mulheres mais vulneráveis às preo-
cupações. Como se não bastasse, o 
organismo da mulher tem tido de se 
adaptar a mudanças comportamen-
tais drásticas nos últimos 50 anos, 
quando a presença delas no mercado 
de trabalho se tornou marcante. 

C o m o d e v e m o s l idar 

c o m o t r a b a l h o ? 

Ser feliz profissionalmente deveria 
ser sinônimo de trabalhar em algo 
que dá um significado maior a sua 
vida, de ser uma extensão de suas 
melhores qualidades, e não sinônimo 
de ser bem-sucedido. Quando você 
trabalha apenas para manter o sta-
tus, o trabalho deixa de ser uma 
fonte de realização pessoal e satis-
fação. E o pior é que essas pessoas 
não aproveitam os bens que traba-
lham tanto para manter. 

"A IMAGEM DO PROFISSIONAL DE SUCESSO, CONFIANTE E AUTOSSUFICIENTE, 
MUITAS VEZES SE SUSTENTA SOBRE 0 USO DE ÁLCOOL E COMPRIMIDOS" 

Alberto Ogata, presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida A ut
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Energia em 
cápsulas 
SAIBA COMO TIRAR 

PROVEITO DOS 

SUPLEMENTOS 

VITAMÍNICOS PARA 

CORRIGIR OS EFEITOS 

DE UMA ALIMENTAÇÃO 

DESREGRADA E OBTER 

MAIS ENERGIA E 

DISPOSIÇÃO 

JB tualmente, 13% dos brasilei-
M^k ros das classes A, B e C con-

somem algum suplemento 
vitamínico. Entre 2009 e 2010, esse 
mercado cresceu quase 25%. Os nú-
meros dão a medida do grau de pe-
netração desse tipo de produto no 
país e da velocidade com que cresce 
esse mercado, impulsionado pela 
dificuldade que muitos têm de man-
ter uma alimentação correta em 
função de uma rotina atribulada. As 
avaliações feitas ao longo de dez 

LANCHE 
NO LUGAR 
DO JANTAR 
0 gerente de remuneração 
CIRO DE ALMEIDA, de 29 anos, 
é um dos mais novos adeptos 
dos suplementos vitamínicos 
como forma de contrabalançar os 
erros alimentares. Para conciliar 
o trabaLho com o mestrado e o 
tempo de deslocamento entre 
um e outro, ele acaba pulando 
refeições. "Moro sozinho e, 
quando chego em casa depois 
de um dia cansativo, não vou 
cozinhar uma comida balanceada. 
Acabo fazendo só um lanche", 
diz Ciro, que admite que sua dieta 
é carente de vegetais. Para 
assegurar os micronutrientes 
que considera estar mais 
deficiente, ele ingere seis 
cápsulas diárias de vitaminas. 

anos pela consultoria em saúde cor-
porativa CPH Health com 194 600 
pessoas confirmam esse quadro. Os 
resultados mostram que 56,2% da 
população executiva tem uma dieta 
nutricionalmente pobre e 75,4% ne-
gligenciam aquela que é considera-
da por muitos especialistas como a 
principal refeição do dia — o café 
da manhã. 

Além dos polivitamínicos que 
reúnem todas as vitaminas, campe-
ões de vendas no país, os laboratórios 
vêm lançando produtos com fórmu-
las segmentadas para determinados 
grupos. É o caso do Centrum Select, 
da Pfizer, voltado para pessoas em 
idade madura. Ele contém doses ex-
tras das vitaminas A e E e dos mi-
nerais cobre, cromo, manganês, mo-
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libdênio e selênio, além da adição de 
luteína. Todas as substâncias, con-
sideradas antioxidantes, combatem 
o envelhecimento celular. Já o labo-
ratório Cimed lançou o Voxx Mix 
Mulher, que, segundo o fabricante, 
é indicado para mulheres com dia a 
dia estressante, carentes de zinco e 
das vitaminas C e D. Já o Voxx Mix 
Ostramix é rico em cálcio e vitamina 
D e destinado à prevenção da oste-
oporose. Além dos suplementos, 
também têm feito sucesso nas far-
mácias as cápsulas de ômega 3, subs-
tância que previne os problemas 
cardiovasculares, e as pílulas de li-
copeno e vitamina E, cujas proprie-
dades combatem os radicais livres e 
o envelhecimento precoce. 

Para a médica nutróloga Sandra 
Fernandes, da Associação Brasilei-
ra de Nutrologia, a suplementação 
de alguns nutrientes específicos é 
válida quando não há uma alimen-
tação balanceada. Mas ela faz uma 
advertência: os suplementos têm 
quantidades padronizadas de vita-
minas, enquanto a necessidade de 
cada uma dessas substâncias varia 
de pessoa para pessoa. Por isso, o 
consumo acima do necessário de 
algumas vitaminas que se depositam 
no organismo, como A, D, E e K, 
pode ter efeitos colaterais e até fazer 
mal à saúde. "Mesmo a vitamina C 
consumida em excesso, que é elimi-
nada na urina em condições nor-
mais, pode provocar cálculos renais 
em pessoas com predisposição para 
o problema", diz Sandra. 

A vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Alimentação e Nutri-
ção, Sílvia Cozzolino, alerta para 
outro ponto: a competição na absor-
ção de algumas vitaminas e mine-
rais. "O excesso de zinco no orga-
nismo pode prejudicar a absorção 
de outros nutrientes, como o cobre." 
O resultado é que, em vez de me-
lhorar o equilíbrio desses micronu-

trientes, o paciente pode piorar a 
carência de algumas substâncias ao 
tomar o suplemento de vitaminas e 
minerais. Por isso, o melhor é pro-
curar a orientação de um nutricio-
nista ou médico nutrólogo antes de 
começar a tomar um desses produ-
tos, para fazer exames que identi-
fiquem as reais carências nutricio-
nais de seu corpo. Outra dica é dar 
preferência aos produtos que for-
necem até 50% da necessidade di-
ária de cada micronutriente. "Com 
isso, já se reduz o risco de uma me-
gadose", diz Sílvia Cozzolino. 

Duas frutas por dia 
Apesar do sucesso dos suplementos 
entre os executivos, os especialistas 
insistem que nenhuma dessas for-
mulações substitui uma alimentação 
saudável. "As vitaminas industria-
lizadas podem ser um complemento 
apenas provisório, até porque não 
são processadas da mesma forma 
pelo organismo", afirma Caio Soares, 
diretor médico da Omint, operado-
ra de planos de saúde pessoais e 
corporativos. Segundo ele, com al-
gumas atitudes simples é possível 
mudar significativamente a quali-
dade da alimentação de uma pessoa. 
E, para que a mudança de hábitos 
tenha sucesso, a primeira dica é es-
tabelecer metas pequenas, fáceis de 
cumprir. "Uma delas pode ser o com-
promisso de comer duas frutas por 
dia. Além de assegurar a ingestão 
da quantidade adequada de fibras e 
vitaminas, o consumo diário de duas 
frutas reduz o risco de obesidade e 
de problemas cardiovasculares", diz. 
Outra idéia é deixar de comer man-
teiga. "O consumo diário de man-
teiga durante dez anos aumenta em 
50 vezes o risco de doença corona-
riana", afirma Caio. Mudanças sim-
ples, porém de grande impacto em 
termos de melhora da qualidade de 
vida e prevenção de doenças. 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ed. 162,p. 94-105 , dez. 2011.




