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COMO ANDA SUA ALIMENTAÇÃO?
VOCÊ PROCURA TER UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?

Na busca de um “corpo perfeito” ou pelo
simples prazer de comer, as pessoas
acabam fazendo “loucuras alimentares”.

E são nesses momentos que nos
deparamos com certos alimentos que
podem causar “depressão”. 

E também, na ansiedade de resultados
rápidos no processo de emagrecimento,
cortar alimentos é, sem dúvida, uma das
estratégias mais usadas. 

É fato que, se você ingere menos calorias
do que o seu corpo gasta, você perderá
“peso”, mas isto gera conseqüências,
além de não serem sustentáveis, dietas
muito restritivas oferecem riscos à saúde.

Pesquisa feita pela ASBRAN (Associação
Brasileira de Nutrição) mostra que,
diversas pessoas já tentaram perder peso
por conta própria, ou seja, sem a ajuda de
um profissional de nutrição. 

Como sua
alimentação pode
interferir no seu
relacionamento
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E, muitas vezes, são decorrentes das
práticas de dieta.

A restrição alimentar é um grande
carreador dos transtornos alimentar, bem
como da má relação do indivíduo com o
alimento e consigo mesmo. 

O artigo ainda sugere que, o principal
incentivo para a realização de dietas
restritivas é a incessante busca pelo
aperfeiçoamento pessoal pois acredita-se
que as mesmas trarão melhorias na saúde,
aparência e bem-estar. 

Relata ainda que, apesar desse ideal ser
bastante enraizado na sociedade, sabe-se
que as dietas podem acarretar diversos
malefícios como danos psicológicos. 

Um dos principais exemplos dessa
constatação é o estudo realizado durante a
Segunda Guerra Mundial que submeteu
homens de peso normal à uma dieta
restrita para que, ao final do experimento,
fossem capazes de perder 76% do seu
peso inicial. 

O objetivo desse estudo foi analisar os
efeitos da fome no corpo humano. 

E quando se pensa em “dieta para perder
peso” automaticamente se pensa em
alimentação restrita, e o primeiro alimento a
ser retirado da alimentação, é o carboidrato.

As dietas sem carboidratos vêm sendo
muito aderida pelas as pessoas que querem
“emagrecer” de forma rápida. 

Na ausência do carboidrato o corpo utiliza
as proteínas como fontes de energia e um
pequeno percentual de gordura, o que pode
aumentar o risco de desenvolver doenças
cardiovasculares e diabetes.

Além de promover vários efeitos colaterais
como, mau hálito, tontura, cansaço,
fraqueza, prejuízo na memória, perda de
massa magra de forma considerável,
ansiedade, alteração de humor entre outros.

Alem disto, estes tipos de dietas “restritas”
demandam a retirada de alimentos
tradicionais dos hábitos dos brasileiros,
como pães, massas, cereais e leguminosas.

A retirada de itens tão costumeiros pode
gerar frustração, dificultando ainda mais a
manutenção do programa e deixando as
pessoas mais apáticas e deprimidas.

Em um artigo publicado em 2018 (J. Soihet,
A. Silva, D., Efeitos psicológicos e
metabólicos da restrição alimentar no
transtorno de compulsão alimentar.),
mostrou que a obsessão pela magreza, os
comportamentos alimentares inadequados,
a restrição auto imposta e a distorção da
imagem corporal, são prejudiciais á saúde
 



Como resultado, diversas reações
psicológicas foram notadas nos homens
como: foco excessivo em comida (busca por
receitas, fotos de comidas penduradas nas
paredes e mudança de planos de carreira
para profissões ligadas a comida), irritação,
tristeza, brigas com colegas e namoradas,
apatia, letargia e perda de interesse sexual.

Quando foram liberados para comer o que
quisessem os homens, que antes comiam de
forma normal e saudável, descontrolaram-se
e se tornaram obsessivos pela comida, se
alimentando de forma exacerbada e anormal.

VAMOS CONHECER UM
POUCO DESTE
MACRONUTRIENTE
CARBOIDRATO?

A principal função dos carboidratos para o
nosso organismo, é a função energética.
Entretanto, estes nutrientes possuem
funções que vão além de garantir a energia
para as células, estando eles relacionados
também com a estrutura dos ácidos
nucléicos e funções estruturais. 

O carboidrato também é um nutriente muito
importante para o funcionamento do nosso
cérebro, sendo ele sua principal fonte
energética, com isto a mente pode se
ressentir da falta, causando, logo nos
primeiros dias da diminuição deste
carboidrato, irritabilidade, cansaço e mau-
humor.



É importante ressaltar que na exclusão dos
carboidratos da dieta, o corpo não
“queima” somente gordura, mas os
músculos também são degradados, na
intenção de suprir a falta energética deste
nutriente.

O mau-humor é muito presente para quem
adere uma alimentação restrita e com
baixa ingestão de carboidrato, uma vez
que é essencial para a produção da
serotonina, o neurotransmissor que
estimula o bom humor.

Os carboidratos, genericamente chamados
de glicídios ou açúcares, são as
macromoléculas que estão presentes em
maior quantidade em nosso planeta.

Os animais são incapazes de produzir
essas moléculas, sendo necessária,
portanto, a sua ingestão.

 

Função energética: Os carboidratos
são utilizados pelas células para a
produção de ATP, fornecendo,
portanto, energia para a realização das
atividades celulares. A glicose é o
principal carboidrato utilizado pelas
células para produzir energia;

Função estrutural: Alguns carboidratos
destacam-se por seu caráter estrutural.
Esse é o caso da celulose, que é o
principal componente da parede
celular dos vegetais, e a quitina, um
carboidrato encontrado no
exoesqueleto de artrópodes;

Função de reserva energética: Além de
fornecer energia de maneira imediata,
os carboidratos podem ser
armazenados de diferentes formas.
Nos vegetais, o carboidrato de reserva
é o amido; nos animais, o carboidrato
de reserva é o glicogênio.

Os carboidratos apresentam diferentes
funções nos organismos vivos, onde
podemos destacar:

 

https://www.biologianet.com/zoologia/
https://www.biologianet.com/zoologia/artropodes.htm


A serotonina, também conhecida como o
hormônio do prazer, é um
neurotransmissor que atua no cérebro e
estabelece a comunicação entre os
neurônios (células nervosas). 

É um neurotransmissor que desempenha
um importante papel no sistema nervoso
como, apetite, temperatura corporal, a
liberação de alguns hormônios, regulação
do sono, humor, atividade motora e
funções cognitivas. 

Os níveis adequados de serotonina no
cérebro dependem da ingestão alimentar
de triptofano (aminoácido precursor da
serotonina) e de carboidratos. 

A falta de serotonina no cérebro pode
causar sintomas de ansiedade e
depressão, junto com a falta de balanço
de outros neurotransmissores.

Os baixos níveis de serotonina podem ser
ocasionados também pelo uso de alguns
medicamentos e uma dieta alimentar
incompleta 

– com pouco consumo de vitamina B6,
consumo excessivo de proteínas, ou baixo
consumo de carboidratos.

O déficit de serotonina pode gerar
problemas como, perda de foco,
ansiedade, estresse, cansaço, insônia,
enxaqueca e até esquizofrenia. 

Os principais sintomas relacionados a
esse problema são:

• Desejo de comer toda hora;
• Dificuldade no aprendizado;
• Falta de libido;
• Mau humor de manhã;
• Oscilações na temperatura corporal;
• Problemas de memória e de
concentração;
• Sonolência durante dia;
• Vontade de comer doces.
 

Como o carboidrato também é um dos
responsáveis pela produção do
neurotransmissor “Serotonina”, quando há
restrição do carboidrato da nossa dieta,
nosso humor fica prejudicado.

Pois prejudica também a produção deste
hormônio.
 CONHECENDO A
SEROTONINA O
“HORMÔNIO DO
PRAZER”



A serotonina também é um precursor da
melatonina, o hormônio que regula o
nosso sono.

Com pouca produção de serotonina,
também há diminuição na produção de
melatonina. 

Desta forma, não há um aprofundamento
do sono e a qualidade do sono é afetada,
podendo alterar diversas outras funções
do nosso corpo.

VAMOS FALAR UM
POUCO SOBRE
DEPRESSÃO
Depressão é um transtorno afetivo que se
caracteriza por uma tristeza intensa e de
longa duração. 

É uma doença séria, estima-se que
aproximadamente 350 milhões de pessoas
sejam atingidas por diferentes tipos de
depressão em todo o mundo, pouco mais
de 10% da população.

Com isso, não é difícil se interessar por
um parceiro ou uma parceira que se
encontre nessa porção da população, ou
seja, que enfrente um quadro depressivo.

Às vezes, tanto quem está sofrendo com
esse quadro como quem se interessou por
aquela pessoa não conseguem perceber
os sintomas e acabam descobrindo depois.

https://blog.psicologiaviva.com.br/tipos-de-depressao/


Cansaço excessivo
Falta de interesse em atividades antes
prazerosas
Distúrbios de alimentação ou sono
Mudanças repentinas de humor
Vontade de isolamento

É muito importante ficar atento aos sinais da
depressão para conseguir identificá-la em si
ou no (a) parceiro (a), a fim de tomar as
atitudes corretas para o tratamento e
manutenção do relacionamento. 

Os principais sintomas de depressão
percebidos entre os casais e que muitas
vezes podem ser interpretados de forma
equivocada, são:

MAS AFINAL, COMO A
ALIMENTAÇÃO RESTRITA
PODE AFETAR O
RELACIONAMENTO DOS
CASAIS? 

Agora você entende o porquê uma dieta
restrita pode causar déficit de nutrientes no
metabolismo, e conseqüentemente a falta do
nutriente “carboidrato” pode gerar alteração
de humor como, irritabilidade, ansiedade,
podendo desencadear uma Depressão?

Depressão, como já foi dito anteriormente, é
um transtorno afetivo que se caracteriza por
uma tristeza intensa e de longa duração.
Estima-se que aproximadamente 350
milhões de pessoas sejam atingidas por
diferentes tipos de depressão em todo o
mundo.

https://blog.psicologiaviva.com.br/tipos-de-depressao/


A falta de interesse para algumas atividades
do casal pode ser interpretada como
desinteresse no relacionamento, quando na
verdade, pode estar ocorrendo em virtude
da depressão. 

A comunicação é fundamental e necessária
nestes casos.

Ter uma conversa de forma aberta e
acolhedora, no intuito de entender o que
está acontecendo, é importante. 

Apenas pergunte como ela (e) se sente e
falem sobre isso.

Os relacionamentos são constituídos por
dinâmicas, ou seja, formas de agir em
comum para as pessoas envolvidas.

Quando as duas partes de um casal
apresentam depressão, a dinâmica tende a
ser diferente de quando uma só apresenta.

Cada pessoa tem uma forma de agir e de
lidar com suas emoções, além de fatores de
personalidade próprios, o que dá uma
diferenciação ainda maior de caso a caso.

É comum acontecer um fato quando o (a)
parceiro (a) sente vontade de ir ao
restaurante, ou até mesmo ir a uma
lanchonete comer um lanche, e o parceiro (a)
não apresentar nenhum interesse pelo
passeio. 



Muitas vezes este desinteresse,
inicialmente é causado por estar em
processo de “dieta”, porém a longo prazo
isto pode se tornar preocupante, pois
pode ser indícios de um quadro
depressivo.

Situações como esta, podem gerar
aborrecimentos, causando mais
sofrimento para o casal. 

É fundamental identificar que a grande
causadora desta alteração de humor,
neste caso, é decorrente à uma
alimentação inadequada, seja por desejo
de obter um corpo perfeito, ou apenas por
alimentar-se de forma errada. 

Outro fato importante é, um casal com a
vida sexual saudável, tem relações sexuais
que são em quantidade e qualidade
satisfatória para ambos.

A alteração de humor em determinados
níveis afeta diretamente a vida sexual do
casal, pois a perda de libido, causada pelo
transtorno pode ser uma realidade muito
presente.

 Com isso, o casal pode ficar semanas ou
meses sem ter uma relação sexual, e isso
não é porque não existe mais interesse no
parceiro (a), mas devido às sérias sutis
alterações hormonais que compõem o
quadro clínico da depressão. 

Atividades que antes davam prazer, podem
não dar mais e, além disso, causar frustração
e queda de auto-estima entre os parceiros.

Portanto, a presença de variedades de
alimentos, principalmente in natura, o
consumo de fibras, minerais e vitaminas
produzem hormônios que estão diretamente
ligados ao prazer e à satisfação.

Uma alimentação adequada e saudável traz
diversos benefícios, como melhorar o humor,
combater a depressão e afastar aquele
estresse presente do dia a dia.

Quanto mais colorida for sua refeição, mais
ingestão de nutrientes para combater os
radicais livres, serão ofertados.

É importante também, evitar o consumo de
alimentos ricos em gorduras, açúcar, frituras
e alimentos processados como salsicha,
bacon, biscoito recheado e caldo de carne
em cubos.

Ingerir alimentos ricos em gorduras trans e
saturadas aumenta os riscos de depressão,
segundo um estudo espanhol publicado nos
Estados Unidos, confirmando os resultados
de estudos anteriores que vinculavam o
consumo de fast-food a esta doença.



Os alimentos ricos em triptofano ajudam a
combater o estresse, pois aumenta a
produção de serotonina “Hormônio do
Prazer”, que é fabricado no cérebro dando
uma sensação de bem-estar e ajuda a
relaxar. 

O triptofano pode ser encontrado em
alimentos como banana, chocolate
amargo, cacau, aveia, queijo, amendoim,
frango e ovos.

Dietas restritivas não funcionam, não são
sustentáveis e podem causar alteração de
humor, interferindo no seu
relacionamento com seu (sua) parceiro (a)!
Importante ressaltar que, 95% das
pessoas que fazem dietas restritivas
voltam a engordar.  

Nosso metabolismo é muito complexo, o
peso não é influenciado apenas pelas
calorias que ingerimos e que queimamos
fazendo exercício.

 O importante é buscarmos uma
alimentação saudável, uma vida saudável,
e conseqüentemente um relacionamento
feliz e saudável.

Fazer atividades físicas, caminhar ao ar
livre, preparar refeições, conhecer lugares,
aprender coisas novas são atividades que
podem ser feitas juntos, e bastante
estimulantes e que auxiliam no combate à
depressão e no controle da ansiedade.

Pense em atividades para realizar com seu
parceiro ou parceira a fim de movimentarem
ambos e promover a união em prol da
melhoria. 



ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 
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