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“Contextualizando o aumento
do peso corporal e propondo
Algo Mais.”
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Mensagem inicial
Em 2005, escrevi um livro intitulado Algo Mais. O Projeto Genoma
Humano havia sido concluído em 2003 e a revolução no mundo da
nutrição, que ainda estamos presenciando, estava apenas começando.
Eu posso dizer por mim que, na época, estava um tanto pessimista
diante da epidemia avassaladora de obesidade que anunciava índices
absolutamente alarmantes para as próximas décadas. Havíamos, sim,
identificado inúmeros genes relacionados ao ganho de peso, mas, de
certa forma, ainda não sabíamos exatamente o que fazer com aquelas
informações. O entendimento de como os genes se expressam e de que,
em consequência, não seríamos mais reféns da nossa hereditariedade
ainda estava por vir. O livro foi escrito dentro deste contexto do aumento
da epidemia da obesidade, porém propondo Algo Mais.
Não quis publicá-lo novamente, porque, embora tenha um conteúdo leve
e inspirador - muitas pessoas que o leram demonstraram realmente
terem apreciado a sua leitura - muitas coisas deveriam ser reescritas,
adaptadas “à nova era”. Aqui estou, mergulhada neste ensejo de
reescrevê-lo, porém com algumas adaptações. Só gostaria de comentar
que não mudarei alguns textos mesmo que façam referência a meus
filhos ainda “pequenos”, embora agora já tenham, ambos, mais de 20
anos de idade. Desconsiderem estes pequenos deslizes, pois acredito
que deixarão o texto mais espontâneo e fiel à versão original.
Algo Mais

5

“A todos aqueles que buscam
uma vida intensa.”
Isabela
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“Não perca Ítaca de vista, pois chegar lá é o
seu destino. Mas não apresse os seus passos;
é melhor que a jornada demore muitos anos e
seu barco só ancore na ilha quando você já
estiver enriquecido com o que conheceu no
caminho.Não espere que Ítaca lhe dê mais
riquezas. Ítaca já lhe deu uma bela viagem;
sem Ítaca, você jamais teria partido. Ela já
lhe deu tudo, e nada mais pode lhe dar. Se, no
final, você achar que Ítaca é pobre, não pense
que ela o enganou. Porque você tornou-se um
sábio, viveu uma vida intensa, e este é o
significado de Ítaca.
Trecho do poema Ítaca, de Konstantinos
Kavafis (1873-1933).”

Sobre Ítaca e felicidade
“Não existe um caminho para a felicidade.
A felicidade é o caminho.
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Ítaca é uma das ilhas gregas, destino de Ulisses no seu longo
retorno ao lar após a Guerra de Tróia, narrado em uma das obras
iniciadoras da literatura grega escrita: a Odisseia, de Homero.
O poema de Kostantinos Kavafis sutilmente estabelece esta
comparação: se considerarmos a nossa trajetória de vida um
longo caminho, “rumo à Ítaca”, não deveríamos pensar que a
felicidade – nossa Ítaca, comparativamente – será eventualmente
alcançada. A felicidade está, na realidade, ao longo do caminho.
Em outras palavras, a felicidade não se encontra na meta a ser
alcançada, mas na trajetória a ser percorrida.
Encantei-me com o referido poema porque, depois de colocar
Ítaca como não mais do que uma meta distante, conclui que
“tornar-se um sábio e viver uma vida intensa” é o seu verdadeiro
significado.
Certa vez, meu filho, com sete anos de idade na ocasião, brincava
sozinho, enrolado num cobertor, deitado no chão da sala. Com os
olhinhos brilhando, virou-se para mim e disse:
— Está tão gostoso aqui! Venha, mãe, fica um pouquinho
comigo!
Algo Mais
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Sua voz era tão vibrante, tão feliz, que eu não hesitei em parar o
que estava fazendo.
— Nossa, cara, que delícia aqui debaixo! Como você
conseguiu deixar este cantinho tão aconchegante?
Tomando-o em meus braços carinhosamente, disse-lhe:
— Me abraça apertado, filho, me abraça, me leva para o
paraíso.
— Mãe – disse seriamente – o paraíso é aqui!
Bem isso. Com a ingenuidade de uma criança, meu filho sugeriume para redimensionar a busca pela felicidade, trazendo-a para o
“momento presente”.
Contei-lhe tudo isso para ressaltar que, embora voltado para
questões tão cotidianas como peso e alimentação, a minha
intenção com este livro é ir mais longe. Ajudá-lo, quem sabe, a
encontrar novas riquezas no seu caminho, “rumo à Ítaca”.
“Haveria sempre as exceções,
homens da noite,
homens do destino,
que quereriam interrogar as estrelas,
procurar nos azuis profundos dos céus,
nos horizontes perdidos,
algo mais,
um algo mais.
Sempre mais.”
Nietzche (1844-1900)
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Introdução
“Nenhum vento sopra a favor de quem não
sabe para onde ir."
Sêneca (4 a.C.- 65 d.C.)

Durante o período em que morei em Londres, ainda com os meus
vinte e poucos anos de idade, tive um grande amigo que,
analisando o meu comportamento naquela época, comentou que
eu parecia estar "sempre indo a algum lugar, mas nunca chegando
a lugar algum".
As palavras dele foram sensivelmente colocadas naquela ocasião,
mas hoje, felizmente, não teriam mais sentido. Por outro lado,
tenho a impressão de que existe um número cada vez maior de
pessoas "sempre indo, mas nunca chegando".
Outro dia, por exemplo, uma paciente não compareceu ao horário
marcado. Como me interessava sair um pouco mais cedo, pedi
que a localizassem por telefone. Surpresa, ela respondeu:
- Dra. Isabela? Nutrologia... Médica de quê mesmo? Ah, eu
tenho consulta com ela? Desculpa, não consigo ir agora.
Concluindo, ela marcou a consulta, não se lembrava ou nem
mesmo sabia do que se tratava e não deu a menor importância.
"Estar sempre indo, mas nunca chegando" se refere a não ter
objetividade e direcionamento na busca, não assumir
verdadeiramente um compromisso consigo mesmo e com os
outros, não se dando, portanto, a oportunidade de chegar a
algum lugar.
Algo Mais
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Na maioria das vezes, este comportamento não é intencional:
simplesmente o indivíduo não consegue enxergar e entender o
que está acontecendo.
Em se tratando da tendência ao aumento indesejado do peso
corporal, observo nitidamente, na maioria dos casos, esta falta de
direcionamento do paciente. Ele parece estar à procura de uma
fórmula milagrosa para lhe ajudar a emagrecer, mas não consegue
fazer uma contextualização clara de todo o quadro, evidenciando
todos os fatores interferentes no seu processo e traçando um
plano objetivo para adequação do seu estado nutricional. Como
se fosse sendo “engolido” pela correria do dia a dia, adia
ininterruptamente os compromissos consigo mesmo devido a
tantos outros compromissos assumidos.
Eu sei que não é fácil. Também tenho que enfrentar problemas
com o peso dentro da minha própria família e vivencio as
dificuldades que, muitas vezes, nos dão a percepção de estarmos
“nadando contra a corrente”, com uma terrível tendência a ganhar
o peso de volta.
Em outras palavras, podemos dizer que o quadro metabólicoendócrino-funcional do paciente com excesso de peso muitas
vezes “dita” o seu comportamento alimentar, de modo que ele
realmente não se sente mais no comando da situação. Contudo,
ao mesmo tempo, se ele estiver receptivo à informação nutricional
e conseguir fazer as mudanças necessárias em sua vida, bons
resultados podem ser alcançados. Neste século XXI, afirmamos
em alto e bom som:
Não somos mais reféns da nossa hereditariedade.
Nos últimos anos, passei a escrever artigos sempre mesclando a
informação nutricional com aspectos nem sempre diretamente
relacionados com a alimentação propriamente dita: ritmo de vida,
prioridades, disciplina, rituais, prazer.
Algo Mais
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Enfim, este livro é muito mais um depoimento pessoal do que um
livro técnico sobre a obesidade, sobre os problemas nutricionais
dos dias de hoje. Evitei deliberadamente – dentro do possível – a
terminologia científica e conceituações muito cansativas para o
leigo em Nutrição.
Embora certamente considerado não ortodóxico em sua
abordagem, é um livro onde você encontrará também informação
nutricional consistente. Sem dúvida, a informação de referência é
necessária para encaixarmos todas as peças deste enorme
quebra-cabeça que nos parece ainda muito complexo ao
objetivarmos vencer o ambiente obesogênico no qual estamos
inseridos. No entanto, pessoalmente acredito que o conhecimento
precisa ser mesclado com a sensibilidade para que encontremos
verdadeiramente "um caminho". O Algo Mais tem tudo a ver com
o coração, com a percepção e a valorização de sentimentos mais
sutis que tendem a ser esmagados pelo ritmo de vida acelerado
dos dias de hoje.
Lembre-se de que sempre é tempo de recomeçar, de renovar, de
refazer, pois a vida é, na realidade, um contínuo aprendizado.
Recorro às palavras de Nietzche, que nos levam a refletir como a
nossa intuição deve nos conduzir ao buscarmos crescimento e
aprimoramento pessoal:

Algo Mais
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“Ninguém pode construir em teu
lugar as pontes que precisarás
passar para atravessar o rio da
vida – ninguém, exceto tu, só tu.
Existem, por certo, atalhos diversos
e pontes e semideuses que
oferecerão para levar-te além do
rio: mas isso te custaria a tua
própria pessoa; tu te hipotecarias e
te perderias. Existe um único
caminho no mundo por onde só tu
podes passar. Onde leva? Não
perguntes; segue-o."

Algo Mais
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Capítulo 1

De corpo e
alma

De corpo e alma
“Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no
que você não conhece como eu
mergulhei."
Clarice Lispector (1920-1977)
Sócrates, filósofo grego que viveu de 470 a 399 a.C., talvez seja o
mais enigmático de toda a história da filosofia. Não escreveu uma
única linha sequer. No entanto, exerceu uma enorme influência
sobre o pensamento ocidental. Ele dizia que "só o conhecimento
que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro
discernimento". Por isso, ele não queria propriamente ensinar as
pessoas. Sua tarefa era ajudá-las a desenvolverem uma opinião
própria.
Este é o começo do nosso contato. Quero deixar bem claro que,
da mesma forma, não tenho exatamente a intenção de lhe ensinar
alguma coisa.
Na realidade, não estou esperando que você concorde ou
discorde de mim, porque pretendo simplesmente que encontre as
suas próprias respostas para os questionamentos que poderão
advir das minhas colocações. Isto porque, como vimos na
introdução, não posso construir em seu lugar as pontes que
precisarás passar para atravessar o rio da vida.
Acredito, sim, que os verdadeiros processos de mudança são
individuais, ou seja, cada um é que muda a si próprio. A nossa
interferência no aprendizado das outras pessoas pode, com
certeza, ser positiva, mas as conquistas precisam ser
interiorizadas para o verdadeiro “fazer sentido” e isto ninguém
consegue fazer por ninguém.
Algo Mais
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Baseio-me na minha própria experiência de vida e no trabalho
que venho desenvolvendo ao longo de mais de 15 anos de
Nutrologia.
Já que os resultados da minha prática clínica têm sido
interessantes e enriquecedores, disponho-me a escrever. Quem
sabe poderei, de fato, estender a minha contribuição? Abrir um
caminho? Refletir uma luz? Um bom motivo para escrever um
livro!
Tenho como parâmetros as referências da medicina tradicional,
extremamente importantes, mas proponho "algo mais". A minha
evidência não depende exclusivamente do rigor científico, com
suas metodologias e critérios bem estabelecidos, mas nem por
isso deve deixar de ser considerada.
Sobre a Nutrologia, é a especialidade médica, de caráter clínico,
voltada para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças
nutricionais, aquelas em que a dieta e os suplementos dietéticos
são a única ou uma das formas de tratamento. Alicerçada em um
contínuo esforço para desvendar os segredos da alimentação
humana, é de seu interesse conhecer os benefícios e malefícios
dos nutrientes presentes nos alimentos, de modo a combiná-los
harmoniosamente. Uma especialidade ainda relativamente pouco
conhecida, mas que, com a crescente conscientização de que
grande parte das doenças está ligada à nutrição, vai sendo cada
vez mais valorizada.
O Projeto Genoma Humano (1900-2003), fantástico projeto
internacional que identificou e sequenciou os nossos genes, veio
ampliar surpreendentemente a atuação do nutrólogo. Com ele
surgiram duas novas ciências nutricionais, a Nutrigenética e a
Nutrigenômica - uma via de mão dupla - estreitamente ligadas à
Nutrologia.
A Nutrigenética estuda como os nossos genes influenciam a
nossa resposta à dieta. Por exemplo, se você tem o gene da
intolerância à lactose, ele vai influenciar a sua resposta à ingestão
de lactose.
Algo Mais
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A Nutrigenômica é a via oposta: ela estuda como os alimentos e
componentes dos alimentos influenciam a expressão de nossos
genes. Por exemplo, os polifenois são muito bem estudados em
seu papel de ativar genes relacionados ao metabolismo (como a
AMP-Kinase), sendo essenciais para o bem estar e a longevidade
saudável. Também assumem um papel importante no
emagrecimento, contribuindo na resolução da inflamação que
grandemente dificulta a perda de peso. As “berries”, conhecidas
como frutinhas vermelhas, incluindo o mirtilo, a maqui berry, a
amora, a framboesa, o açaí e o morango, são excelentes fontes
de polifenois. Portanto, estamos nos referindo a alimentos e
componentes dos alimentos que ativam genes capazes de
favorecer a saúde.
Desta forma, o médico nutrólogo assume o papel de fazer o
diagnóstico correto do estado nutricional através da adequada
avaliação da história do paciente, da composição corporal, da
utilização de exames laboratoriais e de imagem, de testes
genéticos, além de inúmeros outros recursos de tecnologia
avançada. Paralelamente, o próprio paciente vai descobrindo,
cada vez mais, os caminhos da auto-cura. Pois, é verdade, já
dizia Hipócrates, o Pai da Medicina:

“Tuas forças naturais, as que estão
dentro de ti, serão as que curarão as
tuas doenças.”
Hipócrates (460 a.C. - 377 a. C.)

Algo Mais
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No livro escrito em 2005, eu questionava de maneira muito mais
dramática: "mas por que tem tanta gente engordando?"
De fato, nosso planeta transformou-se, principalmente no final do
século XX, em um ambiente “obesogênico”, que favorece o
acúmulo de gordura corporal, de modo que já se considerava o
surgimento de uma nova espécie animal: o Homo obesus. Não lhe
parece absolutamente assustador?
Primeiro temos que tentar entender o contexto evolutivo. Na PréHistória – período que vai desde o aparecimento dos primeiros
hominídeos até por volta de 4.000 a.C. – durante muito tempo o
homem viveu em bandos e sua vida era nômade, dependendo da
caça, da pesca e da coleta de frutos. Ele simplesmente
aproveitava os recursos que a natureza lhe oferecia para garantir
o seu sustento. Depois aprendeu a produzir instrumentos mais
eficientes e bem acabados, descobrindo uma nova forma de
obter alimentos: a agricultura. Deixou, então, de ter a necessidade
de mudar constantemente de lugar.
A dieta deste homem primitivo, do qual descendemos, era crua,
rica em fibras pouco digeríveis e bem pouco calórica.
Porém, a dieta humana mudou radicalmente nestes últimos
séculos e, num ritmo mais acelerado, nestas últimas décadas. O
domínio progressivo do fogo tornou os alimentos cada vez mais
digeríveis e o desenvolvimento da eletricidade aumentou a sua
ingestão noturna. A agricultura disponibilizou uma maior
quantidade de carboidratos e o açúcar refinado foi inserido de
forma cada vez mais intensa na nossa alimentação. O excesso de
ingestão de gordura e de alimentos industrializados contribuíram
para agravar o quadro. Nosso sistema digestório, coitado,
adaptado geneticamente ao homem primitivo, não conseguiu se
readaptar a esta nova oferta de alimentos.
Em poucas palavras: a dieta moderna, de modo geral, é
hipercalórica, pobre em fibras e fácil de ser absorvida.
Algo Mais
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Após uma refeição com tais características, ocorre um pico de
absorção nas porções proximais do intestino e, a partir daí, várias
alterações metabólicas passam a favorecer o ganho de peso.
Um melhor entendimento do assim chamado controle neuroendócrino da fome, saciedade e termogênese foi nos dando a
possibilidade de interferirmos mais eficazmente nas escolhas
alimentares de modo a favorecer o equilíbrio do peso.
Hummm, parece meio complicado isso, não é mesmo?
E é, de fato, complicadíssimo! Ainda se sabe muito pouco a
respeito, mas muitíssimo mais do que se sabia há algumas
décadas atrás. Leptina, adiponectina, grelina, neuropeptídeo Y,
PYY (Peptídeo YY), GLP-1 (Glucagon-Like Peptide 1), orexina,
OXM (Oxintomodulina), CART (Transcrito Regulado pela Cocaína e
Anfetamina)…
Provavelmente nomes estranhos para você, eu acredito, já que,
inclusive, a maioria dos próprios médicos os desconhece! Mas,
apenas como informação, todas estas substâncias estão
envolvidas no complexo quadro endócrino-metabólico da
obesidade.
O importante disso tudo é que o estereótipo do indivíduo obeso
começa a ser encarado de outra forma! Ou seja, existem
mecanismos tão complexos envolvidos no controle da fome, da
saciedade e da termogênese que prejulgar os indivíduos
portadores de obesidade vai parecendo ser cada vez mais injusto
e inadequado. Enquanto muitas pessoas ainda parecem
estabelecer uma relação absolutamente estreita entre ingestão de
alimentos e força de vontade, vai ficando evidente que as coisas,
decididamente, não são tão simples quanto parecem.
Por outro lado, é fácil de se perceber que os obesos não são
metabolicamente iguais. Você mesmo já deve ter observado que
algumas pessoas ganham peso porque apresentam nitidamente
uma tendência a comer demais, enquanto outras apresentam uma
tendência para engordar, mesmo comendo pouco.
Algo Mais
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Um conceituado médico britânico – T. L. Cleave – publicou um
interessante estudo epidemiológico em 1974, intitulado The
Saccharine Disease. Neste livro ele postulava que, em torno de
vinte anos após a introdução maciça dos alimentos processados
ricos em carboidratos refinados na alimentação de diferentes
povos, em substituição aos alimentos nativos, aumentavam
consideravelmente os casos de obesidade, diabetes e doenças
cardiovasculares nestas populações.
Dr. Cleave deu a este fenômeno o nome de “Regra dos Vinte
Anos”. Isto se verificou com os judeus iemenitas quando se
mudaram para Israel e abriram mão de sua alimentação
tradicional. Verificou-se também na Arábia Saudita após a
ocidentalização de sua dieta. Da mesma forma, ela provou a sua
veracidade na China, na Índia, no México e em diversos outros
países, inclusive por aqui, em nosso país! Interessante, não acha?
Sabemos, de fato, que os principais responsáveis pelo aumento
da obesidade no mundo são as mudanças dos padrões dietéticos
tradicionais e do estilo de vida – particularmente com a tendência
ao sedentarismo – em interação com fatores genéticos. Isto
caracteriza a predominância de fatores socioeconômicos-culturais
atuando numa população geneticamente predisposta. Portanto,
podem estar envolvidos componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

genéticos
intrauterinos
metabólicos
endócrinos
adipocitários
inflamatórios
intestinais
nutricionais
comportamentais
emocionais
medicamentosos
entre outros.
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Podemos dizer que a “protagonista” disso tudo é a tal da
globalização, particularmente do mercado de alimentos, com a
consequente enorme disponibilidade e variedade alimentar,
amparadas pela evolução tecnológica e mecanismos de
conservação cada vez mais sofisticados.
A abundância de alimentos é realmente uma coisa séria. Estamos
mergulhados em um “mar de carboidratos” indesejáveis, por mais
exagerado que isso possa parecer, sem falar nas gorduras de má
qualidade que normalmente os acompanham! A dimensão do
problema cresceu de tal forma que, hoje em dia, tem sorvete
sendo vendido em farmácia! Difícil de acreditar!
Por sinal, vale ressaltar, a ingestão de gorduras de má qualidade
em excesso é um dos maiores erros alimentares da atualidade.
Estudos epidemiológicos foram desenvolvidos a partir da
associação das gorduras pró-inflamatórias da dieta com a
incidência de doenças cardiovasculares e, embora muito venha
sendo divulgado, ainda se vê escolhas alimentares muito
inadequadas! Ou seja, parece que aquela frase “gordura e doçura
levam você mais cedo para a sepultura” ainda não está sendo
muito valorizada!
Para agravar a situação, com nossos telefones celulares e
telefones sem fio, não precisamos nem nos levantarmos do sofá
para disponibilizarmo-nos uma alimentação quase sempre de
inadequado valor nutricional. Tem “disk-alguma coisa” para tudo
hoje em dia: disk-lanches, disk-pizza, disk-pastel, disk-comida
chinesa, enfim, “disque o que desejar”.
Thomas Malthus – demógrafo e economista inglês que viveu de
1766-1834 – fez uma previsão no início do século XIX de que
haveria escassez de alimentos se medidas para deter o
crescimento populacional não fossem implementadas. As
ousadas previsões de Malthus não se concretizaram até o
presente, embora ainda não se exclua a possibilidade disso vir a
ocorrer no futuro. Hoje, mesmo com a enorme população que
habita o nosso planeta, existe predominantemente uma grande
oferta de alimentos, exceto em alguns poucos países.
Algo Mais
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Inclusive, à medida que se consegue erradicar a miséria entre as
camadas mais pobres da população, a obesidade desponta como
um problema mais frequente e mais grave do que a desnutrição, o
que chamamos de fenômeno de transição nutricional.
Sendo a globalização a protagonista desta história toda, os
“atores coadjuvantes” inter-relacionados neste processo seriam:
• a industrialização crescente, com uma oferta cada vez maior de
produtos industrializados;
• a urbanização crescente, tendo como consequência, entre
muitas outras que poderiam ser citadas, o distanciamento entre
as residências e os locais de trabalho, de modo que, fazendo as
refeições fora de casa, as pessoas muitas vezes têm disponível
apenas uma alimentação de pior qualidade nutricional;
• o papel assumido pela mulher no mercado de trabalho – muito
frequentemente ela saiu para trabalhar fora de casa, o almoço
“foi para a rua” e o jantar “virou lanche”;
• os meios de divulgação, favorecendo o consumo de alimentos
altamente calóricos, incluindo o conhecido fast-food;
E ainda, entre inúmeros outros fatores:
• a tendência ao sedentarismo, com a maior disponibilidade dos
meios de transporte, uso de elevadores, escadas rolantes,
controles remotos, telefones, aparelhos de televisão,
computadores e vídeo games, além das máquinas, em geral,
que realizam as nossas tarefas.
Realmente, o automatismo vai fazendo com que gastemos cada
vez menos calorias.
Em 2005 eu escrevi: Também como consequência da urbanização
crescente, a falta de área de lazer em prédios e a redução de
espaços urbanos adequados para a prática de atividade física
contribuem para o agravamento da situação, de modo que as
pessoas estão, de fato, cada vez mais sedentárias. Atualmente,
até mesmo a insegurança urbana anda dificultando as nossas
caminhadas.
Algo Mais
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A vida de nossas crianças também foi afetada, muitas vezes
dominadas pelo medo. Engraçado que foi uma mudança absurda
de uma geração para outra: enquanto eu ia caminhando ou de
bicicleta para a escola e para todas as outras aulinhas da minha
infância, meus filhos sempre dependeram do carro ou outra
condução motorizada. Além disso, eu brincava de pique-esconde,
de amarelinha, de polícia-ladrão, de subir em árvores, de soltar
pipa, essas coisas. Passava pouco tempo em frente à televisão.
Computadores e vídeo games ainda não estavam inseridos no
nosso dia a dia.
Parece-me que isso vem mudando positivamente nestes últimos
anos. Não vou recorrer a dados estatísticos para confirmar,
porém, pelo menos na minha região, observamos que muitas
pessoas estão praticando atividade física de forma sistemática,
inserida em suas rotinas. Muitas empresas, inclusive, estimulam
seus funcionários a práticas mais saudáveis, como andar de
bicicleta, ou disponibilizam academias no próprio ambiente de
trabalho.
Mesmo com o avanço dos conhecimentos científicos que
identificou centenas de genes relacionados à obesidade e toda
uma complexidade de substâncias que interferem no referido
controle neuroendócrino da fome, saciedade e termogênese –
que, em última análise, controla a ingestão de alimentos – as
modificações de atitudes e hábitos que influenciam o peso
corporal continuam sendo essenciais no seu tratamento.
É aí que eu me proponho a interferir de uma maneira mais
enfática, mais filosófica, mais intuitiva, até mesmo mais
espiritualizada.
Atuar desta forma só me é possível porque disponho de tempo.
Pois, é verdade, a disponibilidade de tempo se torna fundamental
no trabalho que eu realizo e dentro da medicina, de maneira geral,
isto vem sendo um problema sério. Como atendo um pequeno
número de pacientes por semana, tenho tempo para ouvi-los,
para lhes dar a atenção de que eles precisam.
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Que bom seria se pudéssemos reunir pessoas como em uma
confraria. Já ouviu falar sobre os enciclopedistas franceses –
Rousseau, Diderot, D’Alambert, entre outros?
"… que se reuniam na casa de campo de d’Holbach. De
manhã, cada um permanecia no próprio quarto,
estudando. Durante a tarde se encontravam, cada um lia
para os outros aquilo que tinha escrito e, à noite,
dedicavam-se à música e ao entretenimento. Desse modo,
junto com um sistema de difusão do saber, aperfeiçoaram
também um método para incrementar a criatividade
científica. Um método possível graças ao fato de que esses
"lumi" não tinham qualquer preocupação de ordem
econômica ou prática."
Que bom seria se nós não as tivéssemos. Mil contas a pagar,
impostos e mais impostos, trabalho, aposentadoria, empregados,
dependentes, segurança e tudo mais. Mas a verdade é que nos
deixaram um legado precioso voltado para a cultura, para o saber,
para o cientificismo. Com certeza, a troca de experiências pode
muito nos enriquecer e temos que lutar contra a falta de
proximidade que existe hoje em dia, principalmente nas grandes
cidades.
Era isso que eu queria lhe dizer neste capítulo. Entrego-me,
assim, ao meu trabalho, de corpo e alma - inspirando-me na frase
introdutória deste capítulo - rendendo-me ao prazer de cada
conquista.

“O conhecimento torna a alma jovem
e diminui a amargura da velhice.
Colhe, pois, sabedoria. Armazena
suavidade para o amanhã.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Algo Mais
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Capítulo 2

Mesmo
assim

Mesmo assim
“Se você der ao mundo e aos outros o
melhor de si mesmo, você corre o risco de
se machucar. Dê o que você tem de melhor
mesmo assim."
Madre Teresa de Calcutá (1910-1997)

Sempre acreditei não ter vocação para médica, pelo menos na
concepção usual do que é exercer a medicina.
Não havia contado a ninguém a minha primeira noite de plantão
no Hospital Universitário até a primeira edição do Algo Mais. Não
exatamente porque me envergonho, mas por ter sido um
comportamento um tanto quanto inesperado e uma situação um
tanto quanto constrangedora. Como teríamos aulas durante toda
a tarde e já “emendaria” com o plantão noturno, saí de casa cedo,
levando pijama, escova de dentes e, pasmem, meu edredonzinho
que eu tinha desde o meu nascimento. Sempre prezei as minhas
noites de sono e aquela não poderia ser diferente. A minha colega
de quarto se espantou e disse:
— Você vai vestir o pijama? E se lhe chamarem no meio da
noite?
Parecia inconcebível para mim que os médicos dormissem com a
roupa do dia, dos atendimentos, roupa de hospital, assim como
era inaceitável o fato do curso exigir que nos expuséssemos a
noites de plantão e a aulas nas manhãs seguintes, sem o
descanso necessário entre as mesmas.
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E será que, por outro lado, estavam achando que poderiam me
chamar no meio da noite para uma situação de tamanha
emergência que eu não teria tempo de me trocar?
Certamente, como estudante de medicina, sentia-me
comprometida com eventuais atendimentos – afinal, era um
plantão curricular e eu não tinha exatamente opções de escolha,
mas emergências... Não existia nem mesmo uma sombra de
possibilidade de eu ser acordada no meio da noite e ter que tomar
atitudes rápidas como as requeridas numa situação deste tipo. Eu
nunca fui de raciocínio rápido nem mesmo de dia, muito menos à
noite, mas, com alguém num estado grave por perto, sou uma
daquelas que se sentem paralisadas, petrificadas, congeladas!
Embora não tenha sido considerado um ato de negligência –
inclusive porque eu não era a responsável pelo plantão – a gente
sabe que, de uma forma ou de outra, espera-se que a futura
médica seja capaz de enfrentar tais situações.
Enfim, depois de ter virado comentários e motivo de risos no
hospital inteiro, dormi de pijama, com o meu edredom e não fui
chamada durante a noite – entenderam que não iria adiantar
muito e ficariam sujeitos a terem que me socorrer também.
Meu primeiro paciente ambulatorial foi outra experiência
inesquecível, tanto para mim quanto para ele, muito
provavelmente. Um senhor já idoso, “da roça”, como se diz lá em
Minas, entrou na sala com a perna direita toda enfaixada. Depois
de me contar com detalhes a história da ferida que o incomodava
já há mais de um ano, era hora de dar uma olhadinha na lesão.
— Vamos tirar esta faixa? – disse, carinhosamente,
assistindo a cena a uma certa distância, precavida.
Ele foi calmamente desenrolando a atadura e, então, uma parte
da pele necrosada caiu. É, posso dizer que caiu no chão! Em
seguida, para o meu desespero, umas repugnantes larvazinhas de
moscas saíram “andando” pela sala e eu, literalmente, correndo
para o banheiro.
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Virei desta vez, de fato, situação de emergência. Até esqueceram
do paciente, coitado. Parece que ele foi embora sem que o
atendimento fosse concluído e não tivemos mais notícias do
pobre homem.
Numa outra ocasião, estava começando o exame físico de uma
paciente diabética e ela resolveu me mostrar a sua “lesãozinha”
no pé. Afinal, estava diante de uma médica. Diga-se de
passagem, era o tal do mal perfurante plantar: uma lesão
profunda, de difícil cicatrização. Foi ela me mostrar, peguei uma
cadeira para me sentar, pálida como uma cera:
— Doutora, a senhora é médica mesmo? – disse a
paciente, assustada, ao ter que me socorrer.
Tive ainda uma meia dúzia de desmaios em hospitais. Por sinal,
desmaio é comigo mesma por apresentar uma tal de síncope
neurocardiogênica, também conhecida como síndrome
vasovagal. Termos que parecem um tanto assustadores, mas, na
realidade, uma situação benigna, a causa mais frequente de
desmaios. É quando ocorre uma queda brusca da pressão
arterial, com ou sem diminuição da frequência cardíaca, devido a
uma disfunção dos nervos que controlam o coração e os vasos
sanguíneos, resultando na perda da consciência.
Outro dia foi até engraçado. Estava num almoço com a minha
família na casa de amigos. Em determinado momento, fui me
levantar e bati minha perna no pé da mesa. Foi uma dor tão
intensa que não deu outra. Só que, desta vez, percebi e avisei:
— Acho que vou desmaiar…
Ainda tive tempo de colocar as duas mãos delicadamente sob o
meu rosto ao cair sobre o banco de madeira. As pessoas
olharam, meio sem entender o que estava acontecendo. Parecia
brincadeira. Como eu não “voltava”, teve alguém que disse, ainda
tomado pela inércia diante do inusitado episódio:
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— É, acho que ela desmaiou mesmo!
Bom, nem “postura de médica” nunca tive. Imagino que você
deva estar pensando o que seria postura de médica. Não que os
médicos tenham um jeito específico de ser, de se apresentar, não
é isso. É que, quando não estou no ambiente de trabalho, mesmo
dizendo que sou médica, as pessoas ainda duvidam. Não pareço
médica, como ficou implícito numa situação que vivi
recentemente. Depois de alguns anos fazendo compras
semanalmente no mesmo lugar, recentemente ficaram sabendo a
minha profissão. Parece que o “doutora” que eles passaram a
usar ainda não soa muito natural. Eu insisto que não precisam me
chamar assim. Mas eles parecem preferir assegurar a atitude de
respeito.
Você deve estar curioso para saber porque escolhi a medicina,
afinal de contas! Vou lhe contar, meio rapidinho, porque é uma
história muito, muito longa e cheia de detalhes.
Aos quinze anos de idade, iniciei um quadro de anorexia nervosa,
caracterizado pela recusa em atingir e manter o peso mínimo
determinado para a minha altura e idade, amenorreia (ausência de
menstruação), um medo terrível de engordar e aquela neurose de
me sentir gorda o tempo todo, absolutamente dominadora,
incômoda e desconfortável. Uma terrível distorção da imagem
corporal. Cheguei a pesar menos de quarenta quilos, embora
nunca tenha ficado num estado clinicamente grave. Ainda assim
sentia-me gorda, irracionalmente gorda.
Quieta e lânguida numa tristeza que parecia mais antiga do que
eu mesma – como dizia um amigo de infância, inspirando-se num
livro da Clarice Lispector – refugiava-me nos meus estudos.
Adorava estudar. É verdade, uma coisa que sempre gostei e gosto
até hoje. Na quarta série do primeiro grau, tirei nota 10 o ano todo
em todas as matérias, exceto por um único 9,8 em Comunicação
e Expressão (como nos referíamos à disciplina “Português" na
época), acredita?
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No início do terceiro ano do ensino médio, ganhei uma bolsa de
estudos pelo excelente desempenho curricular e a mantive por ter
sido a primeira colocada durante todo o ano nas provas
preparatórias para o vestibular.
Mas vestibular para quê? Não sabia o que queria. Não queria
nada, na realidade. Simplesmente gostava de estudar por estudar,
qualquer coisa, mas sem objetivo.
Naquela época, não se questionava “não entrar para a
universidade”, porque se acreditava que, sem um diploma, jamais
se poderia ser alguém na vida. Para os diretores da escola era
interessante o primeiro lugar da medicina ou da engenharia, as
mais concorridas e eternas rivais na cidade onde eu morava.
Entretanto eu dizia que ia fazer psicologia, quem sabe educação
física, talvez história ou matemática.
Nenhuma coerência nas minhas escolhas, não é mesmo? Nem
me passava medicina pela cabeça, mas todos ao meu redor
comentavam que eu passaria em qualquer curso que escolhesse.
Por que não a medicina? Uma carreira tão promissora aos olhos
daqueles que percebiam os ganhos financeiros como o fim do
exercício profissional.
Médica, eu? Não tinha nada a ver comigo, eu pensava. Mas tanto
insistiram, que eu eventualmente cedi:
— Está bem, faço medicina.
Ainda mais depois que o meu pai – que também é médico, digase de passagem – ponderou:
— Minha filha, tem um mundo dentro da medicina. Você
não precisa trabalhar em hospital. Pode ser uma
pesquisadora, trabalhar em um laboratório, com genética,
por exemplo. Ou na área de exames diagnósticos, como
ultrassonografia, RX, essas coisas.
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Meu pai foi convincente o suficiente, embora tenha claramente se
posicionado que a escolha deveria ser feita não somente por
opção, mas também por vocação. No entanto meu estado
emocional não me permitia diferenciar bem uma coisa da outra.
Fui eu fazer o vestibular para medicina – que naquela época tinha
bem mais prestígio – e ainda passei em segundo lugar, um ponto
atrás do primeiro colocado. Acertei todas as questões de
matemática, física, biologia, história, geografia e inglês. Só errei
uma ou outra de português e de química.
Surpreendente ou não, foi assim que entrei para o curso de
medicina. Meio empurrada, sem vontade alguma, mas também
não tinha vontade de fazer nenhum outro curso, imersa na minha
depressão e falta de identidade.
Posso dizer que hoje eu exerço a minha profissão com bastante
tranquilidade, porque encontrei uma especialidade com a qual eu
me identifico, depois de ter percorrido um caminho
absolutamente tortuoso para chegar até aqui. Além do mais,
todos sabemos que caminhos tortuosos têm o seu mérito, não é
mesmo?
Entre tantos aprendizados, o tempo me ensinou que “vocação
para médica” vai muito além de não nos sentirmos bem diante de
uma situação de emergência. Envolve, principalmente, a vivência
de um relacionamento interpessoal carregado de emoções e
afeto.
Este capítulo, controverso que seja, revela a minha história com
todas as suas verdades e não deixa de ser um exemplo de
superação estreitamente relacionado à agregação de valores
importantes no exercício da medicina como “a arte de curar”.
Enfim, com todas as minhas dificuldades, tentei sempre dar o
melhor de mim. Criteriosa, exigente, idealista, em nenhum
momento manipulei os meus próprios valores, cedendo às
inseguranças e aos medos que me invadiam. É gostoso poder
dizer isso hoje.
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Agora, cada um dos próximos dez capítulos abordará uma
determinada conduta direcionada ao equilíbrio do peso corporal.
A ideia dos passos acaba se encaixando aqui, já que, como diz o
provérbio chinês:

“Mesmo a caminhada de mil milhas
começa pelo primeiro passo.”

Algo Mais
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Capítulo 3

Do lado de
fora

Do lado de fora
“Descubra quem você é e o seja de
propósito.”
Dolly Parton (1946-…)

Escrever este livro é a realização de um sonho: a casa numa
colina, de frente para o mar, a mesinha com o computador no
canto do quarto, o prazer dos momentos de reclusão e silêncio,
tudo exatamente como sonhei.
A serenidade da paisagem que entra através das amplas janelas
de vidro me invade. Gostaria que este momento não fosse
quebrado pelas tantas tarefas e compromissos cotidianos.
Interessante que a percepção de que era o momento de escrevêlo surgiu após a leitura do livro O Ócio Criativo, de Domenico De
Masi. Posso dizer que este livro me mostrou um novo jeito de
encarar a vida. Você logo entenderá o que estou dizendo.
A mensagem principal do livro é a de que “o futuro pertence a
quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como
obrigação e for capaz de apostar numa mistura de atividades,
onde o trabalho se confundirá com o tempo livre e o estudo”.
Enfim, o futuro será de quem exercitar o que o autor chama de
“ócio criativo”.
A gente tem que tomar muito cuidado com esta palavra: ócio. O
próprio dicionário nos diz que “ócio, ou ociosidade, é a qualidade
ou estado de quem gasta o tempo inutilmente”.
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Pois bem, é justamente desta ideia de que teríamos que nos
libertar. Com “ócio criativo”, o autor nos propõe que, quando se
considera trabalho, tempo livre e estudo, um não implica na
exclusão do outro.
Bem, definitivamente as coisas não acontecem por acaso! Nestas
últimas semanas, tudo foi favorecendo para que eu pudesse
passar horas e horas neste computador, escrevendo. Teve um dia
no consultório em que faltaram todos os pacientes, acredita?
Uma conspiração a meu favor! Foi quando me veio a ideia de
começar a escrevê-lo. Até o momento político do país, com toda
a crise de corrupção no governo (2005). Como ele me
favoreceria?
O descrédito, a desilusão, o assombro e a tristeza diante da
realidade absurda provocaram em mim uma certa apatia. Tinha
vontade de ficar debaixo das cobertas, assistindo às CPIs, e isso
me fez reduzir, de uma forma ou de outra, o meu ritmo de
trabalho. Cheguei a pensar que estava deprimida. Mas, como?
Não parecia depressão. Estava meio preguiçosa, é verdade, mas
sentia-me ótima! A minha aparente ociosidade – assim encarada
em circunstâncias normais, mas não sob o ponto de vista de De
Masi – parece ter despertado a criatividade que me levou a
escrever. Fechou, não? Ócio criativo!
Mas por que este livro fez tanto sentido para mim?
Nunca tive interesses verdadeiramente mundanos: status, poder,
dinheiro, essas coisas. Não que isso seja ruim. Muito pelo
contrário: acho admirável como algumas pessoas têm a
capacidade de buscar, com absoluta determinação, alcançar
estes objetivos.
Há alguns anos fiz uma regressão com uma psicoterapeuta e me
foi colocado que este meu desinteresse era decorrente de ser
muito evoluída espiritualmente. Duvidei um pouco, mas me
ajudou a me aceitar melhor.
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Segundo Norman Shealy e Caroline Myss em Medicina Intuitiva,
"a obtenção do poder terreno está ligada, em última
análise, ao desejo de ter e de exercer controle sobre todos
os aspectos da vida. É um substituto para um espírito
humano bem desenvolvido, cuja força está baseada em
uma profunda atenção à autoestima, à dignidade pessoal,
aos princípios espirituais e ao amor-próprio. Esse tipo de
poder não pode ser comprado. É conseguido através do
desenvolvimento da força interior e das qualidades do
espírito.”
Aparentemente em concordância com as colocações da
psicoterapeuta, não é mesmo? Afinal, onde estou tentando
chegar?
As pessoas, em geral, na sociedade industrial em que estávamos
inseridos até então – não mais, segundo De Masi – sempre foram
cobradas por resultados concretos de realização profissional,
traduzidos nos interesses mundanos que mencionei: status,
poder, dinheiro. Mais recentemente, títulos como mestrado,
doutorado e pós-doutorado, trabalhos publicados e outras coisas
mais passaram também a ter uma importância muito grande no
meio científico. Sentia-me na obrigação de almejá-los, causandome um certo conflito interior.
Em uma de minhas viagens, conheci um alemão – que mais
parecia um deus grego – e foi quem melhor me descreveu:
"You seem to be always floating along in your life."
Preferi colocar as palavras em inglês, porque a tradução não é
muito fácil, pelo menos com o sentido que a elas quero atribuir.
Floating along é o movimento das nuvens, se fazendo e se
desfazendo no céu, levadas pelo vento. Ele disse que eu parecia
estar sempre floating along em minha vida. Não sei se foi
exatamente um elogio, mas, eu gostei!
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Como uma pessoa do meu perfil se encaixaria na assim chamada
sociedade industrial? A sociedade do trabalho rotineiro, do
trabalho pelo trabalho, do trabalho pelo poder, do consumo de
massa. A sociedade do “ter”, mais do que a do “ser”. Deus, eu
não me encaixava de jeito nenhum!
Ler O Ócio Criativo foi me dar uma nova chance, redimensionarme, reposicionar-me agora na sociedade pós-moderna. Percebi
como se tivesse nascido na época errada – por mais ridículo que
isso possa parecer – identificando-me plenamente com este
“novo” modo de agir e de pensar. Estava à frente da minha época
e não sabia.
A sociedade pós-moderna, segundo De Masi, se compara ao
modo de viver dos gregos e dos romanos: “um modo de viver que
não era baseado na quantidade das coisas, mas na qualidade, no
sentido a elas atribuído”.
Isto caracteriza movimentos cíclicos da História da Humanidade,
em que períodos se voltam, com maior ou menor intensidade, ou
para o “ter”, para o progresso tecnológico, para o cientificismo ou
para o “ser”, para o “dar sentido”, para o viver em sua forma
plena. Este último tem muito mais a ver comigo, nem preciso
dizer.
Certamente existem aquelas pessoas que percebem a realidade
como se, realmente, não tivessem nenhuma opção na vida.
Aqueles que vivem uma realidade para quem estas palavras
soariam absolutamente descontextualizadas. Acredito que "ócio
criativo" não faria nenhum sentido para elas. Talvez me
dissessem:
— Suponho que você não tenha que sustentar uma
família, ou que nunca tenha passado fome, e que isto lhe
permite escapar desta relação com o trabalho que você
está descrevendo, do trabalho pelo trabalho.
Sim, ambas as suposições estão corretas.
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Asseguro-lhe que a minha realidade se encaixa nas colocações
de De Masi em seu livro, mas, tenho certeza, elas não
necessariamente fazem sentido para todo mundo. Eu mesma as
questionei inúmeras vezes. Existem pessoas que vivem realidades
tão duras e cruas que "ócio criativo", de início, não poderia lhes
dizer coisa alguma.
Há alguns meses conheci uma senhora com nove filhos. Um
deles, o mais novo, era cego. O menino parecia um anjinho, só
vendo! O filho mais velho, de vinte e poucos anos de idade, havia
sofrido um acidente de moto e estava tetraplégico sobre uma
cama, carinhosamente cuidado pela mãe. Sabe o que é isso?
Nem respirar sozinho a pessoa consegue mais. Seus olhos
pairavam tristemente num vazio distante.
Aquilo me impressionou tanto! O que poderia significar "ócio
criativo" para aquela senhora?
Foi aí que entendi que estes questionamentos não têm realmente
nenhum sentido para aqueles que não estão dotados de suas
plenas capacidades físicas e mentais devido às circunstâncias em
que vivem, como aquela pobre mulher.
No entanto, buscando uma visão mais ampla, mais evolutiva,
temos que entender a complexidade do pensamento, da vida, nos
diferentes períodos da história do homem.
Enquanto Aristóteles, filósofo grego que viveu de 384-322 a.C.,
dizia que “tudo aquilo que servia ao bem-estar material já tinha
sido descoberto, portanto, tornava-se prioridade dedicar-se ao
espírito”, Francis Bacon, filósofo, escritor e político inglês que
viveu de 1561-1626, inverteu este raciocínio e disse: “Chega de
filosofia e poesia, é hora de nos dedicarmos ao progresso da vida
cotidiana”.
Agora De Masi propõe que reproduzamos o modo de viver dos
gregos quando era possível ser feliz na "simplicidade", mas sem
a rejeição de todo o progresso tecnológico que atingimos.
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Imagino que você deve estar questionando o que isto tudo tem a
ver com manutenção ou adequação do peso corporal, de início o
tópico principal deste livro. Tem tudo a ver, sob o meu ponto de
vista.
O ritmo de vida que você impõe a si mesmo reflete diretamente
no seu bem-estar. Muitos pacientes relatam que não têm tempo
para fazer todas as refeições que lhes proponho. Alguns não
conseguem inserir a atividade física regularmente. Outros ainda
me parecem tão desestruturados que marcam a consulta e não
comparecem, nem mesmo avisam, como o exemplo
anteriormente citado na introdução deste livro.
Aliás, atualmente parece que as pessoas estão cada vez mais
sem tempo. Não será por falta de uma adequada estruturação do
seu dia a dia? Não será porque assumem compromissos demais?
Não será porque não estabelecem as suas prioridades?
Faz muito sentido as palavras de Arnaldo Jabor, quando
escreveu:
"Que estranho presente é este que vivemos hoje, correndo
sempre por nada, como se o tempo tivesse ficado mais rápido do
que a vida".
É verdade. Ontem mesmo tivemos uma reunião na escola dos
meus filhos – por sinal, já agendada desde o início do ano – e hoje
cedo, bem por acaso, perguntei a algumas mães de coleguinhas
das crianças o motivo de não terem comparecido. Todas me
deram, em síntese, a mesma resposta: falta de tempo. Mas uma,
em particular, porém, merece ser descrita.
— Correria, amiga! Dia da faxineira, tive que sair para
comprar as coisas para a festa do Pedro, costureira,
médico da Isadora depois do almoço, banco,
supermercado, encontro com o orientador do mestrado
para um café, natação das crianças e reunião da igreja à
noite. Sendo bem sincera, esqueci da reunião à tarde.
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Sério, como uma cidadã desta dá conta de tudo? Sob estresse,
certamente. E, provavelmente, comprometendo toda a vida
familiar.
Incrível que as pessoas, em geral, particularmente nas grandes
cidades, não têm tempo nem para “ir ao banheiro” depois do café
da manhã! A começar, tem um tanto de gente que deixou de fazer
esta refeição. Outro tanto simplesmente engole alguma coisa e sai
correndo – atrasado, mal começou o dia – inibindo o reflexo
evacuatório. Não é “do nada” que a constipação intestinal vem
sendo uma queixa cada vez mais frequente. Alguns pacientes,
mesmo adequando a dieta, a ingestão de água, a atividade física
e sem outros problemas clínicos que justifiquem o quadro,
mantêm a queixa. A simples inserção do hábito de ter dez ou
quinze minutos disponíveis depois de um adequado café da
manhã muitas vezes regulariza o funcionamento intestinal.
Já parou para pensar no trânsito das nossas cidades?
Absolutamente estressante! Parece que todo mundo está sempre
atrasado e sem paciência alguma. E as motos? Ziguezagueando
entre os carros, parecendo "competir com ninguém" para ver
quem chega primeiro ao seu destino!
Agora você. Será que não é do tipo que está sempre tentando
ganhar tempo? Aquela mãe que, ao deixar o filho na aulinha de
natação, aproveita para ir ao supermercado, ao correio e à
farmácia? Que fica lendo alguma coisa séria durante alguns
poucos minutinhos de espera? Ou aquele pai que quase não viu
as apresentações do filho na escola, nem mesmo no Dia dos Pais,
por não poder sair um pouquinho mais cedo do trabalho, por não
poder deixar de produzir?
Que tal, pelo menos de vez em quando, tomar um chá ou um café
bem gostoso enquanto espera o seu filho? Talvez até lendo
alguma coisa, mas nada que exija muito do seu raciocínio. Ou,
quem sabe, você, pai, que nunca fez isso, pegar o seu filho de
surpresa na escola, para ver o seu rostinho de felicidade? Ou não
fazer nada mesmo, deixar a vida passar, sem mexer no celular,
sem meditar, sem ter que produzir algo, simplesmente nada?
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Se achar que não, que tem que ser produtivo o tempo todo, bom,
neste caso você ainda está na época passada! Tem um monte de
gente assim, que não tem a percepção de que não precisamos
ser tão produtivos como a sociedade industrial nos propunha.
Nem imaginam que a produtividade pode, na realidade, até
aumentar depois destes momentos de ócio aparente.
Deve ter passado pela sua cabeça que existem aqueles que se
veem sem opção. Concordo plenamente, mas outro tanto de
gente tem opção, sim. Sei o que estou dizendo por que muitos
dos meus pacientes se encaixam dentro deste perfil. Quando lhes
proponho algumas mudanças, conseguem realizar efetivamente
uma reestruturação do seu dia e melhoram consideravelmente a
sua qualidade de vida.
É importante ter tempo para a família, para os amigos, para a
gente mesmo, para o lazer, para o nada, enfim, não nos
deixarmos ser totalmente envolvidos pelas circunstâncias da vida
moderna. Pode ter certeza que o ritmo alucinado, desenfreado
que nos foi sendo imposto não foi, de forma alguma, benéfico
para a nossa saúde. Que tal dar uma desacelerada? Reduzir a
marcha?
Este é o começo do nosso trabalho juntos, nosso passo número
1: rever o nosso ritmo de vida.
No semestre passado, meu filho de sete anos fez um trabalho na
escola com um livro muito interessante. Um livro que me fez
refletir bastante, chamado Lolo Barnabé, da Eva Furnari. Mais ou
menos assim:
"No tempo das cavernas vivia Lolo Barnabé, um homem criativo e
inteligente. Casou-se com Brisa e teve um filho, Finfo Barnabé.
Todos criativos e inteligentes. Durante o dia Lolo saía para caçar e
colher frutos. À noite, sentavam-se em volta da fogueira, assavam
a carne, cantavam canções e agradeciam a Deus pela beleza da
vida.
Eram muito felizes, mas nem tanto.
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Aí a autora começa a apontar as dificuldades. Tinham pouco
conforto e sentiam frio. Inventaram a casa, as roupas, a cama, o
colchão, o lençol, o cobertor, o travesseiro. Não gostavam das
roupas espalhadas pelo chão e inventaram o guarda-roupa. E
assim a história continua.
Foram inventando tudo: vassoura, mesa, cadeira, talheres,
sabonete, xampu, condicionador, creme hidratante, esponja de
banho, talco, papel higiênico, desodorante, cotonete, pente,
secador de cabelo, espelho, máquina de lavar roupa, secadora,
geladeira, freezer, micro-ondas, torradeira, sanduicheira, tudo que
você imaginar!
Volta e meia no decorrer do livro ela comenta: “Eram muito
felizes., mas nem tanto”, realçando a eterna insatisfação do ser
humano.
Lolo tinha muito trabalho e passava horas e horas do dia fora de
casa, inventando coisas. Sentia saudades de Finfo, que sempre
estava dormindo quando ele chegava. Inventou o telefone, mas
não resolveu, porque por telefone não dava para beijar e abraçar o
filho.
Criou a oficina porque passou a precisar de um espaço próprio
para trabalhar. Agora resolveu carregar Brisa para ajudá-lo. Assim
poderia chegar mais cedo em casa. Mas depois que chegavam do
trabalho ainda tinham que fazer todas as tarefas domésticas e
estavam cada vez mais estressados, briguentos, irritados. E
acabaram inventando a empregada e o salário-mínimo.
Como Finfo ficava sozinho o dia todo, sentia-se infeliz, não tinha
com quem brincar. Inventaram para ele a televisão, o sofá e o
controle remoto.
Criativos e inteligentes, sempre davam um jeito em tudo, mas a
coisa foi ficando de tal tamanho... a situação parecia um nó e eles
já não sabiam mais o que inventar. Pela primeira vez acharam que
não era o caso de inventar mais nada. Tinham criado aquela
situação e agora teriam que desfazê-la.
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Foram para o quintal, acenderam uma fogueira e sentaram-se ao
redor dela. Contaram histórias, entoaram canções e agradeceram
a Deus pela beleza da vida. Entenderam que tinham criado eles
mesmos aquela armadilha.
Criativos e inteligentes, eles com certeza achariam uma solução.”
Olha, demais o livro! Inclusive, muitíssimo bem escrito. Compre
para seus filhos, compre para você mesmo, dê de presente.
Pouco mais de trinta páginas escritas com tanta simplicidade e
tanta profundidade ao mesmo tempo. Ele resume de uma maneira
extremamente sutil o que estou lhe propondo.
Quero dizer que é o momento de “ser feliz e pronto”. Deixar para
trás o “ser feliz, mas nem tanto”.
Vamos resgatar um pouco da tranquilidade e da simplicidade de
outros tempos? Aprender com De Masi a filosofia desta nova era,
este novo modo de pensar e de viver?

“Tenha cuidado com os custos
pequenos. Uma pequena fenda
afunda grandes barcos.”
Benjamim Franklin (1706-1790)
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Capítulo 4

Do lado de
dentro

Do lado de dentro
“Faça do seu corpo e de seu espírito um
laboratório de experiências. Empenhe-se
em uma pesquisa profunda a respeito de
seu próprio funcionamento e examine as
possibilidades de fazer mudanças no seu
interior.”
Dalai Lama (1935-…)
Em nossa vida temos sempre alguns pontos de referência, não é
mesmo? Aquelas coisas que marcam, que ficam, que
transformam.
Em certa ocasião, li um outro livro infantil que teve este papel:
Matheus, o Gênio e a Princesinha, de Esther Cohen. É um livro
encantadoramente enriquecedor! Colocarei aqui apenas o trecho
de que mais gostei.
Mais ou menos assim: Matheus conversava com a Princesinha na
praia quando uma garrafa de refrigerante foi despejada aos pés
do menino por uma forte onda. A garrafa continha uma
mensagem do mar e ele, então, retirou a sua tampa. Uma fumaça
colorida no céu começou a crescer e, de dentro dela, um Gênio
se fez aparecer.
Seguem as palavras do livro:
"Sou um Gênio do presente
O único existente
Eu planto a verdadeira semente
Pois sou o espelho da sua própria mente.
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Há milhares de anos,
Viajo pelo Universo.
Transformando as pessoas,
Orientando-as em verso.
Posso apenas lhe apontar a direção
Da arrojada trilha da Transformação.
Saiba que, na verdade, você já conhece o caminho
Mas terá que percorrê-lo sozinho.
Tudo o que quiser, farei aparecer,
Desde que você faça por merecer.
Há três desejos que posso realizar,
Por isso, pense bem ao escolher.
Matheus, então, se encheu de coragem e disse:
— Eu desejo, grande Gênio, encontrar um tesouro.
— Pois muito bem, meu menino, então ouça:
Seu Tesouro será descobrir
Qual a sua Missão na Terra.
Faça tudo aquilo de que mais gosta
E jamais se esqueça desta proposta.
Cada vez mais perto seu Tesouro vai estar,
Se você estiver disposto a procurar.
Para encontrá-lo, a palavra mágica é Fazer,
Pois é somente com ação que as coisas começam a
acontecer.
— E qual é o seu segundo desejo? – perguntou-lhe o grande
Gênio.
— Quero aprender a voar – disse-lhe Matheus animadamente.
O Gênio sorriu radiante e continuou:
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Para Voar, é necessário entender o ar
Sinta como ele envolve o seu corpo
Respire fundo,
E deixe-se levar…
É fundamental sentir a leveza,
Que só quem está Feliz pode experimentar
Dessa maneira, tudo se torna possível
É só você Acreditar.
Matheus respirou fundo
E confessou que seu terceiro desejo era ficar transparente.
O Gênio permaneceu um instante em silêncio
E depois respondeu seriamente:
Para ficar Transparente,
Você precisa meditar
Deve aquietar seu pensamento,
Para deixar seu coração falar.
Você terá que desenvolver
O Amor puro como a água
Terá que conhecer o Tudo
Para, depois, se transformar em Nada".
Lindo, não é mesmo?
Veja bem: “Eu planto a verdadeira semente, pois sou o espelho da
sua própria mente.” Isto significa: nossa mente é que será capaz
de “semear” os verdadeiros processos de mudanças na nossa
vida. E do mesmo modo que é preciso preparar a terra para
depois plantar, aqui também, temos que trabalhar a nossa mente
para alcançarmos a transparência necessária. Mas como?
O próprio texto nos diz a resposta: “Para ficar transparente, você
precisa meditar”.
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A sabedoria do budismo nos ensina que meditar é entrar em
contato com o nosso eu mais profundo – um passo extremamente
importante na nossa caminhada.
Segundo o Lama Kalden, o primeiro ocidental a ser ordenado no
Tibete, “todos os males que afligem a sociedade hoje –
obesidade, estresse, depressão – existem porque as pessoas
estão ausentes de si mesmas, desconectadas. Falta prestar
atenção nelas mesmas.” (Revista Vencer, página 49. Ano IV. N43.
Abril 2003).
Observo isso frequentemente na minha prática clínica. É tanta
correria, tantos compromissos assumidos, tanta necessidade de
aprimoramento profissional, tantas metas a serem alcançadas do
“lado de fora”, que as pessoas não estão atentas ao “lado de
dentro”. Este é o momento de você ficar absolutamente ciente do
quanto é importante ouvir a si próprio.
Para isso, feche os olhos, solte as amarras. Liberte-se do que lhe
prende a expectativas, a exigências pessoais, culturais ou sociais
pré-estabelecidas, de tudo que, de uma forma ou de outra, lhe
gera ansiedades. Respire fundo e deixe-se levar.
Pense em como você vem trilhando os caminhos que a vida lhe
apresenta. Pense em vias alter nativas, em caminhos
desconhecidos, na necessidade e na possibilidade de mudança.
Olhe para dentro de si mesmo e vá recapitulando sua história,
seus hábitos desde a infância, a sua relação com a alimentação,
seus sentimentos mais profundos e inquietantes, tudo o que lhe
vier à mente. Este é o nosso passo número 2: uma proposta de
interiorização. De olhar para dentro de você mesmo. De repensar
a sua trajetória de vida.
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“Nunca ande por trilhas, porque
assim só irá até onde outros já
foram.”
Alexander Graham Bell (1847-1922)

Não se esqueça de que você tem pela frente uma longa jornada
para Ítaca, como todo mundo. Então, não tenha pressa. Se você
está com um quadro de excesso de peso, você sabe que ele não
ocorreu nem da noite para o dia nem do dia para a noite, não é
mesmo? Por que ansiar por revertê-lo tão rapidamente? Não
raramente pacientes querem perder em um mês o peso em
excesso que eles adquiriram ao longo de anos.
Inclusive a taxa de perda de peso não deve ultrapassar um quilo
por semana, ou seja, o emagrecimento rápido não é
recomendado. Ele favorece o conhecido “efeito sanfona” –
recupera-se o peso perdido e até mais! Além disso, emagrecer
demais em pouco tempo certamente envolve uma privação muito
grande. Traduzindo: sofrimento. Confie: o processo de perda de
peso pode – e deve – ser prazeroso.
Em certa ocasião assisti a um musical em Londres chamado
Time. Nele, aquele ator inglês já falecido, que tinha a voz mais
maravilhosa do mundo – Lawrence Olivier – era o Lorde do
Tempo: Akash. Uma de suas mensagens acompanha-me desde
então, diluindo as minhas ansiedades em relação à passagem do
tempo: “Tudo acontece exatamente no momento destinado a
acontecer.”
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Vou ser bem sincera: em determinadas situações acho muito
difícil entender e aceitar que existe uma intenção, algo que
justifique estarmos sendo submetidos a tanta dor e sofrimento,
mas a interiorização destas palavras, que tudo acontece por
alguma razão, representa uma postura diante da vida que pode
nos ajudar a superar as dificuldades mais facilmente.
Eu mesma já tive a nítida percepção de que tudo estava
desmoronando ao meu redor. Aos trinta anos de idade, médica
com especialização em Medicina Nuclear, depois de tanto, mas
tanto estudo, de um momento para outro, vi-me diante de uma
situação que me forçava a tomar outro rumo, profissionalmente
falando. Mas qual?
Mesmo que eu tenha vivido a angústia da incerteza, interiormente
eu acreditava existir alguma intenção naquele desencadear tão
pouco esperado. Hoje tudo o que me aconteceu parece ter sido
absolutamente necessário. Afinal, encontrei uma especialidade
que muito mais me realiza!
Portanto, no processo de adequação do peso corporal é
importante que você realmente adquira esta postura: acredite que
as coisas vão se resolver no seu devido tempo. A ansiedade em
relação ao peso – que é muito comum, por sinal – não vai ajudar
em nada. No entanto acreditar nisso não implica em passividade:
“É somente com ação que as coisas começam a acontecer”, disse
o Gênio, não é mesmo?
Terminando este capítulo, que as palavras de Joel Baker
(1941-1875) lhe inspirem um momento de reflexão:

“Visão sem ação não passa de um sonho.
Ação sem visão é só passatempo. Visão
com ação pode mudar o mundo.”
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Capítulo 5

Suas
escolhas,
seu destino

Suas escolhas, seu destino
“Mantenha palavras positivas porque suas
palavras tornam-se seus pensamentos.
Mantenha pensamentos positivos porque seus
pensamentos tornam-se suas atitudes.
Mantenha atitudes positivas porque suas
atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha
hábitos positivos porque seus hábitos tornam-se
seus valores. Mantenha valores positivos,
porque seus valores tornam-se seu destino.”
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Eu gostaria que você transferisse este contexto mais existencial
ao qual Gandhi se refere para a sua alimentação propriamente
dita e correlacionasse: suas escolhas alimentares tornam-se seu
destino. Coisa séria esta, não é mesmo?
Infelizmente “fazei do alimento vosso remédio” – palavras
proferidas por Hipócrates (460 a.C.–350 a.C.), considerado o pai
da medicina – ainda é um ensinamento muito pouco difundido na
nossa sociedade. Dentro do nosso contexto, torna-se
absolutamente atual.
É essencial que você se conscientize e defina suas escolhas
alimentares: nosso passo número 3.
Qual o caminho que você quer seguir? Você tem apenas duas
opções: uma alimentação mais natural ou uma alimentação mais
industrializada.
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Lembre-se de que estamos num mundo industrializado e não
estou lhe propondo voltar-se para uma alimentação 100% natural.
Entretanto ela pode ser predominantemente natural. Não é nada
muito complicado! Sua alimentação deve ser rica em:
• Temperos naturais, como alecrim, açafrão-da-terra,
cardamomo, pimenta, salsinha, cebolinha, hortelã, coentro,
cominho, louro, orégano, cravo, canela, alho, cebola, entre
outros;
• Frutas frescas e desidratadas;
• Hortaliças de cores variadas (verdes, vermelhas, amarelas,
alaranjadas, arroxeadas);
• Leguminosas: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja e
tremoço;
• Pseudocereais: trigo sarraceno, quinoa e amaranto;
• Tubérculos: mandioca, batata inglesa, batata salsa
(mandioquinha), inhame, rabanete, cenoura, beterraba e nabo;
• Cereais integrais: aveia, cevada, centeio, trigo, milho, arroz e
seus derivados;
• Fontes de gorduras saudáveis: azeite de oliva extravirgem,
abacate, castanha-do-Brasil (ou castanha-do-Pará), castanha
de caju, amêndoas, nozes, pistache, avelã, semente de
gergelim, tahine, amendoim, pasta de amendoim, semente de
abóbora, semente de linhaça, óleo de semente de linhaça,
semente de girassol, entre outras;
• Leites, queijos e iogurtes de origem vegetal.
É importante que sejam orgânicos e não transgênicos.
Veja que até agora só falamos em alimentos de origem vegetal.
Existe, inclusive, um termo bem atual para nos referirmos a uma
alimentação predominantemente de origem vegetal: plant-based.
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De fato, existe hoje uma enorme tendência ao vegetarianismo ou,
pelo menos, à redução de ingestão da carne vermelha. Mas se
não for vegetariano, temos ainda os alimentos de origem animal
que podem ajudar a compor uma dieta “ainda" saudável:
• ovos;
• carnes de aves (sem pele) e carnes vermelhas magras (boi,
porco, ovelha, vitela, coelho, búfalo);
• peixes e outros frutos do mar, como ostras, camarões,
mexilhões, caranguejos, lagostas, polvos, siris);
• laticínios: leites, queijos e iogurtes (vaca, ovelha, cabra,
búfala)
Eu mesma não sou vegetariana e adoro ovos, assim como carne
e iogurte de ovelha. Estes, entre os alimentos de origem animal,
são os meus preferidos.
Na minha prática clínica, não enfatizo o que não deve ser
ingerido, como os embutidos, que são alimentos altamente
processados e geralmente com alto teor de sal. Procuro ir pelo
“caminho bom”, como costumo dizer para os meus pacientes,
ressaltando os alimentos recomendados para a manutenção da
saúde e redução de risco de doenças. Apresento-lhe apenas uma
enorme lista de alimentos "de início saudáveis" e peço-lhes para
marcar aqueles que eles ingerem pelo menos uma vez por
semana, compondo um índice de variedade alimentar conhecido
como Recommended Food Score ou Escore de Alimentos
Recomendados. Por que eu disse “de início saudáveis”?
Porque a Medicina Genômica, ou seja, a Medicina do século XXI,
nos deixa bem claro:

"Nem todo alimento saudável é
saudável para você".
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Portanto, é preciso aprender a escolher e a combinar os alimentos
de modo que tenham uma repercussão realmente positiva na sua
saúde. Não basta que o alimento, em si, seja saudável. Ele tem
que ser bom para você!
E com estes alimentos saudáveis, você pode, então, começar a
compor a sua dieta saudável, que deve ter como atributos:
• Rica em alimentos frescos;
• Rica em alimentos orgânicos;
• Rica em alimentos bem coloridos;
• Plant-based;
• Boa variedade de alimentos de diferentes grupos (frutas,
hortaliças, leguminosas, tubérculos, grãos cereais, etc);
• Predominantemente anti-inflamatória;
• Rica em antioxidantes;
• Mais alcalina do que ácida;
• Adequada em calorias;
• Baixa carga glicêmica;
• Balanceada nas quantidades de macronutrientes (proteínas,
gorduras e carboidratos);
• Com predomínio de gorduras de boa qualidade
(monoinsaturadas e ômega-3) em relação às saturadas e
ômega-6;
• Pobre em alimentos altamente processados;
• Sem alimentos transgênicos.
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Se você não entende bem todos estes itens descritos, não tem
importância. O objetivo principal deste livro não é detalhar a dieta
e, sim, despertá-lo para o prazer de se alimentar saudavelmente.
Talvez com o tempo você se “liberte” de algumas más escolhas,
consciente e prazerosamente.
Mas o que é uma má escolha, não é mesmo? Complicado
abordar isso.
Em uma de minhas viagens de trem, conheci uma elegante
senhora francesa que viajava sozinha pela Europa. Identificamonos uma com a outra e, em pouco tempo, cresceu entre nós uma
intimidade que a despertou para me sussurrar os seus dois
segredos para manter a aparência jovem aos oitenta anos de
idade: deliciava-se com uma pequena barra de chocolate por dia
e lavava o rosto com água termal, deixando-o secar “ao vento”.
Por que estou contando esta história? Não que eu acredite que
comer chocolate possa ser algo parecido com uma fonte da
juventude, mas valorizo este tipo de "crença". Mal não faz – muito
pelo contrário! Sabemos que todas as nossas percepções
influenciam a expressão genética. Neste caso, certamente seu
prazer influenciava positivamente a expressão de seus genes.
Não posso deixar de comentar que lavar o rosto com água termal
é um cuidado extremamente prazeroso. Já experimentou?
Provoca-nos uma agradável sensação de calma, frescor e bemestar e facilmente se transforma num vício inofensivo.
Dentro do contexto "escolhas de alimentos", gostaria apenas de
deixar registrado aqui a minha lista de favoritos, aqueles
alimentos bastante estudados que podem compor uma dieta
anti-inflamatória - prioridade quando abordamos longevidade
saudável e bem-estar. Alguns destes alimentos são propostos
para compor a nutrição neuroregenerativa, um tópico mais
recente e essencial para um cérebro saudável, já que memória,
concentração, atenção, foco e rapidez de raciocínio são atributos
essenciais para uma boa qualidade de vida.
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• Cacau e chocolate amargo;
• Curcuma longa (açafrão da terra); e Crocus sativus (açafrão
verdadeiro);
• Canela;
• Frutas vermelhas e arroxeadas, como mirtilo, framboesa, amora,
cereja, açaí, groselha negra, physalis, maquiberry, entre outras;
• Maçã;
• Chá verde e outros chás derivados da Camellia sinensis;
• Uvas escuras e vinho tinto;
• Gengibre;
• Spirulina;
• Cogumelos, como shitake e shimeji;
• Alho e cebola roxa;
• Crucíferos e folhas verdes escuras, como couve, couve-debruxelas, brócolis, rabanete, repolho, couve-flor, nabo,
espinafre, agrião e rúcula;
• Peixes ricos em ômega-3: anchova, linguado, bacalhau, atum,
sardinha, arenque, cavala, truta;
• Abacate;
• Nozes e amêndoas;
• Azeite de oliva extra-virgem;
• Iogurte de ovelha.
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Minha sugestão: inclua diariamente alimentos desta lista, em
particular, as “berries" e, entre elas, o mirtilo. Sou fã do mirtilo e
agora, felizmente, temos a versão congelada orgânica disponível
por um preço acessível, ficando muito mais fácil incluí-lo na
alimentação cotidiana.
Contudo, é verdade: abordar a alimentação é algo extremamente
complexo e não é fácil escrever alguma coisa que faça sentido
para todo mundo. São tantos os fatores envolvidos: hábitos,
paladar, prazer, custo, disponibilidade de alimentos, tempo,
praticidade, fatores culturais, hereditários, metabólicos,
emocionais e até mesmo religiosos, filosóficos, entre outros. No
entanto, a proposta é simplificar.
Primeiro torna-se necessário entender que tudo na vida tem o seu
preço e que, muitas vezes, a gente ganha de um lado para perder
de outro. Por exemplo, nem sempre o que é mais prático é o mais
saudável. Você pode perder em praticidade e ganhar em
benefícios para a sua saúde. Se você priorizar demais a
praticidade, pode ser que estará escolhendo uma alimentação
mais industrializada, que não será a sua melhor opção.
Arrisco-me a dizer que algumas pessoas – conheço várias – ao
assumir menos compromissos, estariam optando por uma melhor
qualidade de vida, mesmo que isto implique em alguma perda
financeira. É o que eu faço: poderia estar numa outra situação,
profissionalmente falando, se me dispusesse a ficar mais horas no
meu trabalho. Todavia, a minha escolha tem um papel muito
importante: tenho um dia a dia tranquilo e sem correria.
Concluindo, em se buscando hábitos alimentares saudáveis,
torna-se necessário parar, refletir e tomar decisões.
Além do mais, você precisa estabelecer um planejamento objetivo
para alcançar as suas metas. Assuma um compromisso com você
mesmo para tanto. E vá caminhando, passo a passo.
Agora você já sabe: “fazer do alimento o seu remédio” depende
de fazer boas escolhas alimentares.
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Termino este capítulo com as palavras de William Shakespeare
(1564-1616) que, neste contexto, fazem todo o sentido.

“Você faz as suas escolhas e suas
escolhas fazem você.”
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Capítulo 6

Entre a
percepção e
a razão

Entre a percepção e a razão
“Não podemos ter senão opiniões incertas
sobre tudo o que sentimos ou percebemos
sensorialmente. Mas podemos chegar a um
conhecimento seguro sobre aquilo que
reconhecemos com nossa razão.."
Jostein Gaarder (1952-…)

Número de refeições é um assunto meio complicado de abordar,
mas regularidade é um assunto mais prático, mais conclusivo.
Observamos nitidamente as consequências da desestruturação
do planejamento alimentar na prática clínica.
Se estivesse dando um passo a passo bem objetivo para
adequação dos hábitos alimentares, talvez “não pule refeições”
fosse escolhido como nosso passo número 1. Entretanto estou
fazendo uma abordagem mais integral, mais filosófica, mais
charmosa e só agora vou falar sobre isso.
Embora fazer cinco a seis refeições não seja exatamente o nosso
próximo passo, preciso que você realmente se conscientize de
que este cuidado é indispensável no processo de adequação do
peso corporal.
O atual estilo de vida favorece uma conduta alimentar inadequada
e desequilibrada, irregular e desordenada, uma vez que certos
fatores definem a alimentação das pessoas mais do que a
necessidade biológica – modismos, publicidade, prestígio social,
condições de trabalho, falta de tempo, excesso de compromissos, entre outros.
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Vou descrever um dos padrões alimentares que verifico na minha
prática clínica, mais comumente em mulheres:
“Ela acorda sem vontade de tomar café da manhã ou
come “alguma coisinha”.
No trabalho, toma um café e come umas “bolachinhas”,
uma fruta ou passa sem nada até a hora do almoço. Nesta
altura, já começa a bater uma “fomezinha” (mas a fome
maior ainda está por vir).
Almoça “direitinho”. Algumas até conseguem comer
moderadamente e fazer boas escolhas.
Passa batido no meio da tarde, às vezes toma um café, um
chá ou um chocolate quente e chega lá pelas cinco horas,
aí que a coisa pega! Geralmente se vê extremamente
irritada - já não é mais “irritadinha”, o diminutivo fica de
lado e as coisas começam a ficar no superlativo - e dá
uma vontade incontrolável de “comer algum doce” (para as
mulheres na fase de TPM, a vontade fica enlouquecedora).
Na maioria das vezes, encontra um doce pela frente e o
“devora”, mas nem sempre tem alguma coisa para comer
por perto.
Chega em casa com uma fome desesperada e come,
come, come, desenfreada e compulsivamente.
Sente-se descontente, insatisfeita, apavorada porque não
poderia estar comendo daquele jeito. Afinal, precisa
emagrecer.
Ainda “belisca” mais um pouco antes de dormir (vendo
televisão ou mexendo no celular) e no dia seguinte acorda
sem fome (naturalmente). “Pula” o café da manhã,
achando que umas calorias a menos vão lhe ajudar a
emagrecer.
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Terrível engano. Esta distribuição dos alimentos ao longo do dia
só está complicando a vida "dela", como se a questão da enorme
disponibilidade e oferta de produtos industrializados neste mundo
globalizado já não lhe trouxessem problemas o suficiente para lhe
dificultar a vida. É um padrão invertido quando se considera a
sabedoria popular que diz:
"Devemos tomar café como um rei, almoçar como um bispo e
jantar como um mendigo."
Conhecer este ditado, quase todo mundo conhece, mas são
poucos os que o valorizam. Os chineses parecem que vão mais
longe ao afirmar:
"Devemos tomar café como um rei, almoçar como um mendigo e
dar o jantar para o inimigo."
Talvez os orientais tenham os seus motivos para ficar sem o
jantar, mas não acho que seja necessariamente a melhor opção.
Comer pouco à noite, no entanto, com certeza, é uma boa
recomendação.
Vamos ao nosso passo número 4: perceba sensorialmente o seu
bem-estar e reconheça-o com a razão. No nosso contexto, isto
significa correlacionar percepção e informação criteriosa, médica,
científica.
Assim: eu lhe dou uma informação, você a segue e observa o seu
efeito. Depois, consciente e objetivamente, chega às suas
próprias conclusões. Portanto, não é seguir por seguir: é seguir
porque concluiu que ela lhe faz bem.
Parece óbvio, não é mesmo? Mas, em geral, as coisas não
funcionam exatamente assim. Estou tentando torná-las mais
conscientes. É, exatamente isso. Para tanto, normalmente entrego
um texto muito interessante para os meus pacientes, retirado do
Guia de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP – Escola
Paulista de Medicina (Nutrição Clínica no Adulto):
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"A educação nutricional deve ser entendida como uma
forma de dar poder. Dar poder é aumentar a
capacidade de definir, analisar e agir sobre seus
próprios problemas. Possuir poder não é meramente
comportamental, no sentido de que as pessoas
começam a ter bons comportamentos (como selecionar
alimentos ricos em fibras) ao invés de maus
comportamentos (como ingerir excesso de gordura). É
cognitivo (o que o indivíduo sabe, pensa) e carregado de
valores. Se o cliente faz algo diferente, não o faz porque
alguém lhe disse para fazer, mas porque chegou a uma
análise da situação e decidiu que é importante mudar o
seu comportamento. O objetivo de dar poder não é
apenas fornecer algumas novas informações ou induzir
a um comportamento específico. É ajudar o indivíduo a
fazer suas próprias análises e, dessa forma, poder
decidir o que é melhor para ele."
Inspirado nas colocações de Sócrates, provavelmente, que
forçava o indivíduo a pensar e a agir por ele mesmo, afirmando
que o discernimento tem que vir de dentro.
Comece, então, fazendo um certo número de refeições por dia –
religiosamente – evitando sentir fome. Engraçado, isto não parece
nada demais, mas é uma das recomendações mais difíceis de
serem cumpridas.
Em seguida, é necessário iniciar o processo de compor
adequadamente as suas refeições. Mas como?
O mais importante é ter as suas referências qualitativas – sobre as
quais já comentei no capítulo anterior – e quantitativas. Considero
esta uma das informações que mais pode contribuir no seu
processo de adequação do peso corporal!
É fundamental que saiba as respostas para perguntas do tipo:
• Quantos litros de água devo ingerir diariamente?
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• Quantas porções de frutas e hortaliças devo ingerir ao longo do
dia?
• Qual o tamanho de uma porção de mamão papaya, de milhoverde, de arroz integral, de filé de peixe, de amendoim, de azeite
de oliva extra virgem?
• Quantas porções destes alimentos me seriam recomendadas
em uma determinada refeição?
• Qual deve ser a relação entre carboidratos e proteínas da dieta?
E assim continuamente. Inúmeras questões.
Naturalmente isto tudo funciona “mais ou menos”. As porções
não precisam ser matematicamente calculadas. Porém, a
referência quantitativa pode evitar que, por desinformação, você
acabe ingerindo um excesso de calorias que lhe será prejudicial.
Mesmo um leigo em nutrição precisa conhecer as respostas. As
referências quantitativas se tornam cada vez mais necessárias
diante da abundância de alimentos aos quais estamos expostos.
Já parou para pensar no que está acontecendo com as “porções
usuais” dos alimentos? Cada vez maiores! Veja só:
• em 1955, a porção de batata frita “padrão” do McDonald’s
pesava 68 gramas; hoje a porção correspondente pesa 198
gramas;
• em 1916 (ela foi criada em 1892), a garrafinha de Coca-cola
continha 192 ml; hoje existe a opção de 473 ml ou até mesmo
de 600 ml, como porção individual;
• em 1954, o hambúrguer “padrão” pesava 79 gramas; hoje o
mesmo hambúrguer passou a ter cerca de 122 gramas, sendo
que a maioria das pessoas prefere aqueles sanduíches que
contêm dois ou três hambúrgueres.
E a pipoca do cinema?
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Nos anos 50, o saquinho de pipoca dos cinemas continha
aproximadamente 74 calorias; hoje temos porções gigantescas,
verdadeiros “baldes” que contêm até 1.700 calorias.
Portanto, não tenha dúvida: as referências quantitativas são
inegavelmente necessárias no contexto atual. Tornam-se
essenciais para aqueles que fazem muitas de suas refeições em
restaurantes de comida a quilo: como têm muitas e muitas
opções, acabam pegando um pouco dos mais variados pratos,
excedendo na quantidade, enquanto a qualidade também pode
estar comprometida. Para complicar ainda mais as coisas, porque
a comida já foi pesada e terá que ser paga de qualquer forma,
embora já saciados, acham que têm que comer tudo, senão
estariam jogando dinheiro fora. Não é bem assim?
Não que eu considere os restaurantes a quilo uma opção
inadequada. Muito pelo contrário! O que está em questão é que
as pessoas precisam de referências quantitativas e qualitativas ao
se servirem.
Você também deve saber combinar carboidratos, proteínas e
gorduras adequadamente – um assunto longo e extensivamente
abordado nas minhas consultas, essencial para o seu bem-estar e
equilíbrio metabólico, que irá ajudá-lo a alcançar suas metas em
relação ao peso corporal.
Lógico que ninguém vai aprender isso tudo de uma hora para
outra. É o que se conhece como processo de reeducação
alimentar, que leva tempo para um sólido entendimento.
Enfim, não vou detalhar a dieta propriamente dita – existem mil
livros sobre o assunto. Uma série de outros cuidados ainda são
necessários. Este foi apenas um começo. O bom deste assunto é
que você não precisa acreditar “cegamente”. É só experimentar,
verificar os benefícios para a sua saúde e bem-estar e chegar às
suas próprias conclusões, “reconhecendo com a razão”, como
sugere Jostein Gaarder na mensagem introdutória deste capítulo.
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Capítulo 7

Linha de
equilíbrio

Linha de equilíbrio
“Não quero ter a terrível limitação de quem
vive apenas do que é possível fazer
sentido. Eu não: quero é uma verdade
inventada."
Clarice Lispector (1920-1977)

Há pouco tempo li um artigo na revista Vida Simples (edição 30,
julho de 2005) que achei muitíssimo interessante.
“Informações demais, escolhas demais por fazer. É, o mundo está
complicado. E vai continuar. Melhor então aprender a viver nele” –
diz a sua mensagem introdutória.
Após esta contextualização do mundo em que vivemos, o artigo
sensatamente nos propõe: descomplique. Em seguida ele
exemplifica um de nossos longos dias de escolhas:
Segunda-feira.
Você chega ao trabalho e é recepcionado por uma pilha
de jornais e correspondências sobre a mesa. Com medo
de jogar fora algo importante, você empurra tudo para
um canto (já abarrotado), depois você vê isso. Liga o
computador. Montes de e-mails o aguardam. Você olha
alguns e, sem poder decidir se quer respondê-los ou
deletá-los, deixa-os lá, na caixa postal. Nisso, lá se foi a
manhã. Um amigo chama para almoçar. “Onde vamos?”
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Depois de rodar por vários restaurantes – o japonês, o
italiano e até uma churrascaria – decidem ir a um selfservice, que tem mil opções.
Empanturrado depois de comer um pouco de tudo,
você se lembra da vontade de iniciar uma rotina de
atividade física. E então se entrega, sonolento, a pensar
no que fazer para se exercitar. Caminhar faz bem, mas é
chato... Nadar? Meio caro. Quem sabe ioga, para ficar
mais concentrado... Ou pedalar?
Antes que você consiga decidir, é hora de pagar a conta
e voltar.
Ao abrir a carteira, você lembra que precisa aplicar o
dinheiro que sobrou do mês passado. Liga para o moço
do banco: “Renda fixa é mais seguro, mas rende menos.
Ações rendem mais, mas tem que saber a hora de
investir, o risco é maior e depende de quanto tempo
você pretende deixar o dinheiro aplicado. Dólar, euro?
Tiro daqui e aplico ali? Depende de quanto paga de
CPMF e da taxa de administração do banco. CDB,
fundos, IOF.” Depois você decide.
No final do dia, vai ao shopping comprar um presente
para a sua mãe. Olha muitas vitrines, compra uma blusa,
mas fica na maior dúvida se fez a opção certa. Ao
chegar em casa, se joga no sofá, liga a TV a cabo e fica
zanzando pelos canais, sem conseguir se fixar em um.
“Preciso de férias”, você pensa. Mas dá preguiça só de
pensar em ter que escolher o destino, entre tantos
lugares que habitam seus sonhos. Melhor ir dormir.
No dia seguinte você acorda, chega ao trabalho e uma
pilha de jornais te espera…”
Deu para sacar a quantidade de informações disponíveis? A
quantidade de escolhas que temos que fazer a cada momento do
dia? Eu nunca havia parado para pensar nisso. E você?
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Hoje, realmente, para tudo se abre um leque de opções. “Já se foi
o tempo em que tínhamos três marcas de carro (Chevrolet, Ford e
Volkswagen), dois canais de TV (Globo e Tupi) e uma religião
(católica apostólica romana)”, diz o artigo.
Quando estamos “navegando” na internet, temos que selecionar o
que deve e o que não deve ser lido, o que é e o que não é
informação segura, sólida, verdadeira, o que presta e o que não
presta. Um exercício e tanto.
Com relação às escolhas alimentares, particularmente de
produtos industrializados, ocorre exatamente o mesmo: temos mil
opções. Uma variedade enorme de bolachas, salgadinhos de
pacote, macarrões, enlatados, congelados, iogurtes, queijos,
chocolates, sucos, refrigerantes, refeições rápidas, um tanto de
tudo.
Uma das coisas que o “descomplique” propõe é que devemos
fazer as nossas escolhas conscientemente e não ficar
questionando demais “o que não foi escolhido”. O empresário
comprou a blusa para a sua mãe, mas ficou em dúvida se tinha
feito a escolha certa. Do mesmo modo, tendemos a escolher um
sabor de pizza e ficar pensando nas outras cinquenta e uma
opções. Assim qualquer um chega exausto ao final do dia e, na
maioria das vezes, não sabe nem de onde veio tanto cansaço.
Aprenda, então, a se poupar, a poupar a sua mente. Caso
contrário, desde já lhe adianto, estará cada vez mais cansado,
mais “no limite”, mais esgotado, mais estressado e possivelmente
mais gordo! Ficou claro o motivo da ideia de descomplicar?
Todas as nossas buscas têm um objetivo em comum: atingir a
nossa linha de equilíbrio. Imagine você andando sobre uma corda
bamba, equilibrando-se o tempo todo. É bem isso. Tentamos
estar sobre esta corda a maior parte do tempo, mas sair dela é
previsto, é aceitável, é esperado, é humano, talvez até mesmo
necessário. Afinal, nada no mundo está parado, como nos
esclarece a física quântica e, desta forma, o equilíbrio também
está em movimento.
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Com relação a sua alimentação, para se manter nesta linha, você
deve conhecer as suas melhores opções alimentares, aquilo que
lhe é recomendado, que lhe dá a nítida percepção de bem-estar,
que mantém o seu peso ou que seja adequado para atingir as
suas metas. Se você sair dela, nenhum problema. O importante é
saber voltar e não se descuidar por muito tempo.
O que eu proponho é o seguinte: no dia a dia tenha uma
alimentação basicamente natural, evitando o excesso de produtos
industrializados e de má qualidade nutricional. Com isso, não
quero dizer monótona, repetitiva. Muito pelo contrário: varie
bastante. Deixe os excessos, os desvios para de vez em quando:
jantares especiais em comemoração a datas especiais, dias de
festa, durante uma viagem, alguns finais de semana (ou todo final
de semana, talvez). Você não precisa deixar de comer nada.
Apenas irá conhecer tudo aquilo que lhe direciona para a sua
“linha de equilíbrio” e tudo aquilo que lhe afasta dela. Um jogo,
bem isso. Como tudo na vida.
Este é o nosso passo número 5: buscar a sua “linha de
equilíbrio”. O que isto tem a ver com “a verdade inventada” de
Clarice Lispector?
O seguinte: a verdade não é a mesma para todo mundo. Fico
receosa de lhe dizer para “inventar a sua verdade”, temendo que
esteja lhe dando “asas” demais, mas, por mais que receba mil
recomendações sobre alimentação – inclusive as minhas – você
tem que levar em consideração a sua própria percepção.
Quero dizer que, de uma forma ou de outra, as coisas têm que
fazer sentido para você. Aliás, não apenas fazer sentido: você
deve ser capaz de realmente perceber os seus benefícios.
Não adianta você ingerir o abacate no café da manhã porque eu
lhe recomendei e achar que não lhe faz bem. Nem o iogurte antes
de dormir ou qualquer outra dica. Por isso, com bom senso e
ajuda de todas as informações científicas disponíveis, invente a
sua verdade, como que juntando os pedacinhos de uma colcha
de retalhos.
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Afinal, quando se considera o nosso bem-estar interior, mais
importa a realidade como a percebemos do que a realidade em si
mesma. Já parou para pensar nisso?
O que é mais determinante na vida de uma pessoa? Estar magra
ou se sentir gorda? Ser rica ou se sentir pobre? Ser bela ou se
sentir feia?
A realidade como nós a percebemos sempre vai ser mais
determinante, capaz de realmente influenciar a nossa percepção
de bem-estar e de felicidade.
Umberto Eco sabiamente escreveu o seguinte:
"Numa dada situação, em que alguém coloque a
Gioconda B ao lado da Gioconda A que está exposta no
Louvre, poderemos dizer que a Gioconda B é falsa
somente se conseguirmos provar que a Gioconda A é
autêntica. Dos falsos podemos nos defender muito bem;
basta ter claro o que é autêntico."
Quando se considera a alimentação, o autêntico depende da sua
percepção individual. O mais importante é você conhecer a si
próprio, entender o “fazer sentido” e buscar a sua “linha de
equilíbrio”, que o ajudará a viver melhor a cada dia. Não tenha
dúvidas sobre isso. Naturalmente, considere as informações
científicas disponíveis e vá tentando, sensatamente, adequar o
seu hábito alimentar ao que elas propõem, sempre navegando
entre a percepção e a razão.
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Capítulo 8

Rédeas
curtas

Rédeas curtas
“Uma nova filosofia, uma forma de vida,
não se dá por nada. É preciso pagar caro
por ela, e só a adquirimos com muita
paciência e grande esforço."
Fiódor Dostoiévski (1821-1881)
Na época em que escrevi o Algo Mais, estava bastante
familiarizada com rédeas e nelas me inspirei para dar o título a
este capítulo que tem uma relação estreita com a capacidade de
estar atento a si próprio.
Você já andou a cavalo? Sim ou não, deve saber que, quando a
gente encurta as rédeas, aumentamos o contato com o animal,
adquirindo uma maior sensação de domínio sobre o mesmo.
Assim fazemos com que seja mais fácil corrigir eventuais erros e
damos uma margem menor para que eles aconteçam. No nosso
caso, encurtar as rédeas significa manter controle sobre a
situação, sobre si mesmo.
Vamos objetivamente ao nosso passo número 6: não fique muito
tempo sem prestar atenção na sua própria percepção de bemestar, atento a possíveis desequilíbrios.
O que é muito tempo? Não sei. Mas é preciso ter uma certa
regularidade para parar um pouquinho e refletir se está tudo bem,
se você está dando o melhor de si mesmo, se está seguindo a
sua “Boa Estrada Vermelha”, como dizem os índios norteamericanos com referência a estarmos expressando os nossos
talentos e estarmos curando a nós mesmos e à mãe Terra. Talvez
uma vez por semana seja um bom começo.
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Por que uma vez por semana? Não mais do que uma referência.
Talvez você prefira não se descuidar por mais de três dias. Acho
que eu mesma não me descuido por mais de algumas horas. A
opção é sua. Mas uma semana é um tempo limite. Daí para
menos!
Acho importante que você estabeleça esta referência temporal. E
discipline-se. Algumas pessoas não se reúnem uma vez por
semana para jogar? Outras não costumam ir às compras nas
manhãs de sábado? Quase todo mundo tem alguma coisa que
faz semanalmente, mas poucos são aqueles que se propõem
“uma atenção especial a si próprios” pelo menos uma vez por
semana, não é mesmo?
Então, se você notar que tem alguma coisa acontecendo, que
está se sentindo mais ansioso do que o “normal” e, por isso
mesmo, está comendo demais, ou que seu peso já aumentou um
pouquinho... Bem, alguma coisa tem que ser feita sem demora.
Estou lhe propondo tomar algum tipo de providência dentro de,
no máximo, uma semana: aumentar a atividade física, reduzir a
quantidade de pão, deixar de comer uma sobremesa que você
gosta, ou seja, reduzir a ingestão de calorias e/ou aumentar o
gasto energético para voltar à sua linha de equilíbrio em relação
ao peso corporal.
Na realidade, você pode ter até referências diárias. Por exemplo,
se comeu “muito" no almoço, coma “menos" no jantar ou gaste
um pouco mais de calorias.
Pensando bem, comer “muito” no almoço e comer “menos” no
jantar são conceitos relativos. Isto se aplica às calorias, mas não
necessariamente às quantidades de alimentos.
Para isso você precisa entender o conceito de densidade calórica,
que é inversamente proporcional à quantidade de água nos
alimentos. Só para ficar bem claro: se a densidade calórica da
alface < sopa de vegetais < leite desnatado < maçã < feijão preto
< iogurte < pão branco < batata frita < bacon < manteiga, então a
quantidade de água é decrescente nestes alimentos.
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Assim, você pode ter duas refeições com o mesmo valor
energético e a mesma quantidade de gorduras, proteínas e
carboidratos, mas uma tem 700 g de alimentos, a maioria de
menor densidade calórica, enquanto a outra tem 320 g de
alimentos, predominando os de maior densidade calórica. Qual é
a mais indicada no processo de emagrecimento e, de maneira
geral, a mais saudável? A primeira.
Isto porque existe um gasto energético associado à digestão e
assimilação dos alimentos. Por isso mesmo, é importante
"emagrecer comendo", contribuindo para a manutenção de sua
taxa metabólica. O importante é fazer boas escolhas alimentares,
qualitativa e quantitativamente. Em outras palavras, você pode
comer até “mais” em quantidade, desde que mantenha o valor
energético da sua refeição adequado para as suas necessidades.
Portanto, uma das coisas que você deve interiorizar e levar muito
a sério é a seguinte: "uma indulgência requer sempre uma
compensação". Tudo sem sofrimento. Muito pelo contrário: você
estará feliz por estar se cuidando.
É só lembrar que pequenos excessos na ingestão calórica, se
repetidos, tendem a aumentar o peso progressivamente. É
verdade: com apenas 12 calorias a mais por dia, em um ano você
ganha 2 quilos. Ou ainda, se você ingerir 120 calorias a mais por
dia, em um ano você ganha 6 quilos. Difícil de acreditar? Pois é:
algumas bolachinhas a mais por dia, 6 quilos a mais em um ano,
caso a balança do equilíbrio energético não seja equilibrada de
alguma forma!
Os pais ainda devem ter o mesmo tipo de controle em relação a
seus filhos. Tenho visto crianças aumentando de peso e inúmeras
vezes os pais não parecem intervir adequadamente, apesar do
assunto já estar sendo bastante abordado na mídia. Com
frequência, mantêm-se atitudes inadequadas não mais do que por
desinformação. Não é comum uma mãe oferecer ao filho algum
tipo de alimento toda vez que ele chora ou presenteá-lo com
bombons quando se ausenta de casa ou volta do trabalho?
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Ela não tem a consciência de que, talvez, assim esteja
condicionando um “ato reflexo” de gratificação oral que poderá
persistir durante toda a vida. E quando não é a mãe, é o pai, a
babá, a avó, a tia, a vizinha, você sabe, todos aqueles que
buscam agradar ou acalmar a criança oferecendo-lhe alimentos.
Ou ainda, embora o filho se encontre numa fase em que é normal
comer pouco, a mãe faz malabarismos para aumentar a sua
ingestão de alimentos – às vezes até mesmo dando um
medicamento para abrir o apetite.
Mais complicado – ou tanto quanto – é quando se diz: “se comer
tudo, ganha sobremesa”. Quer dizer: a ingestão de alimentos está
sendo forçada, trocada por uma recompensa desejada, em nada
contribuindo para um adequado equilíbrio das vias da fome e da
saciedade desta criança.
Infelizmente, não raramente associa-se “criança cheinha a criança
saudável”, não é mesmo? De fato, a obesidade desfrutou durante
muito tempo de uma glória sem limites, pois era um privilégio dos
que dispunham de alimentos em abundância: os ricos, os
poderosos, os chefes de Estado. Obesidade significava riqueza,
poder, força, saúde. Há relativamente pouco tempo, com a
erradicação ou controle das doenças transmissíveis e o aumento
da expectativa de vida da população, que estes conceitos
evoluíram. Passou a ficar claro que a obesidade encurta a vida e
provoca ou agrava inúmeras enfermidades. Tornou-se necessária
uma mudança de paradigma: obesidade é doença.
Considerando a maior ou menor tendência ao ganho de peso,
quero ainda abordar três tópicos muito importantes:
Primeiro, quando a criança apresenta excesso de peso nos
primeiros anos de vida, entre dois e três anos, fica mais propensa
à proliferação de células adiposas (hiperplasia) ou ao
desenvolvimento de células embrionárias latentes, predispondo-a
à obesidade. Qual a responsabilidade que esta criança tem sobre
o que ingere nesta fase da vida? Não depende do que lhe é
oferecido? Não depende dos estímulos que lhe são dados?
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Calma, eu sei que tem muita coisa acontecendo, vários fatores
envolvidos, mas em hipótese alguma podemos colocar na criança
a responsabilidade pelo seu excesso de peso.
Segundo, existe um outro período de intensa multiplicação dos
adipócitos: imediatamente antes da puberdade. Nesta fase, da
mesma forma, os pais devem zelar para que seus filhos não
adquiram peso em excesso – o que teria profundas implicações
no desenvolvimento de um tipo de obesidade que tende a se
perpetuar, de difícil tratamento.
Terceiro, algumas referências se fazem necessárias para
adequação da ingestão de calorias com as mudanças
fisiológicas que vão se processando através dos anos.
Observamos frequentemente um aumento gradual do peso
durante a meia-idade. Isto porque a diminuição da taxa
metabólica basal – relacionada com a diminuição da massa
magra, do nível de atividade física e aumento da
quantidade de gordura corporal – resulta na diminuição do
gasto energético total e, portanto, das necessidades
energéticas com o avançar da idade. Se o indivíduo não
passar a comer menos ou fazer com que predominem os
alimentos de menor densidade calórica na composição de
suas refeições, ele irá tender, sim, ao ganho de peso.
Depois dos 35, 40 anos de idade, a necessidade de
redução de calorias geralmente passa a ficar bastante
perceptível. A ideia de manter rédeas curtas se encaixa
perfeitamente neste contexto. No entanto, após a meiaidade, muitas vezes segue-se um período de estabilização
do peso ou até declínio em idades mais avançadas.
Veja, eu dei destaque para este terceiro item porque, nestes
quase 15 anos desde que escrevi o primeiro Algo Mais, muita
coisa mudou. Eu não uso mais esta linguagem. Hoje sabemos
que podemos manter a saúde ao longo da vida, inclusive a massa
magra. Não aceitamos mais o declínio associado à idade como
algo inexorável, inevitável. Por isso que devemos escrever as
coisas com muito cuidado, porque o conhecimento está sempre
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em movimento, Enfim, é possível, sim, manter o seu metabolismo
ativo durante todo o processo do envelhecimento, recorrendo ao
conhecimento e tecnologia hoje disponíveis.
Desde pequeninas, tento dar algumas referências alimentares
para as minhas crianças.
— “Ah, coitadinhas...” – algumas pessoas já me disseram,
referindo-se a estarem sujeitas a restrições tão cedo na vida!
Sim, limites são limites. As crianças precisam de limites,
alimentares inclusive. Coitadinhas se estivessem com excesso de
peso! O interessante é que, com o tempo, eles mesmos passaram
a entender estes limites. Isto ficou bem nítido com estas palavras
do meu filho no supermercado:
— Mãe, tem uma coisa que eu sei que você não vai me dar,
porque gosta muito de mim.
— É mesmo, filho, pode falar... O que é?
— Sonho, mãe.
— É verdade. Eu gosto tanto de você, mas tanto, que não
vou lhe dar uma coisa frita e cheia de açúcar!
— Eu já sabia.
Ou seja, ele mesmo estabeleceu um limite que, da minha parte,
nem estava tão determinado assim. Poderia até dar um sonho
para ele, mas achei melhor concordar com o posicionamento que
ele próprio estabeleceu, reafirmando-lhe que, algumas vezes, a
negação é uma demonstração de amor.
Agora, não pense que eu vivo mergulhada em restrições. Vivo,
sim, moldada em referências. Eu também acho que comer é um
dos grandes prazeres da vida, como todo mundo – ou quase todo
mundo, talvez – e sempre tenho as saídas da minha “linha de
equilíbrio” – quem não as têm? Que tédio se não as tivéssemos!
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Bem nos disse Epicuro, que viveu no século IV a.C. na Grécia
antiga, explicando que era conveniente primeiro questionar o
prazer já que todo prazer constitui um bem por sua própria
natureza. Entretanto, nem todos devem ser escolhidos.
Há poucas semanas, uma paciente foi entrando no consultório e
dizendo:
— Não gosto de limites, de restrições, que me digam o que
não devo comer, já vou avisando.
Respondi-lhe, bem calmamente:
— Desculpe-me, com todo o respeito, mas provavelmente a
senhora vai continuar com excesso de peso pelo resto da
vida.
Ela se assustou com a minha resposta – eu também, para ser
sincera – mas o que dizer? No final da consulta, ela saiu toda
animada a rever os seus conceitos, entendendo que precisamos,
sim, de limites, de restrições. Existe um prazer inserido também
"em não ingerir aquilo que não nos é recomendado". Acredito ter
sido suficientemente convincente.
Numa outra ocasião, uma paciente me revelou, com muita
clareza, a situação em que um vazio existencial fazia com que ela
comesse exageradamente:
— Estou sempre recorrendo ao meu passado – mostrandome uma foto de quando ainda era magra – e ao que eu
gostaria de ser no futuro; o presente é um grande vazio que
eu tento preencher com comida.
Naturalmente levo em consideração o fato de nunca ter sido
obesa, reservando-me o dever de não julgar aqueles que vão
engordando ao longo dos anos. Tenho certeza de que somente os
obesos compreendem a dimensão do que é ser obeso.
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Questiono-me, porém: será que, despertada neles esta referência
temporal de atenção a si mesmos, não teriam como deter o
processo de aumento progressivo do peso? Sou super a favor
das pessoas terem uma balança em casa e se pesarem
periodicamente ao acordar, sem roupa. Nada de pesar com roupa
em balanças de farmácia. Sempre do mesmo jeito, no mesmo
horário e com a mesma balança.
Bom, seria uma tentativa, principalmente antes do paciente atingir
o patamar da obesidade. Depois, a complexidade dos fatores
envolvidos é muito grande. Embora este tipo de abordagem pode,
com certeza, ser útil para o paciente obeso, ele provavelmente
necessitará de medicamentos (embora eu não os prescreva),
suplementos dietéticos e outros recursos terapêuticos disponíveis
para auxiliá-lo na adequação do peso corporal, inclusive terapias
gênicas mais atuais.
Minha dica, então: rédeas curtas. Não deixe as coisas saírem do
seu controle. E mesmo que elas saiam, é possível reverter o
quadro, apesar de exigir, que paguemos “caro” por isso, com
muita paciência e grande esforço, como nos sugere Dostoiévski.
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Capítulo 9

Precisamos
de rituais

Precisamos de rituais
“O que é mais importante do que uma
refeição? Até o menos apreciador, seja
homem ou mulher, por toda a parte, não
encara a implementação e o progresso
ritual de uma refeição como uma prescrição
litúrgica? Será que a civilização não está
aparente nessas preparações cuidadosas
que consagram o triunfo do espírito sobre
um apetite voraz?."
Paul Valery (1871-1945))
No famoso livro de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, este
pergunta para a raposa:
— Que é um ritual?
— É uma coisa muito esquecida também – disse a raposa.
É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias;
uma hora, das outras horas.
A ideia é esta: inserir rituais na nossa alimentação para
acrescentarmos “algo mais”, traduzido em charme e prazer. Este
é o nosso passo número 7.
“Precisamos de rituais” é também o título de um dos capítulos do
livro As mulheres francesas não engordam, de Mireille Guiliano. As
palavras introdutórias acima foram da mesma forma usadas por
ela, enfatizando que, se conseguirmos inserir um ritual nas nossas
refeições, triunfará certamente o espírito sobre o apetite voraz.
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Você verá o quanto que isto poderá lhe ajudar na adequação ou
manutenção do peso corporal! Essa coisa de comer em pé,
comer assistindo televisão – geralmente a pessoa nem se dá
conta do quê e do quanto está comendo – não arrumar a mesa,
não curtir o prato em que você come e o copo em que você bebe,
pular refeições por falta de tempo, recorrer, de última hora, a fastfoods ou a disk-lanches, ao macarrão instantâneo ou ao café com
pão. O que é que tem de ritualístico nisso, no sentido mais
representativo da palavra? Que zelo é assim demonstrado pelo
ato de comer?
Talvez esteja sendo muito enfática, quero dizer, não que isso não
possa ser feito de vez em quando, mas acredito que, se muito
frequente, pouca valorização estará sendo dada às escolhas
alimentares.
Precisamos, sim, aprender a tratar cada refeição como algo
especial, inclusive com certo grau de formalidade. Assim como
temos que aprender a tratar cada dia como um dia muito
especial.
Dizer isto me fez lembrar de uma situação em que estávamos
almoçando num restaurante muito bem conceituado, que prepara
supostamente uma das melhores moquecas de peixe do país.
Estava realmente uma delícia! Só que eu me servi duas postas
pequenas, comi pausadamente e estava satisfeita. Alguém
comentou:
— Não acredito! Você está num dos restaurantes mais
famosos do Brasil, está pagando “caro” e vai comer só
isso?
Eu respondi que sim e que estava também pagando por aquele
momento.
Observe: pagando por aquele momento. Eu não precisava comer
até me empanturrar só porque a comida era boa e seria paga de
uma forma ou de outra, comendo ou não. O momento era
especial e, de certa forma, estava sendo pago por isso.
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É apropriado enfatizar que isso de inserir rituais não tem uma
relação direta com o poder aquisitivo – acredito que este possa
ser um de seus questionamentos. As refeições mais simples
podem ter nelas incutidas o espírito ritualístico. Charme é
decididamente uma palavra-chave neste contexto e não depende
de gastos extras que vão sobrecarregar o seu orçamento.
Recordo-me de uma das minhas madrinhas de casamento que,
em certa ocasião, convidou-me para “jantar fora”. Combinei de
passar na sua casa por volta das oito horas da noite. Quando lá
cheguei, a minha surpresa: diante das suas limitações financeiras,
jantar fora significava criativamente colocar as mesas no jardim de
sua casa. Achei uma graça! A lua e as estrelas emolduraram o
ambiente carinhosamente preparado para me receber,
preenchendo a noite com tal encantamento que hoje, depois de
tantos anos, ele ainda é perceptível.
Há poucos meses, oferecemos um jantar em nossa casa.
Preparamos uns arranjos para colocar sobre as mesas. As
crianças pegaram flores de bouganvilles no quintal e colocamos
as pétalas em pequeninos potes com água. Ao cair da noite,
ainda acendemos velas flutuantes. Posso lhe dizer que foi uma
noite mágica. Estava tudo tão lindo! Os meus filhos, por sinal,
adoram acender velas – meio coisa de criança mesmo. “Dá
emoção” – diz minha filha, com o seu jeitinho doce e espontâneo
de ser. Não é esta a proposta?
Outra coisa que as crianças adoram é brindar. Estamos sempre
brindando: à beleza da vida (como Lolo Barnabé), à oportunidade
de estarmos reunidos, à vitória do Flamengo, não importa a quê.
Brindamos geralmente com suco integral de uva (sem água e sem
açúcar) em pequenas taças de cristal – mais charmosas para
brindar. Não acha que este seja um cuidado interessante para
diluir ansiedades, expandir o momento da refeição com “algo
mais”, já que normalmente focalizamos somente no ato de
comer?
Em um destes últimos finais de semana, fizemos uma festa do
pijama aqui em casa e um tanto de crianças ficou para dormir. No
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dia seguinte, brincavam alegremente no parquinho, andando de
skate, de bicicleta, algumas dançando, outras correndo, só
vendo! Chamei-as para almoçar e vieram todas. Aquele alvoroço!
Os meus filhos, então, lhes convidaram para brindar. De um
momento para o outro eram um único grupo, coeso, unido através
daquelas taças se tocando, se entrelaçando, compartilhando uma
única emoção. Foi surpreendente observar aquela agitação toda
se desfazendo no simples ato de brindar.
Outro aspecto interessante é lidar com as cores dos alimentos.
Os chineses há muito já diziam que a composição dos pratos
deve agradar aos olhos e ao coração. Pois, é verdade! Certos
fitoquímicos conferem não somente as cores maravilhosas, mas
também propriedades benéficas aos alimentos. Você certamente
já os conhece, tais como:
• licopeno, que dá a cor vermelha ao tomate, à goiaba vermelha,
à melancia e ao morango, relacionado principalmente com a
diminuição do risco de câncer de próstata;
• betacaroteno, com sua atividade anticarcinogênica e protetora
cardiovascular, que dá a cor alaranjada à cenoura, à moranga,
à abóbora, à manga, ao pêssego, ao mamão e ao damasco,
também encontrado em grandes concentrações em folhas
verdes-escuras como o espinafre e a couve;
• antocianinas, potentes antioxidantes com o mesmo papel de
redução de risco de doenças crônicas, que dão a cor arroxeada
ao mirtilo, à berinjela, ao açaí, à cereja, à amora, às uvas e ao
vinho tinto.
Acredite que não há como resistir à beleza das cores na
alimentação depois de ser “tocado” por elas.
Também nunca se descuide de levar em consideração a relação
custo-benefício. Valorizar a qualidade pode custar um pouquinho
mais caro em algumas situações. Sua saúde está em jogo! Com
relativa frequência algumas pacientes revelam gastos importantes
com roupas, joias, viagens, mas acham caro comprar o mirtilo,
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frutinha poderosa, uma das mais importantes da nutrição
neuroregenerativa. Bom, tudo depende de quanto você quer – e
pode – investir na sua alimentação.
Pense bem: a partir do momento que você estiver “investindo” –
literalmente – no que ingere, todos os benefícios de uma dieta
que atue na prevenção de doenças se reverterão na manutenção
da sua saúde e bem-estar – menos gastos com médicos, exames
diagnósticos e medicamentos, com certeza!
Agora vamos imaginar o seguinte:
Você está esperando o marido para jantar – ou a esposa,
quem sabe. Já havia deixado preparada a anchova recheada
com farofa de camarão. Coloca-a para assar. As folhas de
alface, de rúcula, os tomates, as cenouras, os pimentões
vermelhos e os morangos já haviam sido antecipadamente
lavados, logo após terem chegado da feira (rotina básica).
Prepara uma linda salada com estes ingredientes e um
punhadinho de uvas-passas, deixando o azeite de oliva
português e uma garrafa de vinho tinto reservados.
Coloca uma toalha limpinha e dispõe os pratos e as taças de
vinho carinhosa e cuidadosamente sobre a mesa.
Acende uma vela e deixa tocando uma música gostosa, bem
relaxante, uma de suas preferidas.
Quando ele chega, o jantar já está pronto. Sentam-se à mesa,
brindam por qualquer motivo e saboreiam a refeição.
Terminam conversando no aconchego do sofá da sala e
bebericando prazerosamente uma xícara daquele chazinho
gostoso que “acalma a alma”, que faz companhia e substitui
um doce!
Que achou da minha refeição ritualística?
Viu? Nada muito complicado!
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O camarão está caro demais? Bom, um pouquinho só já resolve.
Ou faz outra farofa qualquer. Aproveite o peixe da safra,
fresquinho, mais saboroso e com o melhor preço. Vinho também
não é nenhuma extravagância hoje em dia. E se não tiver alguém
para dividir este momento tão prazeroso, faça-o em sua própria
companhia. Por que não?
Enquanto morei com uma família inglesa, depois do jantar
sentávamos na sala de estar para ler, silenciosa e
descompromissadamente. Pouco tempo depois, chegava a dona
da casa com o chá, que tomávamos com imenso prazer,
compartilhando aquele momento tão especial do dia. Bom
exemplo de um ritual. Gostávamos também de montar quebracabeças de 1.000, até 1.500 peças. Uma distração e tanto!
Parecia que conseguíamos nos distanciar de qualquer
preocupação mundana.
O dono da casa gostava tanto da minha companhia, que, pouco
antes de morrer devido a um câncer de próstata metastático,
enviou-me uma passagem de avião para eu ir passar o Natal com
eles. Seu último Natal. Reuníamo-nos naquelas noites frias do
inverno londrino perto da lareira com os nossos chás e quebracabeças e parecia que aqueles momentos de desconexão
conseguiam aliviar as dores ósseas que lhe causavam tanto
desconforto e sofrimento. Deram-me 36 presentes naquele
inesquecível 25 de dezembro de 1990. Hoje mesmo, bem por
acaso, deparei-me com um deles: um livrinho chamado A modern
book of hours e foi ele justamente que me trouxe estas
recordações.
Você teve oportunidade de ler o livro As mulheres francesas não
engordam? Um best-seller! A principal mensagem que ele me
passou foi o charme francês inserido em seus hábitos. Uma
paciente me disse que o “incorporou” (literalmente tomou corpo)
e estava muito feliz com o seu novo estilo de se alimentar. Tive
que rir ao vê-la contar as suas conquistas.
Vamos procurar, então, aperfeiçoar os hábitos tradicionalmente
franceses que têm lhes rendido uma boa reputação.
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Termino com palavras de D. Hélder Câmara (1909-1999):
"Agora que a velhice começa, preciso aprender com o
vinho a melhorar envelhecendo, e sobretudo, escapar
do perigo terrível de, envelhecendo, virar vinagre."
Uma boa dica! Bem francesa, por sinal, já que temos os franceses
como grandes apreciadores de um bom vinho.

Algo Mais

89

Capítulo 10

Disciplina

De corpo e alma
“Não há dificuldade que o amor não vença;
doença que o amor não cure; porta que o
amor não abra; obstáculo que o amor não
transponha; muralha que o amor não
derrube; pecado que o amor não redima."
Emmet Fox (1886-1951)

Não há obstáculo que o amor não transponha. Pois bem, a
disciplina, de início, parece um grande obstáculo, mas o amor a si
próprio irá lhe ajudar a vencer esta aparente dificuldade.
O filósofo inglês, John Locke, considerado o pai da disciplina,
falava em “corpo em forma e espírito disciplinado”. A disciplina
por ele proposta era uma espécie de alicerce interior – na
realidade, uma atitude diante do mundo – e não apenas um
processo instrutivo e punitivo. Para ele a disciplina era uma
ferramenta de crescimento, pois a mente só é capaz de crescer,
de se aprimorar, quando disciplinada para este objetivo. Portanto,
ela não tem a rigidez de um fim em si mesma: deve ajustar-se
continuamente às suas necessidades, evoluindo com você e
trabalhando a seu favor.
O psiquiatra Tom Chung afirma: "A disciplina tem a ver com
caráter, cujos valores incluem integridade, responsabilidade, visão,
capacidade de definir e realizar objetivos. É uma força moral que
leva o indivíduo a fazer o que tem que ser feito. Você tem uma
visão sobre o que pretende realizar, define o que precisa ser feito
para conseguir o seu objetivo, assume o compromisso com sua
causa e simplesmente faz. Isso é agir com disciplina."
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O budismo recomenda a meditação como estratégia para
disciplinar a mente. Mas, veja bem: a ideia que se tem de pensar
em um campo com flores e borboletas como meditação é errada.
Meditar, como disse antes, é entrar em contato consigo mesmo.
Separar o bom do nefasto. Trazer a mente mais clara para o
cotidiano, levando-a à transformação, à calma, à serenidade.
É preciso olhar para si mesmo com carinho, como se cuida de
uma planta.
O Lama Kalden, o mesmo que mencionei no capítulo Do lado de
dentro, ensina o seguinte exercício:
"Na hora de dormir, sente-se na cama e traga presente
tudo o que fez durante o dia com sinceridade. Tudo
mesmo. Avalie. No final, traga à sua mente a grande
amiga: a morte. Se uma situação o aflige ou o irrita,
pense: se eu morresse agora, isso teria importância?
Este tipo de meditação leva à disciplina, a uma mente
mais ativa."
Demais essa de chamar a morte de amiga, não acha? Tanta coisa
que nos chateia ou que nos irrita parece tomar um significado tão
menor do que no exato momento em que ocorrem quando as
comparamos com a morte.
Estou lendo um livro chamado Não leve a vida tão a sério, de
Hugh Prather, que tem muito a ver com isso. Logo no início do
livro ele nos coloca:
"Os problemas nos atingem na medida da nossa
preocupação. A chave para se alcançar a fluidez, o
repouso e a liberdade interior não é a eliminação de
todas as dificuldades externas, mas, sim, o desapego ao
padrão de reação a essas dificuldades”.
Que coisa mais interessante! Pense no nosso cotidiano, no tanto
de coisas que nos afligem de alguma forma. No trânsito, nem se
fala! Mesmo com as pessoas que convivemos dentro de casa.
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Vou lhe dar um exemplo: se eu sei que ainda vou encontrar tênis
jogados pela casa mais umas quinhentas e não sei quantas vezes
até as minhas crianças entenderem que isso não se faz, que me
adianta reagir com irritação e impaciência ao me deparar com a
mesma situação? Não quero dizer que não vou corrigi-los, educálos, mas devo me preparar interiormente para não apresentar uma
reação indesejada. Por outro lado, num destes momentos
estressantes, o que sentiria se fizesse aquele questionamento:
“Se eu morresse agora, isso teria importância?”
Nem tanto, não é mesmo? Realmente as coisas tomam uma outra
dimensão quando nos deparamos com a ideia da morte.
Recentemente vi-me numa dessas situações em que este
questionamento conduziu-me a não me estressar tanto com uma
coisa que me chateou. Havia marcado vários encontros com uma
determinada pessoa. Em todos, ela não compareceu. Estava a
caminho para o próximo encontro, tentando confirmá-lo pelo
celular, como combinado. Nada! Nenhuma resposta. De início,
achei que teria que falar alguma coisa. Senti-me indignada com o
seu descompromisso. Neste exato momento, lembrei-me das tais
palavras: “Se eu morresse agora, isso teria importância?”
Sem exagero, foi como se a chateação toda tivesse evaporado. É,
evaporado, desaparecido num piscar de olhos ou coisa parecida.
“Não – conclui – era um probleminha pequeno demais para eu me
estressar daquela forma!”
Precisamos, sim, buscar o sentido, por mais “sem sentido” que
tudo possa nos parecer em determinados momentos e encontrar
novas trilhas no nosso caminho rumo à sabedoria, ao
entendimento, “rumo à Ítaca”.
Tudo isto para nos estruturarmos a fim de efetivamente
buscarmos satisfazer os nossos anseios e atingir as nossas
metas, inclusive em relação ao peso corporal. O amor a si próprio
é a essência da busca. O ponto de partida. Acredite que é
possível se superar.
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A minha história alimentar também é um exemplo de superação.
Foram quinze anos da minha vida me alimentando "muito mal" –
dos 15 aos 30 anos de idade – e mais outros cinco me
alimentando "mal". Só para você ter uma ideia do grau da minha
inadequação alimentar, vou lhe contar algo difícil de acreditar.
Tenho documentado em um dos meus diários de adolescente
que, num determinado dia, ingeri não mais do que uma fatia de
mamão no café da manhã, um quibe no almoço e um pratinho de
chuchu refogado no jantar. Como eu conseguia me manter em
pé? Também não sei!
Quando engravidei, aos 31 anos de idade, iniciei um processo de
mudança. A gestação realmente teve o poder de me ajudar a
superar a anorexia. Contudo, deparar-me com a Nutrologia aos 35
anos foi realmente um novo caminho: passei a enxergar a luz no
fim do túnel.
Fui gradativamente aprimorando os meus hábitos alimentares e
sentindo-me cada vez mais equilibrada, inclusive sem a
desesperadora vontade de comer doces – uma queixa muito
frequente nos consultórios médicos.
Passei a combinar pequenas porções de gorduras saudáveis e/ou
de proteínas com a ingestão de carboidratos. Porém, abordar
este tema seria detalhar a dieta, que não é o foco deste livro.
Posso lhe adiantar o seguinte: os pacientes que emagreceram
seguindo a minha orientação disseram que o fizeram sem sentir
fome. Particularmente acho isso muito bom, apesar de dizerem
por aí que “a fome é o melhor tempero”. Pode até ser, mas uma
vez ou outra. No dia a dia, acredito que o melhor mesmo é manter
o equilíbrio metabólico comendo pouco, em intervalos
relativamente curtos, evitando sentir fome.
Por fim, tornei-me bastante disciplinada em relação ao aumento
da variedade alimentar – importante parâmetro de adequação
nutricional. Isto é uma coisa que tem que ser trabalhada aos
pouco e também se torna extremamente prazerosa com o tempo.
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Depois de tudo que eu lhe falei, não há como “escapar” desta
proposta: discipline-se! Este é o nosso passo número 8.
Comece já. Fique atento a rever o seu ritmo de vida, a entrar em
contato consigo mesmo antes de dormir, à qualidade e variedade
alimentar, a ter definidos os seus dias de ir às compras, a não
pular refeições, ao tamanho das porções, à combinação dos
alimentos, à sua linha de equilíbrio, a manter as rédeas curtas, à
inserção de rituais, tudo que abordamos, assim como disciplinese em relação à atividade física, assunto do nosso próximo
capítulo.
Agora quero falar um pouquinho sobre a importância da boa
qualidade do sono para a saúde. Em seu livro, A semente da
vitória, Nuno Cobra nos diz:

“Respeite seu corpo no sono que
relaxa, solta, predispõe, organiza os
hormônios, elimina os excessos,
recompõe todas as células do nosso
organismo, liberta o inconsciente
para o encontro com a energia
universal. Sono sem barulho, sem
interrupções, sem telefone, com cama
macia, lençóis de algodão, paz,
silêncio, tranquilidade.”
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Suas palavras não têm tudo a ver com prazer, com charme, com
inserção de rituais, com zelo, com amor, com disciplina?
Não é nada fácil escrever sobre o sono. Eu observo muitos
padrões diferentes na minha prática clínica. Também sobre este
assunto é difícil escrever algo que faça sentido para todo mundo.
Mas uma coisa é certa: dormir bem significa, no mínimo, acordar
bem.
Vou lhe passar algumas recomendações que tenho o costume de
abordar com os meus pacientes e que podem lhe ser úteis –
particularmente para aquelas pessoas que sofrem com problemas
de insônia. Mas, lembre-se, devemos sempre considerar as
particularidades individuais, sem falar daqueles que, por opção ou
sem opção, trabalham no período noturno.
Então, para ter um sono de boa qualidade, crie um ambiente bem
relaxante na sua casa depois do anoitecer: nada de muitas luzes e
muito barulho, como nosso homem primitivo que se recolhia na
escuridão das cavernas ao cair da noite. Prefira luzes indiretas e,
eventualmente, com todo o cuidado que se faz necessário, um
jantar à luz de velas pode ser bastante inspirador. Se gostar de
ouvir uma música neste horário, prefira as mais relaxantes.
Faça refeições leves, evitando dormir com fome ou com sede.
Evite total ou parcialmente a cafeína após as 16 horas por ser
estimulante, encontrada no café, no chá preto, no chimarrão, até
mesmo nos refrigerantes à base de cola em excesso. Porém, o
grau de estimulação que um indivíduo experimenta após a
ingestão de cafeína é muito variável e deve ser levado em conta.
Esqueça o cigarro. Bom, você deve esquecê-lo de qualquer jeito!
Mas, no nosso contexto, é porque a nicotina tem o mesmo efeito
estimulante no organismo.
O excesso de bebidas alcoólicas também pode ser prejudicial,
porque o álcool deixa o sono mais leve e entrecortado.
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Mexa-se: os exercícios físicos aumentam a quantidade de sono
profundo, mas escolha uma atividade leve antes de dormir: ioga
ou alongamentos, por exemplo. Exercícios mais vigorosos devem
ser feitos, de preferência, pela manhã.
Um banho bem gostoso é uma boa opção para o final do dia até
uma hora antes de ir para a cama. Já experimentou passar
sementinhas de maracujá pelo corpo? Não que isto tenha
exatamente o mesmo conhecido efeito calmante desta planta,
mas, simplesmente por ser algo meio ritualístico, acaba inserindo
prazer e relaxamento, além de deixar a pele bem macia.
Um pouquinho de TV, tudo bem, mas não é recomendado o uso
de TV no quarto de dormir. Quando tivemos um apagão na nossa
cidade, vários pacientes comentaram que dormiram
maravilhosamente bem naquelas três ou quatro noites
excepcionalmente escuras e silenciosas.
Evite usar o computador à noite. Ele pode ser mais estimulante do
que você imagina. Muitas pessoas que ficam até de madrugada
conectadas na internet em seus computadores acabam tendo
muita dificuldade para dormir, nem se dando conta de que este
pode ser um dos motivos. Use muito menos os celulares!
Arrume a sua cama cuidadosamente e o seu quarto deve ficar
absolutamente escuro com a temperatura entre 15 e 25º C.
Lembre-se dos exercícios de meditação ao se deitar.
Finalmente, deixe as suas preocupações longe da cama e regule
seus horários – durma e acorde sempre na mesma hora,
observando sua necessidade fisiológica de sono. Você deve
acordar descansado, bem disposto pela manhã.
Desta forma, tendo consciência de que “ser disciplinado é ser
senhor do seu destino, é ser seu próprio mestre, é estar no
controle de seus atos”, você decididamente deve inserir a
disciplina em suas buscas, valorizando as palavras de Albert
Flanders:
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“O pessimista vê a dificuldade em
cada oportunidade. O otimista, a
oportunidade em cada dificuldade.”
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Capítulo 11

Movimento
e repouso

Movimento e repouso
“Para seu perfeito funcionamento, o corpo
necessita de movimento. Mas movimento
ordenado, sem sacrifícios. O esforço faz
bem, desde que o prazer o acompanhe. O
perfume da natureza, o frescor da brisa, as
cores do dia transformam o esforço num
conjugado de movimento – mentalização –
espiritualidade."
Nuno Cobra (1938-…)

Descendemos do homem primitivo que há milhões e milhões de
anos caminhava incessantemente sobre o planeta Terra em busca
de alimento. Ele tinha fome e não tinha outra opção: só lhe
restava caminhar! Era uma questão de sobrevivência. O que ele
encontrava pelo caminho? Raízes, folhas e frutos. E também
caçava, ainda que esta habilidade tenha sido desenvolvida mais
gradativamente ao longo de sua evolução. “A constituição
orgânica que esse ser nômade construiu – sempre pronto para
correr dos animais e subir em árvores – mudou muito pouco
desde então.”
“Se pensarmos que uma transformação fisiológica leva milhões de
anos para ocorrer, temos que entender que o organismo do
homem é o mesmo de 20 mil anos atrás” – um piscar de olhos em
termos evolutivos.
Portanto, nossa constituição genética não poderia ter mudado
tanto “ultimamente”, em poucas décadas ou nem mesmo em
poucos séculos. O que mudou, basicamente?
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Existe hoje uma enorme abundância de alimentos e precisamos
de muito pouco ou nenhum esforço físico para consegui-los. O
homem parece buscar indefinidamente conforto e comodidade.
Este mesmo ser que caminhou durante milhões de anos hoje
prefere algum tipo de condução, seja um carro, um ônibus, um
trem, uma bicicleta – destas, a melhor opção – ou seja, vive
caminhando sobre rodas. Inclusive porque tem pressa para
percorrer as longas distâncias que a sua vida atribulada lhe exige.
Vida cheia de afazeres e de compromissos com a bendita
“produtividade” – muito mais do que a simples luta pelo alimento
em busca da sobrevivência, como nosso homem primitivo.
Vários tipos de atividades hoje em dia favorecem o trabalho
sedentário, estando muitas pessoas enfurnadas em suas
residências, em seus escritórios, em seus consultórios, em
indústrias ou no comércio, “enferrujando-se”, literalmente. Além
disso, com tantas informações e tantas escolhas a serem feitas,
assim como tantas preocupações mundanas e uma alimentação
que não ajuda em nada, mesmo que não se exercitem muito elas
vivem cansadas, esgotadas, estressadas, sem ânimo para iniciar
algum tipo de atividade física.
Naturalmente estou indo aos extremos. Existe, sim, a “geração
saúde”, atenta a ter um corpo em forma. Ou aqueles que
prazerosamente conseguem de algum modo inserir a atividade
física no seu dia a dia. Também aqueles da chamada “terceira
idade” estão buscando ser mais ativos com a conscientização da
importância de se exercitarem regularmente.
Mas, infelizmente, as estatísticas gerais não são muito
animadoras: o mundo está mesmo cada vez mais sedentário.
O pior de tudo é que as crianças e os adolescentes não são
poupados e estão sendo “engolidos” pelas circunstâncias,
passando horas e horas em frente a seus computadores,
televisores, celulares, vídeo games e outros joguinhos eletrônicos
– o medo da violência, a falta de incentivo e a ausência dos pais
que normalmente trabalham fora são alguns dos fatores que
contribuem para este quadro.
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Em consequência da tendência ao sedentarismo, surgem todos
os tipos de desequilíbrios, tanto físicos como mentais e, neste
contexto, o homem tende a aumentar o seu peso
progressivamente, consistentemente, já que o balanço energético
depende do que ingerimos e do que gastamos.
Nestes últimos 10-15 anos, depois que escrevi o Algo Mais
pela primeira vez, notamos nitidamente que a revolução
nutricional se estendeu a uma verdadeira revolução no
âmbito da atividade física, com novas modalidades, inclusive,
atingindo um número cada vez maior de pessoas. Portanto,
houve uma mudança de perspectiva em relação ao que
escrevi em 2005. Isso é muito bom! Mas o passo número 9
continua valendo: insira movimentos no seu dia a dia.
Qualquer movimento: mexer-se à toa, alongar os membros, subir
escadas, parar o carro mais longe e caminhar, descer do ônibus
um ponto antes e andar até o seu destino, desligar a televisão,
colocar uma música e sair dançando, fazer trilhas, pedalar, mexerse à toa de novo, alongar-se de novo, subir mais escadas, dar
uma bola de futebol para o seu filho e sair com ele para jogar,
lavar o carro, alongar-se mais uma vez, ignorar a escada rolante e
o elevador, caminhar na praia, ou no parque, ou em qualquer
lugar, sair para ver o pôr do sol ou a lua cheia, mexer-se à toa
ainda mais, alongar-se ainda mais, dançar em frente ao espelho,
pedalar mais um pouco, arrumar a casa, sair para dançar ao invés
de sair para jantar, dar uns pulinhos ao sair do banho, mexer-se
em frente ao espelho, ir buscar ao invés de pedir para trazer,
cuidar do jardim, fazer guerra de travesseiros, movimentar-se, de
qualquer jeito, em qualquer lugar.
Inserir movimento é um “exercício” que requer disciplina. Requer
uma busca consciente na luta contra as tendências sedentárias
da vida moderna. Por outro lado, ao mesmo tempo em que
aumentamos o grau de atividade física, temos que saber
descansar, obter o reparo necessário.
Estas palavras de Nuno Cobra encaixam-se no nosso contexto:
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“É impossível uma pessoa florescer e
elevar-se espiritualmente alicerçada em
um corpo débil, incapaz de reparar as
perdas inerentes ao próprio gasto
diário. Quando uma pessoa começa a
recuperar sua força física, é tomada por
um sentimento de poder e de força,
dado pela plenitude de seu organismo.
Somente assim pode aumentar seu
lastro de crescimento espiritual.”
O trabalho do Nuno Cobra como preparador físico também
propõe “algo mais”, buscando alcançar o equilíbrio corpo-menteespírito. Sabe aquele tipo de livro de cabeceira que você abre em
qualquer página e encontra sempre alguma mensagem que faz
sentido? O seu livro A semente da vitória para mim é um deles.
Para o verdadeiro descanso, eu acho importante que você
conheça os seus way-outs, suas vias de escape, aquilo que
realmente lhe proporciona momentos de “desconexão”.
Desconectar-se é entrar em contato com o nada. Algo que se
traduz na percepção de uma extrema fluidez. Diferente de
meditar, que é entrar em contato consigo mesmo. Para mim não
há nada mais reequilibrante e revitalizante do que um banho de
imersão. Nada mesmo. As pessoas costumam comentar que eu
entro uma e saio outra: recomposta, plena. Para estes banhos
também tenho todo um ritual, inserindo charme e prazer: óleos
essenciais, velas acesas, pétalas de flores, água bem quentinha,
silêncio absoluto...
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Minha filha, desde tenra idade, gostava de preparar os meus
banhos de imersão. Fico feliz que passei isso para ela. Gostava
de pegar flores arroxeadas das quaresmeiras do nosso quintal,
colocava pétalas em pequenos pratinhos na borda da banheira e
algumas flutuando na água. Depois de um longo dia de trabalho,
um banho de imersão pode ser, de fato, uma maravilhosa
oportunidade para nos recompormos.
Gosto também de ouvir músicas em volume alto:
Streets of Philadelfia (Bruce Springsteen),
Have you ever really loved a woman (Bryan Adams)
Autumn Leaves (Nat King Cole)
Ira Di Dio (Emma Shapplin)
Linger (The Cranberries)
She (Elvis Costello)
Wild Child (Enya)
Jokerman (Bob Dylan)
Tango to Évora (Loreena McKennitt)
Vincent (Don McLean)
Ong Namo (Snatam Kaur)
Ou ainda me sentar bem em frente ao mar num lindo dia de sol
quando as águas refletem esplendidamente o azul do céu. Posso
ficar horas e horas ali, bem quietinha, sem a percepção da
passagem do tempo.
Enfim, cada um deve ter suas vias de desconexão.
Tive uma experiência interessante também com uma técnica
corporal aquática chamada watsu, já ouviu falar? Originou-se do
Zen Shiatsu. Extremamente relaxante, com seus movimentos
delicados, alongamentos suaves, flutuação e acolhimento, tudo
voltado para a harmonia e equilíbrio pessoal.
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Nossa, foi demais, demais, demais. Eu saía da aula tão
desconectada! Parecia flutuar sobre as nuvens. Certa vez um guri
de rua, observando-me na saída quando me dirigia ao
estacionamento, comentou com um companheiro:
— Nossa, essa aí fumou um baseado legal!
Tive que rir!
Veja bem, então: ao abordar movimento, importante para o
equilíbrio energético, não pude deixar de comentar sobre o
descanso, o relaxamento, a recuperação da força física e mental.
Afinal, inspirando-nos na filosofia taoista, base da medicina
tradicional chinesa:
"O mundo é um todo e esse todo é o resultado da unidade
contraditória de dois princípios. Esta oposição de forças cria o
equilíbrio de todo o Universo".
Segundo a tradição, “há um yin” e “há um yang”, não podendo
haver um sem o outro. Desta forma, o repouso é yin e a atividade
é yang. Um complementa o outro. Precisamos de ambos.
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Capítulo 12

Pode ser,
pode não ser

Pode ser, pode não ser
“Não deixe que a saudade sufoque, que a
rotina acomode, que o medo impeça de
tentar. Desconfie do destino e acredite em
você. Gaste mais horas realizando que
sonhando, fazendo que planejando,
vivendo que esperando porque, embora
quem quase morre esteja vivo, quem quase
vive já morreu."
Sarah Westphal Batista da Silva (1983–…)
Quando eu era criança, meu pai me contava a parábola de um
velho sábio que para tudo respondia: “Pode ser... Pode não ser…”
Quando um dos jovens formandos de sua cidade se acidentou,
bem no dia da sua festa de formatura, disseram ao velho homem:
— Que azar, não é mesmo?
Ele, como sempre, respondeu:
— Pode ser... Pode não ser…
Logo depois, uma guerra “estourou”. Todos os jovens da pequena
cidade foram convocados.
— Ah, que sorte daquele rapaz. Acidentou-se bem agora e
não pôde ser convocado.
E o velho, mais uma vez, respondeu:
— Pode ser... Pode não ser…
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Mas felizmente todos retornaram da guerra alguns meses depois,
sãos e salvos, sendo recebidos com honras na cidade. Andaram
em carro aberto e tudo. De sua janela, o rapaz acidentado olhava
seus amigos sendo recebidos como heróis.
— Coitado! Que azar daquele jovem. Poderia estar entre
eles…
— Pode ser... Pode não ser…
E assim a história continua. O azar se transformando em sorte, a
sorte se transformando em azar.
Não sei lhe dizer o quanto esta parábola influenciou o meu jeito
de ser, mas eu nunca a esqueci. Tornei-me, cada vez mais,
questionadora de aparentes verdades, de aparentes certezas.
Só mais tarde fiquei sabendo que isto tem um nome,
epistemologicamente falando: ceticismo. Já ouviu falar em
epistemologia?
É o ramo da filosofia interessado na investigação da natureza,
fontes e validade do conhecimento. Inclusive, o ceticismo é o
resultado inevitável da reflexão epistemológica.
Complicado? Nem tanto! É só entender que cético é aquele que
aceita que podemos ter a melhor evidência possível para acreditar
em alguma coisa e, ainda assim, estarmos errados. Olha, às
vezes tende a ser um tanto quanto cansativo.
Dá para imaginar que é difícil exercer a medicina sendo cética,
particularmente diante da necessidade de um diagnóstico rápido
ou de uma conduta que não permite a menor hesitação, como
numa situação de emergência? Muito mais fácil para um médico é
ser pragmático, breve e direto ao ponto – embora o ceticismo nos
imbui de uma cautela por vezes excessiva, mas também
eventualmente apropriada. Entender que o comportamento cético
é aceitável e compreensível foi um grande alívio – achava que era
pura insegurança!
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Passei a encará-lo com mais naturalidade. Passei a me aceitar
melhor. Afinal, não se escolhe, exatamente, ser ou não cético.
Tudo isso para lhe dizer que não precisa ser muito cético – tanto
assim, na realidade você nem teria chance de escolher – mas um
pouquinho pode lhe ser bastante útil quando o assunto é nutrição.
Duvide principalmente das dietas milagrosas e das dietas da
moda.
Dieta dos chás, Dieta das frutas, Dieta do abacaxi, Dieta do suco,
Dieta da proteína… O próprio nome destas dietas pressupõe
excesso, desequilíbrio, inadequação. Cuidado!
Dieta da idade verdadeira, Dieta da longevidade, Dieta da
juventude em qualquer idade, Dieta da zona ayurvédica, Dieta do
ponto Z, Dieta de South Beach, Dieta de Beverly Hills... Bom,
nomes sugestivos. Entretanto, não dá para falar exatamente o que
elas preconizam, só pelo nome. Fico curiosa em saber do que
elas tratam, você não?
Assim chegamos ao nosso último passo, nosso passo número
10: não confie em tudo que você lê ou ouve falar sobre
alimentação. Desconfie. Pesquise. Informe-se. Avalie
criteriosamente e, se necessário, procure um profissional bem
capacitado para lhe auxiliar.
Isto porque, em se tratando de nutrição, até os especialistas se
vêem enganados com uma relativa frequência. As pesquisas
epidemiológicas sofrem com este assunto. Isto porque é muito
caro e demorado estudar detalhadamente os efeitos de
determinados alimentos e de determinadas dietas em diferentes
grupos populacionais para que tais estudos sejam
verdadeiramente conclusivos. Acreditando nas palavras de Cyril
Joad, procuro fazer a minha parte: "A maioria de nós, em um
momento ou outro, é impelida, mesmo que o impulso seja breve, a
ajudar a resolver os problemas da sociedade, e a maioria de nós
sabe, no fundo do coração, que é nossa responsabilidade deixar o
mundo um pouco melhor do que o encontramos."
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Quanto se considera as questões nutricionais, é bom recorremos
às palavras de Paracelso, médico e sábio suíço que viveu de 1493
a 1541:
"Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta
diferencia o veneno do remédio.
Acredite que, seguindo uma dieta predominantemente natural,
atento à variedade, à moderação e à proporcionalidade entre os
diferentes grupos de alimentos, você terá grandes chances de
não se complicar. Pois, se virtude é, por princípio, uma coisa boa,
segundo Montesquieu (1689-1755):
"Não há vício maior do que a exacerbação da virtude."
Isso deixa claro que qualquer tipo de excesso deve ser evitado.
Como a nossa alimentação depende de um equilíbrio delicado,
deve ser cuidadosamente planejada, individualizada. Por isso,
como já disse anteriormente, não tenho a intenção de dar
detalhes sobre prescrição dietética propriamente dita.
É verdade: as pessoas não estão acostumadas a terem um
nutrólogo para lhes assegurarem um bom estado nutricional nas
diferentes fases da vida e, inclusive, através de uma abordagem
individualizada de educação nutricional, auxiliá-los no processo
de manutenção da saúde e redução de risco de doenças através
da dieta, extremamente importante nos dias de hoje. Este é o
momento de você levar muito a sério esta proposta. Assim como
você tem o seu cardiologista, o seu dermatologista, o seu
dentista, você sabe, todos os profissionais aos quais faz visitas
periódicas, agora também você deve ter o seu nutrólogo. Afinal,
sua alimentação continua sendo o melhor “remédio”.
Finalmente, posso dizer que “semeei” bastante com o intuito de
modificar a sua relação com a alimentação, enriquecê-la,
aprimorá-la, acrescentando charme, prazer, disciplina e filosofia,
essenciais na minha proposta.
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Agora é o momento de você mesmo adubar, deixar crescer para
depois colher. Você tem um bom motivo para continuar a sua
trajetória:

“O objeto de tuas aspirações é, aliás,
uma grande e nobre coisa, e bem
próxima de ser divina, pois que é a
ausência da inquietação.”

O que mais nobre poderíamos almejar?
Inspire-se nas palavras do filósofo romano Sêneca40 em A
tranquilidade da alma, para quem a filosofia é a medicina dos
males da alma e a pedagogia que forma os homens para o
exercício da virtude.
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Capítulo 13

Colocando
em prática

Colocando em prática
“Basta prestar atenção; as lições sempre
chegam quando você está pronto, e se
estiver atento aos sinais, aprenderá sempre
tudo o que é necessário para o próximo
passo."
Paulo Coelho (1947-…)

Talvez você esteja achando que toda esta minha abordagem não
seja exatamente um exemplo de praticidade. Concordo
plenamente.
Mas, é uma proposta. Afinal, “algo mais” tem que ser feito para
determos a tendência ao aumento do peso corporal que ainda
afeta muitas pessoas, mesmo que já tenhamos uma certa parcela
da população mais comprometida com a alimentação saudável,
orgânicos, atividade física sistemática, meditação, auto-cura e
tudo mais. Foi uma mudança incrível nestes últimos 10 a 15 anos.
Em 2005, escrevi: as projeções indicam que daqui a
aproximadamente trinta anos mais de 90% da população dos
Estados Unidos será obesa . Atualmente, cerca de 65% dos
adultos e 14% das crianças estão acima do peso. Infelizmente
nosso país parece estar indo pelo mesmíssimo caminho, em parte
devido à incorporação dos hábitos americanos.
Hoje, de fato, já observamos muitas mudanças positivas. No meu
consultório, mais de 50% dos pacientes chegam com relativa
saúde, buscando informação nutricional. Isto é muito bom! Uma
perspectiva muito melhor do que a descrita anteriormente.
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Vamos! Anime-se! Realmente é o momento de colocar as coisas
em prática. Você terá a mesma percepção do meu filho quando
disse:
— Mãe, este é o segundo melhor dia da minha vida!
Surpresa – parecia um dia absolutamente normal – perguntei-lhe:
— É mesmo, filho? E qual foi o primeiro?
— Ainda não aconteceu!
Colocado de outra forma, temos que aprender a viver melhor a
cada dia. Para tanto, a alimentação saudável e balanceada é
condição "sine qua non" , indispensável.
Como eu lhe disse, não vou lhe prescrever uma dieta
propriamente dita, com um número “x” de calorias, tantos % de
carboidratos, proteínas e gorduras. Inclusive porque não sei o seu
peso, a sua altura, a sua idade, o seu grau de atividade física, em
que momento do dia você faz a sua atividade física mais vigorosa,
o seu número de horas de sono, se é vegetariano, se tem o
colesterol elevado, se tem algum tipo de alergia, intolerância
alimentar ou qualquer outra patologia específica. Não sei nada
sobre você e precisaria de todas estas informações. Não tenho
como ajustar todos estes dados e colocá-los numa dieta que
“seja indicada para todo mundo”. Além do mais, não sei do que
você gosta e do que não gosta, não conheço o seu hábito
alimentar. Coisa estressante é a gente estar lendo uma dieta
supostamente nos recomendada, mas que não se adapta aos
nossos hábitos. Dá uma sensação incômoda de insucesso, de
fracasso, como se não estivéssemos conseguindo cumprir um
compromisso.
Individualizar a dieta deve ser um processo realizado por um
profissional bem capacitado perto de você que irá ajudá-lo a
combinar adequadamente os alimentos e lhe dará as suas
referências, principalmente as quantitativas.
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Você vai precisar de muita disciplina. Vou lhe dar um modelo
maravilhoso para você se inspirar:
Benjamim Franklin (1706-1790), considerado um dos
mais versáteis líderes americanos de todos os tempos,
destacando-se nos negócios, na política, na ciência e na
literatura, deu um exemplo de como a disciplina pode
transformar a vida de uma pessoa. Ele tinha como meta
alcançar a perfeição moral, muito mais difícil do que as
mudanças de estilo de vida que eu estou lhe propondo!
Seu objetivo era “combater os erros que a inclinação
natural, os costumes e o convívio com as pessoas levam
o indivíduo a cometer. Resolveu, então, elaborar uma
lista com 13 virtudes. Classificou-as em grau de
importância e começou a executar um plano para
transformá-las em hábito. A cada semana ele dava
prioridade a uma dessas virtudes. No fim do dia fazia um
balanço para avaliar a aplicação das qualidades que
havia se proposto a desenvolver .
Uhmm, isto é que é modelo de disciplina! A boa notícia é que os
especialistas em neurolinguística garantem que, se alguém no
mundo consegue fazer alguma coisa, você também pode
conseguir. Por isso mesmo, leve as minhas propostas realmente a
sério. Neste mundo em que recebemos tantas informações e
assumimos tantos compromissos, é muito comum simplesmente
“passarmos os olhos” e deixarmos as coisas de lado para
resolvermos depois. Acredite que, como disse Fernando Pessoa:
"Tudo o que chega, chega sempre por alguma razão.
E este é o momento de você priorizar as mudanças de hábitos
que se fazem necessárias.
Vamos recapitular brevemente todos os passos:
1. Reveja o seu ritmo de vida;
2. Interiorize-se;
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3. Conscientize-se e defina as suas escolhas alimentares;
4. Perceba sensorialmente o seu bem estar e defina-o com a
razão;
5. Busque a sua linha de equilíbrio; se sair dela, fique atento a
voltar rapidamente;
6. Não fique mais do que um tempo determinado (como uma
semana) sem prestar atenção na sua própria percepção de bem
estar, atento a possíveis desequilíbrios; faça algum tipo de
“combinado" com você mesmo;
7. Insira rituais na sua alimentação;
8. Discipline-se;
9. Movimente-se;
10. Não confie em tudo que você lê ou ouve falar sobre
alimentação. Busque informações consistentes.
Simples assim! Na realidade, poderia descrever muitas outras
condutas e dicas importantes neste processo, mas você deve
construir a sua própria rotina, achar o seu próprio caminho. Como
eu lhe disse antes, passo a passo. Este livro é para ser apenas
uma inspiração para você.
Simplicidade é uma palavra chave neste contexto. Opte por uma
vida orgânica, controle o número de compromissos, tente chegar
em casa relativamente cedo, principalmente nos dias da semana,
tenha tempo para parar e meditar um pouquinho ao longo do dia.
Existem meditações guiadas muito simples de serem seguidas.
Nada muito complicado, mas que podem lhe conduzir a
momentos de desconexão e fluidez que são essenciais para a
boa saúde.
Acompanhe-me no meu site doutoraisabela.com para ter sempre
informações sobre novas propostas que vão surgindo para que
estejamos alinhados com a proposta da medicina do século XXI:
manter a saúde ao longo da vida.
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Capítulo 14

Encontro
marcado

Encontro marcado
“Ousar é perder o equilíbrio
momentaneamente. Não ousar é perderse."
Soren Kierkegaard (1813-1855)
Último capítulo. Como tornar este momento especial? Uma coisa
que eu adoro é ler ouvindo uma das músicas capazes de elevar o
nosso espírito e tocar a nossa alma. Como Omg Namo, de
Snatam Kaur. Quem sabe você aproveita a minha sugestão!
Se eu tivesse que escolher uma única frase do livro como a mais
importante seria “Como tornar este momento especial?” Pense
bem. Se nos fizermos esta pergunta inúmeras vezes durante o
dia, em diferentes situações, buscando tornar a vida
verdadeiramente especial, não estaríamos nos enveredando por
um caminho cada vez mais prazeroso, por uma vida cada vez
mais intensa? Nem sempre é fácil, naturalmente, mas muitas
vezes simplesmente não damos atenção aos “detalhes”.
Pense em tudo que poderia ser traduzido em um “algo mais”: um
e-mail só para dizer que está com saudades de alguém, um
cartão deixado sorrateiramente debaixo da porta, uma palavra de
carinho inesperada, uma rosa sobre a mesa de jantar, um abraço
silencioso no sofá, um brinde com cumplicidade, um porta retrato
com uma foto especial na sua mesa de trabalho, um tanto de
coisas!
Tornar especial e “dar sentido” se confundem. A questão do
excesso de peso – tópico central deste livro – por mais que
dependa das calorias, depende também deste “dar sentido”. As
palavras de Bernard Shaw nos mostram o ponto de partida:
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“Imaginar é o princípio da criação.
Nós imaginamos o que desejamos,
queremos o que imaginamos e,
finalmente, criamos aquilo que
queremos.”

Isto também eu não posso fazer por você. Deve vir de dentro.
Tem que ser absolutamente sincero e percebido como necessário.
Deixe a sua mente fluir e o sentimento de “dar sentido” lhe invadir.
Tornar especial é verdadeiramente um aprendizado que faz parte
da minha proposta e espero ter deixado isso bem claro com o
meu livro. Conhece o poema Instantes? Acho que é o momento
de transcrevê-lo aqui:
Se eu pudesse novamente viver a minha vida, na próxima
trataria de cometer mais erros.
Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo
do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria
a sério.
Seria menos higiênico. Cometeria mais riscos, viajaria
mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais
montanhas, nadaria mais rios.
Iria a mais lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete e
comeria menos lentilha, teria mais problemas reais e
menos problemas imaginários.
Eu fui dessas pessoas que viveram sensata e
produtivamente cada minuto de sua vida; claro que tive
momentos de alegria. Mas se eu pudesse voltar a viver
trataria somente de ter bons momentos. Porque, se não
sabem, disso é feito a vida, só de momentos; não percam
o agora.
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Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma sem um
termômetro, uma bolsa de água quente, um guardachuva e um paraquedas e, se voltasse a viver, viajaria
mais leve.
Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço
no começo da primavera e continuaria assim até o final
do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria
mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se
tivesse outra vez uma vida pela frente.
Mas não tenho. Tenho 85 anos e sei que estou
morrendo."
Sempre se pensou que tivesse sido escrito pelo poeta argentino
Jorge Luiz Borges, mas existe uma controvérsia se é dele
mesmo. Não importa. Continua sendo lindo.
Este poema revela mais um pouquinho o meu jeito de ser. É
verdade, já fiz um tanto de coisas que o poeta propõe e não teria
tanto a me lamentar.
Viajei muito na época que ainda se pegava carona, dormindo em
acomodações para estudantes, dormindo onde dava para
dormir, dormindo até mesmo em trens como opção para passar
a noite. Adorava sentar nas praças e ficar observando,
descompromissadamente, as pessoas passarem. Não andei
muito descalça, como sugere o poeta, mas algum tipo de
calçado bem leve sempre foi a minha primeira opção.
Não tinha muito rumo. Deixava acontecer. Imagine que, na
primeira vez que eu cheguei em Londres, não tinha nenhuma
ideia de onde iria ficar. A atendente do Centro de Informações
Turísticas me disse que os hotéis estavam absolutamente
lotados, bem início do verão londrino. Eu olhei para o painel do
horário de saídas dos trens e o próximo era para Edinburgo,
capital da Escócia. “É pra lá mesmo que eu vou”, pensei. E fui.
Assim, não mais do que de repente. Antes de retornar a Londres
deixei mais da metade da bagagem pelo caminho para ficar mais
leve.
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Sempre fui conduzida por uma certa fluidez, bem como as
nuvens, se fazendo e se desfazendo no céu. Arrisquei-me em
determinados momentos, nem sempre ciente dos verdadeiros
riscos aos quais estava me expondo. Mas deu tudo certo, sempre
deu tudo certo a partir do momento que eu encarei os problemas
e as dificuldades como partes integrantes de um todo,
necessários para o entendimento.
Devo enfatizar que não estou exatamente propondo para ninguém
sair pelo mundo “deixando acontecer”, pelo amor de Deus! A
nossa realidade hoje é outra, muito mais violenta. Já naquela
época, dei um tanto de preocupação para os meus pais que, por
terem sempre confiado em mim, não me impediram de agir
daquela forma.
Meus pais foram maravilhosos, não teria palavras para expressar
a minha gratidão. Passaram-me o que eu mais precisava: um
amor incondicional.
Ao mesmo tempo em que chamo a sua atenção para o fato de
que as circunstâncias hoje são muito diferentes, quero ressaltar
que ousei, quando tive oportunidade de ousar, e ter ousado me
dá uma prazerosa sensação de ter vivido intensamente. Lembrase do início do livro? Dediquei-o “a todos aqueles que buscam
uma vida intensa”.
E n t ã o , e n t e n d e n d o q u e o u s a r é p e rd e r o e q u i l í b r i o
momentaneamente, como nos propõe Soren Kierkegaard, ouse,
se preciso for, para encontrar um jeito de ser mais feliz. Busque,
nas coisas simples, aquela “leveza que só quem está feliz pode
experimentar”. Saia de sua linha de equilíbrio quantas vezes for
preciso. Entretanto, volte, sempre. Como um surfista, buscando
continuamente o seu equilíbrio, mas, por outro lado, prevendo e
superando as suas quedas, enfrentando ondas gigantescas que
surgem do nada. Tudo pelo prazer momentâneo de deslizar sobre
as ondas do mar.
Assim é a nossa vida.
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Era isso.
Comecei a escrever este livro há poucas semanas. Ao mesmo
tempo ia lendo, entre uma espera e outra, entre uma inspiração e
outra, o Zahir, de Paulo Coelho, em cujos livros encontramos
sempre uma abordagem existencialista.
Em determinado momento, ele nos coloca:
Temos nossa vida. O mundo custou muito até chegar
onde está, nos organizamos da melhor maneira possível;
não é o ideal, mas podemos conviver. Entretanto, falta
alguma coisa – sempre falta alguma coisa, e é por isso
que estamos reunidos aqui esta noite: para que cada um
de nós ajude os outros a pensar um pouco na razão de
nossa existência. Contando histórias que não fazem
sentido, procurando fatos que não se enquadram na
maneira geral de perceber a realidade, até que, talvez
em uma ou duas gerações, possamos descobrir um
outro caminho.
Quando li “falta alguma coisa – sempre falta alguma coisa”, senti
como se mais uma pecinha do meu quebra-cabeça estivesse se
encaixando, porque quis lhe dar justamente um pouquinho do que
pode estar faltando: “algo mais”.
De um momento para o outro, tenho a nítida percepção de que já
disse tudo que eu queria lhe dizer desta vez. Sinto que um ciclo
foi fechado, que você precisa agora de um tempo para levar as
coisas adiante. Quero dizer, você tem um “encontro marcado”
consigo mesmo.
Não sei se gostou realmente do meu livro. Quero pensar que sim,
pois esta foi a minha intenção, mas posso lhe dizer que tive um
imensurável, indescritível prazer em escrevê-lo.
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“Quando pensar que aprendi a viver,
terei aprendido a morrer.”
Leonardo da Vinci (1452-1519)
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Aqui é um espaço
reservado para alguma
imagem
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