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O filósofo Luciano De Crescenzo 
afirma que o fast-food foi inven-
tado pelos italianos a partir do 
instante em que a pizza e o es-

paguete se tornaram populares. A referência 
não é uma comparação que remete às refei-
ções rápidas, baratas e de pouco valor nutri-
tivo. Ao contrário, a intenção de De Crescen-
zo era ressaltar as qualidades alimentares de 
seu povo, hoje consideradas muito mais do 
que um estilo de vida. Segundo pesquisas 
que contam mais de 50 anos, comer e beber 
à moda dos mediterrâneos é uma excelente 
escolha para quem deseja precaver-se contra 
doenças graves como o Alzheimer, alguns ti-
pos de câncer, Parkinson e até depressão.

Tudo começou após a II Guerra Mundial, 
quando pesquisadores observaram as tradi-
ções alimentares dos habitantes da ilha de 
Creta (Grécia) e do sul da Itália. Uma rela-

A nova dieta 
mediterrânea
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por Cristina almeida

Um estilo de vida
Passado meio século, o médico Carlo 

Cannella, nutrólogo, professor de Ciên-
cia da Alimentação da Universidade La 
Sapienza de Roma e presidente do Istitu-
to Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 
(Inran), afirma que a dieta mediterrânea 
(DM) evoluiu. Agora, ela não é mais consi-
derada apenas um plano alimentar equili-
brado. É, antes, uma proposta de estilo de 
vida saudável que estimula a estar atento 
ao que se come, à necessidade de fazer 
exercícios e ao maior consumo de água, 
bem como à escolha consciente de produ-
tos sazonais e regionais. O convívio social 
também foi integrado ao esquema e todos 
esses elementos foram estrategicamente 
dispostos como uma espécie de suporte da 
pirâmide. A prática de todas essas atitudes 
é que garante a boa saúde. 

ção entre dieta e saúde foi identificada: seus 
moradores apresentavam menores índices 
de doenças crônicas e maior expectativa de 
vida. Diferentemente das sociedades indus-
trializadas, onde havia elevado consumo de 
carboidratos, gorduras e açúcares, as refei-
ções dos mediterrâneos eram fartas em ali-
mentos frescos e naturais. 

Partindo dessas observações e com o in-
tuito de educar a população, os especialistas 
idealizaram um gráfico para facilitar a visu-
alização das melhores escolhas alimentares. 
Nascia ali a Pirâmide Alimentar Mediterrâ-
nea que, dividida em degraus, tinha em sua 
base carboidratos como pães e massas, que 
eram acompanhados por vegetais, legumes, 
frutas, grãos, feijões, nozes, cereais, azeite de 
oliva, peixes e laticínios (iogurte e queijo), 
pouca carne vermelha, além do consumo de 
vinho, doces e a prática de atividade física. 

as estrelas do cardápio
l Frutas e Verduras
Pobres em gorduras e sódio, fornecem água, proteínas, carboidratos, 
vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos. Ricas em antioxidantes, 
previnem o acúmulo de colesterol nas artérias e alguns tipos de câncer.

l azeite extraVirgem
Além dos triglicerídeos, ácidos graxos essenciais e vitamina E, contém 
polifenóis e fitoesteróis de ação protetora. As gorduras estimulam a 
secreção biliar, favorecendo sua digestão. Os outros componentes são a 
clorofila, carotenoides e os tocoferóis (vitamina E), protetores de agentes 
oxidantes. Por isso, previne doenças cardíacas, controla os níveis de 
colesterol ruim (LDL), estimula a produção do colesterol bom (HDL), 
bem como previne o câncer de cólon.

l VinhO e cerVeja
Polifenóis, flavonoides, taninos, estibilenos, catecóis e antocianidinas  
têm poder antioxidante. O efeito protetor do vinho é eficaz somente  
se a dose diária não superar 40 g para homens, cerca de 3 copos;  
e 30 g para mulheres (2 copos), durante as refeições. Cerveja fornece  
pequenas quantidades de fósforo, magnésio, vitaminas B2, B6 e niacina.

l alhO
Antimicrobiano, possui propriedades antioxidantes, previne  
o câncer, é vasodilatador, abaixa a pressão arterial e ainda  
contém vitaminas A, C e E, que reforçam o sistema imunológico.

l Peixes e crustáceOs
São carnes de fácil digestão e contêm proteínas de alto valor biológico, 
quantidades variáveis de gordura e pouco carboidrato. São qualificados 
conforme suas gorduras em magro (lagosta, lula, camarão, mexilhão, 
pescada, dourado, ostra, cação, polvo, etc); semigordos, anchova, peixe 
espada, arenque, sardinha, salmão, atum; e gordos, enguia, arenque. 

l Batatas
Possui vitaminas B1 e C, niacina, ácido fólico e pantotênico.  
É uma das mais importantes fontes de potássio, fósforo e cálcio  
que, em parte, passam para a água do cozimento se não se tem  
o cuidado de fervê-las inteiras com a casca. São de fácil digestão.

l PãO
O pão é um alimento que dá ao organismo a cota de carboidratos 
necessária para produzir energia para a realização de várias funções, 
como a contração muscular. Modesto nível de proteínas, pobre em 
gorduras e rico em carboidratos. As vitaminas presentes são a B1, B2 
e a niacina. Os minerais – sódio, potássio, cálcio e fósforo.
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A receita para a vida saudável usa ingre-
dientes que atendem às necessidades de 
um homem onívoro e se dirige a pessoas 
com idades entre 18 e 65 anos. A proposta 
é comer de tudo para garantir adequada in-
gestão de nutrientes. O segredo de seu su-
cesso, porém, é a moderação. “A dose é que 
faz o veneno. Mesmo alimentos nutritivos, 
se forem objetos de abusos, podem vir a ser 
a causa de algum problema”, diz o médico. 

Porções de bem-estar
Comer acompanhado é outro fator ino-

vador da pirâmide. “Em companhia, come-
mos mais lentamente, em condição psico-
lógica que condiciona positivamente até os 
processos fisiológicos”, comenta Cannella.

Mas como todo prazer corresponde a 
um dever, a DM é avessa ao sedentarismo. 
Por isso incorporou a atividade física em 
todos os seus degraus. A sugestão mínima 
e indispensável são as caminhadas rápi-
das que devem ser feitas pelo menos seis 
vezes por semana, por 30 minutos. 

Suar a camisa, por sua vez, indica a ne-
cessidade de maior consumo de água (1 a 
1,5 litro/dia ou 6 a 8 copos/dia). A ideia 
é manter o equilíbrio hídrico para com-
pensar as perdas decorrentes da transpi-
ração através da pele, das mucosas, pro-
dução de urina e fezes.

É para brasileiros?
Se considerarmos a grande variedade de 

frutas, verduras e legumes disponíveis e o 
gosto pela cerveja, a DM poderia vir a ser um 
sucesso nacional. Entretanto, de acordo com 
o nutrólogo José Alves Lara Neto, vice-pre-
sidente da Associação Brasileira de Nutrolo-
gia (Abran), “O aspecto cultural pesa muito 
na hora de escolher os alimentos. Considero 
a dieta um excelente plano alimentar, mas, 
em geral, as tradições alimentares de cada 
lugar prevalecem”, observa. “Como pode-
ria um habitante da região Nordeste seguir 
a dieta ao pé da letra?”. Lara Neto justifica 
sua opinião com o fato de que a DM foi uma 
forma de adaptação alimentar às próprias 
limitações territoriais dos mediterrâneos. 
“O azeite de oliva, por exemplo, foi a opção 
mais inteligente à pouca disponibilidade de 
gordura animal da região”.  

Para a nutricionista Licínia de Campos, 
coordenadora do curso de Gastronomia da 
Faculdade Paschoal Dantas, nada impede a 
adaptação da dieta à grande variedade de ali-
mentos nacionais. “O brasileiro já está acos-
tumado a consumir leguminosas, pois em 
todo País se consome feijão preto, carioqui-
nha, fradinho, etc. As frutas são abundantes 
e substituem sobremesas açucaradas. Leite 
e seus derivados são facilmente encontrados 
nos supermercados. O que não falta são op-
ções, e a maioria delas ainda é barata”, diz. 

Emagrecer devagar
Se superadas as dificuldades da adaptação, 

os especialistas garantem que a DM é coad-
juvante no controle do peso. Porém, não se 
trata de mais uma receita mágica para ema-
grecer. Licínia lembra que “a DM requer 
disciplina e força de vontade como qualquer 
outra dieta. Se a intenção é perder peso, vale 
o esforço. Mas ele é de longo prazo”.

Já Lara Neto afirma que a DM ajuda a 
melhorar todos os padrões metabólicos. To-
davia, acrescenta, “É preciso ter atitude para 
segui-la à risca e obter os resultados que ela 
promete. Um dos prêmios é a diminuição 
dos níveis de glicemia, que ocorre mais rapi-
damente do que com a ajuda de remédios”.
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Abraço químico
Nos últimos 50 anos tem-se investigado a 

relação existente entre dieta e saúde. Todos 
os estudos concluíram que uma dieta rica 
em frutas, legumes, verduras, grãos integrais, 
feijões, peixes, etc. promove a saúde por lon-
go período e, ainda, alguns itens da DM se 
destacam como altamente relevantes para 
o bem-estar geral. Essa é a razão pela qual 
a DM tem sido indicada para a melhora da 
capacidade respiratória; prevenção da obesi-
dade; proteção contra o diabetes; diminuição 
do risco de doenças cardíacas; e muito mais.

A pesquisa mais recente observou a rela-
ção entre DM e depressão. O estudo, coor-
denado por Almudena Sanchez-Villegas e 

publicado no Archives of General Psychia-
try, observou por uma década mais de 10 
mil voluntários. Após alguns anos, 480 
novos casos de depressão foram identifi-
cados. A conclusão a que se chegou é que, 
para aqueles que adotaram a DM, o risco 
de desenvolvimento da doença e distúr-
bios correlatos era menor. 

Lara Neto diz que, nesses casos, os alimen-
tos agem como um verdadeiro “abraço quí-
mico” por dentro. “E eles não devem ser uma 
contenção, isto é, algo que amarra as funções 
orgânicas”. Cannella concorda: “Se seguir-
mos esses conselhos, podemos nos sentar à 
mesa com tranquilidade e ver na comida um 
amigo que nos ajuda a viver melhor”.

Ovos
(2 -4 unidades)

Aves

(1 -2 porções)

Ervas, especiarias, alho e cebola

Azeite de oliva
    (3-4 porções)

Massas,  pães, arroz e 
    outros cereais (1 -2 porções)Frutas e verduras

(1 -2 porções)

Leite e derivados
(2 -3 porções)

                Castanhas, nozes e 
amêndoas (1 -2 porções)

     Peixes, crustáceos 
     e molusco (2 ou 
mais porções)

6 a 8  copos de 
água (por dia)

FAzER AtiviDADE FíSiCA  l COMER ACOMPAnHADO   l DAR PREFERênCiA A ALiMEntOS DA EStAçãO

Por semana

todo dia

nas principais refeições

1 taça de vinho 
ou 1 tulipa de 
cerveja (por dia)

entenda a nova pirâmide alimentar
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Carnes ou embutidos 
(2 ou menos porções)

Doces (2 ou 
menos porções)
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