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O que as fibras têm a ver com sua saúde?
É IMPORTANTE CONHECER A DIVERSIDADE DE FIBRAS ALIMENTARES.ibra alimentar é composta por carboidra-

tos e lignina, que estão naturalmente pre-
sentes em alimentos vegetais e não são

digeridos e absorvidos pelo sistema digestivo. Exis-
te também outro tipo de fibra. São as chamadas
fibras funcionais, carboidratos que foram isolados,
extraídos e/ou purificados.

Elas têm papéis diferentes a desempenhar fisiolo-
gicamente, incluindo regulação da função gastroin-
testinal, redução do colesterol e controle do nível de
açúcar no sangue. Também contribuem para a sensa-
ção de saciedade que pode ajudar no controle do peso,
reduzindo a ingestão de energia. Assim, é importante
conhecer a diversidade de fibras alimentares.

Há dois tipos de fibra nos alimentos vegetais: a
solúvel e a insolúvel. A primeira tem a propriedade
de baixar os níveis de glicose e colesterol no sangue.
Já a segunda, aumenta o volume fecal, a fim de re-
gular a função intestinal. A maioria dos alimentos
vegetais contém ambos os tipos de fibras. No entan-
to, a quantidade varia para cada tipo de alimento.

Enquanto algumas fibras podem ser fermenta-
das pelas bactérias intestinais da microbiota e gerar
efeitos fisiológicos que afetarão todo o corpo, ou-
tras, como a celulose e a lignina, ajudam a regular o
trânsito intestinal e aumentam o volume de fezes.

A ingestão muito alta de fibras pode afetar a
absorção de vários nutrientes, incluindo cálcio, mag-
nésio, ferro e zinco. Por outro lado, quando não
há deficiência desses nutrientes na dieta, a inges-
tão adequada de fibras parece não comprometer as
reservas desses nutrientes.

Como a fibra não é essencial, a baixa ingestão
não fornece sintomas de deficiência. Por outro lado,
a ingestão insuficiente pode levar à constipação de-
vido ao baixo volume fecal. O consumo excessivo,
por sua vez, não tem efeito deletério além dos sinto-
mas gastrointestinais, como inchaço ou gases. En-
tretanto, o consumo excessivo é muito improvável.

Para se beneficiar de todos os seus efeitos, é
crucial comer o suficiente, mas também variar as
fontes a cada dia! As fibras são encontradas essen-
cialmente no reino vegetal. Os melhores fornecedo-
res são frutas secas e legumes (soja em grão, lenti-
lha, grão de bico, feijão, grão de bico...), bem como
produtos de cereais integrais (arroz, pão, macar-
rão, farinha, aveia,...).

Dicas para comer mais fibras

� Substitua gradualmente produtos de grãos re-
finados por produtos de cereais mais ricos (produ-
tos integrais)

� Coma mais frequentemente os vegetais ricos
em fibras: ervilha, lentilha, repolho, espinafre

� Adicione frutas secas em saladas, prepara-
ções ou lanche

� Consuma legumes uma vez por semana e adi-
cione-os nas preparações

� Adicione frutas e/ou legumes em todos os seus
pratos: iogurte, queijo cottage, quiches, pizzas, mo-
lhos para massas, bolos, cereais matinais

� Leia os rótulos para identificar e comparar o
conteúdo dos produtos.

* Valter Casarin, coordenador científico da iniciativa
Nutrientes para a Vida

Obesidade no país aumentou
entre 2006 e 2018

A TAXA PASSOU DE 11,8% PARA 19,8%, DIZ PESQUISA.

Enquanto parte dos brasileiros incorporou
mais frutas e hortaliças à dieta e tem se exerci-
tado mais, outra parcela da população está fi-
cando mais obesa.

De acordo com a Pesquisa de Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), di-
vulgada pelo Ministério da Saúde, a taxa de
obesidade no país passou de 11,8% para
19,8%, entre 2006 e 2018.

Foram ouvidas, por telefone, 52.395 pessoas
maiores de 18 anos de idade, entre fevereiro e
dezembro de 2018. A amostragem abrange as 26
capitais do país, mais o Distrito Federal.

O estudo mostra que, no período, houve alta
do índice de obesidade em duas faixas etárias:
pessoas com idade que variam de 25 a 34 anos e
de 35 a 44 anos. Nesses grupos, o indicador su-
biu, respectivamente, 84,2% e 81,1% ante 67,8%
de aumento na população em geral.
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Estudo revela que 80% de diabéticos
podem ter doenças cardiovasculares

DESINFORMAÇÃO E RELAÇÃO SUPERFICIAL
COM MÉDICOS CONTRIBUEM PARA ÍNDICE.

Um estudo realizado pelo EndoDebate em parceria
com a Revista Saúde, mostrou que 80% das pessoas com
diabetes tipo 2 apresentam indícios de comprometimen-
to cardiovascular. Mais da metade (52%) indicam pelo
menos dois destes sintomas: tontura, dores no peito e
nas pernas, falta de ar e palpitações.

Intitulado “Quando o Diabetes Toca o Coração”, o
estudo foi lançado em junho pelo laboratório Novo
Nordisk e divulgado nesta semana. A pesquisa entre-
vistou 1.439 pessoas com e sem diabetes tipo 2, com
idade entre 47 e 55 anos.

O levantamento mostrou que 64% dos diabéticos não
seguem rigorosamente o tratamento e apenas 48% dos
pacientes consideram a doença muito grave. O diabetes
aparece atrás do câncer (92%), do acidente vascular
cerebral (79%), do infarto (75%), do mal de Alzheimer
(74%), da insuficiência renal (70%) e da insuficiência
cardíaca (56%).

Dicas para evitar doenças respiratórias no inverno
INGERIR BASTANTE LÍQUIDO E USAR UMIDIFICADOR NO QUARTO À NOITE AMENIZAM OS RISCOS DE DOENÇAS.

O clima frio e seco tem afeta-
do a saúde de muitas pessoas.
As baixas temperaturas preocu-
pa principalmente quem tem cri-
anças. É nessa época que elas
ficam mais suscetíveis a doen-
ças respiratórias, como viroses.
Nem sempre é possível evitar as
doenças, mas algumas medidas
preventivas já diminuem bastan-
te o risco. Esse alerta é do mé-
dico Felipe Lima Magalhães, da
operadora de Vitallis.

“A inalação constante do ar
gelado e seco irrita as mucosas
das vias aéreas, e essa inflama-
ção local facilita a entrada de ví-
rus e bactérias”, explica o espe-
cialista. Por isso, é necessária
uma atenção especial com os pe-
quenos nessa época do ano. Para
as crianças que tem um quadro
alérgico de base, como asma e
rinite alérgica, esse efeito é ain-
da mais sentido, e as crises au-
mentam de frequência.

A saída é resguardá-los dos
fatores de risco. “Orientá-los a
lavar frequentemente as mãozi-
nhas diminui as chances de con-
taminação. Também é importan-
te não compartilhar objetos de

uso pessoal, por isso sempre man-
de, de casa, talheres, toalhas e ou-
tros objetos desse tipo. Por fim,
manter alguma ventilação natu-
ral nos ambientes que tendem a
ficar mais fechados no inverno”,
aconselha Magalhães. Outros há-
bitos positivos ajudam a reforçar
as defesas do corpo. “Estimule seu
filho a ingerir bastante líquido,
manter uma dieta balanceada
com a ingestão de muitas frutas e
verduras e usar umidificador no
quarto à noite”, recomenda.

O médico também observa
que a carteirinha de vacinação
deve estar em dia. Segundo ele,
o sistema imunológico das cri-
anças ainda está aprendendo a
lidar com os vírus e bactérias, e
muitas vacinas ajudam o siste-
ma imunológico, evitando a pró-
pria infecção ou algumas possí-
veis complicações. combatem
justamente os organismos que
causam essas doenças respira-
tórias. “As vacinas não apenas
protegem contra microrganis-
mos específicos. É como se elas
treinassem o corpo para que ele
esteja mais preparado quando a
ameaça surgir”, explica.
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Excesso de café aumenta chance de pressão alta
JÁ O CONSUMO MODERADO DA BEBIDA É BENÉFICO À SAÚDE, DIZ ESTUDO.

O consumo habitual de mais de três xí-
caras de café de 50 ml por dia aumenta em
até quatro vezes a chance de pessoas gene-
ticamente predispostas apresentarem pres-
são arterial alta. A descoberta faz parte de
um estudo desenvolvido na Universidade
de São Paulo (USP) e publicado na revista
Clinical Nutrition.

Estudo anterior mostra, por outro lado,
que o consumo moderado de café (de uma
a três xícaras por dia) tem efeito benéfico
sobre alguns fatores de risco cardiovascu-
lar – particularmente a pressão arterial.

A principal autora do estudo, Andreia
Machado Miranda, pós-doutoranda no De-
partamento de Nutrição da Faculdade de
Saúde Pública da USP (FSP-USP), explica
que essa conclusão chama atenção para a
importância da relação entre o consumo

de café e a prevenção da pressão alta.
“Como a maior parte da população não tem
ideia se é predisposta ou não para desen-
volver a pressão alta, o ideal é que se faça
um consumo moderado de café. Até onde
nós sabemos, pelos nossos estudos e por
outros já publicados, esse consumo mode-
rado é benéfico para a saúde do coração”,
apontou.

A escolha do café para avaliar essa as-
sociação se deu por ser uma das bebidas
mais consumidas entre os brasileiros. A
pesquisa aponta que ele pode ser protetor
para a saúde do coração se usado de forma
moderada, mas também pode ser vilão para
pessoas predispostas a hipertensão e em
doses exageradas. Segundo Andreia, isso
ocorre porque o café é uma mistura de mais
de 2 mil compostos químicos.

Pesquisa avalia efeitos de exercícios
físicos em portadores de Alzheimer

ESTUDO DA UFSCAR BUSCA VOLUNTÁRIOS PARA AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DOMICILIARES GRATUITOS.

Uma pesquisa realizada
no Programa de Pós-Gradua-
ção em Fisioterapia (PPGFt)
da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) tem por
objetivo verificar os efeitos de
protocolos de exercícios físi-
cos em idosos que tenham a
doença de Alzheimer, nas fa-
ses leve ou moderada.

Para o estudo, estão sen-
do convidados voluntários
para avaliações e tratamen-
tos fisioterapêuticos gratui-
tos que serão realizados em
domicílio durante 16 sema-
nas. O projeto é desenvolvi-
do por mestrandos e douto-
randos do PPGFt, sob orien-
tação da professora Larissa
de Andrade, do Departamen-
to de Fisioterapia (DFisio) da
UFSCar.

O mal de Alzheimer é uma
doença neurodegenerativa
crônica e a forma mais co-
mum de demência. A patolo-
gia manifesta-se lentamente
e vai se agravando ao longo
do tempo com declínio cogni-
tivo e consequências na ca-
pacidade motora.

De acordo com Natália
Oiring, doutoranda que in-
tegra a equipe de pesquisa,
com o aumento da expecta-
tiva de vida e a transição
epidemiológica que vem
acontecendo no Brasil e no
mundo, há maior prevalên-
cia de doenças crônico-dege-
nerativas, como o Alzhei-
mer. "Diante desse panora-
ma, torna-se imprescindível
retardar o avanço da pato-

logia, e a literatura mostra
que o exercício físico é o me-
lhor tratamento não farma-
cológico", aponta Oiring.

Nesse contexto, o objeti-
vo da pesquisa é verificar os
efeitos de protocolos de exer-
cícios na força, mobilidade,
funcionalidade, cognição,
equilíbrio, entre outros as-
pectos de pessoas acometidas
pelo Alzheimer. Os resultados
podem auxiliar fisioterapeu-

tas na tomada de decisão so-
bre avaliação e tratamento de
pacientes com Alzheimer,
com a adoção de exercícios
físicos que vão contribuir
para prevenir as complica-
ções da patologia.

Para desenvolver o estu-
do, estão sendo convidados
voluntários, homens ou
mulheres, a partir de 65
anos de idade, que tenham
diagnóstico de Alzheimer

(leve ou moderado), não
institucionalizados, que
consigam andar sem auxílio
de muletas, bengalas ou an-
dadores, e que tenham dis-
ponibilidade de participar
das avaliações e interven-
ções. Os voluntários tam-
bém não podem ter sequela
motora de AVC, agravo car-
diovascular ou infeccioso e
histórico de fraturas recen-
tes em membros inferiores.

Os idosos participantes
passarão por avaliações fisi-
oterapêuticas e médicas e tra-
tamento fisioterapêutico em
domicílio, três vezes por se-
mana, durante quatro meses.
Os interessados devem entrar
em contato até o final do mês
de agosto com a pesquisado-
ra Natália Oiring pelo telefo-
ne (16) 98100-8080 (ligação
e WhatsApp) ou pelo e-mail
nataliaoiring@yahoo.com.br.
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Adolescentes mais pobres estão mais
obesos, mas ainda desnutridos

PESQUISA DA FIOCRUZ É A PRIMEIRA NO BRASIL QUE OBSERVA FATORES
SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS A DESNUTRIÇÃO E OBESIDADE

Com as baixas temperaturas em todo
o país, muitas pessoas redobram a aten-
ção com alguns cuidados com o corpo,
saúde. Mas, se esquecem de um funda-
mental: beber água.

As baixas temperaturas não são as
únicas a caírem no período do inverno.
O baixo consumo de água pode ser pre-
ocupante. Apesar da redução da sensa-
ção de sede, a água é um importante lí-
quido para o nosso organismo, princi-
palmente por evitar problemas renais,
doenças de pele e desidratação.

A insuficiência renal aguda ou crôni-
ca podem ser consideradas dois exem-
plos de enfermidades pela falta da inges-
tão correta de água, que prejudicam no
funcionamento dos rins. De acordo com
a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o
número de pacientes com doença renal
crônica, que necessitam de diálise, cres-
ceu mais de 100% - de 42 mil em 2000,
para 122 mil em 2016.

Mesmo obesos, adolescen-
tes brasileiros ainda possuem
traços de desnutrição, confor-
me mostra um estudo publi-
cado na edição mais recente
da revista PLOS One, uma das
mais renomadas na área de
saúde do mundo. Os pesqui-
sadores encontraram a pre-
sença das duas condições es-
pecialmente nos estudantes de
escola pública, que ainda
apresentaram um aumento
dos índices de excesso de peso
nos últimos anos.

A investigação, realizada
por pesquisadores da Escola
de Nutrição da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e do
Centro de Integração de Da-
dos e Conhecimentos para
Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia),
é a primeira no Brasil que
observa fatores socioeconô-
micos associados a desnutri-
ção e obesidade. “Poucos são
os estudos que trazem estes
desfechos nutricionais apre-
sentados de forma simultâ-
nea”, enfatizou a pesquisado-
ra Júlia Uzêda.

A dupla carga de má nu-
trição, quando a desnutri-
ção e obesidade se apresen-
tam simultaneamente, afeta
uma parcela pequena dos es-
tudantes (menos de 1%). No
entanto, a condição demons-
tra que nem sempre uma
melhoria nas condições so-
cioeconômicas de vida vem
acompanhada de maior qua-
lidade nutricional.

De acordo com os pesqui-
sadores, houve aumento de
sobrepeso entre os adolescen-
tes de todos os níveis socioe-
conômicos e, ao mesmo tem-
po, também aparece nesses
estudantes a desnutrição, re-
velada pela baixa estatura.

Segundo o estudo, os ado-
lescentes oriundos de escolas

privadas têm maior chance de
desenvolver excesso de peso
em relação aos estudantes da
escola pública. No entanto,
explica a pesquisadora Júlia
Uzêda, “essa diferença entre
os grupos foi sendo reduzida”.

Entre 2009 e 2015, en-
quanto o índice de adolescen-
tes com excesso de peso na

rede privada permaneceu inal-
terável (28,7%), a taxa entre
os da rede pública aumentou
de 19% para 23,1%.

A pesquisa utilizou dados
da primeira (2009) e da mais
recente (2015) edições da
Pesquisa Nacional de Saúde
do Escolar (PeNSE), inquéri-
to que investiga doenças

crônicas não transmissíveis
entre adolescentes escolares
brasileiros. O grupo compa-
rou os índices nutricionais
de estudantes de 13 a 17
anos, separando entre aque-
les que apresentam somente
sobrepeso ou baixa estatura
e aqueles que apresentam as
duas condições.

Não esqueça de beber água
durante o inverno

A FALTA DA INGESTÃO DE ÁGUA PODE GERAR INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA OU CRÔNICA


