
A Comida que Vicia 

 

A comodidade proporcionada pelos alimentos industrializados tem debilitado nossa 

saúde física e até mental. 

Pesquisas têm demonstrado que “junk foods” ou alimentos não saudáveis causam 

compulsão alimentar e podem até viciar. 

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Scripps, na Flórida  e publicado 

pela revista Nature Neuroscience revelou que o mecanismo bioquímico que induz à 

compulsão por alimentos do tipo “junk food” é o mesmo que causa dependência por 

drogas. 

Os pesquisadores dividiram ratos em três grupos, um recebeu uma dieta ilimitada e 

rica em calorias, gorduras e açúcares, o segundo foi alimentado com dieta não saudável 

mas restrita em quantidades e outro grupo recebeu uma dieta saudável.  

Ao final de três anos concluiu-se que os ratos com dieta calórica tornaram-se 

rapidamente obesos e compulsivos. Os animais mesmo recebendo choques não 

deixaram de se alimentar compulsivamente e o mais surpreendente passaram fome por 

duas semanas quando foi oferecido uma dieta saudável em substituição aos “junk foods”.  

Então a pergunta que fica no ar é, por quê? 

A indústria de alimentícia está cada vez mais empenhada em criar alimentos 

saborosos que vendam muito e tragam lucratividade. Baseado na “falta de tempo” para 

cozinhar, as empresas vêm lançando produtos cada vez mais práticos e de rápido 

preparo. 

Entretanto, os alimentos que temos à disposição nas prateleiras dos 

supermercados além de serem ricos em açúcar, sal e gorduras, estão “bombados” de 

aditivos alimentares. 

Os aditivos alimentares são substâncias produzidas em sua maioria artificialmente 

para conferirem sabor, cor, textura, estabilidade e durabilidade aos produtos alimentícios. 

A problemática é a seguinte: os alimentos ricos em aditivos alimentares alteram a 

sensibilidade das papilas gustativas promovendo o vício, e é por este motivo que tem-se a 

impressão de que alimentos naturais não tem sabor.  

Com o tempo a quantidade de sal, açúcar e gordura presente nos alimentos já não 

é mais percebida pelas papilas gustativas e então será necessário acrescentar mais sal, 

mais açúcar, além de temperos prontos, catchup, mostarda, maionese e uma infinidade 

de produtos que aumentam palatabilidade dos alimentos. 



A dificuldade de percepção do sabor é reforçada ainda pela deficiência na 

mastigação, o ato de saborear e degustar foi abolido. As pessoas acostumaram-se a 

engolir a comida o mais rápido possível para voltar ao trabalho e, em alguns casos, por 

simples hábito. Certamente, não é por acaso que as porções dos lanches são cada vez 

maiores, mastiga-se rápido, come-se mais. 

Come-se mais porque também foi perdido o reflexo de saciedade produzido 

através da mastigação e com a pressa não se ouve o corpo e a “plenitude” é detectada 

quando o botão da causa já está mais do que apertado. 

Os danos causados pelos aditivos alimentares não se encerram na boca. Algumas 

substâncias como o glutamato monossódico chegam até o cérebro  e estimulam a 

compulsão alimentar. A publicidade somente confirma  “É impossível comer uma só”. 

A população tornou-se refém da indústria do “fast food” e as consequências no 

peso corporal são nítidas, pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostra que 51% 

dos homens e 42,6% das mulheres brasileiras estão acima do peso.  

Fica claro que a obesidade deve ser tratada como uma doença complexa na qual o 

vício alimentar é um dos fatores determinantes. É fundamental que o indivíduo seja 

amparado por uma equipe multidisciplinar especializada, onde psicólogos, nutricionistas e 

médicos devem trabalhar juntos. 

O psicólogo tem uma grande responsabilidade pois através do trabalho de 

mediação auxiliará o paciente a identificar e tratar transtornos emocionais envolvidos. 

Além disso, orientará na percepção de novos caminhos para o prazer além do alimento.  

Caberá ao nutricionista a missão de orientar o processo de reeducação alimentar e 

a introdução de novas experiências alimentares, onde o saboroso e o saudável podem e 

devem estar juntos. 

Nos casos onde distúrbios orgânicos exacerbados estão associados a obesidade, 

será necessário a prescrição do médico para orientar as medicações pertinentes.  

Manter um peso saudável nos dias de hoje exige esforço, mas é possível quando 

entendemos que a felicidade e o prazer não estão condicionados apenas ao ato de se 

alimentar, e que se pode recusar um rápido prazer gastronômico em prol de um prazer 

maior, a saúde física e mental. 
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