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“É um erro capital teorizar antes de ter os dados.
Sem se perceber, começa-se a distorcer os fatos
para ajustá-los às teorias, em vez de mudar as
teorias para que se ajustem aos fatos.”
SHERLOCK HOLMES

“Quase todos os aspectos da vida são engendrados
no nível molecular, e sem compreender moléculas
só podemos ter uma compreensão muito superficial
da própria vida.”
F RANCIS C RICK
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Introdução

Comer costumava ser simples. Contanto que a comida fosse gostosa, parecesse razoavelmente apetecível e fosse abundante, estávamos satisfeitos. Mas
depois a ciência entrou em cena, e de repente sentar-se à mesa tornou-se uma
experiência de laboratório – e, aliás, das mais desnorteantes. Coma peixes,
disseram-nos, estão repletos de gorduras ômega-3. Cuidado, advertiu outra
notícia, peixes podem abrigar gorduras “boas”, mas estão também cheios de
PCBs e mercúrio. Trocamos a manteiga por margarina porque tinha menos
gorduras saturadas. Mas depois vieram acusações de que os ácidos graxos
trans que a margarina continha entupiam as artérias exatamente como as
gorduras saturadas. Coma soja, disseram-nos, ela baixa seu colesterol. Não
coma soja, ela afeta a função tireoidiana. Tome leite, você precisa do cálcio.
Não tome leite, ele forma muco. Tome café, está cheio de antioxidantes. Não
tome café, ele eleva a pressão sanguínea. Depois há aquelas pequenas pérolas que “eles” dizem. Fique longe do MSG, o glutamato monossódico. Não
toque em alimentos preservados com nitritos. Ou com sulfitos. Cuidado
com resíduos de pesticidas. Elimine alimentos que tenham sido geneticamente modificados. Não cozinhe em panelas de Teflon. Ou em fornos de
microondas. Fique longe do açúcar. E nem pense em adoçantes artificiais,
advertem “eles”. Mas quem são “eles”, exatamente? Fomos aconselhados a nos
fartar de alimentos como aveia, linhaça, suco de mangostão, alho e orégano
porque pesquisadores mostraram que cada um deles proporciona algum
benefício. Pão integral pode ser in num dia – muitas fibras e vitaminas úteis
–, mas out no dia seguinte, porque se detectou acrilamida, um suposto carcinógeno, na crosta.
Muita gente desiste, em total perplexidade, diante de toda essa informação nutricional desnorteante e volta a seus antigos regimes. E isso é
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péssimo. A nutrição é importante. O desafio é separar o joio do trigo, e
chegar a algumas conclusões práticas sobre o que comer com base não no
que ouvimos dizer, mas em ciência segura.
Não é fácil fazer isso, especialmente quando consideramos que o corpo humano é a máquina mais complexa na face da Terra. A diversidade de
seus componentes moleculares é tão estarrecedora que, por comparação,
computadores, scanners médicos e veículos espaciais são engenhos simples. O que chamamos de vida é realmente o resultado de uma atividade
molecular assombrosamente complexa que tem lugar em cada célula de
nosso corpo a cada segundo do dia. E de onde vêm as moléculas que se
envolvem nessa intricada ginástica? De uma maneira ou de outra, elas vêm
da comida que ingerimos.
Parece óbvio, portanto, que a composição da dieta pode afetar nossa
composição molecular, e conseqüentemente nossa saúde. Mas a relação entre dieta e saúde não é simples. O alimento é quimicamente muito complexo.
Uma maçã, por exemplo, é constituída por mais de 300 compostos diferentes. Uma única refeição pode inundar o sangue com milhares de compostos,
muitos dos quais nunca foram isolados ou identificados. Embora a nutrição
seja obviamente um determinante importante da saúde, é loucura pensar
que podemos introduzir algo tão complicado quanto alimento em algo tão
complexo quanto o corpo humano e fazer previsões fáceis sobre o resultado.
O tratamento de doenças com base em alterações na dieta deve portanto ser
encarado com um saudável grau de ceticismo. Mas prevenir doenças modificando nossa dieta é viável. A questão é: como?
Separar o que faz sentido do que não faz foi o foco de minhas atividades
pedagógicas desde que comecei a lecionar química nos idos de 1973. Este livro
não pretende ser uma enciclopédia de nutrição ou um guia abrangente da alimentação saudável. Ele fornece, no entanto, uma estrutura para o pensamento nutricional bem fundamentado, juntamente com uma perspectiva sobre
aquilo com o que vale a pena nos preocuparmos quando nos ocupamos da
combinação de moléculas que chamamos de alimento.
As pessoas têm diferentes apetites quando se trata de julgar questões alimentares. Algumas estão interessadas nos méritos de alimentos específicos,
algumas estão fascinadas pela ação dos antioxidantes, e outras se preocupam
com a segurança dos aditivos. É provável que a maioria de vocês vá ser tão
exigente com este livro quanto é com sua comida. Cada um dos capítulos
deste volume foi planejado para ser auto-suficiente e lhe fornecer informa-
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ção atualizada sobre uma questão específica relacionada à alimentação. Na
Parte I, examinamos o papel desempenhado pelos componentes naturais
dos alimentos. O que há no tomate, na soja ou nos brócolis que pode contribuir para a boa saúde? Por que a presença de glúten no trigo causa problemas para algumas pessoas? A Parte II investiga as conseqüências da intervenção humana em nossos alimentos. Quais são os riscos e benefícios dos
aditivos alimentares e da modificação genética? Que promessa reside na
adição de bactérias específicas aos alimentos? A Parte III trata de substâncias – como resíduos de pesticidas, restos de antibióticos, gorduras trans e
produtos químicos procedentes dos plásticos – que terminam em nossos
alimentos de maneira não intencional, como resultado do seu processamento. E de quebra, depois que você tiver avançado penosamente através
da ciência, na Parte IV inserimos uma discussão sobre algumas idéias nutricionais duvidosas.
Todas essas questões são fascinantes. Agora passemos à parte divertida:
vamos tentar digeri-las.

