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A correria diária vivida no trânsito e no trabalho, so-
mada a afazeres domésticos, estudos e compromis-
sos familiares, tem reduzido cada vez mais o tempo 
livre dos brasileiros. Sem o hábito de comer bem e 
praticar exercícios físicos, o corpo passa a dar sinais 
de esgotamento, aumentando os riscos de doenças 
graves e o estresse. Pesquisa realizada pela Interna-
tional Stress Management Association aponta que 
mais de 70% da população sofre com algum tipo 
desta disfunção, colocando o país no segundo lugar 
dos mais estressados.

A nutricionista Jaqueline Saur De Rose explica que o estresse é 
multifatorial, mas há alimentos relaxantes que auxiliam no combate 
à enfermidade. “Alimentos ricos em triptofano e ômega 3, além 
de vitaminas do complexo B não curam a doença, mas auxiliam na 
prevenção e no combate”, afirma a profissional. Na gastronomia 
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funcional, há estudos que comprovam uma cone-
xão entre o intestino e o cérebro. “Se o sistema di-
gestivo estiver saudável, ele converterá os alimentos 
em serotonina, gerando bem-estar”, explica a pro-
fissional, acrescentando que 90% desse hormônio é 
produzido no intestino. 

Uma panqueca caseira, contendo banana, aveia, ovo 
e cacau, é uma dica para quem quer concentrar 
alguns alimentos aliados contra o estresse. “Essa re-
ceita abrange vitaminas do complexo B e triptofano, 
é fácil de fazer e prática para o dia a dia. Costu-
mo indicar para os que estão muito estressados, na 
TPM ou ansiosos.” Outra indicação dela é garantir 
uma variedade alimentar nas refeições, abrangen-
do uma maior quantidade de nutrientes, vitaminas 
e minerais. “É importante sempre variar”, reforça. 
A nutricionista recomenda ainda fazer um bom 
planejamento, com comida de verdade. “É preciso 
desembalar menos e descascar mais. Deve-se ter 
disciplina, dedicar um tempo na semana para cozi-
nhar e levar os alimentos prontos de casa”, ensina. 

Associado a uma boa nutrição, conforme Jaqueli-
ne, está o bem-estar de forma geral. “Se a pessoa 
começa a cuidar a alimentação, praticará exercí-
cios, porque uma coisa puxa a outra. Ao ver resul-
tado, passa-se a querer melhorar cada vez mais”.  
Em um restaurante, também é possível encontrar 
opções saudáveis. “Comece com uma saladinha 
para dar mais saciedade. Pode-se ter um mix de 
castanhas para comer durante o dia e ficar um 
período mais alimentado. Perceba os sinais que o 
corpo dá, como alterações de humor e dores de 
cabeça. Ninguém é igual.”

O cansaço excessivo, segundo a nutricionista, gera 
um alerta de que o nível de estresse está alto. “É 
saudável acordar bem, descansado e disposto a 
encarar o dia. Se você sente que o mundo está 
caindo sobre a sua cabeça é um sinal clássico de 
que algo está errado, associado à falta de paciên-

AUXÍLIO NA PREVENÇÃO

Conheça algumas propriedades e exemplos 
de alimentos que ajudam a evitar a ocorrên-
cia do estresse:

Vitaminas do complexo B — Ajuda a apri-
morar o funcionamento do sistema nervoso, 
como pães integrais, aveia, alface, abacate, 
castanhas, nozes, amendoim e amêndoas.

Triptofano — Responsável pela produção 
de serotonina, está presente em alimentos 
como banana, cacau, aveia, queijos e ovos.  

Ômega 3 — Auxilia na formação dos neurô-
nios, sendo importante na transmissão desse 
impulso nervoso, presente no atum, no sal-
mão, na sardinha, nas sementes de linhaça e 
de chia e na gema de ovo.
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cia e ânimo para fazer as atividades”. A mudança 
de hábito alimentar não pode ocorrer só nos dias 
mais estressados. “É preciso ter um cuidado nutri-
cional, ir à academia, caminhar e ter hobbies. Temos 
sempre que pensar em prevenção, pois remediar 
depois é bem mais complicado. Se não cuidar, o 
estresse fica crônico.”

Para aproveitar ao máximo os alimentos, ela reco-
menda itens in natura e crus, com exceção de vege-
tais como o espinafre, que precisam de uma aqueci-
da para não atrapalhar a absorção de ferro e cálcio, 
entre outros minerais. “Quanto menos ingredientes, 
melhor. Se tem um nome difícil, que não sabe o que 
é, não compre. Opte por arroz, feijão, frutas, aveia, 
carne, salada e alimentos não embalados.” 




