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RESUMO  Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em formato de podcast aborda o 
tema restrição alimentar, que acontece quando uma pessoa por motivo de 
alergia, intolerância ou doença celíaca não pode consumir determinados 
alimentos. O ato de alimentação é complexo e vai muito além da necessidade de 
sobrevivência, e sofre influência de questões emocionais, socioeconômicas e 
históricas. Esses são exemplos de angulações que serão utilizadas no projeto 
para trazer informações relevantes sobre restrições alimentares, condição que 
vai muito além do diagnóstico. 
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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em formato de podcast aborda o tema restrição 

alimentar, que acontece quando uma pessoa por motivo de alergia, intolerância ou doença celíaca 

não pode consumir determinados alimentos. O ato de alimentação é complexo e vai muito além da 

necessidade de sobrevivência, e sofre influência de questões emocionais, socioeconômicas e 

históricas. Esses são exemplos de angulações que serão utilizadas no projeto para trazer 

informações relevantes sobre restrições alimentares, condição que vai muito além do diagnóstico. 

 

Palavras-chave: Jornalismo; Restrição alimentar; Saúde; Alimentação; Alergia; Intolerância 

alimentar; Doença celíaca. 
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ABSTRACT 

 

This Work in a podcast format addresses the issue of food restriction, which happens when a 

person due to allergies, intolerance or celiac disease cannot consume certain foods. The act of 

eating is complex and goes far beyond the need for survival, and is influenced by emotional, 

socioeconomic and historical issues. These are examples of angulations that will be used in the 

project to bring relevant information about dietary restrictions, a condition that goes far beyond 

diagnosis. 

 

Keywords: Journalism; Food restriction; Health; Eating; Allergy; Food intolerance; Celiac 

disease. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

A restrição alimentar acontece quando uma pessoa por motivo de alergia ou intolerância 

não pode consumir determinados alimentos. Também pode ocorrer por opção, quando o indivíduo 

decide cortar algum alimento de sua dieta voluntariamente, como o exemplo do vegetarianismo, 

em que a carne é eliminada da alimentação. 

No caso deste trabalho, são abordadas as restrições causadas por condições de saúde. Mais 

de 20% da população dos países desenvolvidos têm alergias ou intolerâncias alimentares, 

prevalência que está a aumentar cada vez mais ao longo dos anos e estão entre as principais 

patologias do século XXI (ZOPF et al., 2009). Com o avanço do desenvolvimento econômico e a 

evolução das condições de vida, bem como as alterações ambientais em diversas regiões do 

mundo, a alimentação aparece como a principal vilã quando relacionada a problemas de saúde da 

população. (POPKIN, 2001). 

Estudos mais aprofundados sobre restrições alimentares que envolvem alergias, 

intolerâncias alimentares e doença celíaca são recentes, e ainda existem muitas perguntas sem 

respostas. Porém, comparando o cenário de 2021 ao século passado, pode-se afirmar que as 

restrições alimentares recebem um nível mais alto de compreensão por parte da população no 

geral, mesmo que grande parte ainda não compreenda as condições em sua totalidade. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso é importante para informar a população da existência 

dessas condições, e ressalta a relevância de que o diagnóstico correto seja feito, e que não apenas 

a condição seja tratada, mas as suas causas investigadas. 

O ato de alimentação é complexo e vai muito além da necessidade de sobrevivência. No 

primeiro capítulo do livro “Uma história comestível da humanidade”, o autor Tom Standage 

menciona sobre a influência dos alimentos ao longo dos anos: 
“Muitas escolhas alimentares feitas no passado tiveram consequências de longo alcance, 

ajudando a moldar de maneiras inesperadas o mundo em que vivemos hoje. Para o olho 

perspicaz, a influência histórica dos alimentos pode ser vista em toda parte, e não somente 

na cozinha, na mesa de jantar ou no supermercado. Pode parecer estranho que eles tenham 

sido um ingrediente tão importante nas questões humanas, mas o contrário seria muito 

mais surpreendente: afinal de contas, em tudo que fizeram ao longo da história, as pessoas 

foram literalmente impulsionadas pela comida.” (STANDAGE, 2009) 

É evidente a importância da alimentação para a evolução da humanidade. O ato de se 

alimentar é individual, mas o processo que envolve aquele alimento é coletivo. Nesse contexto, as 
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restrições alimentares se tornam pauta importante na sociedade, e mostra-se necessário despertar 

a consciência e atenção de toda a sociedade e instituições em relação a esse tema. O alimento 

envolve questões emocionais, saúde física e mental, questões sociais e econômicas, entre outros. 

Como menciona Standage (2009, cap.1), “por todo o mundo antigo, muito antes da invenção do 

dinheiro, comida era riqueza — e controlar a comida era poder”. 

O Relatório Final da 8ª Conferência Nacional da Saúde, quando aborda o tema Saúde como 

direito, menciona que: 
“Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o 
resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida.” (1986, p. 04) 
 

É um conceito muito diferente da Organização Mundial da Saúde (OMS), e afirma que 

saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de 

doença ou enfermidade”. O conceito da OMS foca em saúde principalmente como uma condição 

biológica. Por isso, meu projeto tem base e fundamentação na declaração da Conferência Nacional 

de Saúde, pois mesmo que não ignore o biológico, tem determinantes que precisam ser bem 

estruturados e que necessitam de atenção para que assim o biológico possa ser também atendido. 

Considerando que saúde é um direito, investigo a alimentação e restrições alimentares com 

esse enfoque. A rápida industrialização e o processamento de alimentos foram acontecimentos 

recentes e repentinos considerando a história da humanidade, e mesmo que em um primeiro 

momento parecem afetar apenas o mercado, a indústria e o alimento que é distribuído, estão 

conectados com a saúde da população. A troca de um meio natural para um meio tecnológico de 

produção de alimentos trouxe benefícios e também consequências negativas. O lado negativo do 

ultraprocessamento de alimentos está diretamente relacionado com o aumento de alergias 

alimentares nos últimos anos. 

Saúde não é apenas um bem estar completo físico mental. Do mesmo modo, a ausência 

completa da doença não é o único tratamento quando se trata de restrições alimentares. É preciso 

garantir a saúde do paciente com acompanhamento médico de acordo com sua condição, porém 

também é de extrema importância investigar as raízes do aumento de casos de intolerâncias e 

alergias alimentares, e também da doença celíaca, que hoje atinge cerca de 1% da população 

mundial, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Como menciona Berzuino, et al (2017, “um diagnóstico correto é imprescindível não só 

para direcionar o tratamento, mas também para evitar uma restrição alimentar desnecessária, que 

a longo prazo pode restringir determinados nutrientes e afetar o estado nutricional do indivíduo e 
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seu desenvolvimento”. 

Restrições alimentares por causa de doença celíaca, alergias e intolerâncias alimentares 

não são condições isoladas, seus índices de recorrência aumentam cada vez mais, e levantam 

questionamentos sobre a relação desses quadros com mudanças nos hábitos alimentares na 

modernidade. É preciso investigar os casos citados de restrições alimentares com seriedade, 

abordando além do diagnóstico e envolvendo temas como políticas públicas, sistema de saúde, 

indústrias de alimentos, situação socioeconômica e questões emocionais da população. 

 

1.1 Justificativa 

 

1.1.1 Justificativa do Tema 

 

Um dos fatores que influenciou na escolha do tema foi o âmbito pessoal, visto que 

descobri aos 20 anos de idade ter intolerâncias alimentares ao glúten e à caseína (proteína do leite). 

Minha saúde durante a infância e adolescência poderia ter sido muito mais preservada se tivesse 

descoberto tal condição mais cedo. Ao unir minha experiência pessoal com o campo jornalístico, 

decidi optar em disseminar mais informações sobre alergias e intolerâncias para que o tema atinja 

mais pessoas, de forma clara e coesa. Mesmo com o tema cada vez mais em pauta nas mídias, 

percebo que a linguagem necessita ser mais acessível e clara, pois é um volume muito grande de 

informações desconexas que acabam falhando no quesito objetividade. Além disso, vou explorar 

o tema mais profundamente, abordando outros ângulos. Vejo a escolha desse tema como uma 

contribuição tanto educacional sobre alimentação quanto para conscientização sobre a 

possibilidade de aumentar a qualidade de sua saúde através do diagnóstico de intolerâncias. 

 

1.1.2 Justificativa da Mídia e do Formato 

A escolha do formato podcast é tanto pela minha preferência pessoal por esse produto 

jornalístico, quanto pelo aumento do consumo dessa mídia nos últimos anos. Outro fator que 

influenciou a decisão foi a falta de conteúdos relacionados ao tema escolhido que sejam 

publicados nesse formato de mídia específico. 

Um aplicativo de streaming e podcasts, Deezer, relatou que em 2019 houve um aumento 

de 67% no consumo desse tipo de mídia. E mesmo que o formato de mídia tenha sido explorado 

inicialmente por países como Estados Unidos, a Argentina liderava o ranking em 2019 de países 
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que mais produz esse tipo de mídia. Mas a indústria brasileira de podcasts cresce cada vez mais, 

e em 2020 ultrapassou os EUA, liderando mundialmente como país que mais cresce seu mercado 

de criação de podcasts. Em 2019 o consumo aumentou, mas em 2020 a produção também começou 

a crescer, aumentando 103% entre janeiro e maio. 

Segundo dados do Ibope, entre os 120 milhões de internautas no Brasil, 50 milhões já 

tinham ouvido podcasts em 2019. Desse total, 16 milhões (19%) escutam diariamente. De acordo 

com André Lemos, existe três pontos de ação em relação aos podcasts: 

“[...] 1. liberação do pólo da emissão (ouvinte produtor), 2. princípio de conexão: distribuição 
por indexação de sites na rede (RSS) em conexão planetária e, 3. reconfiguração dos 
formatos de emissão de conteúdos sonoros (em dois pólos: o “faça você mesmo” a sua rádio; 

e as rádios massivas criando programas em podcasting, como a BBC). (LEMOS, 2005) 

A possibilidade de consumir o conteúdo de forma assíncrona, assim como a facilidade de 

acesso por envolver menos burocracia para reproduzir esse tipo de conteúdo, são outros fatores 

que influenciaram na escolha desse formato. É possível consumir as informações sob demanda, 

via Web, a qualquer momento. Com a popularização dos smartphones e do acesso à internet, a 

forma de consumo desse formato, além de se tornar cada vez mais comum, também mudou, saindo 

da necessidade de fazer o download e passando para o streaming (VICENTE, 2019). Preferi 

escolher um produto jornalístico que, ao mesmo tempo que se diferencia dos outros formatos de 

conteúdo já produzidos sobre o tema restrições alimentares, também mantém características de 

divulgação direta, simples e de alto consumo atualmente. 

Luiz e Assis definem podcasting, ou seja, o ato de produzir e veicular um podcast, 

como uma   

[...] forma de transmitir um arquivo de áudio ou vídeo via internet para ser ouvido em 
um [...] aparelho que reproduza ou receba esse arquivo. E entendemos que o podcast 
é tanto o arquivo de áudio ou vídeo transmitido via podcasting quanto o coletivo 
desses arquivos.(LUIZ; ASSIS, 2010. p. 2).   

Outro fator decisivo foi o contexto da pandemia do coronavírus, que dificulta ou coloca o 

jornalista em maior risco dependendo da escolha de formato. Ao optar por podcast, fui capaz de 

realizar pesquisas, entrevistas, gravações e edição, ou seja, o projeto inteiro, sem a necessidade de 

sair de casa. Essa escolha trouxe seus desafios, mas também trouxe segurança e menos riscos. 

Destaco que um programa de podcast que foi principal fonte de inspiração para o projeto foi o 

“Café da manhã” produzido pela Folha em parceria com a plataforma Spotify. No programa, os 
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episódios contam com trechos de entrevistas, transições de áudio, e o que também chama a atenção 

é a profundidade dos temas abordados em uma média de 20 a 30 minutos por episódio. A clareza 

não se perde ao longo da narrativa, e Jung (2013) comenta sobre essa questão. 

[...] Nesse processo, a voz é a principal ferramenta para conquistar o ouvinte, que tende a se 
dispersar devido à enorme quantidade de informações que concorre com a mensagem que 
transmitimos. [...] O bom comunicador identifica seu público e conversa com ele em um 
mesmo nível. Tem a obrigação de acrescentar informação e conhecimento a essas pessoas, 
mas deve se ater às condições socioculturais da audiência, sob o risco de não encontrar 
receptores para a mensagem transmitida. (JUNG, 2013, p. 120- 121). 

 
 
 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Abordar temáticas importantes relacionadas às restrições alimentares, não se limitando apenas às 

condições biológicas e fisiológicas. Ampliar a discussão para o ato de se alimentar, e trabalhar 

restrições alimentares com profundidade, abordando angulações que vão além da medicina, como 

exemplo a nutrição, política, economia, tecnologia, industrialização, psicologia e hábitos 

alimentares da modernidade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Planejar um modelo de podcast com duração média de 20 minutos, que contenha uma 

angulação a ser abordada, com sua seguinte contextualização, entrevistas e depoimentos; 

2) Informar sobre as restrições alimentares que envolve alergia alimentar, intolerância 

alimentar e doença celíaca e como esse conhecimento pode auxiliar a trazer melhor qualidade de 

vida; 

3) Debater diversas frentes que envolvem a alimentação, como base para argumentar 

sobre restrições alimentares 

4) Problematizar a situação política e socioeconômica do Brasil como um dos fatores que 

pode contribuir para o surgimento de maiores condições de restrição alimentar e distúrbios de 

saúde no século XXI; 

5) Trazer depoimentos de pessoas que possuem restrições alimentares, ilustrando a 

situação vivida por elas, e mostrando que essas condições de saúde são reais e precisam ser tratadas 
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com respeito e seriedade; 

6) Conscientizar os ouvintes de que utilizar o termo popular “frescura” como referência 

a restrições alimentares é inadequado e precisa ser repensado. 

7) Atingir dois públicos principais: pessoas com restrições alimentares, para que 

entendam ainda mais sua própria condição de saúde; pessoas que são leigas no assunto, e que por 

não entenderem sobre restrições alimentares acabam considerando essa condição “frescura”, como 

diz o termo popular.  
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2. DESCRIÇÃO 
 
O projeto tem como proposta desenvolver um podcast para discutir temas mais 

aprofundados sobre restrições alimentares, mas que não estão muito presentes na cobertura 

jornalística atualmente. Para isso, foram decididos seis temas que seriam divididos em seis 

episódios do podcast, como apresento a seguir. 

Introdução: episódio de no máximo 2 minutos de duração, para apresentar o podcast 

para os ouvintes. 

Episódio 1: Definir e deixar claro o que são cada uma das restrições alimentares 

abordadas no projeto, que são as alergias alimentares, intolerâncias alimentares e doença celíaca; 

suas consequências fisiológicas e a realização de diagnósticos. Também é um episódio para trazer 

dados e estatísticas que ilustram o cenário de restrições alimentares no Brasil e no mundo, e o 

apoio de depoimentos de profissionais de saúde, no caso gastroenterologista e nutricionista, 

explicando mais sobre essas condições. E para tornar o assunto mais pessoal, trazer depoimentos 

de pessoas que possuem diferentes restrições alimentares, e o processo delas desde o diagnóstico 

até a adaptação à condição. 

Episódio 2: o plano de fundo para a construção desse episódio foi o questionamento que 

as minhas duas avós sempre direcionaram para mim, afirmando que na época delas “não existiam 

essas coisas”. Decidi investigar se elas realmente tinham razão, e a maneira que encontrei de 

descobrir isso seria compreender o que aconteceu com os alimentos ao longo dos últimos anos, 

pensando a partir da Revolução Industrial, e levando essa questão aos profissionais também. E foi 

muito interessante partir dessa indagação de minhas avós, pois a pesquisa me mostrou que existem 

duas explicações para a quantidade de diagnósticos de alergias e intolerâncias alimentares na 

atualidade. O primeiro é devido ao avanço tecnológico da medicina, que nos permite diagnosticar 

essas condições mais facilmente, o que no passado não era possível. Inclusive, muitas pessoas 

morriam devido a alergias alimentares, mas não se tinha o conhecimento e tecnologia suficiente 

para comprovar que a morte foi causada por esse motivo. Ou seja, temos a sensação de que os 

números aumentaram, mas apenas o número de diagnósticos aumentou, pois antigamente não se 

faziam testes ou não se tinha conhecimento sobre essas condições. Porém a outra explicação é que 

sim, esse número pode estar aumentando mesmo, principalmente devido às mudanças na 

alimentação na modernidade, que causam uma mudança na nossa microbiota intestinal, tornando 

nosso corpo mais “suscetível” a desenvolver alergias e intolerâncias alimentares. Trazer um 

contexto histórico da evolução dos alimentos ao longo dos anos, e como a industrialização afetou 

ou não o surgimento desses problemas gastrointestinais. Trazer junto informações sobre as 

mudanças de hábitos alimentares, evolução da ciência e da medicina para detectar essas condições 
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de saúde. 

Episódio 3: É uma “doença da elite”?  Esta foi a pergunta que despertou minha atenção 

para a conexão entre restrições alimentares e situação socioeconômica da população. A 

alimentação pode ser analisada sob várias perspectivas, ao mesmo tempo independentes e 

complementares: a perspectiva econômica; a perspectiva da nutrição; a perspectiva social; bem 

como a perspectiva cultural. Então, percebi que ao abordar uma condição de saúde que o gatilho 

é algum alimento específico, precisava falar também sobre acesso à alimentação. E ao falar disso, 

o tema automaticamente envolve o contexto político e econômico de um país, assim como a fome, 

a desigualdade social, a insegurança alimentar e o sistema de saúde. 

Episódio 4: a comida pode significar afeto. Construímos nossas memórias em torno da 

comida, e desde nossa infância começamos a criar uma conexão emocional com o alimento que 

ingerimos. Devido a esses fatores, e também a minha própria dificuldade ao ser diagnosticada com 

restrição alimentar, conversei com uma nutricionista e uma psicóloga e percebi que seria um tema 

importante de abordar: saúde mental em casos de restrição alimentar. 

Episódio 5 e 6: O leite e o glúten são dois dos principais gatilhos para restrições 

alimentares. Por isso, decidi dedicar um episódio inteiro para cada um, com o objetivo de trazer 

um contexto mais amplo sobre o leite e o trigo. Para isso, trouxe informações que vão além das 

restrições alimentares. Abordo a evolução da alimentação na história da humanidade, as mudanças 

genéticas e nutricionais desses alimentos ao longo dos anos, os impactos ambientais das indústrias 

responsáveis por produzir e distribuir esses alimentos. 

Com essas informações, foi possível delimitar quais seriam os seis temas abordados nos 

seis episódios do podcast. Com a média de duração de 20 minutos, foi decidido que cada episódio 

abordaria um tema específico, para concentrar a informação e seguir uma linha de raciocínio. 

Também permite aos ouvintes que já tenham maior familiaridade com o assunto de ouvirem o 

podcast sem seguir a sequência estabelecida, selecionando os episódios que despertem o interesse. 

Nada impede de algum episódio ter um conteúdo mais denso que outro, pois as angulações 

escolhidas podem demandar profundidade diferente, e por isso precisar de mais alguns minutos. 

Um estudo feito pela Bridge Ratings, publicado no Brasil em uma reportagem no portal da 

Associação de Emissoras de Rádio do Paraná (AERP), sugere através de pesquisa o tempo ideal 

de um podcast jornalístico: episódios semanais de 22 minutos. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. PESQUISA 

 

Embora a restrição alimentar seja uma condição que me afeta pessoalmente, ainda 

precisava aprofundar muito meu conhecimento neste tema, tanto nas explicações médicas e 

nutricionais, quanto em pesquisas sobre a área. Senti a necessidade de compreender aspectos 

mais profundos sobre alimentação, e decidi ler pesquisas e informações na medicina, biologia 

e até na antropologia. E para trazer uma base mais sólida ao projeto, busquei e encontrei dados 

sobre alergias, intolerâncias alimentares e doença celíaca a nível nacional e mundial. 

A pesquisa envolveu a leitura de diversos artigos científicos, e trouxe desde referências 

mais antigas e que já estão estabelecidas como normas, tanto pesquisas recentes que ainda 

investigam novas abordagens para as restrições alimentares. Alguns temas que percebi, durante o 

processo de apuração e pesquisa, como importantes de serem abordados: 

1. A diferença entre as condições de restrição alimentar: há vários questionamentos 

sobre a diferença entre intolerância alimentar, alergia alimentar e doença celíaca, embora sejam 

constantemente explicadas e citadas nos artigos científicos. Ao questionar pessoas de meu círculo 

social, deparei-me com muitas incertezas sobre as três condições citadas, e percebi a necessidade 

de esclarecimento. A informação pode trazer condições de saúde melhores à população, e 

incentivar a compreensão das restrições alimentares também pode auxiliar a evitar casos sérios 

relacionados às alergias e doença celíaca, que podem levar à morte se não forem tratadas. De 

acordo com a primeira estimativa global da doença celíaca, a patologia é responsável pela morte 

de cerca de 42.000 crianças todos os anos – a maioria na África e na Ásia. 

2. Hábitos alimentares na modernidade: a revolução industrial trouxe marcos para a 

história da humanidade, e esse cenário também influenciou o modo de produção e conservação 

dos alimentos, que resultou hoje no ultra processamento de produtos alimentícios. Do mesmo 

modo, houveram avanços tecnológicos da medicina, estudos de nutrição também evoluíram, e 

trouxeram evidências da relação entre as mudanças de hábitos alimentares com o aumento de 

casos de distúrbios de saúde, entre eles as alergias alimentares. 

3. Conexão emocional com os alimentos: a alimentação pode ser analisada sob várias 

perspectivas, principalmente com o auxílio da antropologia. Podemos analisar a alimentação 
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através da lente econômica, da nutrição, da perspectiva social ou cultural. A comida também 

significa afeto e está diretamente conectada com a construção de nossas memórias ao longo dos 

anos. Ao considerar um diagnóstico de restrição alimentar, a saúde mental do paciente precisa de 

atenção. Como em um estudo sobre as consequências psicológicas do diagnóstico da doença 

celíaca, realizado por Fernandes (2019), “os sintomas psicopatológicos de depressão, ansiedade e 

stress verificou-se que o índice compósito de autojulgamento surge como o único preditor 

significativo deste tipo de sintomas. Tal sugere que quanto mais o paciente se autocritica, isola e 

sobre identifica com a sua doença, mais elevados são os sintomas de depressão, ansiedade e 

stress”. Este trecho exemplifica que o diagnóstico de restrições alimentares podem afetar a saúde 

mental do paciente. 

4. Os “vilões” na alimentação: com o crescente número de diagnósticos de alergia e 

intolerância alimentar relacionados principalmente ao leite e glúten, estes começam a ser 

equivocadamente vistos como alimentos maléficos para a população no geral, se expandindo para 

além do grupo de intolerantes e alérgicos a esses tipos de alimentos. Radicalismos da nutrição e 

tendências de mercado que relacionam alimentação saudável ao consumo de alimentos sem glúten 

e sem lactose podem ser armadilhas. Profissionais de saúde ressaltam constantemente que o 

importante é buscar o equilíbrio na alimentação, e não os extremismos e cortes de nutrientes que 

podem ser essenciais para manter o organismo saudável. 

5. O acesso à alimentação digna: até 2018 a Pesquisa de Orçamentos Familiares do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontava que pessoas de baixa renda 

consumiam consideravelmente menos comidas ultraprocessadas comparado a pessoas de maior 

renda. Só que no intervalo entre 2018 e 2021, o barateamento desse tipo de produto somado às 

instabilidades econômicas durante a pandemia da Covid-19 resultou em uma mudança neste 

cenário. A fome e insegurança alimentar grave no Brasil levam à privação do poder de escolha de 

quais alimentos consumir. E considerando que os ultraprocessados se tornam cada vez mais a base 

da alimentação da população de baixa renda, pode afetar gravemente a saúde dessas pessoas e 

gerar sobrecarga na saúde pública brasileira. 

6. Consequências sociais: a falta de conhecimento sobre restrições alimentares leva à 

falta de opções e despreparo no atendimento do público com essa necessidade em restaurantes e 

no comércio. Isso afeta as relações sociais das pessoas que possuem essa condição, e uma das 

consequências pode ser o isolamento social. 

Separar os temas principais a serem abordados do projeto foi um processo que envolveu 

muito estudo sobre relevância social e jornalística. Optei inclusive por levar questionamentos ao 
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público sobre certos assuntos, e para conseguir respostas rápidas lancei algumas perguntas em 

grupos de Whatsapp com pelo menos 6 integrantes em cada um. Desse modo, consegui obter 

engajamento das pessoas, que me responderam de forma informal e sincera sobre suas dúvidas 

em relação ao tema de meu trabalho. Inicialmente pensei em criar um formulário para divulgar e 

recolher respostas, para profissionalizar o recolhimento de informações. Porém, as respostas que 

eu precisava eram simples e diretas, e precisava delas com certa urgência, então optei pela 

plataforma de conversa Whatsapp por fornecer essa agilidade, e por atingir um grande número de 

pessoas por causa da minha lista de contatos. Perguntei sobre interesses no assunto de restrições 

alimentares, para que assim eu pudesse ter clareza de estar seguindo na direção certa. Desse modo, 

tive certeza que estaria respondendo tanto perguntas que o público já tem, quanto fornecendo 

informações que eles ainda não tiveram acesso, tornando meu projeto o mais completo e objetivo 

possível. 

Durante o estudo sobre os seis tópicos citados anteriormente, tomei a decisão de separar 

em apenas cinco episódios. No primeiro, abordaria sobre a restrição alimentar em si, para 

esclarecer bem o que é a intolerância, o que é alergia, trazer dados e estatísticas sobre o assunto. 

No segundo, traria um breve contexto histórico sobre as mudanças na alimentação ao longo dos 

anos, e faria uma conexão entre a industrialização, ultra processamento dos alimentos e avanços 

tecnológicos na medicina com o maior número de diagnósticos de intolerâncias e alergias. No 

terceiro, eu traria uma abordagem com auxílio da antropologia, informando sobre a conexão 

emocional e a importância dos alimentos para os seres humanos, e conectando esse aspecto com 

o acesso à uma alimentação digna para pessoas de baixa renda. Percebi essa conexão entre dois 

tópicos e juntei-os em um episódio só. Decidi então dedicar um episódio apenas para informar 

sobre o leite, e outro apenas para informar sobre o glúten, os dois principais gatilhos para alergias 

e intolerâncias na atualidade. Nesses dois episódios, traria informações imparciais, ou seja, evitar 

radicalizações, e com auxílio de médicos e nutricionistas trago informações nutricionais, o que 

esses alimentos representam em nossas dietas e o impacto ambiental desses alimentos. Finalmente 

percebi que o tópico 6, sobre as consequências sociais, é um assunto que pode ser abordado de 

maneira rápida e direta no terceiro episódio, que fala sobre a conexão emocional com o alimento, 

e que consequentemente aborda questões sociais. A restrição alimentar afeta o convívio social, 

sim, mas observei que é um tópico que deve ser comentado, mas não seria suficiente para um 

episódio inteiro em meu projeto. 

 

3.2. APURAÇÃO   
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O processo de apuração ocorreu de forma semelhante em todos os episódios e com  

quase todas as fontes: envio de e-mail ou mensagem pelo whatsapp para apresentar o projeto e 

solicitar a entrevista. Após a resposta, agendava uma data para marcar uma ligação através do 

Zoom, plataforma de videoconferência, ou através do celular. 

De todas as fontes que participaram da apuração, menciono Profa. Dra. Luciana Fossari 

e Prof. Dr. Marco Aurelio da Ros, com os quais conversei longamente, mas não utilizei o 

recurso de gravação. Aprendi muito em nossas conversas, e os dois profissionais me auxiliaram 

muito com informações valiosas para os roteiros do projeto. 

As gravações aconteceram em formato corrido, pois foram realizadas durante ligações. 

Elaborei perguntas para cada entrevista, focando na área de atuação da fonte a ser entrevistada 

e garantindo que seguisse a angulação do episódio que eu pretendia encaixar a entrevista em 

questão. 

Na maioria dos casos ocorreu que os depoimentos dos entrevistados envolviam mais do 

que um tema, justamente pelo fato da alimentação ser um tópico abrangente e que atinge 

diversas frentes na sociedade. Foi positivo, por um lado, pois reforçou minha constatação de 

que precisava abordar diversos ângulos das restrições alimentares. Foi difícil, por outro lado, 

pois precisava definir quais trechos da entrevista eu acrescentaria no podcast e em qual episódio 

específico. E mesmo com as perguntas pré-elaboradas, de acordo com o desenvolvimento da 

conversa durante a entrevista, eu tomava decisões e seguia outros caminhos, com perguntas 

espontâneas direcionadas à fonte. O meu preparo para as entrevistas foi valioso, assim como a 

pré-apuração e leitura de diversos artigos sobre os temas que seriam abordados, pois permitiu 

fazer perguntas com maior profundidade e trazer relatos interessantes para os episódios do 

podcast, fazendo com que eu adaptasse o rumo da conversa  durante a gravação. 

A primeira entrevista foi com a nutricionista Larissa Pavei, no dia 23 de fevereiro de 

2021, através da plataforma de videoconferência Zoom. A entrevistada precisou realizar a 

entrevista com sua filha de 7 meses em seu colo, e por isso em alguns momentos precisei cortar 

as falas por causa de sons que a bebê fazia, mas no geral foi uma entrevista tranquila. Ali percebi 

que precisava estudar ainda mais o assunto, pois as perguntas eram genéricas, e meu objetivo 

no podcast era aprofundar algumas questões. 

A segunda entrevista foi com a Psicóloga Suelen Guisolffi. Ela precisou desmarcar os 

horários combinados duas vezes, minutos antes da entrevista, devido a alterações na agenda de 

atendimento às pacientes dela. Porém eu estava com tempo e consegui adiar a entrevista, que 
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aconteceu dia 02 de março de 2021, através da plataforma de videoconferência Zoom. 

Percebi que a plataforma Zoom era boa para realizar as entrevistas, pois eu podia ver o 

entrevistado, suas expressões ao falar e manter contato visual, assim eu criei uma conexão 

melhor com as entrevistadas. Porém, pelo uso do áudio e do vídeo na plataforma durante a 

entrevista, a chance de cair na internet era muito alta, e aconteceu tanto na entrevista com a 

nutricionista Larissa quanto na entrevista com a psicóloga Suelen. A queda da internet cortou a 

gravação das falas das fontes em alguns trechos importantes. 

E ao tentar marcar entrevistas seguintes, reparei que muitas fontes não se sentiam à 

vontade em fazer uma ligação em vídeo, inclusive muitas sugeriram ligação apenas por áudio. 

Percebi que começar a abordar as fontes com a proposta de realizar uma ligação pelo celular 

seria mais eficiente, e após realizar todas as entrevistas reparei que mesmo sem o contato visual, 

não houve perda de conexão com a fonte. Inclusive, em alguns casos, o entrevistado se sentia 

mais à vontade em se comunicar comigo justamente por ser apenas uma entrevista por voz. 

Entrei em contato com Gastroenterologistas no início de março, solicitando entrevista, 

logo após realizar a entrevista com a psicóloga. Não obtive muitas respostas. Algumas fontes 

responderam que gostariam de participar, mas não conseguiram encontrar espaço na agenda 

para a entrevista. No dia 17 de março de 2021, realizei uma ligação com a Profa. Dra. Luciana 

Fossari, gastropediatra. Não gravei a conversa, entretanto conversamos por uma hora sobre 

restrições alimentares através de ligação do celular. Coloquei no viva-voz e fiz anotações 

durante a entrevista. 

Eu queria uma fonte da área de Antropologia ou Saúde Pública. Tentei várias fontes, 

que não quiseram contribuir com entrevista, mas que me auxiliaram com indicações de outras 

fontes. A Profa. Dra. em Saúde Pública, Elisabetta Gioconda Iole Giovanna Recine, respondeu 

meu email de que poderia me ajudar apenas no final do mês de Março. Decidi enviar as 

perguntas, pois precisava de contribuições muito pontuais dessa área de atuação, e comentei 

que ela poderia me enviar os áudios com a resposta. Não foi a melhor opção, e reconheço que 

não é a melhor atitude a ser tomada por um jornalista. Percebi que foi um equívoco meu, porém 

foi uma decisão que tomei para garantir que eu teria material para os episódios se não 

conseguisse outra fonte. No fim, foi a decisão certa que tomei. Não consegui resposta de outras 

fontes dessa área, e a Elisabetta me enviou os áudios no dia 19 de março de 2021, e seguiu 

exatamente as perguntas que fiz para ela. Percebi a importância de realizar boas perguntas, pois 

direciona o entrevistado a responder com muita clareza. 

No dia 16 de março fui em uma consulta com o Gastroenterologista Dr. Marcelo 

Ardenghi, por motivos de saúde. Ao final da consulta, percebi que estava diante de uma possível 
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fonte para meu podcast. Conversei com ele e consegui a entrevista no dia 20 de março de 2021. 

O Dr. Marcelo também me auxiliou com dúvidas que surgiram durante a produção dos roteiros 

e do relatório. Enviei mensagens e áudios através do Whatsapp, e ele me auxiliou e esclareceu 

questionamentos. 

À medida que eu realizei as cinco entrevistas mencionadas anteriormente, transcrevi 

todas elas em documentos de texto e comecei a estruturar os roteiros dos seis episódios, pois 

grande parte do roteiro também foi criado a partir de pesquisas em artigos científicos. Entrei 

em contato com três fontes que trouxeram seus relatos pessoais sobre restrição alimentar: 

Juliana Macedo Maines, Laura Edla Hadlich e Rodrigo Rossi. 

Mas senti falta de mais informações, e precisava de mais contribuições de fontes. Decidi 

correr atrás do tempo, pois já estava no dia 8 de abril de 2021, e o prazo de entrega para meu 

trabalho era no final do mesmo mês. 

Deixei o roteiro que seria locutado por mim o mais completo possível, e pesquisei mais 

fontes. Consegui três respostas, e mesmo com alguns episódios já gravados, realizei as 

entrevistas. 

No dia 16 de abril, realizei a entrevista com o jornalista João Peres, fundador de “O Joio 

e o Trigo”, projeto brasileiro de jornalismo que investiga exclusivamente a alimentação e suas 

implicações políticas. Consegui contato com ele através do site de contato do portal “O Joio e 

o Trigo”, enviei o email solicitando a entrevista logo após ler diversas reportagens que 

abordavam assuntos que eu também queria abordar em relação à alimentação. Realizei a 

entrevista por ligação no celular, gravei a conversa e utilizei trechos no podcast. 

No dia 17 de abril de 2021, realizei a entrevista com a nutricionista Mônica Zavaglia 

Souza através de ligação no celular, e durou 1h45min. Muitas informações foram repetidas, e 

já estavam no roteiro dos episódios, mas também trouxe diversas contribuições novas 

complementares. Após essa entrevista, tive algumas novas ideias de trechos que poderia 

acrescentar no roteiro do episódio sobre o glúten, e durante a revisão acabei reescrevendo o 

episódio inteiro. 

No dia 19 de abril de 2021, realizei a entrevista com o Prof. Dr. Marco Aurelio da Ros. 

Foi uma surpresa, pois foi a última fonte que entrei em contato, e ele parecia não estar alinhado 

com o tema que eu ia abordar. O professor conseguiu uma brecha na agenda, e conversamos 

através de ligação no celular. Uso o termo conversa, pois foi tanto uma entrevista quanto uma 

troca de ideias, apresentei diversas questões sobre meu trabalho para ele, o qual contribuiu 

trazendo mais pontos de vistas possíveis para meu trabalho de restrições alimentares. 
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Essa foi a última entrevista que realizei. Eu já havia deixado os cortes prontos nas outras 

entrevistas, salvas no Adobe Audition, porém faltava ouvir as últimas gravações realizadas e 

transcrever em um documento de texto, para depois entender onde acrescentar nos roteiros, que 

já estavam praticamente finalizados. 

Comecei a gravar o roteiro no dia 15 de abril, mas como realizei algumas entrevistas 

entre o dia 16 e 19 de abril, fiz uma pausa nas gravações e continuei após a última entrevista 

realizada. O processo de gravação foi mais trabalhoso por não estar em um ambiente 

profissional de jornalismo, e mesmo com um microfone de qualidade para captar o som, os 

ruídos externos atrapalharam o andamento das gravações. Precisei regravar diversos trechos. 

Quando eu me preparava para gravar, fiz exercícios de aquecimento vocal por alguns minutos, 

e fez grande diferença na qualidade da locução. 

Durante a edição, notei que ficaram alguns breves ruídos ao fundo dos áudios dos 

entrevistados, como cães latindo e motocicletas passando na rua, que ficaram levemente 

perceptíveis. São ruídos que estavam fora do meu controle, e só consegui notá-los após a 

entrevista ter sido realizada. Foi preciso um tratamento de áudio no Adobe Audition para 

eliminar o máximo de ruídos, e alguns trechos precisei cortar das entrevistas para não prejudicar 

a qualidade do produto final. 

 

3.3. EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO   

Por ser um podcast que tem como foco o roteiro narrado por mim, locutora, e com as 

entrevistas servindo de complemento para a informação que apresento, foi necessária a 

transcrição de cada entrevista realizada. 

Depois, através do software Adobe Audition, ouvi e limpei as gravações, tirando ruídos, 

respirações muito marcantes, barulhos do ambiente, etc. Repeti esse processo com todas as 

gravações, e equalizei o volume das vozes. 

Decidi então pesquisar trilhas sonoras para criar a vinheta e para utilizar ao longo dos 

episódios. Após a pesquisa, escolhi a trilha “Minimal Technology” feita pela usuária 

amandasounds, e a trilha “Abstract Minimal Technology” feita pelo usuário ViktorSE, na 

plataforma Envato Elements. Outras trilhas que encontrei na Biblioteca de Áudio do Youtube 

e utilizei no podcast foram: “Alone”, de Emmit Fenn; “Dulcinea”, de Steve Adams; “Hold On 

a Minute” de Silent Partner; “Imperial Forces” de Aaron Kenny. 

Acrescentei a vinheta e trilhas sonoras em todos os episódios. Revisei todos os episódios 
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completos, ouvindo com o fone e ouvindo também em uma caixa de som para ter noção do 

resultado da reprodução em diferentes aparelhos. Fiz mais alguns ajustes e finalizei os 

episódios.   

3.4 PROPOSTA DE VEICULAÇÃO  

  

Pensando em um produto jornalístico completo, a veiculação do podcast se daria por  

meio de mídias digitais, com foco na divulgação através do Instagram, além do site próprio 

em que estão disponibilizados todos os episódios em áudio e em texto, com objetivo de 

aumentar ainda mais a acessibilidade ao projeto, e plataformas de streaming, principalmente 

Spotify.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

4. RECURSOS 

Os recursos utilizados para a produção deste trabalho foram próprios. Não tive custos no 

processo de pesquisa e pré-apuração, visto que consultei materiais online. O processo de apuração 

e entrevistas foi realizado via computador ou celular, através de ligações ou pelos aplicativos 

Zoom, Google Meet e Whatsapp. Para a edição e finalização, utilizei meu próprio notebook, 

adquirido anteriormente ao trabalho, modelo Avell A62 LIV, de 2020. O fone de ouvido utilizado 

para edição, modelo Bluetooth on Ear Tune 500 da JBL, também foi adquirido anteriormente ao 

trabalho. 

Um gasto realizado com objetivo de melhorar a qualidade do produto jornalístico neste 

trabalho foi a compra de um Microfone Fifine K669 Cardióide Black, no valor de R$355,00. Por 

fim, foi contratado um designer gráfico responsável pela elaboração e criação da identidade visual 

do projeto, incluindo a ilustração da capa para veiculação, no valor de R$ 650,00.  Além disso, 

não houveram outros custos para veiculação. O custo total para a execução do projeto foi de 

R$1.005,00, arcados pela autora. 
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5. DIFICULDADES, DESAFIOS E APRENDIZADOS   

Inicialmente tive dúvidas sobre qual formato escolher. A escolha de realizar em podcast foi, 

como explicado na justificativa do formato, pelo aumento significativo do consumo dessa mídia e 

pela falta de abordagem desse tema nesse mesmo formato. O contexto da pandemia da Covid-19 

também foi fator decisivo, e realizar o podcast garantiu minha segurança e de meus familiares que 

moram comigo, pois todas as entrevistas e pesquisas foram realizadas online devido ao 

distanciamento social. Foi difícil para mim realizar entrevistas com essa distância, pois perde o 

“olho no olho” tão importante para o jornalismo. Porém, por outro lado, consegui ajustar as 

entrevistas com minha agenda de trabalho, e acredito que grande parte das entrevistas só consegui 

por causa do contexto da pandemia. Algumas pessoas se tornaram mais acessíveis por causa do 

alto número de ligações e videoconferências durante o período de isolamento social, então foi 

positivo para realizar essas conversas. 

Uma das maiores dificuldades no processo foi conseguir as entrevistas. Não tive dificuldade 

em encontrar fontes, entretanto foi extremamente trabalhoso conseguir agendar entrevistas. A 

maioria das entrevistas demorou quase um mês para serem realizadas. Inclusive, muitas fontes 

negaram a solicitação de entrevista, sob a justificativa de não se sentirem à vontade. Eu precisava 

da gravação da voz dos entrevistados para complementar os episódios do podcast, e estava sendo 

um grande obstáculo as constantes rejeições de entrevista. 

O relacionamento com as fontes estava sendo um obstáculo para seguir com meu trabalho, 

então uma das estratégias que encontrei foi apenas marcar uma ligação, sem gravar, pois eu 

precisava conversar com especialistas para aprender o máximo que conseguisse sobre os assuntos 

do podcast. Recorri até ao envio de áudios através do Whatsapp para esclarecer algumas dúvidas 

que eu tinha sobre restrições alimentares. Funcionou, pois tive mais segurança sobre a informação 

que eu estaria fornecendo em meu trabalho, aprendi muito sobre o assunto, e apesar de ter poucas 

entrevistas gravadas, aquelas que consegui foram suficientes para acrescentar nos episódios. As 

outras informações que recolhi serviram para preencher o roteiro. 

A construção dos episódios também foi complexa. A definição de quais temas abordar 

exigiu bastante pesquisa e reflexão sobre como entregar um produto jornalístico que apresenta 

maior profundidade sobre o tema escolhido, abordando outros ângulos não trabalhados ainda, 
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mantendo a clareza e objetividade, e que também seja de interesse público. 

Alternei diversas vezes os temas dos episódios. Reorganizei as informações várias vezes, 

copiando um trecho de um e colando no roteiro de outro. A revisão e releitura foram constantes 

durante o processo. Em relação aos roteiros, o episódio 3 foi o mais complexo e que exigiu muita 

pesquisa, leitura e revisão. Por envolver política e condições socioeconômicas, senti que precisava 

ter muita cautela para mencionar política sem assumir um lado. Manter a imparcialidade foi 

desafiador, até porque os entrevistados muitas vezes tomavam partido. Mas minha maior 

insegurança foi por trazer uma angulação diferente para restrições alimentares, assunto que já é 

tão abordado só que de outras maneiras. 

Muitos dados sobre restrições alimentares são incertos. A falta de diagnósticos corretos 

sobre a doença celíaca, por exemplo, afeta a criação de índices e estatísticas, o que gerou 

dificuldades para eu ilustrar e dar base para o roteiro. 

O aprendizado não foi apenas sobre o tema do trabalho, mas também no âmbito do 

jornalismo. Precisei criar soluções para a falta de disponibilidade de fontes para realizarem 

entrevistas. As fontes são os portadores de informação no jornalismo, então comecei a sentir que 

meu trabalho estava com pouca base para sustentá-lo. Percebi então que não preciso depender 

apenas de pessoas, pois fontes também são documentos escritos ou audiovisuais, por exemplo. 

Comecei a pesquisar diariamente artigos sobre restrições alimentares no Google Acadêmico, tanto 

em português quanto em inglês, e foi a melhor decisão que tomei. O jornalista investiga os fatos, 

e foi o que comecei a fazer. Despertei novamente essa importante qualidade da profissão, e me 

informei muito para poder ter certeza da veracidade das informações nos roteiros do meu trabalho. 

Em meu trabalho, precisei trazer informações que já estão estabelecidas, como a definição 

de alergia alimentar, por exemplo. Também consegui a confirmação de certas informações através 

das entrevistas com as fontes, que além disso também esclareceram algumas dúvidas. Mas minha 

busca pelo ineditismo estava difícil. A solução que encontrei, em um primeiro momento, foi focar 

em ler muito sobre o assunto, desde notícias já publicadas até artigos científicos. Ampliei para a 

leitura de capítulos de livros também. Percebi então que estava procurando as informações sem 

ampliar minha visão. Eu, como jornalista, preciso estabelecer conexões que não foram 

estabelecidas antes. Então mudei o foco, e ao invés de ler e formular perguntas apenas relacionadas 
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às restrições alimentares, voltei minha atenção para aquilo que era meu objetivo inicial: trazer 

angulações diferentes. Li alguns capítulos do livro “Uma história comestível da humanidade”, por 

Tom Standage, por exemplo. Essa leitura trouxe clareza sobre a importância dos alimentos na 

evolução da humanidade, e também trouxe um direcionamento para minhas pesquisas realizadas 

a seguir. 

Foi difícil ter segurança sobre meu trabalho, pois apresentar um material complexo para um 

número grande de pessoas é intimidador. Revisei os roteiros inúmeras vezes, perdi a conta da 

quantidade de vezes que li e reli o conteúdo escrito. Senti, durante a realização do trabalho, que 

um dos papéis mais importantes que tive como profissional foi selecionar as informações do 

material que eu tinha disponível, contextualizar e definir o melhor enquadramento. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO 

PODCAST “NÃO É FRESCURA!” 

 

EPISÓDIO DE INTRODUÇÃO - Informação é essencial! 

 

TEC ENTRA TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Não é frescura é um podcast que te explica sobre restrições alimentares // decorrentes de 

alergias, intolerâncias ou doença celíaca. 

 

O ato de se alimentar é complexo // e vai muito além da necessidade de sobrevivência, // e sofre 

influência de questões emocionais, socioeconômicas, históricas e industriais. // Até a política está 

envolvida no tema alimentação. 

 

Esses são exemplos de temas que serão abordados nos episódios, // para trazer até você 

informações relevantes sobre restrições alimentares, // condição que vai muito além do 

diagnóstico! // 

 

Esse tema também é muito pessoal! // Tenho sensibilidade ao glúten não celíaca,  intolerância à 

lactose e alergia à proteína do leite, a caseína.//  Se você não sabe o que isso significa, ou se você 

também tem essas condições, // continue nos episódios que eu, // Bruna Elisa Mayer, // vou explicar 

junto de profissionais da saúde o que são as restrições alimentares!  

 

Não é frescura é um trabalho de conclusão de curso de Jornalismo na Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 

 

EPISÓDIO 1 -  Alergia, intolerância ou doença celíaca? 
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TEC: ENTRA TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Você já teve a sensação de que os casos de alergias e intolerâncias a alimentos 

aumentaram nos últimos anos? // Parece que todo mundo tem alguma restrição na dieta. 

 

Infelizmente é a pura verdade:// os casos realmente aumentaram e crescem cada vez mais. // 

Abrimos nossos olhos para restrições alimentares, // e faz diferença ter a consciência de que essas 

condições existem. // Porém os casos diagnosticados são só a ponta do iceberg. // Isso significa 

que setenta milhões de pessoas no mundo que são celíacas representam apenas a parte visível desta 

doença. Mas e a parte que não sabe? // Suspeita-se que pode ser maior do que a gente imagina, // 

e assim como intolerâncias e alergias alimentares, // envolve muito mais do que apenas o 

diagnóstico. 

 

TEC SOBE VINHETA 

DESCE VINHETA 

 

LOC 1: A restrição alimentar pode ser uma opção, como por exemplo quando alguém decide se 

tornar vegetariano ou vegano, restringindo sua dieta ao excluir a carne ou todos os alimentos de 

origem animal. //  Mas o foco deste projeto é discutir as restrições causadas por condições de saúde 

relacionadas a uma alergia, intolerância ou doença celíaca. Ou seja, // quando restringir a dieta é a 

melhor ou a única opção da pessoa. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: E qual diferença entre alergia, intolerância e doença celíaca? Pode parecer a mesma coisa, 

mas a reação do nosso corpo é bem diferente em cada caso. //  

 

A principal diferença é se o alimento ativa ou não o nosso sistema imunológico. // Em termos 

médicos, alergias alimentares e doença celíaca são as reações imunomediadas, // e as intolerâncias 

alimentares não imunomediadas.  
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O termo imunomediada é porque envolve o sistema imunológico, // onde estão presentes os 

anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. São eles os responsáveis por lutar contra 

organismos invasores do nosso corpo, // como as bactérias, // os vírus e as toxinas. //  Existem 

cinco classes diferentes, mas vou focar em apenas dois: IgE e IgG. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: IgE é sigla para Imunoglobulina E. // Esse é o anticorpo que aparece no sangue durante 

reações alérgicas. Então, se você tem alergia alimentar, // seu organismo libera o IgE no seu sangue 

para te defender,// só que esse anticorpo vai entrar em ação reagindo ao alimento como se fosse 

um invasor atacando o seu organismo. // É como um cenário de guerra. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Imagine que seu corpo é um reinado // e a sua refeição é o forasteiro.// Seus soldados 

observam tudo que entra no reino, e já sabem certinho como é a aparência dos seus inimigos 

mortais, // que são os vírus, bactérias e toxinas. // E quando digo mortais, eles sabem que realmente 

podem te levar à morte. // Seus soldados podem se equivocar e interpretar o alimento como um 

desses inimigos, // e sem tempo a perder acionam os guerreiros, que no caso são os anticorpos IgE, 

e partem para o ataque. 

 

O problema é que seu organismo está criando uma reação exagerada. // Ou seja, esse ataque ao 

alimento é uma resposta inadequadas do seu sistema imunológico a uma substância que 

normalmente é inofensiva, // e pode produzir cólica, // diarréia, // urticárias, // ou reações graves 

como choque anafilático no período de segundos // ou uma hora após a exposição à substância. // 

Seus anticorpos, // seus guerreiros que agem de imediato, // estão atacando inocentes acreditando 

que são inimigos fatais. 

 

Só que este não é o único cenário. // Você pode ter uma alergia tardia, também conhecida como 

hipersensibilidade alimentar. // Aqui seus soldados são diferentes, são os anticorpos IgG, 

produzidos pelo nosso corpo com o objetivo de defender o organismo contra agentes infecciosos. 

// A hipersensibilidade alimentar não necessariamente tem uma reação imediata, geralmente é um 
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processo lento. 

 

O IgG tem papel muito importante pois neutraliza toxinas e protege seu corpo de infecções. Além 

disso, // esses anticorpos têm uma memória ótima, // e permanecem em circulação na sua corrente 

sanguínea, // te protegendo contra possíveis infecções futuras. Cerca de setenta e cinco por cento 

dos anticorpos encontrados em nosso corpo são do tipo IgG. 

 

Agora que você já entendeu um pouco melhor como nossos soldados do sistema imunológico nos 

defendem, // vou te explicar mais sobre outros aspectos da alergia alimentar que vão além dos 

anticorpos. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: A alergia alimentar acontece quando as proteínas do alimento ingerido atravessam as 

paredes do intestino, // caem na corrente sanguínea // e acionam anticorpos para nos defender. Essa 

fração do alimento pode ser o glúten, // que é a proteína do trigo; a caseína, // que é a proteína do 

leite; // a proteína do amendoim, // a proteína do camarão… 

 

Se nosso corpo interpretar o alimento como uma ameaça que precisa ser eliminada imediatamente, 

// é o caso de uma alergia grave e rápida, que pode levar à anafilaxia. 

 

Imagine que alguém tem alergia a camarão, por exemplo. // Se essa pessoa vai a um restaurante e 

come uma batata frita que foi preparada no mesmo óleo usado antes para fritar o crustáceo, // terá 

uma resposta imunológica imediata e possivelmente fatal se não for tratada com urgência. 

 

Apesar de ser mais fácil detectar as reações alérgicas com manifestação rápida no organismo, 

existe a hipersensibilidade alimentar. // Neste tipo de alergia nem sempre há reações imediatas, e 

podem acontecer até setenta e duas horas depois da ingestão do alimento, // o que dificulta bastante 

estabelecer a relação entre o diagnóstico de alergia alimentar // com a ingestão do alimento, // e 

ainda mais difícil a identificação do agente causador. 

 

Para esclarecer o assunto, // a nutricionista Larissa Pavei traz mais informações. 
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TEC ENTRA ENTREVISTA LARISSA PAVEI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: A maioria das alergias são alergias tardias. 

DEIXA FINAL: Porque ela já foi em todos os profissionais e não deu jeito. 

 

LOC 1: Este tipo de alergia gera reações inflamatórias no corpo todo, e pode se manifestar das 

mais diferentes formas: // enxaqueca, depressão, // dificuldade de perder ou ganhar peso, // inchaço, 

coceiras no ouvido ou olhos, // produção de muco excessiva, // alterações de humor, // cansaço, // 

intestino preso, // dentre outros. 

 

Alguns fatores favoráveis para desenvolver hipersensibilidade alimentar são o estado nutricional, 

// a capacidade digestiva do indivíduo, // a presença de disbiose intestinal, // o tempo de 

amamentação na infância e a forma que foi feita a introdução alimentar. 

 

Aprofundando ainda mais na hipersensibilidade alimentar, // é importante ressaltar rapidamente 

dois termos: // disbiose e permeabilidade intestinal. 

 

Imagine seu intestino como um conjunto habitacional, // onde vivem vários tipos de bactérias, // 

tanto boas quanto ruins. // Essa seria a flora bacteriana, // também conhecida como microbiota. A 

disbiose intestinal é um desequilíbrio dessa habitação, // ou seja, // existem mais bactérias ruins do 

que boas, // que reduzem a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carência de vitaminas. 

 

Agora imagine outra situação. // Pense que esse conjunto habitacional precisa de paredes firmes, 

//bem fechadas, concretas e unidas. // Só que no caso da permeabilidade intestinal, // essas paredes 

parecem peneiras. 

 

O aumento de permeabilidade intestinal aumenta o espaço entre as células do revestimento, // e 

uma das consequências é a irritação da mucosa do intestino // ou inflamação. // Assim, // com 

nosso filtro do intestino danificado, // materiais estranhos como fungos, // bactérias e proteínas // 

entram com maior facilidade para a corrente sanguínea. 

 

O intestino permeável libera para o organismo proteínas que não foram devidamente digeridas, // 

o que abre caminho para as hipersensibilidade e intolerâncias alimentares. // A permeabilidade é 

um gatilho que pode disparar alergias e intolerâncias alimentares, // doenças auto imunes, // colite, 

// doença de Crohn e celíaca, // doenças inflamatórias, // depressão… 
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Um intestino saudável tem uma microbiota equilibrada, // que ajuda a defender o organismo. O 

tratamento para essa permeabilidade consiste, // na maioria dos casos, // em retirar alguns dos 

alimentos que possam estar desencadeando reações alérgicas. 

 

Existem mais de cento e setenta tipos de alimentos que podem levar ao surgimento de reações 

alérgicas, // mas apenas oito são responsáveis por noventa por cento de todos os quadros de alergia 

alimentar, // e são o leite, // ovo, // amendoim, // soja, // trigo, // crustáceos, // peixes // e frutas de 

casca rija, // como as nozes, // amêndoas, // castanhas de caju, // entre outros. 

 

No Brasil, // aproximadamente trinta e cinco por cento dos brasileiros são vítimas de algum tipo 

de alergia, // de acordo com a Organização Mundial da Saúde. // Ampliando a análise para além 

das fronteiras brasileiras, // segundo dados da Organização Mundial de Alergia, // doenças 

alérgicas afetam mais de trinta por cento da população mundial. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: A intolerância é diferente da alergia, e ocorre quando não conseguimos digerir alguma 

parte do alimento, // geralmente relacionada ao carboidrato. // Essa incapacidade de digestão ocorre 

principalmente pela falta de enzimas em nosso organismo, // e por causa disso não conseguimos 

absorver um alimento de forma natural. 

 

A intolerância à lactose, // por exemplo, // é a dificuldade do intestino em absorver o carboidrato 

do leite. Cerca de sessenta e cinco por cento da população mundial adulta tem intolerância à 

lactose. // Essa condição costuma estar associada a sintomas gastrointestinais, // como por exemplo 

a diarreia ou a constipação (que é o intestino preso). 

 

Essas complicações no organismo incomodaram Juliana Maines por muitos anos. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA JULIANA MACEDO TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Bem, falando um pouquinho sobre minha intolerância. 

DEIXA FINAL: E eu, assim, vivo muito bem. 
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LOC 1: Sintomas extra-intestinais, // como enxaqueca, // asma, // mal-estar e eczemas // que se 

manifestam na pele com vermelhidão, // coceira, // descamação, // também são possíveis de 

existirem devido à intolerâncias, // mas são menos comuns. 

 

A intensidade dos sintomas varia, // dependendo da quantidade de lactose ingerida e do organismo 

de cada indivíduo. // É importante estar atento aos sinais do corpo, // e manter uma dieta saudável 

e equilibrada, // que reforce a flora intestinal e garanta assim uma boa absorção de nutrientes. // É 

possível manter a ingestão de leite e derivados, // desde que com a correta suplementação e o uso 

da enzima lactase, // que pode ser feita através de comprimidos, // por exemplo. 

 

É importante ressaltar que cada tipo de intolerância tem as suas características individuais, // tanto 

no mecanismo de ação, // como nos sintomas, // diagnóstico e tratamento. // A nutricionista Larissa 

Pavei explica mais sobre isso. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA LARISSA PAVEI TRECHO 2: 

DEIXA INICIAL: Geneticamente falando, 25% da população tem a capacidade. 

DEIXA FINAL: Uma série de problemas, alterações, doenças, alergias. 

 

LOC 1: Um diagnóstico correto é de suma importância, // pois enquanto que os indivíduos com 

intolerância à lactose toleram quantidades maiores de leite e apresentam sintomas locais, // 

indivíduos com a alergia alimentar toleram quantidades muito baixas de leite, // podendo 

desenvolver reações graves como choque anafilático. 

 

Percebe que a alergia, // por ativar o sistema imunológico, // é uma condição muito mais séria do 

que uma intolerância? // Isso porque pode causar reações que podem ser fatais. // A intolerância 

não é fatal. // Suas consequências existem e geram desconforto no paciente em diferentes graus, // 

mas não tão graves como casos de alergia ou doença celíaca. 

 

E falando nisso… // o que é a doença celíaca? 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: A doença celíaca é uma doença autoimune,//  que leva seus anticorpos a atacar tecidos 
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saudáveis do seu próprio corpo. Ainda não se sabe o que desencadeia as doenças autoimunes, por 

isso a doença celíaca ainda tem muitas perguntas sem respostas. 

 

A doença celíaca lembra uma reação alérgica, // pois também se trata de uma reação exagerada de 

seu sistema imunológico diante da ingestão de uma proteína, // que é o glúten. // Mas a doença 

celíaca é muito mais complexa do que uma alergia alimentar. 

 

O glúten, por exemplo, não é um alimento por si só, // e sim uma combinação de proteínas. // Se 

analisarmos o trigo, // o centeio e a cevada na biologia, // encontraremos o glúten no tecido que 

guarda os nutrientes desses grãos. 

 

A Laura Hadlich, de vinte e um anos, // conversou comigo sobre a doença celíaca. Ela foi 

diagnosticada aos doze anos // e ainda assim considera um diagnóstico tardio. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA LAURA HADLICH TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Durante a minha infância eu sempre tive muita dor de cabeça. 

DEIXA FINAL: Sem glúten, todos esses sintomas que eu tinha desapareceram. 

 

LOC 1: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, // cerca de um por cento da população 

no mundo possui doença celíaca. 

 

Para você entender melhor essa estimativa, // imagine que você está sentado em uma praça de 

alimentação de um shopping. // Vamos estimar que possuem em torno de duzentas mesas de quatro 

lugares na praça. // Hoje o shopping está lotado, // e todas as cadeiras estão ocupadas. // Dessas 

oitocentas pessoas sentadas na praça de alimentação, // provavelmente oito delas não poderão 

comer em nenhum dos restaurantes, // pois oito delas teriam a doença celíaca, segundo as 

estimativas. // 

 

Um por cento da população mundial é uma estimativa muito grande, // e é só a ponta do iceberg.  

//Esta porcentagem pode ser maior já que grande parte dos celíacos não sabem que têm essa 

condição ou recebem o diagnóstico errado, o que dificulta o levantamento de dados sobre a doença. 

 

No Brasil, // por exemplo, // também não há um número concreto de pacientes // muitos sequer 

têm consciência de que portam a doença, // segundo a Federação Nacional das Associações de 
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Celíacos do Brasil. // Mas as estimativas apontam que cerca de dois milhões de brasileiros são 

celíacos. // Dados de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, // realizada em dois mil 

e sete, // apontam que um a cada duzentos e catorze brasileiros têm a doença. 

 

A grande quantidade de características clínicas da doença celíaca, // que podem variar durante a 

vida do paciente, // é um dos motivos que torna o diagnóstico tão difícil. // Existem algumas 

informações populares equivocadas, // como de que a doença celíaca aparece apenas na infância 

ou que os sintomas são apenas no intestino, // isso também dificulta o diagnóstico. 

 

É o caso de Rodrigo Rossi, // que descobriu sensibilidade ao glúten apenas na idade adulta. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA RODRIGO ROSSI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Então, eu descobri em 2012. 

DEIXA FINAL: Isso acabou despertando pânico em mim. 

 

LOC 1: Apesar do consumo do trigo e de outros cereais ter um papel fundamental na história da 

humanidade, // cada vez mais os seus componentes, // como é o caso do glúten, // estão associados 

à doenças. // Além da doença celíaca e alergia ao trigo, // existe mais uma condição que está sendo 

estudada: a sensibilidade ao glúten não-celíaca. 

 

Essa condição afeta predominantemente os adultos. // Os sintomas muitas vezes se confundem 

com o da doença celíaca, // mas celíacos têm uma doença autoimune, e que na maioria dos casos 

pode ser diagnosticada através de uma biópsia do intestino delgado. // No caso da sensibilidade 

não-celíaca, // o indivíduo não consegue ter o diagnóstico por exames, // e terá uma dificuldade ou 

incapacidade de digestão do glúten e o impacto dessa má digestão no corpo. Não é tão grave,  // 

embora haja desconfortos. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA LARISSA PAVEI TRECHO 3: 

DEIXA INICIAL: Eu sempre falo, assim, que meu grande desafio. 

DEIXA FINAL: É convencer a pessoa de que ela tem o problema. 
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LOC 1: Quando há suspeita de restrição alimentar  // recomenda-se acompanhamento médico com 

gastroenterologista e nutricionista. Dessa forma,  // será possível entender quais exames fazer com 

objetivo de identificar qual sua condição, // além de te ajudar a entender corretamente seu 

organismo. 

 

O cumprimento da legislação e a correta rotulagem dos alimentos, // indicando as substâncias e 

ingredientes que provocam alergias ou intolerâncias, // também é fundamental para garantir a 

segurança de pessoas que têm reações adversas aos alimentos. 

 

É importante relembrar que as intolerâncias e alergias se manifestam em níveis diferentes em cada 

indivíduo. // Cada organismo é único, // assim como suas reações à alimentação. // Uma pessoa 

pode ter intolerância à lactose, // comer uma pizza quatro queijos e apenas sentir um inchaço e 

uma leve dor de cabeça. // Mas outra pessoa intolerante à lactose pode comer a mesma pizza e ter 

um quadro intenso de diarreia ou constipação e enxaqueca. // Outra pessoa pode comer a mesma 

pizza e ter uma alergia imediata, e precisará ser levada ao hospital. // É preciso disseminar essa 

consciência ao coletivo, // e respeitar a individualidade de cada um quando se trata dessas 

condições alimentares. // Cada um sabe o que seu corpo sente ao se alimentar, // e não é frescura. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Esse episódio vai ficando por aqui. // Esse roteiro teve áudios de Juliana Maines, // Larissa 

Pavei, // Laura Hadlich, // Rodrigo Rossi, // e da biblioteca de áudio do YouTube. // Roteiro por 

Bruna Elisa Mayer. // Identidade Visual por Fabio Doin. // O podcast Não é Frescura é um trabalho 

de conclusão de curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, // feito por Bruna 

Elisa Mayer. // Orientação da professora Daisi Vogel. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
EPISÓDIO 2 -  Nossas avós estavam certas? 
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TEC: ENTRA TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Eu aposto que você já ouviu a seguinte frase: “na minha época não existia isso!”. // Admito 

que me deparei muitas vezes com essa afirmação, // mas o que mais me chamou a atenção foi 

quando essa frase surgiu depois que descobri minhas restrições alimentares.  

 

Não posso consumir glúten nem leite, // e minhas avós, // confusas e indignadas, // começaram 

com um novo repertório de objeções: “não posso nem mais cozinhar, // não sei mais o que minha 

neta come, // é tudo tão diferente!”, // “isso é coisa de jovem, //  parece que os médicos inventam 

doença”, // “não pode comer leite e glúten? // Isso é frescura!”. 

 

Comer: // sempre pareceu um ato tão simples e hoje pode ser muito confuso. // Tanto para minhas 

avós, // quanto para mim, // quanto para você que está me ouvindo agora. // Você já teve aquela 

sensação de que ontem mesmo disseram “não coma ovo”, // e você sabe que amanhã ou depois 

vão dizer que ovo é indispensável na dieta. // Você já se sentiu meio desorientado nessa divergência 

de informações? 

 

A alimentação não precisa ser confusa. // No episódio anterior compreendemos melhor e 

detalhadamente a diferença entre alergias, // intolerâncias e doença celíaca. // Agora vem comigo 

que nesse episódio, // vou te mostrar que as mudanças na alimentação, // inclusive a 

industrialização, // tem relação direta com o aumento de diagnósticos. // E claro, // para você 

entender que restrição alimentar pode ser muitas coisas, // mas não é frescura. 

 

TEC SOBE VINHETA 

DESCE VINHETA 

 

LOC 1: Vamos voltar no tempo para entender como era o contexto da alimentação alguns anos 

atrás? 

 

TEC SOBE SOM “REBOBINAR” 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 
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LOC 1: Pensando nos hábitos alimentares na década de vinte e quarenta, // as diferenças são 

extravagantes comparadas ao século vinte e um. // As pessoas não consumiam nem metade dos 

alimentos industrializados que hoje abastecem as prateleiras de mercados, // nossas geladeiras e 

despensas. // Inclusive, // ir ao mercado não era um hábito e a geladeira era item de luxo que ainda 

estava conquistando sua popularidade entre os brasileiros. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA ELISABETTA RECINE TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Então se nós olharmos a história da evolução da humanidade. 

DEIXA FINAL: Autonomia em relação a garantir, a produzir, a ter acesso aos alimentos. 

 

LOC 1: Incrível perceber a importância dos alimentos na nossa vida, // como apontou Elisabetta 

Recine, Doutora em Saúde Pública. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

LOC 1: Continuando de olho no século passado, // o leite estava muito presente na dieta, // e 

grande parte das famílias tinham a própria vaca leiteira. // O consumo de alimentos da horta era 

diário, // comer frutas colhidas direto do pé era rotina. // A alimentação era mais alimento puro, 

em outras palavras, //pois não passavam por tantos processos químicos. // Por outro lado, // estudos 

de nutrição eram pouco conhecidos, // e a ciência ainda estava descobrindo os efeitos da comida 

sobre nossa saúde. // Na época não existiam fast-foods, // mas era comum fritar todo tipo de comida 

e caprichar na quantidade de sal, // o que trazia grande quantidade de gordura e sódio para a dieta. 

 

A Revolução Industrial aumentou a produção de alimentos e aperfeiçoou a conservação deles. // 

Isso gerou muita facilidade para transportar a comida, // o que significa que nunca houve tanto 

alimento circulando pelo mundo. // A questão do processamento, // da industrialização, // da 

tecnologia, // tudo isso trouxe benefícios, // pois aumentou a vida útil e a conservação de vários 

alimentos. // Dessa forma, // forneceu muitos graus de liberdade para as pessoas em relação a 

organizar sua alimentação e preparar seu alimento. 

 

A industrialização também gerou uma quantidade surpreendente de produtos. // Aconteceu uma 

massificação, // uma homogeneização do que é oferecido. // É só você andar em qualquer 
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supermercado // em praticamente qualquer cidade do mundo // e você tem um conjunto de produtos 

que você encontra em qualquer lugar. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MARCELO ARDENGHI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Nós estamos em uma era em que a alimentação. 

DEIXA FINAL: Não seja tão puro assim e tão fácil de ser digerido. 

 

LOC 1: Esse comentário do Doutor Gastroenterologista Marcelo Ardenghi // reforça que o cenário 

de avanço nas indústrias trouxe muita facilidade e praticidade para a vida moderna. // Mas é nesse 

momento em que nos deparamos com os processados e ultraprocessados. 

 

Mas antes de entrar nesse tema, // precisamos ter o entendimento de que o processo industrial de 

alimentos é uma tecnologia que inicialmente veio para o bem, // mas que estudos estão sendo 

realizados e mostram os lados negativos de uma alimentação que seja baseada única e 

exclusivamente nesses produtos. // Afinal, é o tipo de alimento mais recente na história da 

humanidade, // e ainda estamos começando a entender suas consequências. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

Existe uma classificação chamada NOVA, // que separa os alimentos em quatro categorias. // A 

primeira categoria são os alimentos in natura, // que são os alimentos frescos como frutas, // 

verduras, // legumes e grãos. // A segunda categoria são os ingredientes culinários processados, // 

por exemplo o sal, // açúcar e óleos. 

 

A terceira categoria são os processados, // que são alimentos frescos submetidos a algum processo 

de transformação. // Por exemplo, // alimentos enlatados e conservas. 

 

A quarta e última categoria são os ultraprocessados, // que são uma combinação de ingredientes e 

aditivos, // e a mínima parte vêm de algum alimento. // São por exemplo os biscoitos, salgadinhos, 

embutidos e refrigerantes. 

 

O consumo dessa última categoria de alimentos, // os ultraprocessados, // avança constantemente 

no Brasil, // mesmo que em ritmo mais lento comparado a anos anteriores. // São baratos, // práticos 
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e estão disponíveis na maioria dos estabelecimentos, // porém são mercadorias com baixa 

qualidade nutricional e quantidade excessiva de açúcares e gorduras.  

 

Pense nos alimentos como calorias. // A Avaliação Nutricional da Disponibilidade Domiciliar de 

Alimentos no Brasil // mostra que em dois mil e dois // os alimentos ultraprocessados 

representavam cerca de doze por cento das calorias disponíveis na alimentação do brasileiro. // Em 

dois mil e vinte, aumentou para dezoito vírgula quatro por cento. // Mesmo que em um ritmo lento, 

// os alimentos  frescos estão perdendo seu espaço. 

 

Existe um processo de empobrecimento da qualidade do que está sendo consumido. // A partir do 

momento que os ultraprocessados não são mais um alimento eventual, // mas se tornam a base da 

alimentação, // aí é que fica preocupante. // O consumo é apenas de calorias, // então é muito 

açúcar, // muito amido, // dependendo do produto muito sal também, // e pouco nutriente. // A 

nutricionista Mônica Zavaglia complementa. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MÔNICA ZAVAGLIA TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Os ultraprocessados não é somente “ah, não posso consumir”. 

DEIXA FINAL: Ele é perfeito, nutricionalmente ele é perfeito.  

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: O cenário brasileiro já estava ruim, // mas a pandemia da covid dezenove criou uma 

tempestade que acelerou em muitos anos um processo de piora na alimentação. 

 

É o que mostra um novo estudo do Datafolha, // encomendado pelo Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor. // Durante a pandemia do coronavírus, // o consumo de alimentos ultraprocessados 

acelerou novamente no Brasil.  

 

Entre a faixa de quarenta e cinco a cinquenta e cinco anos, // o consumo era de nove por cento em 

outubro de dois mil e dezenove, // e saltou para dezesseis por cento em junho de dois mil e vinte. 

// Ou seja, // representa um crescimento de setenta e sete por cento em apenas oito meses. 

 

Esses dados também são importantes // porque existem muitos estudos e evidências científicas 



46 

apontando que // aumentar exageradamente o consumo de ultraprocessados // aumenta também o 

risco de desenvolver distúrbios de saúde. // Como exemplo, // favorece o desenvolvimento de 

diabetes e hipertensão. // Também prejudica nossos indicadores de fome e saciedade, // também 

favorecem o acúmulo de gordura, // e assim aumentam o risco de obesidade. // O alto consumo de 

ultraprocessados também pode favorecer distúrbios estomacais e intestinais, // e assim favorece 

também o desenvolvimento de alergias e intolerâncias alimentares. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

Depois de toda essa contextualização, // chegamos no ponto importante: // as restrições 

alimentares.  

 

Então significa que minhas avós estavam certas e que na época delas isso não existia? // Na verdade 

não, // pois as condições de alergia, // intolerância e doença celíaca // existiam no passado. // Só 

que naquela época, // o maior consumo de alimentos frescos equilibrava a microbiota, // ou seja, // 

se o intestino era saudável, // o risco de desenvolver um quadro de restrição alimentar era menor. 

// Mas paralelamente a isso também havia menos diagnósticos. // A nutricionista Larissa e o 

gastroenterologista Marcelo conversaram comigo sobre esse cenário. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA LARISSA PAVEI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Hoje em dia tem mais porque temos mais consumo de alimentos. 

DEIXA FINAL: Demais, mais do que deveria, aumentando os processos alérgicos. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MARCELO ARDENGHI TRECHO 2: 

DEIXA INICIAL: Isso é um problema real. 

DEIXA FINAL: Mas não era um problema tão palpável. 

 

LOC 1: Ainda temos muitas perguntas sem respostas, // mas as pesquisas sobre restrições 

alimentares avançam cada vez mais. // O conhecimento da medicina nos permite diagnosticar essas 

condições mais facilmente hoje em dia. // Isso traz a sensação de que os números de casos 

aumentaram, //mas na verdade são os diagnósticos que aumentaram, // ou seja, // o número de 

exames feitos // e que confirmam uma alergia, // intolerância // ou doença celíaca. 
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Antigamente não se faziam tantos testes // ou não se tinha clareza sobre essas condições. // 

Inclusive, // muitas pessoas morriam devido a alergias alimentares, // mas não se tinha 

conhecimento suficiente para comprovar que a morte foi causada por esse motivo. 

 

No entanto, é essencial não focar apenas no biológico. O aumento de alergias e intolerâncias nos 

faz questionar: o que mudou no trigo em um período de cem anos? Será que as modificações feitas 

no leite que é vendido na prateleira do mercado não tem papel nesse cenário? 

 

Por isso não existe apenas um lado da moeda. // O aumento dos casos não se deve simplesmente 

ao fato de conseguirmos diagnosticá-los melhor. // Dados mostram que a frequência das alergias 

alimentares realmente aumentou nos últimos trinta anos, // principalmente nas sociedades 

industrializadas. // Estudos estimam que o risco de alguém se tornar alérgico seja quarenta por 

cento definido pelo ambiente em que o paciente vive e seu estilo de vida, // e sessenta por cento 

definido pela genética. 

 

Essas são algumas evidências de que esse número está realmente aumentando, // e grande parte se 

deve às mudanças na alimentação na modernidade. // Mas presta atenção no que o jornalista João 

Peres me contou. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA JOÃO PERES TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Mas se você for pensar por exemplo o uso da expressão “ultraprocessado”. 

DEIXA FINAL: Mais suscetíveis elas estão a pensar que não existe solução pra isso. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Não temos mais clareza do que é certo ou errado quando estamos fazendo compras no 

supermercado ou sentando na mesa para almoçar. // Parece apenas uma confusão de informações, 

// mas há muitos peões envolvidos nessa batalha. // Existe a disseminação de informação para 

promover um produto e afetar negativamente a concorrência. // Há também a batalha entre 

ultraprocessados contra os sistemas de comida convencional. // E também houve o crescimento 

acelerado de pesquisas e descobertas na área de nutrição, // e essa grande quantidade de 

conhecimento ainda não se assentou. // É como conclui a nutricionista Larissa Pavei. 
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TEC ENTRA ENTREVISTA LARISSA PAVEI TRECHO 2: 

DEIXA INICIAL: Acho que a questão principalmente pelos médicos.. 

DEIXA FINAL: Disseminar a informação o mais parecida possível pra todo mundo. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Esse episódio vai ficando por aqui. // Esse roteiro teve áudios de Elisabetta Recine, // João 

Peres, // Larissa Pavei, // Marcelo Ardenghi, // Mônica Zavaglia // e da biblioteca de áudio do 

YouTube. // Roteiro por Bruna Elisa Mayer. // Identidade Visual por Fabio Doin. // O podcast Não 

é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa 

Catarina, // feito por Bruna Elisa Mayer. // Orientação da professora Daisi Vogel. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
EPISÓDIO 3 -  Comer é um ato político? 

 

TEC SOBE SOM “PRATOS NA MESA” 

DESCE SOM 

 

LOC 1: Você já sentou na mesa para almoçar, // olhou para o arroz, // feijão // e alface em seu 

prato e pensou, // enquanto colocava o garfo em sua boca, // que esse pode ser um ato que envolve 

política? // Ou já pensou que suas compras no supermercado // 

 

TEC SOBE SOM “COMPRAS” 

DESCE SOM 

 

// podem afetar sua saúde? // E sabia que dá para estabelecer uma conexão entre tudo isso com 

restrições alimentares? // 
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// Comer é um ato individual, // mas o processo que envolve aquele alimento é coletivo. // Por isso 

reforço que as restrições alimentares são pautas importantes na sociedade, // mas é inviável falar 

sobre escolhas alimentares sem mencionar o contexto de fome no Brasil. 

 

Mais da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. 

 

Os alimentos são mais do que sustento, // pois ao longo dos anos envolveram organização social, 

// revolução na indústria e desenvolvimento da economia. // Do mesmo modo, // restrição alimentar 

é muito mais do que um diagnóstico, // e envolve temas como segurança alimentar e sistema de 

saúde. // Por isso, // se vou falar de alimentos e saúde, // preciso falar também sobre fome e acesso 

à alimentação. // Já parou para pensar que comer pode ser um ato político? // Vamos refletir sobre 

isso nesse episódio. 

 

TEC SOBE VINHETA 

DESCE VINHETA 

 

LOC 1: Dados do IBGE apontam que // dezenove milhões de brasileiros // passaram fome no 

período da pandemia da covid dezenove em dois mil e vinte. // Esse quadro se chama insegurança 

alimentar grave, // ocorre quando não existe acesso aos alimentos // nem em quantidade // nem em 

frequência suficiente. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

A pandemia do coronavírus agravou as instabilidades socioeconômicas, // consequentemente 

acentuou desigualdades alimentares, // especialmente o acesso a alimentos saudáveis. // Estamos 

em um contexto em que a quantidade e a qualidade dos alimentos não é suficiente nas casas de 

milhões de brasileiros. // Isso porque outro índice que cresceu foi o consumo de ultraprocessados, 

// principalmente pela população de baixa renda. // Uma reportagem do NEXO aponta que os 

brasileiros diminuíram em quarenta e um por cento o consumo de frutas neste período de 

pandemia, // e reduziram trinta e seis vírgula oito por cento em hortaliças e legumes. 

 

Esse cenário mudou recentemente, // e a mudança envolve por exemplo o barateamento dos 

produtos ultraprocessados. // Hoje, // a maioria da população brasileira está obrigada a comer 
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macarrão instantâneo com salsicha ao invés do clássico arroz com feijão. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

Quem nunca ouviu sua mãe, // sua avó, // seu tio ou seu amigo dizer “não come isso, // é porcaria, 

// isso é besteira”? // O Joio e O Trigo é o único projeto brasileiro de jornalismo // que investiga 

exclusivamente a alimentação e suas implicações políticas, // e levaram em conta o argumento de 

que a expressão “porcaria” como forma de mencionar alimentos ultraprocessados // soa ofensiva 

e faz aumentar a tristeza de milhões de pessoas. // Presta atenção no que o jornalista João Peres 

tem a dizer sobre essa decisão. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA JOÃO PERES TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: O nosso olhar para esse assunto ele já era, vamos dizer, sistêmico. 

DEIXA FINAL: Essa carga emocional nesse momento já tão difícil pra todo mundo. 

 

LOC 1: Porém, // mesmo tendo esse cuidado com o termo a ser utilizado, // é fato que traz um 

risco enorme à saúde ter os ultraprocessados como base da alimentação, // e não apenas como um 

suporte. // Só que com todos os dados e estatísticas que já foram observados no cenário atual, // 

fica claro que a alimentação básica constituída majoritariamente por ultraprocessados se torna até 

mesmo uma estratégia de sobrevivência. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA ELISABETTA RECINE TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Sobre por exemplo os alimentos frescos, frutas e hortaliças. 

DEIXA FINAL: Então isso reduz o consumo das famílias. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Há cada vez mais preocupação e incerteza // quanto ao acesso à alimentação no futuro. // 

As hipóteses assustam quando se trata de alimentação saudável, // pois indicam que pode se tornar 

mais cara do que alimentação que predominam os ultraprocessados. 

 

TEC SOBE TRILHA 
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DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Um grupo de cientistas brasileiros mediu e comparou a variação nos preços de cento e 

dois tipos de alimentos mais consumidos no Brasil // no período entre mil novecentos e noventa e 

cinco e dois mil e dezessete. // Com dados do IBGE, // a pesquisa projeta que carnes, // frutas e 

verduras // devem se tornar mais caras do que alimentos ultraprocessados // de dois mil e vinte e 

seis em diante. A salsicha é um exemplo de proteína que já substitui a carne na mesa de muitos 

brasileiros, // principalmente pelo preço mais baixo. 

 

Mas nesta pesquisa existe outra informação fundamental para esse contexto de instabilidade 

socioeconômica e insegurança alimentar no Brasil. // Os pesquisadores mencionam que doenças 

crônicas não transmissíveis // as DCNT // são a principal causa de mortalidade no país e no mundo. 

// Para você entender melhor, // entre algumas das principais DCNT estão a hipertensão, // câncer, 

// obesidade // e diabetes. 

 

Em dois mil e dezesseis, // essas doenças foram responsáveis por quatro em cada seis mortes em 

todo o mundo, // afetando principalmente países de baixa e média renda. // E sabe qual um dos 

principais fatores que aumentam o risco de desenvolver essas doenças? // O alto consumo de 

alimentos ultraprocessados.  

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Mas não é apenas comer muito refrigerante e salgadinhos, // paralelamente a isso existe o 

consumo insuficiente de frutas, // vegetais, // ou seja, // alimentos in natura ou minimamente 

processados. // Muito consumo de alimento com pouco nutriente, // e pouco consumo de alimento 

com muito nutriente. // Entende o problema? // Falta equilíbrio. // E o consumo de alimentos 

saudáveis é um fator central no combate a esse cenário. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA ELISABETTA RECINE TRECHO 2: 

DEIXA INICIAL: o modo de produção da matéria prima dos ultraprocessados. 

DEIXA FINAL:  Tende a ser mais diversificada, e ela tende também a ser mais saudável. 

 

LOC 1: Nesse contexto, // a alimentação e a política se esbarram. // Há uma relação próxima entre 
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donos de empresas de ultraprocessados com políticos que estão no poder, // e isso não só no Brasil. 

// Esse relacionamento dificulta e quase impossibilita a criação de impostos e taxas sobre esses 

alimentos, // o qual é uma das soluções que já se observou viável, // como exemplo do México, // 

que em dois mil e catorze adotou a taxação em refrigerantes para diminuir o consumo desta 

mercadoria. 

 

No ano de dois mil e dezoito em Jundiaí, // no interior de São Paulo, // o vereador Faouaz Taha 

conseguiu passar pelo legislativo local // um projeto de lei que proibiria estabelecimentos 

comerciais de exibir alimentos ultraprocessados, // como doces e refrigerantes, // em prateleiras 

com menos de um metro de altura. // Na reportagem de O Joio e o Trigo, // os repórteres explicam 

que o objetivo do projeto era proteger crianças da publicidade apelativa // e contribuir para evitar 

o desenvolvimento de doenças crônicas e obesidade, // aliviando a pressão sobre o sistema público 

de saúde.  

 

O projeto não foi aprovado, // porém gerou muito envolvimento da comunidade na época. // Esse 

é apenas um exemplo de que iniciativas locais e municipais podem promover hábitos alimentares 

mais saudáveis, // além de despertar a consciência sobre o apelo que a alimentação tem na saúde 

das pessoas de qualquer idade. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

É complicado intervir nos ultraprocessados, // pois aumentar o preço desse tipo de mercadoria 

dificulta o acesso à alimentação de pessoas de baixa renda, // que estão consumindo cada vez mais 

essas mercadorias por seu preço baixo. // Portanto, // promover o acesso a alimentos saudáveis 

também se torna mais complexo. // Como consequência, // se torna difícil refrear os altos índices 

de desenvolvimento de alergias e intolerâncias alimentares, // assim como outros distúrbios de 

saúde. // É o famoso barato que sai caro. 

  

O alimento ultraprocessado sai barato para o consumidor, // e as empresas lucram com esse 

mercado. // O consumidor paga o preço das consequências do alto consumo desse tipo de alimento, 

// e as estatísticas indicam que a longo prazo precisará de um tratamento de saúde. // O pobre não 

tem tanto poder de escolha sobre o que comer, // e não terá dinheiro para tratar sua condição e lutar 

contra as possíveis doenças que podem se desenvolver. // Mas os ricos podem ir a um hospital e 
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pagar pela sua saúde. // Assim, // o acesso à alimentação no Brasil atualmente está criando um 

abismo entre as classes socioeconômicas. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

Os estudos mostram que uma provável melhoria na segurança alimentar dos pobres aconteceria se 

mais laticínios fossem adicionados à sua dieta. // O leite fornece diversos nutrientes que podem 

beneficiar pessoas nutricionalmente vulneráveis. // Considerando a parcela de pessoas não 

alérgicas e não intolerantes a esse alimento, // os produtos lácteos podem ser importantes na 

diversificação da dieta. //O maior obstáculo ao aumento do consumo é o preço. 

 

Mas imagine como esse cenário se torna ainda mais complicado para indivíduos de baixa renda 

que possuem restrições alimentares. // Não tem acesso à alimentação saudável e tem pouquíssimo 

poder de escolha sobre sua dieta, // fatores que podem agravar ainda mais seu quadro de saúde. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MARCELO ARDENGHI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: É terrível, por exemplo, uma pessoa de baixa renda com uma dificuldade. 

DEIXA FINAL: Então a gente tem bastante problemas em relação a isso. 

 

LOC 1: Medidas para garantir que as pessoas mais pobres tenham acesso à alimentação adequada 

são indispensáveis. 

 

O livro Milk and dairy products in human nutrition // demonstra a importância de programas de 

alimentação escolar bem elaborados, // que têm o duplo benefício de fornecer às crianças nutrição 

suplementar e encorajar os pais a mandarem seus filhos para a escola. // No Brasil essa iniciativa 

é possível, // com base no Guia Alimentar para a População Brasileira, // que promove o preparo 

de alimentos saudáveis, // inclusive nas escolas. // O Guia traz, // tanto para indivíduos quanto para 

profissionais, // um conjunto de estratégias e diretrizes que podem proporcionar a promoção dessas 

práticas alimentares apropriadas.  

 

TEC ENTRA ENTREVISTA ELISABETTA RECINE TRECHO 3: 

DEIXA INICIAL: Há uma variedade imensa de produtos ultraprocessados. 

DEIXA FINAL: Normalmente elas têm que abrir mão desses produtos. 
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LOC 1: Existe uma certa urgência de atuação em relação à políticas públicas que envolvem 

alimentação no Brasil. // Ao longo prazo, // o padrão de hábitos alimentares do brasileiro pode se 

aproximar cada vez mais ao dos Estados Unidos. // E lá fast food, // congelados e ultraprocessados 

em geral são alimentos para as classes baixas. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA JOÃO PERES TRECHO 2: 

DEIXA INICIAL: A gente tem uma emergência, uma urgência de atuação. 

DEIXA FINAL: Também a gente vai saber encontrar uma saída. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Esse episódio vai ficando por aqui. // Esse roteiro teve áudios de Elisabetta Recine, // João 

Peres, // Marcelo Ardenghi // e da biblioteca de áudio do YouTube. // Roteiro por Bruna Elisa 

Mayer. // Identidade Visual por Fabio Doin. // O podcast Não é Frescura é um trabalho de 

conclusão de curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, // feito por Bruna 

Elisa Mayer. // Orientação da professora Daisi Vogel. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
EPISÓDIO 4 -  Comida: prazer ou problema? 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

LOC 1: Imagine momentos bons em sua vida. // Pense em uma situação vivida em família // ou 

relembre a última vez que você viu seus amigos antes do isolamento social da pandemia. 

 

TEC SOBE TRILHA 
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DESCE TRILHA SUTIL 

 

LOC 2: Eu não tenho bola de cristal, mas tenho quase certeza que esses momentos que você 

pensou envolviam comida. // Acertei, não é mesmo? 

 

A comida envolve afeto. // É muito mais do que uma necessidade física e vital, // e desde a nossa 

infância envolvemos emoções e criamos memórias a partir do alimento. 

 

É por isso, // por toda essa conexão e importância que a comida tem em nossas vidas, // que o 

diagnóstico de uma restrição alimentar é muitas vezes comparado com um processo de luto. // 

Assim como restrição alimentar, // saúde mental também não é frescura! 

 

TEC SOBE VINHETA 

DESCE VINHETA 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA ELISABETTA RECINE TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: O alimento ele sempre foi muito importante como um veículo. 

DEIXA FINAL: Enquanto seres humanos é a forma como nós lidamos com o alimento. 

 

LOC 1: A fala da doutora em Saúde Pública Elisabetta Recine // reforça a importância do alimento 

para nós, // seres humanos.// O primeiro contato que a gente tem com o mundo quando a gente 

nasce basicamente é com a alimentação, // no peito da mãe. // Ali já começa a se estabelecer uma 

conexão forte, // principalmente no sentido de entender que a alimentação também pode 

representar algo emocional. // Quando o bebê está chorando e o primeiro movimento que a mãe 

faz é dar o peito para amamentar, // a tendência é que apenas com o gesto a criança já se acalme. 

// É como uma forma de conforto, // como se aliviasse alguma coisa. 

 

E o choro é a maneira que a criança tem de se manifestar quando está com dor, // com fome, // de 

manifestar qualquer sensação diferente que ela esteja sentindo. // Nesse momento já se cria uma 

ligação emocional com a alimentação, // de que o alimento cura a dor, // a fome, a tristeza, // o 

desconforto… // E à medida que crescemos os significados que atribuímos ao alimento vão se 

construindo. 

 

TEC SOBE TRILHA 
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DESCE TRILHA SUTIL 

 

LOC 1: Sabe aquela história de que casa de avó tem tudo? // Esse é um exemplo que se repete 

muito na sociedade, // de ter a presença na família de uma avó que gosta muito de cozinhar, // de 

fazer bolo, de fazer doce.... // tudo isso vai fazendo com que a gente crie memórias com a comida. 

// Aquela torta que só a avó sabe fazer, // ou aqueles biscoitos que só seu primo consegue acertar 

a receita… // esses alimentos têm um significado diferente na nossa vida. 

 

Inclusive tem momentos que a gente comenta // “comi uma coisa ontem e me lembrou daquele 

meu amigo, // essa comida me lembra minha infância, // esse doce me lembra aquelas férias de 

seis anos atrás”. // Então a comida traz muito esse significado de memória, // de coisas que a gente 

viveu. 

 

Quando alguém é diagnosticado com alguma condição de restrição alimentar, // e 

consequentemente precisa retirar certos alimentos de sua dieta, // se torna um processo muito difícil 

inicialmente. // Toda essa conexão emocional que a gente constrói com a comida desde a infância 

torna o processo complicado, // pois não envolve apenas deixar de comer um alimento. // Essa 

dificuldade vem justamente do fato de que muitas das comidas que costumavam trazer 

recordações, // memórias de afeto, // e representavam algo para essa pessoa, // agora não poderão 

mais ser consumidas. 

 

Conversei com a Psicóloga Suelen Guisolffi, // especialista em comportamento alimentar, // e 

refletimos que aceitar esse processo é mesmo complicado, // principalmente por não ser uma 

escolha, // e sim uma necessidade de saúde, // pois você precisa restringir sua alimentação 

pensando nas consequências que poderia ter se consumir aquele alimento. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA SUELEN GUISOLFFI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: É como um luto mesmo, é um processo de um luto, porque de fato é isso. 

DEIXA FINAL: Tem um papel bem importante na vida da maioria das pessoas. 

 

LOC 1: Restrições alimentares também afetam o convívio social. // Quando você vai combinar de 

ver seus amigos, o que vocês combinam? // O lugar que vão comer ou o prato que vão cozinhar 

juntos. // Então considerando que grande parte das reuniões entre amigos e família giram em torno 

do alimento, // realmente dificulta para quem tem restrições alimentares.  
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Essa situação pode afetar a vida social, // porque muitas vezes não existem opções de alimentos 

que você pode consumir em segurança nos lugares que as pessoas vão comer. // Como experiência 

própria, // pois tenho restrições alimentares, // posso dizer que hoje existem cardápios com opções 

acessíveis à intolerâncias e alergias alimentares, // com opções sem glúten, // sem lácteos, // 

inclusive cozinhas que tem um espaço separado para cozinhar alimentos sem o risco de 

contaminação cruzada. // Mas ainda são poucos. // Acabam sendo a exceção, e não a regra. 

 

Uma das estratégias é comer antes de ir no evento, // para que você ainda consiga ter aquele 

momento de socialização. // Claro que quando a gente sai pra comer, // não inclui apenas estar com 

aquelas pessoas, // pois a comida também tem seu significado ali naquele momento. // Ao mesmo 

tempo, // não é só a comida que carrega todo o significado. // Por isso precisamos encontrar esse 

equilíbrio de // “não vou comer lá, // mas eu vou, // porque eu quero ter esse momento com os 

meus amigos”. // Afinal, // ninguém quer perder esse contato e vínculo com as pessoas por causa 

de um restaurante que não tem opções para você comer.  

 

Outra estratégia é levar sua própria comida. // Eu já tenho minha bolsa térmica personalizada, // 

que encomendei logo depois que descobri minhas restrições. // Quando vou em algum lugar que 

não sei o que vai ter para comer, // já vou preparada e levo alguns lanches na minha bolsa para 

garantir. // E agora trazendo um comentário que ouvi de muitos entrevistados e também de amigos 

que tem restrições: // se levamos nossa comida // ou se não vamos comer o que você tem a oferecer, 

// não é porque estamos sendo chatos ou ingratos. // Sim, // isso é comum de se ouvir. // Nós que 

temos restrições alimentares // acabamos sentindo culpa por negar algo que faz mal para nossa 

saúde. 

 

As pessoas possuem necessidades diferentes, // por condições de saúde ou por escolhas de hábitos 

diferentes, // e é extremamente importante, // essencial, // que cada um compreenda e respeite o 

espaço do outro. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Então a gente precisa ir encontrando essas estratégias, // para conseguir lidar com essa 

impossibilidade // e para não se tornar mais um peso que afeta a saúde mental, // que pode gerar, 
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por exemplo, // o isolamento social. // Não se sentir contemplado pelos cardápios de uma série de 

restaurantes é frustrante, // mas você não poder estar perto das pessoas e nos lugares que elas vão, 

// fica mais difícil ainda, // contribuindo para que esse processo seja mais doloroso. // Ao invés de 

encontrar ali as soluções a gente acaba fortalecendo aquela dificuldade, // quando a gente não 

encontra essas estratégias para lidar com o problema. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: A compreensão sobre restrições alimentares ainda está em processo de disseminação. // 

Tanto as pessoas no geral // quanto os profissionais // precisam aprender muito sobre esse assunto 

ainda. // Principalmente locais que fornecem alimentos, // como padarias e restaurantes, // para 

atender esse público da maneira correta sem riscos para a saúde de seus possíveis clientes. 

 

Porque por exemplo, // para a questão do glúten, // já existe uma legislação específica, // de estar 

bem descrito na embalagem se o alimento possui ou não o glúten. // No entanto, // a contaminação 

cruzada ainda não é um termo popular. // Às vezes um estabelecimento faz comidas sem conter o 

trigo, // vende como alimento sem glúten, // mas assa o pão sem glúten no mesmo forno e na 

mesma forma de um pão com glúten. // Isso gera uma contaminação cruzada e é perigosa para 

celíacos, // por exemplo. 

 

Outra informação que é comum de se encontrar nesses estabelecimentos são os produtos sem 

lactose. // Mas eu sempre pergunto se é sem lactose ou sem leite, // e na grande maioria das vezes 

a pessoa não sabe responder. // Porque os alimentos sem lactose são feitos geralmente com leite 

sem lactose, // mas pra quem tem alergia à proteína do leite como eu, // não adianta, // pois precisa 

ser um alimento feito com leite de origem vegetal. // Então existe a incompreensão das pessoas, // 

dos fornecedores e dos funcionários sobre essas restrições. // Precisamos evoluir muito nesse 

sentido. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

E trazendo um depoimento pessoal, // aceitar sua condição torna o processo mais fácil, // 

principalmente quando você para de olhar para isso como um problema. // Quando eu visitava 
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alguém e eu comentava que não podia comer o pudim de leite na sobremesa, // eu explicava assim: 

// “eu tenho um problema // e não posso comer nada que tenha leite”. // A pessoa automaticamente 

já vai lidar com isso como algo difícil, // vai demonstrar sentimentos de pena e tristeza, // o que 

não torna a situação mais fácil para mim. // Quando comecei a trocar a palavra problema por 

condição, // uma simples troca de nomenclatura significou uma grande mudança. // A partir do 

momento que eu parei de encarar minha restrição como um problema, // aliviei meu psicológico, 

// que se sobrecarregava toda vez que eu reforçava que o fato de eu não poder comer leite ou glúten 

era um problema. // Não é um problema, // não é frescura. // É uma condição de saúde. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA SUELEN GUISOLFFI TRECHO 2: 

DEIXA INICIAL: A comida ela tem esse papel bem importante na nossa vida. 

DEIXA FINAL: É uma das coisas bem importantes. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Esse episódio vai ficando por aqui. // Esse roteiro teve áudios de Elisabetta Recine, // 

Suelen Guisolffi // e da biblioteca de áudio do YouTube. // Roteiro por Bruna Elisa Mayer. // 

Identidade Visual por Fabio Doin. // O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de 

curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, // feito por Bruna Elisa Mayer. // 

Orientação da professora Daisi Vogel. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
EPISÓDIO 5 -  O leite é o vilão? 

 

LOC 1: O leite se tornou um assunto controverso nos últimos anos. // Algumas pessoas dizem que 

é um alimento necessário e nutritivo, // essencial para ossos saudáveis, // enquanto outras dizem 

que pode causar câncer e levar a uma morte precoce. 
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Essa sensação de que existem muitas informações e nenhuma resposta sobre o consumo de leite 

leva as pessoas aos extremos, // desde cortá-lo totalmente da alimentação até aumentar o seu 

consumo exageradamente. // Mas afinal, // existe certo e errado quando se fala desse alimento? // 

O leite é mesmo um vilão na alimentação? 

 

TEC SOBE VINHETA 

DESCE VINHETA 

 

LOC 1: O leite é a base da alimentação de todos os mamíferos recém-nascidos, // e a amamentação 

é tão importante pois o leite materno é rico em gordura, // vitaminas e minerais, // e também possui 

antibióticos e proteínas // que ajudam a desenvolver o sistema imunológico dos bebês. 

 

Precisamos ser capazes de digerir todas as partes do leite, // inclusive seu açúcar, // que é a lactose. 

Para isso, // nossos corpos produzem uma enzima especial chamada lactase, // mas quando 

começamos a crescer e paramos de tomar o leite materno, // o nível de lactase em nosso corpo 

diminui naturalmente. 

 

Hoje em dia o consumo de queijos e iogurtes já é normal e faz parte da rotina da maioria da 

população. // Mas se pensarmos na história da nossa espécie e nas grandes mudanças na 

alimentação que começaram com a agricultura há doze mil anos, // o consumo de leite animal é 

um hábito consideravelmente recente. // A evidência direta mais antiga foi cerca de seis mil anos 

atrás, // quando os seres humanos começaram a domesticar animais que produziam leite, // como 

vacas, // cabras e ovelhas. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

A adição do leite animal na dieta foi uma das maiores mudanças evolutivas em nossa alimentação, 

// pois fez uma grande diferença do ponto de vista de sobrevivência. // Em tempos difíceis e sem 

colheita, // quando se perdiam as plantações e consequentemente o alimento que seria consumido, 

// o leite ajudou a garantir a comida na mesa. // E a garantia do alimento assegurava chances 

maiores de sobreviver à fome e desnutrição, // trazendo vantagem evolutiva aos grupos que tinham 

acesso a esse alimento. 
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Aos poucos começou a disseminar uma mutação nos genes dessa população que consumia maior 

quantidade de leite. // A diferença era a presença maior da lactase no organismo dessas pessoas, // 

mesmo na idade adulta. 

 

As migrações e a miscigenação levaram essa mutação adiante, // o que tornou muitas pessoas 

capazes de se alimentarem do leite animal sem reações adversas.//  Mas isso representa cerca de 

vinte e cinco por cento da população. // Ou seja, atualmente cerca de sessenta e cinco por cento da 

população mundial não tem a enzima da lactase após a infância, // ou tem em pouquíssima 

quantidade, consequentemente são intolerantes à lactose e têm algum nível de dificuldade em 

digerir o leite. // Essa condição, // no geral, // não permite a digestão de mais que  cento e cinquenta 

ml de lactose por dia, // mas pode se apresentar em níveis diferentes em cada indivíduo. // Alguns 

em níveis maiores, // outros em níveis menores e quase imperceptíveis. 

 

Estudos indicam que na África, // Ásia e América do Sul // estão as pessoas com maior propensão 

à intolerância à lactose. // Juntas, // estas populações podem ter até oitenta por cento das pessoas 

com intolerância na fase adulta. // No noroeste da Europa, // por outro lado, // a incidência em 

adultos é menor que vinte por cento. Os hábitos regionais, // assim como a variedade de alimentos 

disponíveis influenciam muito nessas diferenças entre os níveis de intolerância, // que se 

estabeleceram ao longo de centenas de anos. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Mas se o leite fez parte de nossa dieta por tantos anos, // por que é um assunto tão 

contraditório? 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MÔNICA ZAVAGLIA TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: O leite de quarenta anos atrás, quase cinquenta anos atrás. 

DEIXA FINAL: E até mesmo os casos de alergias alimentares. 

 

LOC 1: O relato da nutricionista Mônica Zavaglia é impressionante, // não acha? // Assim 

começamos a perceber o enorme cenário que envolve a produção e o consumo do leite, // que não 

é uma situação isolada, // e até nosso padrão alimentar contribuiu para o aumento dos níveis de 

sensibilidade alimentar. 
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TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Apesar das grandes mudanças na indústria alimentícia, // o leite é um alimento muito 

nutritivo, // pois contém macronutrientes, // como gorduras, // proteínas e carboidratos, // e muitos 

micronutrientes, // como vitaminas e minerais. // Por isso é um alimento importante // 

especialmente em regiões em que a população sofre de fome e tem dificuldade em conseguir 

nutrientes suficientes, // onde o leite pode contribuir para uma vida mais saudável e diminuir o 

índice de mortalidade infantil. // Na população em geral, // o leite não é prejudicial se você não é 

intolerante ou alérgico. 

 

Mas isso não significa que você precisa beber leite para ser saudável. // Mudanças na dieta 

claramente têm um efeito considerável no organismo, // e a remoção de alimentos a longo prazo 

pode ter efeitos ainda maiores na saúde. // Por isso é importante ressaltar que existem outras 

maneiras de obter os nutrientes encontrados no leite de origem animal. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MÔNICA ZAVAGLIA TRECHO 2: 

DEIXA INICIAL: E a grande questão é que esse cálcio presente no leite. 

DEIXA FINAL: Outros alimentos que seriam fontes também de cálcio. 

 

LOC 1: A crescente demanda mundial por leites alternativos fez com que a indústria de alimentos 

introduzisse os popularmente chamados leites vegetais. 

 

Existe um projeto de lei apresentado em dois mil e dezoito que proíbe o uso da palavra “leite” ou 

de seus derivados // em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de 

origem animal, // só não houve votação ainda. // Ou seja, // produtos de origem vegetal não 

poderiam ser chamados de queijo, // leite e manteiga, // por não conter ingredientes lácteos. // Na 

União Europeia já foi aprovada e está proibida a comercialização de produtos com a denominação 

“leite de soja” e “queijo vegano”, // por exemplo. 

 

Nesse cenário, // o correto seria então usar o termo “bebida vegetal” ou “extrato vegetal” para se 

referir ao popularmente conhecido “leite vegetal”. // Mas para facilitar a compreensão, // vou 

utilizar o termo popular “leite” para me referir a esses tipos de bebidas, // combinado? 
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Levando em consideração o valor nutricional e nível de proteínas, // o único que se compara ao 

leite animal é o leite de soja, // pois é rica em proteínas e gordura. // Os outros precisam ser 

artificialmente enriquecidos para atingir níveis parecidos de cálcio e vitaminas. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MÔNICA ZAVAGLIA TRECHO 3: 

DEIXA INICIAL: A gente tem que pensar assim “o leite era o leite de vaca”. 

DEIXA FINAL: E que eles sejam prazerosos também dentro da sua rotina. 

 

LOC 1: Existe também o leite cultivado em laboratório. // É isso mesmo que você ouviu. // 

Pesquisadores de startups começaram a produzir proteínas em laboratório, // com o objetivo de 

criar uma nova categoria de supermercado: // laticínios sem vacas. 

 

Os cientistas confessaram em entrevista para o The New York Times que os produtos oferecidos 

hoje no mercado como alternativa aos derivados de leite não contém as proteínas lácteas essenciais, 

// que são a caseína e a proteína de soro de leite, // conhecida como whey protein. // E mesmo que 

a ideia pareça favorável, // por teoricamente cancelar as preocupações com alergias alimentares, // 

com o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental, // é um processo caro e que ainda precisa 

evoluir. 

 

Optar por leite vegetal não é apenas uma ótima alternativa para pessoas com restrições alimentares. 

// Pode ser uma escolha pensando no impacto ambiental. // A indústria do leite é enorme, // e está 

inserida na atividade pecuária, // que no ramo alimentício envolve tanto o leite quanto a carne. // 

Infelizmente a grande indústria leiteira é responsável muitas vezes pela crueldade animal e por um 

enorme impacto ambiental. // E todos os leites vegetais possuem um impacto ambiental muito 

menor do que a indústria do leite animal. 

 

Cerca de trinta e três por cento das terras cultiváveis // são usadas para alimentar animais que 

pastam, // incluindo gado leiteiro. // A pecuária ocupa setenta e cinco por cento das terras do 

planeta que poderiam ser usadas para cultivo, // mas são usadas para pastagem e produção de ração. 

// A pegada de carbono dos produtos lácteos diminuiu desde mil novecentos e noventa, // mas não 

significa que foi o suficiente. // A produção de lácteos ainda é responsável por três por cento de 

todas as emissões de gases de efeito estufa, // o que representa uma quantidade maior do que a 

emissão de todos os aviões do mundo combinados, // de acordo com pesquisa da FAO. 
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TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

Concluindo, as fontes de alimento animal são uma contribuição importante para a nutrição global, 

e pode ser essencial para muitas pessoas ao redor do mundo onde há pouco acesso aos alimentos 

ou em situações de insegurança alimentar e desnutrição. É prejudicial para quem tem intolerância 

ou alergia, restrições que precisam ser tratadas de forma séria, pois são condições de saúde que 

podem ter consequências graves. 

 

Nesse caso, // é preciso restringir a dieta e buscar opções alternativas na alimentação para consumir 

os nutrientes que o leite não poderá fornecer // devido às condições do indivíduo.  

 

Mas também é preciso ter clareza de que essa é uma indústria que, // mesmo trazendo benefícios 

nutricionais através dos produtos laticínios, // é responsável por causar grande impacto ambiental 

no mundo inteiro, // como mencionado anteriormente, // e envolve o aquecimento global, // a 

crueldade animal e a poluição. // Precisamos decidir em sociedade como tratar a indústria do leite 

animal. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Esse episódio vai ficando por aqui. // Esse roteiro teve áudios de Mônica Zavaglia // e da 

biblioteca de áudio do YouTube. // Roteiro por Bruna Elisa Mayer. // Identidade Visual por Fabio 

Doin. // O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Bruna Elisa Mayer. // Orientação da professora 

Daisi Vogel. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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EPISÓDIO 6 -  Glúten e trigo: será que posso comer? 

 

LOC 1: Sabia que plantas também podem ser domesticadas? // E isso não é uma descoberta 

recente, // pois lá nos primórdios da agricultura os humanos domesticaram o trigo, // o arroz e o 

milho. // E na verdade, // assim como vacas e frangos não existem na natureza da maneira que os 

conhecemos hoje, // o mesmo vale para esses grãos. // Pensando que tanto a natureza quanto nós 

geramos uma série de mutações e modificações no trigo, // devemos ou não cortar o glúten da 

dieta? 

 

TEC SOBE VINHETA 

DESCE VINHETA 

 

LOC 1: A domesticação do trigo levou pelo menos duzentos anos. // No caso do trigo silvestre, // 

seus grãos amadurecem e sua estrutura se torna frágil. // Desse modo, // até mesmo o vento é capaz 

de despedaçar essa estrutura e espalhar as sementes. // Esse processo é natural e garante sua 

sobrevivência. // Só que a versão “domesticada” do trigo é inquebrável, // devido a uma mutação 

que não permite que essa estrutura que segura o grão se fragilize. 

 

O que significa isso? // Todas as mutações que ocorreram ou que foram implantadas ao longo do 

tempo facilitam o cultivo, // mas dificultam e até mesmo impossibilita a sobrevivência desse 

alimento sozinho na natureza. // Então ele é "domesticado'' porque é dependente da intervenção 

humana para se reproduzir e sobreviver. // Devido às mutações, // o trigo de hoje se torna quase 

irreconhecível comparado ao trigo “original”.  

 

Mesmo que vários estudiosos tentem descobrir se essas modificações genéticas estão realmente 

conectadas com o aumento da nossa dificuldade em digerir o trigo, // ainda não são estudos 

conclusivos. // Apesar de não ter evidências científicas, // há quem acredite que isso possa ter 

acontecido. // Conversei com a nutricionista Mônica Zavaglia, // e ela trouxe um ponto de vista 

muito interessante em relação a isso. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MÔNICA ZAVAGLIA TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: A gente entende que o trigo de hoje não é o mesmo trigo de Jesus Cristo. 

DEIXA FINAL: Pra gente começar a melhorar o que a gente pode melhorar, sabe. 
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LOC 1: Mas afinal, // o que é o glúten nessa história toda? // O glúten é a combinação de dois 

grupos de proteínas, // a gliadina e a glutenina. // Essas proteínas são encontradas no grão de alguns 

cereais, // como o trigo, // cevada e centeio. // De um ponto de vista culinário, // o glúten é o que 

traz a elasticidade no preparo de alimentos como pães e massas. 

 

E por que será que cada vez mais pessoas não podem comer o glúten? // Afinal, // nosso DNA não 

mudou tanto assim ao longo dos últimos anos. // Mas sabe o que mudou? // Nossa alimentação. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

O trigo, // consequentemente o glúten, // está presente em diversas comidas que são consumidas 

diariamente. É o mesmo caso do leite, // na realidade. Quando você vai no mercado e começa a ler 

os rótulos dos mais diversos tipos de alimento, // você pode encontrar glúten no ketchup e leite em 

um tempero de carne. // Nunca comemos tanto trigo quanto antes, // pois é a matéria prima para 

grande parte dos alimentos, // como bolachas, // bolos, // massas, // pães, // condimentos… // Parece 

que tudo tem glúten! 

 

E apesar do consumo do trigo e de outros cereais ter papel fundamental na história da humanidade, 

// cada vez mais o glúten e seus componentes estão associados a diversas patologias, // entre elas 

a alergia ao trigo, // doença celíaca e sensibilidade ao glúten não-celíaca. // A estimativa é de que 

essas condições juntas atingem cinco por cento da população mundial. 

 

A sensibilidade ao glúten não-celíaca é uma condição mais recente e que chama a atenção dos 

estudiosos. // Atualmente, // não há testes laboratoriais específicos para detectar essa condição. // 

É mais leve em relação aos sintomas imediatos, // pois tendem a surgir alguns dias após a ingestão 

do glúten, // mas a longo prazo pode ser bem prejudicial ao organismo. 

 

Na alergia ao trigo os sintomas surgem até duas horas depois do contato com o glúten, // e tende a 

gerar reações imediatas graves. // Diferentemente das anteriores, // a doença celíaca é uma doença 

autoimune inflamatória que danifica o intestino delgado. // Consequentemente afeta e até mesmo 

impede a absorção de nutrientes. // Há cerca de trinta anos atrás, // a prevalência da doença celíaca 

era desconhecida para a maioria da população, // e a tendência é que tenha sido diagnosticada como 

algum outro problema relacionado à digestão. // Porém seus sintomas são muito variáveis, // e vão 
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além do sistema digestivo, // como explica o gastroenterologista doutor Marcelo. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA MARCELO ARDENGHI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: A questão clínica é variável, é muito variável. 

DEIXA FINAL: Então a gente tem uma limitação. 

 

LOC 1: A doença celíaca precisa ser levada a sério. // Se não for tratada, // pode levar ao 

desenvolvimento de outros distúrbios graves de saúde. // O único tratamento é a exclusão total do 

glúten da dieta, // inclusive realizar a troca de utensílios de cozinha, // como pratos e talheres, // e 

mantê-los separados daqueles que entram em contato com o glúten. 

 

Pesquisas relacionadas a doenças que envolvem glúten enfrentam muitas dificuldades, // pois há 

uma lacuna nas estatísticas globais sobre o assunto. // Mas de acordo com a primeira estimativa 

global da doença celíaca, // publicada em dois mil e onze, // a patologia é responsável pela morte 

de cerca de quarenta e duas mil crianças todos os anos, // a maioria na África e na Ásia. // O 

levantamento foi feito por pesquisadores da Universidade de Umea, // na Suécia, // e da 

Universidade de Witwatersrand, // na África do Sul. 

 

Segundo a pesquisa, // em dois mil e oito, // as mortes relacionadas à doença celíaca podem ter 

sido responsáveis por aproximadamente quatro por cento de toda a mortalidade infantil por 

diarreia. 

 

Os dados sobre a fatalidade da doença celíaca assustam, // e mesmo que não seja uma das principais 

causas de morte no mundo, // com certeza é uma daquelas que podem ser evitadas. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

E mesmo com o diagnóstico, // nem sempre o tratamento é seguido corretamente pelo paciente. // 

Segundo a Associação dos Celíacos do Brasil, // existem vários motivos que podem levar celíacos 

a transgredir a dieta. // Entre eles são mencionados a falta de orientação em relação à própria 

doença e ao preparo de alimentos, // outra dificuldade é modificar o hábito de consumo de 

alimentos que são preparados com a farinha de trigo, // além de dificuldades financeiras. 
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Ou seja, muitas vezes a própria pessoa com a condição de restrição transgride a dieta, // e isso pode 

envolver até questões emocionais que geram um impulso alimentar. // A transgressão da dieta pode 

também ser causada por erros externos, // que não estão sob controle do paciente, // como por 

exemplo os casos em que há contaminação cruzada do glúten com outros alimentos. // Mesmo com 

a lei que obriga a exibição no rótulo dos alimentos a presença ou não de glúten, // no caso de 

restaurantes é mais complexo. // Prevalece a insegurança do celíaco em comer um alimento 

preparado fora de casa sob o risco de ter contaminação cruzada. 

 

E celíacos não excluem o glúten apenas da alimentação, // pois está presente em outros produtos, 

como maquiagens e produtos de limpeza. // Esse cenário aumenta a demanda por produtos sem 

glúten. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

Em um estudo publicado em dois mil e vinte pela Markets and Markets, // o mercado global de 

produtos sem glúten foi estimado em cinco vírgula seis bilhões de dólares em dois mil e vinte // e 

deve chegar a oito vírgula três bilhões de dólares em dois mil e vinte e cinco. // O mercado é 

impulsionado pelo aumento da prevalência da doença celíaca e também pela crescente população 

que está mudando para dietas mais saudáveis. 

 

Porém ainda não existem evidências de que é realmente benéfico cortar totalmente o glúten da 

dieta sem ter alguma condição de saúde relacionada ao seu consumo. // Só que muitas pessoas 

decidem deixar de comer glúten por modismo ou tendência. // Essa é outra causa do crescimento 

desse mercado, // que por um lado é bom // pois incentiva as indústrias a produzirem cada vez mais 

opções sem glúten e para outras restrições alimentares. 

 

Mas como eu e a nutricionista Larissa conversamos, // não existe milagre na alimentação, // é sobre 

equilíbrio, // e não extremos. // É preciso entender que cortar o glúten não é sinônimo de 

alimentação saudável. 

 

TEC ENTRA ENTREVISTA LARISSA PAVEI TRECHO 1: 

DEIXA INICIAL: Pode ser, pode não ser, se você pensar. 

DEIXA FINAL: A alimentação é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. 
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TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA 

 

LOC 1: Esse episódio vai ficando por aqui. // Esse roteiro teve áudios de Larissa Pavei, // Marcelo 

Ardenghi, // Mônica Zavaglia // e da biblioteca de áudio do YouTube. // Roteiro por Bruna Elisa 

Mayer. // Identidade Visual por Fabio Doin. // O podcast Não é Frescura é um trabalho de 

conclusão de curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, // feito por Bruna 

Elisa Mayer. // Orientação da professora Daisi Vogel. 

 

TEC SOBE TRILHA 

DESCE TRILHA SUTIL 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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ANEXO - DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 
 
 

 


