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Chocolate faz bem, dizem
especialistas. Apesar de a
notícia sermuito esperada,
principalmente em tempos
de Páscoa, hás orientações
para que o consumo seja
prazeroso no ato de sabo-
rear e depois dele, ao ver os
resultadosdeexamesousu-
birnabalança.
Segundoadoutoraemen-

docrinologiapelaFaculdade
deMedicina daUniversida-
de de São Paulo (FMUSP)
Maria Fernanda Barca,
membrodaSociedadeBrasi-
leira de Endocrinologia e
Metabologia (SBEM) e da
SociedadeEuropeiadeEn-
docrinologia (SEE), o cho-
colate diminui o nervosis-
mo na tensão pré-mens-
trual (TPM). Reduz o es-
tresse e promove sensação
debem-estar.
Para que faça bem à saú-

de, incluindoopoderantio-
xidante dos flavonoides –
compostosqueatuamcon-
tra o envelhecimento –, a
Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda
que o consumo diário não
ultrapasse 50 gramas.
Mas, segundo amestre em
Ciências pela Universida-
de de São Paulo (USP) e
membro do Departamen-
to de Nutrição da Associa-
ção Brasileira para o Estu-
do da Obesidade e da Sín-
drome Metabólica (Abe-
so),ClarissaHiwatashiFu-
jiwara, o limite ideal são25
gramas, e não de qualquer
chocolate: quanto mais
amargo,melhor.
“Isso porque o fruto ca-

cau faz bem.Mas cada cho-
colate contém uma quanti-
dade diferente demassa de

cacau; manteiga de cacau
compostaporgorduravege-
tal e açúcar. O chocolate

branco tem, principalmen-
te, manteiga de cacau com
leite e açúcar. Então, tem

mais gordura saturada e
açúcares”,alertaela.
Oschocolatesmeioamar-

gos e amargos ajudam, até,
na vasodilatação sanguí-
nea, prevenindo doenças
cardiovasculares–seconsu-
midoscommoderação.

REDUÇÃODEDANOS

O nutricionista Jefferson
Bitencourt, professor de
pós-graduação na VP Cen-
tro de Nutrição Funcional,
ensinaque,quandoochoco-
late tem de 70% a 85% de
cacau, é muito saudável e

poderia ser consumido
diariamente em poucas
quantidades.
Para quemnão gosta do

sabor pouco açucarado,
uma boa notícia: “Nossas
papilasgustativas, respon-
sáveispeloreconhecimen-
to do sabor, se renovam
todo mês. Então, se você
cortaraçúcarporumtem-
po, vai começar a gostar, e
umchocolatecom70%de
cacauquenocomeçopare-
ciamuitoamargosetorna-
rá normal. O corpo se
adapta muito bem”, afir-
maonutricionista.
Outra dica é preferir

bombonsfuncionais, indi-
ca ele. “Algumas farmá-
ciasdemanipulação já fa-
zem bombons com ativos
comoo chá roxo ou extra-
to da laranja amarga.
Eles ajudamo organismo
a metabolizar melhor a
gordura. Tomar o chá
tambémajuda”, diz.
Para finalizar, Biten-

court indicaque omelhor
momento para comer
chocolate é após o almo-
ço - o que minimiza o
risco de exagero. Ingeri-
lo derretido e aliado com
frutas tambémvale.
Mariana Anejador Mo-

rales, nutricionista daClí-
nica Senses e graduada
emNutriçãopelaFaculda-
de de Saúde Pública da
USP, indicaquandoparar
decomer.
“Melhor é respeitar os

sinais de fomee saciedade
que o corpo emite. Ou se-
ja, ter equilíbrio nas esco-
lhas, sem restringir e sem
exageros”,aponta.
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❚❚❚Na Avenida Ana Costa,
410, no Gonzaga, há uma
loja de ovos de Páscoa que
reverte o dinheiro das ven-
das em ajuda para crianças
eadultoscomparalisiacere-
bral. Émantida há 40 anos
peloLarEspíritaMensagei-
ros da Luz, para dar auxílio
profissional e moradia aos
30 acolhidos que residem
nainstituição.
“Procuramos comprar os

ovos de todas as marcas,
dos mais simples aos mais
caros, para atender todo ti-
po de público. As opções
que você encontra no mer-

cado encontra aqui tam-
bém. Então, por que não
comprar e, ao mesmo tem-
po, fazer uma boa ação?”,
questiona a voluntária e
membro da diretoria, Ma-

riaInêsLamberti.
O lucro com as vendas é

revertidoparaosacolhidos.
A loja abre diariamente,
das 10 às 22 horas, até dia
20. Aceitam pagamento
em dinheiro e cartões de
débito e crédito. Além dos
ovos, vendem-se brinque-
dos de pelúcia e caixas de
presentespersonalizadas.
Segundo Maria Inês, “a

comunidade costuma aju-
dar fazendodoaçõese com-
pras. Muitas firmas com-
pram da loja e fazem doa-
ções.Émuito importante, e
contamos com a participa-
ção de todos, de clientes
avulsosaempresas”.

O Lar Espírita Mensa-
geirosdaLuzmantémcer-
ca de 70 profissionais pa-
rafornecerauxílioaosaco-
lhidos com paralisia cere-
bral, que são encaminha-
dos ao espaço pela Justiça
eporconselhostutelares.
A institiuição atende

crianças da Baixada San-
tista e do Vale do Ribeira.
Avoluntáriaafirmaqueas
pessoas podem visitar o
lar aos domingos, das 15
as 17horas, naRuaCunha
Moreira, 47, na Encruzi-
lhada,emSantos.
A lojaéumbommeiode

conhecerotrabalhodaen-
tidade. “Muitas vezes, as
pessoas entram na loja de
ovos, fazem a compra e,
depois, vão até a institui-
ção conhecer as crianças.
Ébemlegal.”

ÉBOM,MASSEMEXAGERO

HISTÓRIA

“(O chocolate) Temquantidades
importantesde triptofano, umaminoácido

queelevaos níveis de seretonina
edopamina, hormônios ligados a felicidadee

prazer, alémda femiletilamina,
conhecida comohormôniodapaixão”

MariaFernandaBarca
DoutoraemEndocrinologia pela Faculdadede
MedicinadaUniversidadedeSãoPaulo (FMUSP)

Ovos, brinquedos e caixas: lucro beneficia quem tem paralisia cerebral

OMS orienta que, para ser benéfico, consumo deve ser de até 50 g/dia

UmvivaaoUmvivaao

Cada tipo de chocolate tem uma composição; efeitos também variam

“Cada chocolate contémumaquantidade
diferentedemassade cacau;manteiga de

cacau compostapor gordura vegetal e açúcar.
O chocolatebranco tem, principalmente,

manteigade cacau com leite eaçúcar. Então,
temmais gordura saturadaeaçúcares”

ClarissaHiwatashiFujiwara
MembrodoDepartamentodeNutriçãodaAssociaçãoBrasileira
parao EstudodaObesidadeedaSíndromeMetabólica (Abeso)

OLarEspíritaMensageiros
daLuznasceuem1964quando
a fundadora resolveuadotar
umamenina comparalisia
cerebral que foi abandonada

naSantaCasadeSantos.A criança
eraEsmeralda Jacovani, hoje com
55anosemembrodadiretoria

voluntária da instituição.

chocolatechocolate

LarMensageiros da Luz vendeprodutos dePáscoa
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Sim, faz bemàsaúde, tanto física quanto
mental.Mas, comonoditadopopular, tudo
oqueédemais fazmal. Especialistas citam
quantidadese tiposadequadospara
consumo, a fimde seobter efeito benéfico
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