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Rogo-te, faze uma  
experiência de dez dias  
com teus servos:  
que só nos sejam  
dados legumes a comer  
e água a beber.

Daniel 1,13



A Deus,  
por não escolher os capacitados,  
mas capacitar os escolhidos.

Ao meu amado filho, Roquinho,  
presente de Nossa Senhora em minha vida.

À minha querida assistente e enteada Caroline  
e à minha querida enteada Marcela.

Ao meu amado esposo, Roque,  
cujo incentivo constante me permitiu realizar  
um sonho: ser uma profissional da área da saúde  
e assim poder cuidar da obra-prima de Deus:  
o corpo humano, onde habita o Espírito Santo.
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Prefácio

V ivemos em um mundo repleto de desafios!
A todo instante a vida nos desafia, a sociedade nos 

impele a ser consumistas, pois o “ter”substitui o “ser” 
nas grandes tábuas de julgamento.

Além disso, há o desafio de permanecer vivo em 
uma sociedade extremamente violenta, em que saímos 
de nossos lares para o trabalho, mas jamais temos cer-
teza de que voltaremos a eles sãos e salvos.

E vários são os desafios da vida moderna, tanto 
dentro de nossas casas, como fora delas. Políticos nos 
roubam, desafiando nossa moral e nossa ética, corrup-
tos desafiam os tribunais, comprando e corrompendo as 
leis. Viver nos tempos atuais é um grande desafio.

O maior desafio, no entanto, é com nós mesmos, 
pois, apesar da epidemia de imoralidade que lamenta-
velmente assola nosso país, temos que nos manter 
longe do relativismo em que, se todos fazem, por que 
não fazer igual?

O maior desafio desses nossos tempos é preservar-
mos nossa integridade física, mental e, principalmente, 
espiritual.
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Vendo o livro da minha querida esposa e companheira de mui-
tos anos, Gisela Savioli, intitulado Desafio do bem – 30 dias, noto 
que ela escreveu algo que vai ser extremamente valioso para en-
frentarmos os grandes desafios do nosso tempo. É um verdadeiro 
arsenal contra os inimigos de nossa saúde: os alimentos repletos 
de pesticidas, de corantes, de gorduras trans, ou seja, de uma va-
riedade de substâncias que são acrescidas a eles para nos dar 
prazer ao comermos, mas que são comprovadamente deletérios 
à saúde, tanto física quanto mental.

Está aqui, portanto, um grande desafio, uma oportunidade de 
você, em 30 dias, mudar totalmente sua maneira de se alimentar 
para, num futuro próximo, obter a recompensa maior: saúde!

Aproveite!

São Paulo, 12 de setembro de 2016.

Dr. Roque Marcos Savioli
Doutor em Cardiologia da FMUSP

Membro da Academia Cristã de Letras e do  
Instituto de Geografia e História do Estado de São Paulo
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1 Por que resolvi 
escrever este livro?

Porque simplesmente cansei de ver diariamente che-
garem ao meu consultório pessoas de todas as re-

giões do Brasil trazendo uma sacola cheia de exames 
e dizendo: “Doutora, aqui estão meus exames. Estão 
todos dentro dos padrões de normalidade, mas eu me 
sinto péssima!”

Quando comecei minha prática clínica no consul-
tório do meu marido1, observei que a maioria dos meus 
pacientes tomava vários medicamentos.

Eu perdia tanto tempo tentando juntar as peças 
daquele quebra-cabeça, que passei a solicitar que trou-
xessem na consulta a planilha que você encontrará na 
próxima página preenchida e, se possível, com as bu-
las anexas.

1 Roque Marcos Savioli é médico supervisor da Divisão Clínica 
do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP 
lotado na Unidade de Cardiogeriatria, doutor em cardiologia 
pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia 
Cristã de Letras e do Instituto de Geografia e História do Es-
tado de São Paulo.
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O que mais me chamava a atenção era encontrar muitas pes-
soas tomando medicamentos — como, por exemplo, um conhecido 
para o estômago — durante anos a fio, o que me levava a travar 
com o paciente o seguinte diálogo:

— Quem prescreveu esse medicamento para você?
— O gastro.
— E você procurou o gastroenterologista por qual motivo?
— Azia e refluxo, doutora, inclusive ele me mandou fazer uma 

endoscopia que mostrou uma gastrite também.
— Certo, mas pelo que estou vendo isso foi em 2008…
— Isso mesmo, doutora.
— Ele não pediu para você tomar por um tempo e voltar ao 

seu consultório?
— Sim, mas é que eu melhorei e acabei não voltando…
— Mas você continuou tomando o medicamento prescrito 

por ele, certo?
— Certo!
— Portanto faz oito anos que você toma esse remédio todos 

os dias…
— Exatamente, doutora.

O que essa pessoa não sabe é que o medicamento em ques-
tão é muito bem-vindo quando necessário, mas quem vai dizer se 
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veu ou outro profissional, caso o paciente tenha se decidido por 
trocar de médico.

Nós, nutricionistas, não podemos dar nem retirar o que é con-
siderado remédio! Cabe a nós prescrever aquilo que se chama de 
suplemento nutricional, que gosto de chamar de complemento ali-
mentar, visto que, em alguns casos, os pacientes chegam tão des-
nutridos de nutrientes que um suplemento se faz necessário.

Talvez você esteja se perguntando: “Desnutridos? Como assim? 
Afinal, eu escuto a doutora falar tanto dos casos de obesida de…”. E 
eu respondo, para o espanto de todos: “Verdade! E, por incrível que 
pareça, os pacientes mais desnutridos são os obesos. Quanto maior 
o Índice de Massa Corpórea (IMC), pior é seu perfil nutricional.”

E eu complemento dizendo: “Você não vai emagrecer para fi-
car bem. Você vai ficar bem para poder emagrecer”.

Mas isso ocorre quando estamos falando de pacientes que 
chegam ao consultório achando que todos os seus problemas se-
rão resolvidos com a perda de peso.

Quando começo a analisar ao lado do paciente as notas forne-
cidas à minha folha de anamnese — que você também vai preen-
cher mais adiante —, notamos (principalmente o próprio paciente) 
que sua saúde, de um modo geral, está péssima.

E o diálogo seguinte é quase sempre o mesmo:

— Nossa, doutora, eu não pensei que estivesse tão mal assim… 
De repente a senhora, através dessas perguntas, me conscientizou 
de quanto meu estado geral está péssimo, e não é à toa que minha 
qualidade de vida vem piorando a cada dia!

— Talvez você até ache que essa gordura acumulada nas úl-
timas décadas seja a responsável por tudo, mas a leitura que de-
vemos fazer é completamente diferente.

— Como assim?

A explicação torna-se muito simples a partir do momento em 
que demonstro quanto o paciente foi se debilitando por causa de 
uma alimentação cada dia mais pobre em nutrientes, que o fizeram 
reagir de forma exacerbada ao estresse. E aproveito o momento 
para fazê-lo entender algo muito importante:
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— Você reparou que todas as vezes que acionou o gatilho de 
alguma doença você estava passando por um momento de es-
tresse?

— Verdade… E fazendo agora uma retrospectiva, doutora, es-
tou me dando conta de que nessa época eu não era gordo! Foi a 
partir daquela situação mal resolvida que comecei a ganhar peso. 
E não parei mais…

O que ele não sabia, e aposto que você também não sabe, é 
que estresse engorda!

Muitas pessoas acham que estresse é algo ruim, mas sem-
pre digo que tudo que nosso corpo produz é bom, o problema é o 
excesso ou a falta.

O estresse foi o mecanismo que fez o homem paleolítico so-
breviver para estarmos aqui hoje, naquela época de escassez de 
alimentos e de perigos constantes.

Hoje vivemos de maneira completamente diferente, comendo 
em excesso e nos movimentando cada dia menos. Dizem que o 
tabagismo de ontem é o sedentarismo de hoje.

Além disso, nossas lutas e fugas também mudaram. Não caça-
mos de verdade, porém matamos uns três leões por dia em frente 
ao computador e, muitas vezes, deixamos outros três amarrados 
para o dia seguinte.

Nossas fugas também não são as mesmas. Não fugimos mais 
de um predador visível, mas de predadores modernos como a in-
segurança e as incertezas do amanhã, que geram ansiedade.

Todos esses fatores acionam o gatilho do estresse. Só que 
tudo isso custa muito caro para nosso organismo, que com essa mu-
dança de comportamento metabólico nos faz canalizar a energia e 
nutrientes para nossa sobrevivência.

E cadê nutrientes para colocarmos a casa em ordem novamen-
te? Esses nutrientes têm que vir de alimentos de verdade, que con-
tenham substâncias chamadas de compostos bioativos, presentes 
predominantemente no reino vegetal.

Sem eles, não se consegue equilíbrio nutricional — que regula 
tudo o que foi explicado anteriormente — e, como consequência, 
engordamos. Essa gordura, depois de instalada, é muito difícil de 
ser retirada — como você já percebeu —, mesmo porque é como 
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essa confusão toda em que seu organismo se encontra.
Sem nutrientes, como vamos equilibrar e principalmente res-

taurar nosso organismo das lesões que sofremos diariamente e 
que precisamos reparar durante o sono?

Estamos dormindo cada vez menos. Vivemos numa sociedade 
privada de sono. Desde 1990, as pesquisas mostram que esta-
mos dormindo uma hora e meia a menos!

A boa notícia é que, quando você toma a decisão de trocar os 
produtos alimentícios por comida de verdade em todas as refeições, 
você pode mudar todo esse quadro. Está em suas mãos, e foi por 
isso que criei esse Desafio do bem.
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