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Empresária, formada em Nutrição e  Pós-graduanda em 
Adequação nutricional e manutenção da homeostase com Dr. Lair 
Ribeiro. 

Apaixonada pela vida, escolheu como profissão o melhor 
caminho: aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida 
das pessoas, através de ações baseadas na alimentação saudável. 

Adora cozinhar e sempre divulga suas receitas preferidas em 
suas redes sociais (@dra.daianematos). Esposa do Dr. Walter 
Lopes, presidente da DWL Brasil e fundador do Movimento CDV, 
os dois formam uma dupla imbatível na luta pela prevenção 
e conscientização sobre a importância de alinhar alimentação 
saudável, suplementação e atividade física como forma de viver 
mais e viver melhor. 
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Não é sobre ser perfeito. É sobre buscar ser a sua 
melhor versão. 

      
 A alimentação saudável em toda a sua essência deve ser 
vista como um princípio, quando o assunto é viver melhor. Não 
pense em cuidar do que você come, quando já não puder comer 
mais nada. Tudo nos é permitido, o segredo é a quantidade e 
a frequência, e quando as doenças chegam, se seus hábitos 
alimentares estiverem em dia, sua recuperação será muito 
mais eficaz, rápida e com baixas chances de sequelas. 
 
As doenças e transtornos emocionais podem ser agravados 
quando há a ingestão excessiva de alimentos desfavoráveis 
para o funcionamento do organismo. Fique atento. Cuide da 
sua saúde hoje, para não cuidar da sua doença amanhã. 

“Somos o que comemos! Por isso, podemos transformar 
nosso corpo e nossa mente escolhendo uma alimentação 
saudável.”
 

Autor desconhecido 

depressão
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Atenção!

Não é o objetivo deste e-book substituir o aconselhamento 
médico. Meu objetivo é te orientar sobre alternativas 
alimentares que podem te auxiliar durante o processo de cura 
de seus problemas emocionais, sejam eles, estresse, ansiedade, 
depressão e outros.  

É possível encontrar o caminho para o bem-estar através de 
ações baseadas em bons hábitos alimentares. 

Por favor, seja responsável pela sua saúde e consulte um 
profissional qualificado antes de interromper ou alterar o uso 
de qualquer um de seus medicamentos.
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O que é depressão ? 

A depressão é definida como um transtorno mental, 
caracterizado por tristeza,  perda de interesse, ausência de 
prazer, oscilações entre sentimento de culpa e baixa autoestima, 
além de distúrbios do sono ou do apetite. 

Também há a sensação de cansaço e falta de concentração. 
Vários fatores podem levar à depressão, como questões sociais, 
psicológicas e biológicas. 

Há uma série de evidências que mostram alterações químicas 
no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com 
relação aos neurotransmissores, substâncias que transmitem 
impulsos nervosos entre as células. 

depressão
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Biologicamente falando, seu cérebro tem a capacidade de criar 
conexões neurais baseadas em suas experiências. Eventos 
significativos alteram as vias do sistema nervoso em nosso 
cérebro, dando origem a novas conexões para lidar com o 
estresse e se preparar para a possibilidade de acontecimentos 
semelhantes no futuro. 

Esta habilidade é o que os médicos chamam de neuroplasticidade. 
Estas novas conexões neurais alteram sua percepção de mundo 
e de si mesmo, para que as coisas não sejam interpretadas 
como costumavam ser em seus momentos mais vibrantes e 
alegres.  

As novas vias neurais também alteram toda a fisiologia do 
seu corpo, fazendo com que os órgãos funcionem de forma 
diferente e fazendo com que substâncias químicas, enzimas 
e hormônios sejam produzidos em diferentes quantidades, 
afetando diretamente sua saúde e danificando sua capacidade 
de se recuperar emocionalmente.
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As doenças emocionais geralmente são causadas por um 
desequilíbrio químico (neurotransmissores) no corpo e no 
cérebro. Supõem-se que problemas emocionais devam-se a 
desequilíbrios químicos apenas no cérebro. 

Os neurotransmissores, no entanto, são produzidos e 
balanceados por muitos órgãos do corpo, não apenas pelo 
cérebro, e as flutuações de humor costumam ser um sinal de 
que há algo de errado acontecendo com um dos outros órgãos.

Os órgãos e sistemas, além do cérebro, que desempenham 
um papel essencial na estabilidade emocional são as glândulas 
suprarrenais, a tireoide, o sistema digestivo e o fígado. 

Esses sistemas também são cruciais para a base de sua saúde 
geral. Mantê-los saudáveis evita e trata muitas outras doenças, 
incluindo artrite, desequilíbrios hormonais, cistos ovarianos, 
miomas, asma, eczema, problemas digestivos e vários outros 
problemas crônicos de saúde. 

Há muitos fatores que afetam diretamente a saúde de todos os 
seus órgãos e os níveis de neurotransmissores em seu corpo 
e, portanto, influenciam suas emoções.

doenças emocionais
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Aqui estão alguns:

• Deficiências de nutrientes e vitaminas, como vitamina B3, vitamina B6, 
vitamina B12, vitamina C, ácido fólico, zinco, ácidos graxos essenciais e 
outros nutrientes que afetam a saúde mental.

• Dietas ruins, tais como excesso de carboidratos e de açúcares simples 
ou pouca proteína e vegetais. 

• Absorção insuficiente de nutrientes devido a um mau funcionamento 
do sistema digestivo. 

• Intolerâncias alimentares e alergias. 

• Quantidade de exercícios. O exercício regular reduz a depressão 
e a ansiedade, aumentando neurotransmissores em seu corpo e 
aumentando a oxigenação do cérebro e dos órgãos.

• Equilíbrio do açúcar no sangue. Níveis instáveis de açúcar no sangue 
geralmente causam sentimentos de ansiedade ou depressão.

• Desequilíbrios hormonais causados por estrógenos externos, pílulas 
anticoncepcionais e toxicidade da água.



Sintomas de 
Depressão e Ansiedade
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Em geral, uma pessoa é diagnosticada com depressão quando 
apresenta cinco dos sintomas abaixo na maior parte do tempo, 
persistindo por mais de duas semanas e caso esses sintomas 
interfiram em sua vida social ou profissional. 

•  Sentimentos excessivos de culpa, desesperança, desespero 
e/ou inutilidade. 

•  Dificuldade de concentração ou dificuldade de tomar decisões. 

•  Distúrbios do sono - insônia ou sono excessivo. 

•  Irritabilidade desnecessária ou crônica.

•  Evitação de situações e atividades sociais ou afastamento de 
pessoas.

•   Fadiga ou sensação de cansaço frequentemente sem motivo 
aparente. Falta de motivação, interesse ou prazer nas atividades 
que costumava apreciar.

•  Choro frequente sem motivo aparente, tristeza contínua, falta 
de prazer nas atividades.

•  Perda ou aumento do apetite ou peso.

• Pensamentos frequentes de SUICÍDIO.
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Sinais típicos de ansiedade incluem:

•  Pânico, inquietação, hiper excitação, medo, paranoia e pensamentos 
intrusivos ou indesejados.

•  Incerteza, apreensão, indecisão, desesperança ou sensação de 
paralisia.

•  Preocupação constante, tensão, ansiedade ou sentimentos de 
desconforto que não têm explicação
definida.

•  Incapacidade de se sentir confiante em gerenciar situações simples.

Às vezes, depressão e ansiedade podem se manifestar com sinais físicos, 
como:

•  Movimentos intestinais frouxos, diarreia, cólicas estomacais ou 
náuseas.

•  Respiração difícil ou superficial, aperto no peito, palpitações, sensação 
de desmaio, tontura, boca seca ou mãos suadas.

•  Dores musculares, aperto na mandíbula, ranger de dentes à noite ou 
durante o dia, falta de sono ou fadiga crônica.
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Posso ser feliz em um mundo conturbado?

Apesar de um mundo tão conturbado, onde a saúde mental 
de todos tem sido afetada a todo tempo, onde a ansiedade 
tomou conta da população, e a depressão tornou -se uma das 
doenças que mais crescem pós pandemia, é possível sim ser 
feliz e viver melhor. Segundo a OMS esta doença que afeta a 
saúde emocional, será a mais comum no mundo até 2030. 

São mais de 350 milhões de pessoas que sofrem de depressão 
no mundo. Os problemas mentais e comportamentais, já 
configuram entre as principais causas de afastamento do 
trabalho.

Mas, nem tudo está perdido, existe um universo de 
possibilidades que se você estiver disposto, poderá ser a cura 
que a tua alma tanto necessita. Dentro destas possibilidades 
a nutrição tem um papel de grande relevância. Uma boa 
alimentação é essencial no combate e controle da depressão, 
pois, a mesma ajuda a produzir mais serotonina, que dá ao 
cérebro sensação de bem-estar, aumentando o bom humor 
e sensação de saciedade. Pensando nisso, selecionei doses 
generosas de ingredientes e receitas fáceis e nutritivas  que 
auxiliam na redução dos principais sintomas de depressão, 
ansiedade, estresse e outras doenças que afetam diretamente 
sua qualidade de vida. 

dados importantes
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Entenda como seu corpo funciona e do que ele precisa. 

Para a produção da serotonina, neurotransmissor responsável 
pela sensação de prazer e bem-estar, há necessidade de cofatores 
fundamentais para sua síntese, como o triptofano, magnésio, cálcio, 
vitamina B6 e ácido fólico, portanto, deve-se lembrar que a produção 
de serotonina não substitui o tratamento da doença, com a intervenção 
medicamentosa e terapia.

Frutas como melancia, abacate, mamão, banana, tangerina e 
limão são ricas em triptofano, sendo ideal a ingestão de três a cinco 
porções todos os dias. As amêndoas, castanha-do-pará e nozes, 
ricas em selênio, são fortes agentes  antioxidantes que cooperam 
para a melhoria dos sintomas de depressão, auxiliando na redução 
do estresse, as quantidades diárias recomendadas são duas a três 
unidades de castanha-do-pará ou cinco unidades de nozes ou 10 a 
12 unidades de amêndoas.O consumo de maçã e laranja também 
é muito importante, pois, como fornecem ácido fólico, a introdução 
dessas frutas na alimentação está associada a menor predominânia de 
sintomas depressivos, já a laranja que é rica em vitamina C, a mesma 
promove o melhor funcionamento do sistema nervoso, garante 
energia e auxilia a combater o estresse (LEMGRUBER, 2013).
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A banana e o abacate com seus compostos bioativos diminuem 
a ansiedade e ajudam a ter um sono tranquilo, o abacate pode 
ser consumido na quantidade de duas colheres de chá da fruta 
pura (sem açúcar ou edulcorante) todos os dias antes de dormir 
(LEMGRUBER, 2013). 

Uma das mais importantes contribuições da nutrição para 
a saúde mental é a manutenção da estrutura e função dos 
neurônios, e dos centros do cérebro que coordenam a 
comunicação dentro do corpo e entre o corpo e o ambiente. 

Os ácidos graxos poli-insaturados ômega- 3 (ω-3) são os ácidos 
graxos preferidos do cérebro e do sistema nervoso. 

Da concepção a maturidade, os ácidos graxos ω-3, ácido 
eicosapentaenóico (EP A) e ácido docosahexaenóico 
(DHA) desempenham contribuições únicas, importantes e 
insubstituíveis para o funcionamento completo do cérebro e 
do sistema nervoso. 

A vitamina D ajuda a manter a saúde mental, pois a mesma afeta 
centenas de genes no corpo humano, onde pesquisas clínicas 
têm aliado a deficiência desta vitamina com a presença de um 
distúrbio do humor ativo, com riscos elevados de depressão 
em adultos mais velhos. 

as vitamias
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As excelentes fontes de vitamina D são a exposição à luz solar e 
alimentos como as gemas de ovo.  

As vitaminas do complexo B, da mesma maneira, são conhecidas como 
valorosas para a saúde neurológica e cerebral, e as melhores fontes 
de folato, encontram-se no levedo de cerveja, cogumelos, espinafre, 
brócolis, aspargos, couve-de-bruxelas, couve e outras verduras, 
legumes e suco de laranja, já a cobalamina (B12) é encontrada apenas 
em fontes animais.  

Alimentos à base de plantas ricos em fitoquímicos e compostos 
químicos bioativos, tais como, frutas vermelhas e cítricas chá verde, 
algumas especiarias, vitaminas e minerais essenciais realizam 
importantes colaborações nutricionais e bioquímicas para a saúde 
mental e função normal do cérebro. 

A aveia e centeio, que como são ricos em vitaminas do complexo B e 
vitamina E, combatem a ansiedade e a depressão, com recomendação 
de, pelo menos, três colheres de sopa cheia por dia, do mesmo modo, 
chama atenção pra o consumo da soja combinada com cálcio, pois 
como ela é rica em magnésio, esse mineral combate o estresse porque 
possui propriedades tranquilizantes naturais. 
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Os maiores inimigos do paciente com depressão são os 
produtos industrializados ricos em gorduras trans. 

A gordura trans é processada e esse processamento faz com 
que ela destrua os neurônios. Então vai diminuir a atividade 
neurológica e aí aquele paciente vai ficar mais irritado, mais 
nervoso, com menos atividade cerebral e, consequentemente, 
vai aumentar os níveis de estresse. 

O álcool também é bastante prejudicial. Além de deixar o 
paciente estressado, bebidas alcoólicas  diminuem a absorção 
de todos os nutrientes benéficos, como ácido fólico, complexo 
B, selênio, as substâncias antioxidantes. Por isso,  o paciente 
que já está com depressão deve diminuir, ou até mesmo não 
consumir, álcool, especialmente na fase aguda. A  sensação 
momentânea de felicidade que o álcool proporciona no 
momento em que o paciente está sob efeito, é uma felicidade 
temporária. Porém, no momento em que aquele álcool 
está agindo, ele está diminuindo a absorção dos nutrientes 
importantes.

Os produtos cafeinados também devem ser evitados durante 
a depressão. Entre eles estão chás, refrigerantes e cafés 
cafeinados. A cafeína aumenta o nível de estresse central, 
principalmente. Consequentemente, vai piorar o quadro 
depressivo do paciente.

Alimentos que prejudicam
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“Não comece uma dieta que terminará algum dia. Comece um 
estilo de vida que durará para sempre.” 

Autor desconhecido 

Panqueca de amêndoa e banana.

Além do suco, outra opção natural e deliciosa para ajudar no 
tratamento da depressão é a panqueca de amêndoa com banana, 
pois, além de conter banana e aveia, também tem amêndoa e 
ovos, que são outros alimentos com triptofano, aumentando a 
produção do hormônio do bom humor.

Ingredientes:

• 60 gramas de aveia;
• 1 banana média;
• 1 ovo;
• 1 colher (de sopa) de amêndoa picada.

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter 
uma mistura homogênea. Depois, colocar a mistura numa frigideira 
antiaderente ou numa frigideira comum, com um pouco de óleo 
de coco, e deixar cozinhar até que cada lado da panqueca fique 
dourado. Por fim, colocar a panqueca num prato e acrescentar 
um pouco de mel, se necessário.

receitas
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Vitamina de banana contra depressão.

Ingredientes:

• 1 colher (de sopa) de aveia;
• 1 banana média;
• 100 ml de leite de amêndoas.

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador e tomar a vitamina 
em jejum durante 10 dias para começar o dia bem disposto e 
com energia extra.

receitas
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Aveia Matinal com Cacau, Banana e Chia.

Ingredientes:

• ½ xíc.  Leite de coco light

• ¼ xíc.  Flocos de aveia

•        1 C.S.  Chia

•        1 C.S.  Cacau em pó sem açúcar

•        1 unid. média Banana

Modo de Preparo:

1. Em um pote limpo e com tampa, misture o leite de coco, 
a aveia, as sementes de chia e o cacau em pó. Cubra com as 
bananas em rodelas, tampe e leve à geladeira de um dia para 
o outro.

receitas
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Salada com grão-de-bico e ovo pochê.

Ingredientes: 

• 1 unid.  Ovo cru.

• 1 xíc.  Salada de mix de folhas.

• ¼ xíc.  Grão-de-bico cozido.

•  ½ unid.  Pepino, fatiado.

•  5 unid.  Tomate-cereja, cortados ao meio.

•  2 C.S. Cebola-roxa picada em cubos pequenos.

•  2 C.S. Pimentão vermelho picado.

•  2 C.S. Suco de limão.

•  1 pitada(s) de Sal

•  1 pitada(s) de Pimenta-do-reino preta moída.

receitas
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Modo de Preparo:

1. Leve uma panela ao fogo até ferver. Reduza o fogo (a água 
não pode estar fervendo). Quebre o ovo em uma tigela pequena 
e transfira o ovo para a panela com água, delicadamente. Deixe 
cozinhar de 3 a 5 minutos. Retire com o auxílio de uma concha 
ou escumadeira. Reserve.

2. Em um prato fundo, arrume o mix de folhas, o grão-de-
bico, o pepino, os tomates-cereja, e o pimentão. Coloque o ovo 
gentilmente por cima. Tempere com o suco de limão, o sal e a 
pimenta e sirva.

3. Porção: 1 porção de salada.
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Tabule de quinoa.

Ingredientes: 

• ¼ xíc. Quinoa crua lavada.

• 1 xíc. Água.

• 1 unid., Tomate sem sementes, picado.

• ½ unid., Pepino picado.

• 2 C.S. Cebola-roxa picada em cubos pequenos.

 • 1 C.S. Hortelã fresca picada.
  
 • 1 C.S. Folhas de coentro frescas picado.

• 1 C.S. Suco de limão

• 2 C.S. Sal 1 pitada(s)

receitas
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Modo de Preparo:

1. Em uma panela pequena, coloque a quinoa e a água e leve 
ao fogo por 5 minutos. Retire do fogo e escorra.

2. Em uma tigela, misture a quinoa com o restante dos 
ingredientes e misture delicadamente. Sirva imediatamente 
ou leve à geladeira até o momento de servir.
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Mingau de aveia com banana e mel.

Ingredientes: 

• 1 xíc.  Leite de coco

• ¼ xíc. Flocos de aveia

• 1 c.c. Essência de baunilha

• 1 unid. Banana média, cortada em rodelas.

• 1 c.c. Mel.

receitas

Modo de Preparo:

1. Em uma panela pequena, aqueça o leite, sem deixar 
ferver. Adicione a aveia e mexa constantemente até começar a 
engrossar.

2. Transfira para uma tigela, arrume as rodelas de banana 
por cima e regue com o mel. Sirva imediatamente.
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https://editorarealize.com.br/editora/anais/conbracis/2016/
TRABALHO_EV055_MD4_SA6_ID202_25052016214246.pdf

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=MzTpDwAAQB
AJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=alimentos+que+combatem+a+ansiedade&o
ts=7Oo2TEZlif&sig=oqQODMNfMDhiVTeYwNYzmwLyCIs#v=onepage
&q&f=false

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=MtAtEAAAQBA
J&oi=fnd&pg=PT3&dq=alimentos+que+combatem+a+ansiedade&ot
s=W3Tmo-ByS2&sig=gIkzHUtSuyWelIyv8RODw2M3dnY#v=onepage
&q=alimentos%20que%20combatem%20a%20ansiedade&f=false
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