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Vida nova de 
nutricionista

RITA 

Rita Sofia Andrade Silva tem 
35 anos, nasceu a 17 de 

novembro de 1981, em Cascais. 
Trabalhou em televisão, na SIC, 
durante quase 15 anos, tendo-se 
estreado no programa Curto 
Circuito, na SIC Radical, onde foi 
apresentadora de 2004 a 2008. 
Trabalhou noutros programas, dos 
quais se destacam Êxtase, Oscares, 
Circo do Mónaco, Não há crise e 
Fama Show. Teve  participações 
como atriz em várias séries; e no 
cinema, no filme O Crime do Padre 
Amaro. Pelo meio, foi capa de 
dezenas de revistas. Formada em 
Comunicação Social e em CIências 
da Nutrição, doutoranda em 
Comunicação e Saúde, suspendeu o 
trabalho televisivo e dedicou-se à 
clínica de nutrição MindEat.

Televisão,  
cinema, revistas
j
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Rita Andrade, 35 
anos, já tinha o 
curso de ciências 
da comunicação 
mas sempre se 
sentiu cativada 
pela área da 
nutrição, pelo que 
resolveu tirar mais 
uma licenciatura. O 
trabalho diário 
deixa-a de 
«coração cheio»LICENCIOU-SE em Ciências 

da Comunicação e trabalhou 
quase 15 anos em televisão. 
Agora, aos 35, abriu uma clí-
nica de nutrição em Belém, 

Lisboa. O que esteve na origem des-
ta renovação de percurso? 

— Decidi concluir uma segunda 
licenciatura, em Nutrição, por ter 
vontade de saber mais sobre esta área, 
pela qual sempre me senti cativada. Eu 
sei que, vulgarmente, as questões re-
lacionadas com o peso e respetivas 
correções são mais abordadas nesta 
área, contudo no meu trabalho a abor-
dagem é funcional, o que procuro é a 
prevenção da doença pela alimenta-
ção. Deixa-me todos os dias de cora-
ção cheio. A minha clínica, a Min-
dEat, é sobretudo isso, um clínica de 
Nutrição Funcional. Avaliamos a com-
posição corporal, o histórico pessoal 
e familiar clínico, dados comporta-
mentais, tudo, para depois elaborar 
um plano alimentar personalizado. 
Recorremos também à Nutrição de 
Alta Precisão, com testes genéticos 
para definir um caminho ideal. Dis-
ponibilizamos ainda treinos, fisiote-
rapia, uma médica de clínica geral e 
familiar... Programas completos. 

— Deixou a televisão? 
— Não tenho tempo. Não que me 

tenha desiludido, nada disso; ape-
nas quis seguir esta paixão. Posso 
sempre ter participações nos media 
como nutricionista...   

—  Qual a formação na área da nu-
trição? 

— Sou licenciada em Ciências da 
Nutrição, estou na Ordem dos Nutri-
cionistas, fiz investigação na Gravidez 
no CESOB (O centro de investigação 
científica da Universidade Atlântica), 
fiz formação no Institute for Functio-
nal Medicine nos EUA (Clinical Solutions 
for Addressing the Underlying Causes 
of Disease e Reversing the Epidemic of 
Chronic Disease), fiz o curso de Nutri-
genética na Nordic (Dinamarca) e es-
tou, agora, a fazer o doutoramento na 
Universidade de Lisboa. Além de for-
mações complementares em  Avalia-
ção Bioquímica em Nutrição, Nutri-
ção Funcional na Gravidez, Gestão de 
Peso, Alterações do Comportamento 
Alimentar ou Alimentação e Suple-
mentação no Desporto.  

— O desporto é uma vertente mais 
exigente no campo da nutrição? 

— Sim, porque as necessidades 
nutricionais aumentam com o esfor-

ço físico. No entanto, devem ser afe-
ridas caso a caso. Por exemplo, não é 
correto pressupor que todos preci-
sam de suplementos de proteína para 
conseguir hipertrofia muscular; a ali-
mentação pode ser fonte de proteína 
suficiente. Tenho mais de 400 pa-
cientes e nunca fiz dois planos iguais. 

— Dá consultas a atletas? 
— Várias. Sigo muito com frequên-

cia semanal na clínica: de râguebi, 
futebol, triatlo e ciclismo. Há neces-
sidades específicas em cada modali-
dade. Por exemplo, um jogador de 
râguebi quer, de forma geral, ganhar 
peso, perder massa gorda e conseguir 
ter velocidade e/ou força.  

 
— Ser alguém reconhecível pelos 

anos em televisão tem sido uma van-
tagem (porque a sua imagem é cha-
mativa) ou uma desvantagem (por-
que mudar de atividade pode ser visto 
com reservas)? 

— Quando trabalhei em contexto 
hospitalar como nutricionista, em 
2015 e 2016, nunca notei retraimen-
tos nas pessoas. A exposição da pro-
fissão anterior ajudou, sim, a que a clí-

— Mais de metade da população 
portuguesa tem peso a mais. Porquê? 

— Há tremenda facilidade na 
aquisição de produtos alimentares 
desequilibrados e pouco saudáveis. 
Bolos, gelados, sandes com man-
teiga, enchidos, fast food, batatas 
fritas; e muitas outras coisas que na 
verdade nem podem considerar-se 
propriamente alimentos... Regular-
mente, num restaurante é mais ba-
rato um prato do dia de bacalhau à 
Brás do que um prato de bacalhau no 
forno com vegetais… A sociedade 
tem pressa, pressa de comer para ir 
trabalhar, de lanchar quase sem 
mastigar para ir buscar os miúdos à 
escola, de petiscar qualquer coisa 
para depois ir dormir. Esta azáfama 
faz-nos esquecer que uma salada é 
de preparação mais rápida do que 
muitos pratos de valor calórico au-
mentado. Creio que a Ordem dos 
Nutricionistas e a Associação Portu-
guesa de Nutrição, bem como as 
campanhas de sensibilização para as 
doenças relacionadas com a obesi-
dade — cardiovasculares ou diabe-
tes, por exemplo — começam a ter 
efeito numa mudança (lenta) de opi-

nião e comportamento alimentar. O 
caminho que está a ser feito tende-
rá a inverter números atuais, creio. 
Seremos mais saudáveis nas gerações 
vindouras. 

— Há mais gente a exercitar-se, 
mais ginásios, mais corridas para 
amadores. Faz sentido insistir em 
exercício sem o associar a alimenta-
ção adequada? Ou pode até ser pe-
rigoso? 

— O estado pleno de saúde corres-
ponde não só a uma alimentação equi-
librada, mas também a um bem-estar 
mental e físico. Este último dificilmen-
te é atingido com sedentarismo. O 
exercício é elementar no nosso bem-
-estar. Não faz sentido trabalharmos o 
estado físico no ginásio e destruirmos 
a saúde entrando em défice de nutrien-
tes ou desenvolvendo doenças como 
diabetes, gota ou anemia. 

 
— Faz muito exercício?  
— Corro de manhã à beira-mar. 

Permite-me não apenas estar em boa 
forma, mas também melhorar o es-
tado de espírito. Em casa, ou no gi-
násio, faço treinos simples de abdo-

Na minha clínica  
de nutrição tenho atletas 
de râguebi, futebol, 
triatlo, ciclismo...

Por 
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minais, flexões, agachamentos, 
tesouras, saltos... 

— Melhorar a alimentação é mais 
caro ou é uma ideia equivocada e bas-
ta estar atento aos supermercados? 

— Alguns alimentos saudáveis são, 
de facto, mais caros. Mas creio que a 
maioria das famílias, se auxiliadas na 
escolha, poderia até economizar nas 
compras de supermercado e obter um 
cabaz mais saudável. O desconheci-
mento resulta em más escolhas. 

 
— Vou contactando com dietas 

muito singulares: sem glúten, sem 
açúcar, sem óleo, sem carne verme-
lha, sem lactose, dieta paleolítica, 

mediterrânica, vegan, as dietas só 
com sopas, só com comprimidos, 
sem hidratos de carbono depois 
das 19 horas, sem isto, sem aqui-
lo… Uma paranoia moderna? 

— Somos todos diferentes e 
acredito na nutrição persona-
lizada. Algumas pessoas po-
dem sentir necessidade de se-
guir algumas dessas dietas, mas 
não se pode, por exemplo, di-
zer ao Mundo inteiro que o ideal 
é que ao jantar se coma só uma 
sopa! Não faria sentido a uma 
enfermeira que vá para um tur-
no da noite... 

— Insistindo: não vivemos 
tempos de busca de sentido que 

nos levam a exageros capazes de 
transformar a vida em contagem de 
calorias? Não será isso outro tipo de 
transtorno alimentar? 

— Há um equilíbrio. A dieta ali-
mentar deve ser rica nos nutrientes 
necessários, todavia de vez em quan-
do podemos, e devemos, deixar o 
plano e fazer uma asneira. A conta-
gem de calorias a que se refere  é po-
sitiva se feita com acompanhamen-
to nutricional, pois pode levar a 
ingestão errada de nutrientes — se 
tivermos por base apenas as calorias. 
Um sumo de laranja tem mais calo-
rias do que um biscoito, mas será mais 
saudável e de longe melhor para o 
sistema imunitário! Essa é a lógica 
que deve prevalecer para evitar os 

tais transtornos alimentares. Ge-
ralmente, nesse grupo de pro-
blemas, os comuns são as 
compulsões alimentares e 
estas tendem a acontecer 
após um período de priva-
ção longo ou motivadas por 

um fator emocional, como o 
stresse, por exemplo.  

— O tema, afinal, também é cien-
tífico. Quero dizer que a própria de-
finição de ciência moderna (nunca 
dar algo por definitivo) associada às 
acelerações tecnológicas tem, pare-
ce-me, um efeito perverso no que 
respeita à alimentação, tal a prolife-
ração, às vezes banal, de estudos e 
teorias. Peguemos no exemplo dos 
ovos, que há dez anos toda a gente co-
mia sem problemas; depois veio a 

ideia de que o colesterol entupia as ar-
térias e causava ataques cardíacos; 
depois já havia dois tipos de coleste-
rol, um mau e outro bom, pelo que só 
podíamos comer as claras e não as 
gemas; afinal, o colesterol é sobretu-
do genético e não depende tanto do 
que se come... Resumindo, os avan-
ços nas ideias são tão rápidos que 
quase estão a perder o efeito, segu-
ramente bem-intencionado, que te-
riam nas populações. Faço sentido? 

— Há excelentes trabalhos de in-
vestigação que são traduzidos em ar-
tigos científicos que ganham alguma 
popularidade. O problema é que nem 
sempre são divulgados os resultados 
na forma e conteúdo corretos. Inter-
pretar dados apresentados num ar-
tigo da Science implica conhecimen-
to do meio, mais especializado.  

 
— E o ovo? 
— Ahahaha! O ovo sempre teve a 

mesma composição. O impacto do 
ovo na saúde depende da necessida-
de nutricional de cada um. Um atle-
ta de alta competição que precise de 
muita proteína pode mesmo benefi-
ciar da ingestão diária de ovo pela al-
bumina presente na clara. Cada caso 
é diferente e específico.   

—  Mudemos de assunto e falemos 
de um clube que não tem estado pro-
priamente em dietas de títulos: o Ben-
fica. É uma adepta conhecida, que 
frequenta o Estádio da Luz. Como 
perspetiva a época 2017/18? 

— Será, com toda a certeza, uma 
época com dificuldades acrescidas 
face aos reforços, e esforços, dos prin-
cipais adversários. Mas tenho sempre 
uma chama imensa de fé na vitória no 
meu Benfica! 

— Que lhe parece o trabalho e o 
comportamento de Rui Vitória? 

— Eu gostava do estilo arrojado 
que o Jorge Jesus emprestava ao fute-
bol do Benfica e, reconheço, não me 
entusiasmei muito com a chegada do 
Rui Vitória. No entanto, está à vista que 
é um treinador muito competente e 
parece-me um homem conciliador 
no balneário, com um discurso pací-
fico, o que une os benfiquistas. 

 — Que jogadores do Benfica des-
taca? 

— Os jogadores mais importantes 
do Benfica serão, na presente época, 
o Jonas e o Pizzi. Diria até que o Pizzi 
irá ser mais importante e acabará a 
época como o melhor jogador da equi-
pa. Até agora tem sido o verdadeiro 
motor do onze. Agora, também é ver-
dade que já se está a aproximar o fi-
nal de agosto e que o Benfica parece 
continuar, realmente, à procura de 
mais um guarda-redes e também de 
mais um defesa-direito. Perdemos o 
Ederson e o Nélson Semedo, que nun-
ca serão fáceis de substituir, mas pre-
cisamos de mais alternativas. O Ben-
fica não pode fazer dieta, tem de 
preparar-se para o manjar do penta!

O Benfica não pode fazer 
dieta de títulos. 
Tem de preparar-se 
para o manjar do pentaANDRADE

nica e o tipo de nutrição que pratico 
se tornassem divulgados, desde logo 
por um programa vespertino na SIC, 
uma rubrica semanal. 

— Descreva-me um dia ideal no 
seu plano alimentar. 

— É dividido em 5 refeições. Ao 
acordar bebo um copo de água, o meu 
pequeno-almoço é um sumo com 
uma fruta e um punhado de espina-
fres seguido de uma fatia de pão com 
queijo magro. A meio da manhã como 
cerca de 30 gramas de amêndoas sem 
sal. Ao almoço opto sempre por uma 
fonte de proteína como frango, peru 
ou peixe com salada e, de vez em 
quando, leguminosas, como feijão ou 
ervilhas. A meio da tarde gosto de 
fruta, ovo cozido ou iogurte; e à noi-
te como sopa, salada ou um prato 
como o do almoço. Por vezes sabe-
-me bem petiscar umas cenouras 
com húmus ou guacamole. E também 
adoro fazer gelados de fruta e gelo. 
Claro que há dias nos quais esta se-
quência não acontece, mas este é um 
plano que me faz sentir bem Nunca 
deixo de beber água e evito alimen-
tos com muito sal ou açúcar. 
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Apresentadora de TV mudou de atividade d Comida 
saudável,  exercício e os atletas d E o Benfica


