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endo crescido nos Estados Unidos

Problemas Maiores

uUfimle a década de 1960, minha

Côlrnc M3rmorcada. Para produzir um
produto superior de carne macia, os
produtores nos Estados Unidos dão o
"acabamento" ao gado, cngordando-o com
grãos. Es te processo aumenta a gordura da
carcaç<l, inter e inlra-muscular. O consumidor
desc..Teve esta carne como ·'mannoreada". Do
ponto de vista bíblico, este processo de
"acabamento" também torna a carne
virtualm ente inadequada para o cons umo,
porque Levíticos 3: 17 claramente condena

imagem de um vegetariano era aquela

estereotipada, semelhante a um hippie.
sentado sob uma árvore ruminando brotos de
alfaia cullivadas organicamente e um
sanduíche de soja. Isto naturalmente não era
um pensamento muito atrativo ao paladar de
uma criança que desfrutava os churrascos de

verão na Nova Inglaterra e mariscos assados.
Como a maioria dos conhecidos, n6s
comíamos came regularmente; atinal de
contas. a carne não apenas cru saborosa, mas,
todos diziam que ela era importante para a

construção de ossos fortes e saudáveis.
Meu primeiro passo na uireção de
tornar-me vegetariana foi inconsciente. Como
adolescente, cu freqUentava uma escola que
servia a alimentação onde él comida
instituciona l facilmente tra7ja à mente as
piadas que soldados fazem a respeito da
alimentação da caserna. A carne geralmente
super-cozida, que usualmente dava a ela a
aparência de estar nadando em uma grande
piscina de gord ura, era o objeto da maioria
dos gracejos. Comentários sobre a "carne
misteriosa" e "comida de c;:lchoITo" eram
com uns enlre os estudantes. Viírios dos meus
amigos c eu gradualmente deixamos de
comer carne.
Quando eu fui para C<lsa no verão, depois
do meu primeiro ano fora, parecia quase
natural para continuar minha dieta
vegetariana. Quase aos vinte anos , tomei-me
adventista do sétimo di<l e tomei uma decisão
mais formal de continuar senelo vegetariana.
Embora tivesse aceito a me nsagem de saúde
da igreja, não foi senão qUiUldo cu iniciei
meus estudos de ciência an imal, na faculdade,
que aprendi as razõcs científicas que deram
forte apoio à minha escolha. Embora seja
verdade que minha experiência c educação
como cientista de animais sejum limitadas aos
Estados Unidos, penso que muitas destus
preocupações são globalmente relevantes;
assi m, gostaria de partilhar alguns tIos fatos
que favorecem ao vegetarianislllo.
Embora os naturulistas estudem espécies
tIe animais selvage ns, animais que servem de
<llimento são a "carne e ba tatas" dos cientistas
de m1Ímais. Enquanto freqUentava a faculdade
c estudos graduados, eu estudava a carne e
leite dos bovinos, ovelhas, aves doméstica.... c
suínos. Um rápido exume das "grandes três"
dos grupos de animais de abate (bovinos,
aves c suínos) na produção de an imais para
alimentos na América do Norte demonstra
que O tr<lto dos animais, procetlimentos
san itários, processos de lidar com c<lfCaças, e
os métodos dc cozimento de carnc,
freqilentemcnte contribuem para us doenças
nos humanos. Veremos aqui apenas algumas
destas questões que tenho defrontado em
meus estudos, expedições de campo e
expeliênc ias de laboratório.
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uma Vegetariana?
a ingestão de gordura animal: "Estatuto
perpétuo sení nas vossas gerações, em todas
as vossas habituções: nenhuma gordura nem
sangue algum comereis". Em relação ii parte
final dl!SIC texto, os cristãos devem
reconhecer que a qualllitladc de sangue
deixada em uma carcaça regu lar é muito mais
alta do que na carcaça de um animal ab<ltido
de m;mcira kosher, onde específicas medidas
são tomadas para remover da CíUlle tanto
sanguc quanto possível.
Car ne E nvclhcckl a. A busca dos
produtores por came mais macia não se limita
à tentativa de aumentar a gordura do seu
conteúdo. A carne que foi "envelhecida"
determina um preço mais alto, parcialmente
devido ao custo especial do processo. A
carcaça é envolvida cm uma mortalha que
molda a carcaça c previne que ela seque
durante sua pennanencia em um armário. No
processo de envelhecimento, enzimas
proteolíticas desintegram alguns dos e los das
proteínas, produzindo portundo uma carne
muis macia. Francamente, em outras
circunstâncias este processo é chamado
apodrecimento! Mas, evidentemente, é mais
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comerciável dizer que o produto é
"envelhecido".
Refeição Suína. A proibição levítica de
se comer carne de porco existe por uma boa
razão (ver Levíticos 11:7, 8). Os porcos são
naturalmente coprófagos; isto é, eles comem
suas pr6prias fezes. De fato, muitos
progressivos e competitivos criatórios de
porcos hoje usam uma fonte de alimento
chamada "Screened Swine Solids" (isto é,
estrume de porco). A água lava as fezes dos
porcos em uma caIba onde tais fezes são
coadas e usadas para alimentar os porcos. O
potencial para se espalhar doenças é enorme.
Em uma excursão de campo, em que
visitamos um grande criatório de suínos na
parte central da Califórnia, nosso grupo não
foi pennitido entrar na propriedade sem
colocar antes botas protetoras. A preocupação
dos fazendeiros não era necessariamente
conosco, os humanos; se uma doença fosse
inadvertidamente introduzida na fazenda, eles
temiam que ela se espalharia rapidamente
através do rebanho de 40.000 porcos.
Problemas com as Avcs. Os produtos
avícolas têm pelo menos uma coisa em
comum com a produção de porcos. Ambos
têm alta densidade de população em um
espaço reduzido, com o mesmo potencial de
transmissão de doença.
Carnes Processadas. Aparte da origem
da carne, produtos cárneos preparados, tais
como frios, salsichas e lingUças vêm com os
seus próprios problemas. Na preparação
destes produtos, a carne que é alta em
gordura, tal como a do porco ou a pele de
peru, é cortada por láminas em alta
velocidade. O produto é então envolvido com
as proteínas das carnes quase liqUefeitas,
fonnando uma massa, a qual é então cozida
ou defumada. O produto final é aproximadamente 30% de gordura. Enquanto você come
um cachorro quente de 12 centímetros,
imagine que quase quatro centímetros são
gordura pura!
Para preservar a carne e prevenir a
contaminação de bactérias, estes produtos são
"curados". Os nitratos usados neste processo,
contudo, formam nitrosaminas nas
substâncias cárneas, as quais têm sido
demonstradas serem agentes cancerígenos.
Os consumidores normalmente cozinham
estas carnes em altas temperaturas quando
preparam churrascos ou assam em chama.
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Neste processo, a gordura queima e se
introduz na carne, algumas vezes formando
componentes perigosos, tais como o
benzopirene e outros cancerígenos potentes.
Doenças. Outra preocupação acerca do
consumo de produtos animais é a exposição
potencial à zoonoses. A Organização Mundial
de Saúde define zoonoses como "ondas de
doenças e infecções [os agentes de] os quais
são naturalmente transmitidos entre [outros]
animais vertebrados e o homem".2 A raiva é
um exemplo de uma zoonose com a qual
você pode já estar familiarizado. Vejamos
agora algumas outras doenças transmitidas
pelo consumo de carnes.
•

•

•

A falta de higiêne durante o abate
de gado tornou-se recentemente
relacionada com a manüestação de
uma contaminação bacterial E.
coli, que resultou em um numero de
mortes no nordeste dos Estados
Unidos.
A triquinose é causada pela
trichinellae, um parasita em porcos
infectados. Estas larvas finas
entram em quantidades pelo tubo
digestivo localizando-se nos
músculos mais ativos do corpo, tais
como o músculo da perna,
diafrágma e língua, onde aparecem
cistos dolorosos.
A salmonelose é o resultado de se
comer carcaças de aves com
infecção bacterial. Os resultados
são náuseas, vÔmitos, diarréia e em
alguns casos raros, morte.
Recentes surtos desta doença nos
Estados Unidos têm despertado
alguns produtores escrupulosos
proporem a esterilização das aves
abatidas com radiação gama.

Há muitas outras zoonoses, tais como
criptosporidiose, tuberculose e listeriose, as
quais não podem ser plenamente discutidas
aqui.

Carne Animal e Dieta
Humana
Ao se estudar uma espécie animal, uma
das primeiras áreas de interesse é a sua dieta.
Tal como máquinas, os animais requerem o
combustível apropriado para funcionar
adequadamente. Milhões, talvez, bilhões de
dólares e incontáveis horas de pesquisa têm
sido gastos no processo de se determinar a
dieta apropriada para muitos dos animais que
servem como alimento. Cuidadosa atenção é

dedicada a cada nutriente. A razão para toda
esta pesquisa é muito simples: lucro
econômico.
Nos animais, uma forma de determinar a
dieta apropriada é comparar as características
do corpo e o tipo da dieta naturalmente
escolhida. Por exemplo, os carnívoros
usualmente têm presas longas para rasgar a
carne, um tubo digestivo aproximadamente
três ou quatro vezes do tamanho do corpo e
que é comparativamente liso no interior. Ele é
portanto mais ajustado a uma dieta baixa em
fibra. Os carnívoros também não têm a a1phaamilase salivar, necessária para diluir certos
carboidratos. Os herbívoros, por outro lado,
tendem a ter dentes menores mais adaptados
para moer os alimentos. Seus tubos intestinais
são aproximadamente cinco ou seis vezes
maior que o tamanho do corpo e são
geralmente internamente muito ásperos,
tomando-os mais adaptados à dieta alta em
fibra. Os herbívoros também têm alphaamilase salivar. Seguindo estas simples
observações, deveria ser óbvio que o cavalo é
um herbívoro e o gato um carnívoro. Os
dentes humanos são pequenos e mais
adequados para moer; nós temos a alphaamilase salivar. nosso tubo digestivo é cinco
ou seis vezes maior que o tamanho do nosso
corpo; e seu interior é bem áspero, adequado
para uma dieta alta em fibra. Portanto, estas
comparações indicam que a dieta vegetariana
é mais adequada para os humanos.

Preocupações Adicionais
Enquanto que as observações anteriores
apontam na direção de uma dieta vegetariana,
estudo posterior provê evidência mais
convincente.
Colesterol. Uma área que tem recebido
considerável atenção recentemente é o
colesterol. Esta substância é um tipo de
gordura que ocorre naturalmente em quase
todos os animais. O colesterol é necessário
para certos outros tipos de substâncias
indispensáveis para o corpo, tais como
hormônios e membranas celulares. Enquanto
algum colesterol é necessário, pode haver
"excesso de algo bom". Aproximadamente
metade de todas as mortes nos Estados
Unidos é causada por aterosclerose, a doença
na qual o colesterol acumulado nas paredes
das artérias forma grossas placas que inibem
o fluxo sanguíneo, até que se forme um
coágulo, obstruindo uma artéria e causando
um ataque cardíaco ou derrame cerebral. O
colesterol das placas 'esclerosadas é derivado
de partículas chamadas lipoproteína de baixadensidade (LBD) que circula na corrente
sanguínea. Quanto mais LBD no sangue,
mais rapidamente a aterosclerose se
desenvolve.
Mas se o colesterol ou a LBD é natural.
por que o corpo permite que ela atinja níveis
elevados em alguns indivíduos? Para explicar
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"Não comereis carne de porco. Estes vos serão imundos" Levític os 11:7
isto é necessári a um a compreensão de como o

Um Caminho Melhor

corpo admini stra o colcstcroVLDD. Na
sllpcrfície de cada célula estão localizados os

Então, por que ser vegetariano'! Além
das razflcs mencionadas acima, há vantagens
nutricionais para esco lher um a di eta
vegct:uiana. Ellen \Vhi te come nta a dieta
orig in al estabelecida por Deus:

LllD receptores. A função deles é remover a
LDD da corrente sanguínea c levá-Ia para
dentro da célula para um processo de
desi ntegração e reprocessamento em produtos
celul ares. Nonnalmentc há um grande
número de tai s áreas receptoras e m cada
célu la. Tem sido descobe rto, con tudo, q ue a
came e deri vados do leite na dieta podem
elimi nar o número destas áreas receptoras
mais potentemente que qua lquer outro falor,
desencadeando uma complexa cade ia de
eventos cujo resultado é a elevação da LBD
no sangue e o início da aterosclcrose.
É inacreditável que a respol'ta da
comunidad e científica te m sido tão lenta e
algumas vezes ilóg ica. Alg uns cientistas que
conhecem a verdade acerca da cume sentem
que não deveríamos promover a dieta
vegetariana si mples mente por causa do
impacto social e financeiro na sociedade.
Além disto, eles argumentam que apenas
50% do públ ico morrerá de aterosclerose; os
outros afortunados são geneticamente
resistentes à supressão da LBD. Em lugar de
recomendar uma simples mudança na dieta ,
alguns c ienti stas baseiam a espcr:mça de boa
saúde no desenvo lvimento de uma droga
preventiva: " se for demonstrado que estas
drogas prcvincm a supressão dos receptores
criada pela die ta e se é demonstrado que as
drogas são seguras e m uso de lo ngo-praro,
pode ser que um dia seja possível para muitas
pessoas terem seu churrasco e viverem para
saboreei-lo por muito tempo".4
Não há suficiente espaço neste artigo
para tratar de ou tras áreas que deveriam
preocupar aqueles que comem carne. A lista
incluiria o uso de hormônios e antibióticos na
alimentação de an imais de corte, e os efeitos
negalivos que eles têm para os seres humanos
que comem t;lÍ s animais, bem como os
perigos da ingestão de químicos e o utros
poluent es em peixes e mo lu scos.
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Grt7os, frutas, nozes e vegetais
cons/ituem a diela escolhida por " osso
Criador. Este.'. alimentos, preparados da
II/aneira /IIais simples e natural possível•.'\(70
OJ I/l(1i.\· .mudáveis e nutr itivos ... DeliS deli aos
nosso.\' primeiros pais o alimento que Ele
havia disigllado para a raça 11II11I(1IW. Era
cOII/rário ao Seu plallo lirar a vida de
qualquer crimura. Nt70 deveria haver mor/e
s
110 Édell.
H<i abundante evidência dos efeitos
positivos de se retornar a lima dieta mais
simples c natural. Oe fato, tem-se cons tatado
que os advelllislas do sétimo dia vcgel:uianos
desfru tam melhor saúde do que aqueles que
consumem carne regularmente.1i
Creio que a mudança para um estilo
vegetariano de vida , em vez de limitar a
escolha de alimentos, realmente abre uma
ampla porta para novas aventuras culin,írias.
Quando pensamos de todas as frutas,
vegetais, grãos, legumes e nozes à nossa
dispos ição, é f,ícil antever uma inJinidade de
praIas que podem ser prcparados.
Peswalmente tenho descoberto q ue ser
vegetaria no é também uma extraordi nária
maneira de contato com o utra pessoas. Tenho
tido a alegria de aprender receitas
vcgetaria niL' com pessoas de o ulros p:úscs e
ao mesmo tempo tenho partilhado tais
recei tas com oulros amigos.

Perspectiva Futura
Os vegetarianos sabe m que os grãos
usados para alimentar animais poderiam ser
melhor usados para alimentar seres humanos
em inanição. Eles podem dClllonslrar bondade
para com os an imais não os criando para us.ilos como alimento. Assim, os cristãos que são

vegelmianos podem revelar de forma prática
seu compromisso como mordo mas de DeLIS.
Talvez a razão mais forte para que os
cristãos sej am vegetarianos es tá bascad'l cm
nossa convicção de ré. Cremos na esperança
do breve retom o de Cril'to e confiamos em
Sua promessa de uma tCITa to talmente
renovada. Sabemos que ali nada haverá para
caUS'lr dano ou destruir. O leão habitarií com
o cordeiro e IOdas as cria turas viverão em
halll1o nia. Enquanto nos prcparamos para a
vida etem a com Deus, façamos de Cristo o
centro de nossa vida c escolhamos um estilo
de vida que reflila este compromisso:
' ·Porlallto. quer comais quer bebais, o u flJçais
o utra qualquer coisa, fazei tudo para glória de
DL.!us" (I Cor. 10:3 1). De [ato, um saud,ível
esti lo vegetariano de vida ajuda-nos a melhor
entender e obedecer a direção do Espílito.
Exclui ndo os animais de nossa dieta.
começaremos a experimentar os benefícios da
vida etema agora. O
1lt.'lIlher

1\1. llo WCII COl/lplclOll

n:ccJ/lcl1Iellte 1/111

I1Ics/rrulo em ciEllcia llJli11UJ1, lia Ca/i!omill Srale

Ulliw:r.fit)', Frcmo. E/a lh-dicll·se (/(J I(lr, (W I reillo de
li \·clen·ruírill e 1111l11llllil//llis.
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