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Introdução

Nos últimos 10 anos tive o privilégio de acompanhar de perto centenas de
corredores. Quando comecei a atender em consultório, já trabalhava de forma
diversificada com a nutrição esportiva, minha principal formação. Mas foram os
corredores que me levaram definitivamente ao esporte e a direcionar a minha
profissão ao atendimento em consultório. De lá pra cá, me diverti e aprendi
muito com os pacientes e com as histórias que “pipocaram” por lá.
O atendimento nutricional é fascinante porque envolve a troca constante
com pessoas tão diferentes e, ao mesmo, tão parecidas. As dúvidas, os dilemas e
as dificuldades dos corredores se repetem, mas cada história é sempre a
primeira. E, ao falar sobre hábito alimentar, é inevitável conhecer um pouco a
história de cada um e impossível não aprender com o turbilhão de informações
novas que chegam a cada dia. Tive muita sorte de receber em meu consultório
pacientes bacanas, cheios de vida e dispostos a melhorar. É assim que vejo os
corredores e, por isso, para mim, trabalhar com corrida é o “filé-mignon” da
nutrição.
Confesso também que já passei por bons bocados com os corredores. E,
para quem não sabe, vida de nutricionista não é nada fácil. Como explicar para
um corredor de longa estrada que, embora a sua dieta seja saudável, as 7
porções de frutas ao dia podem ser o grande entrave para a perda de peso e
melhora da performance? “Mas eu tenho que reduzir justo a minha maçã?”,
protestou um corredor antes de perder 5 kg com pequenos ajustes na dieta. E
como esquecer alguns corredores que tomavam cerveja todos os dias para tratar
o cálculo renal? “Hidratação é o tratamento mais eficaz para eliminar as pedras,
disse meu médico.” Sempre achei que tirar álcool de homem é pior que tirar
doce de mulher...
Também quase apanhei de esposa de corredor que fez questão de ir à
consulta para fiscalizar a dieta, desafiando-me com braveza: “Mas você está
louca, ele vai morrer de fome, vai ficar doente com essa dieta!”, disse uma
delas, quando desloquei uma água de coco de lugar. Levei bronca de muita
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