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Alimentação vegetariana e  
sua influência no humor 

Dr. Eric Slywith 
 

Adrenalina 
 

Existe uma teoria segundo a qual a adrenalina, um hormônio produzido pelo animal e liberado 
no momento do abate, pode alterar o funcionamento do organismo humano se a carne desse animal for 
ingerida, tornando as pessoas agressivas e agitadas, mas essa teoria é irreal. 

 

É fato que a adrenalina é produzida pelo animal sempre que ele está em situação de estresse, de 
alerta ou de medo, como ocorre às vésperas e no momento do abate. No entanto, a adrenalina se 
degrada muito rapidamente, mesmo após a morte do animal. Ainda que ingeríssemos a adrenalina do 
animal ao comer sua carne, isso não nos afetaria em nada, pois a adrenalina absorvida por via oral não 
funciona em nosso corpo, já que ela é inativada no intestino delgado. Se um pouco fosse assimilada aí, 
ela terminaria de ser inativada no fígado e portanto, não causaria nenhuma alteração comportamental. 
Em medicina, a adrenalina nunca é administrada por via oral, mas diretamente na veia, sob a pele e, 
algumas vezes, pelas vias respiratórias. Apenas dessa maneira ela apresenta efeitos em nosso 
organismo. 

 

No entanto, o caso da adrenalina não pode ser transposto para todos os hormônios.  A ingestão 
da grêndula tireoide de um animal, por exemplo, pode causar sérios problemas, pois seus hormônios 
pode se manter ativo em nosso corpo. 

 

A alimentação vegetariana influencia o humor, tornando 
seus adeptos menos agressivos 

 

Não há confirmação cientifica de que apenas o consumo de carne aumenta a agressividade do 
indivíduo. Em parte essa ideia é decorrente da questão da adrenalina, como expliquei acima. 

 

Entre as pessoas que modificaram a alimentação por razões éticas ou filosóficas, o foco da 
atenção e a postura diante da vida costumam ser diferentes dos do onívoros. A conscientização em 
relação a morte e a agressividade ajuda a redirecionar ou dissipar a agressividade. Mas é importante 
ressaltar que alguns vegetarianos, inconformados com a barbárie cometida contra os animais, se 
tornam bastante agressivos. 

 

Podemos também enxergar a questão por um ângulo espiritualista, segundo qual a energia sutil 
é transferida ao alimento ingerido. Desse ponto de vista, a dor e o sofrimento do animal abatido são 
incorporados ao indivíduo que se alimenta da sua carne, tornando possíveis todos os distúrbios 
emocionais. A ciência médica não dispõe de ferramentas para fazer essa avaliação. 
 

retirado do livro "Virei vegetariano, e agora?" do Dr Eric Slywith, no site: www.alimentacaosemcarne.com.br. 
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