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o que voc ê

pr e c i sa

come r ?
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V

ocê está determinada a mudar seus

hábitos alimentares para perder gordura,

ganhar músculos ou dar um up na saúde?
Provavelmente, então, pensou em ficar

atenta à quantidade de calorias que consome

por dia. Ok, elas fazem diferença, afinal a gente

precisa gastar mais do que come para emagrecer.
Mas se ligar apenas nisso é como medir uma

pessoa pela roupa: você se prende à aparência e
deixa de olhar vários elementos que importam.

Para que uma refeição seja realmente saudável,
ela deve ter variedade de alimentos – aquele

prato colorido, sabe? Só assim você garante a

ingestão de diferentes tipos de nutrientes, cada

um com sua função no organismo (de regular o

metabolismo a manter o cérebro afiado). E não é

tudo a mesma coisa. Enquanto os macronutrientes
(carboidratos, proteínas e gorduras) são

exigidos em grande quantidade pelo corpo, dos
micronutrientes (vitaminas e minerais) basta

uma pequena quantidade. Ainda assim, todos são
importantíssimos para você funcionar 100% e

manter o peso sob controle! Veja, aqui, como incluir
cada um deles no seu prato sem neura nem stress.
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M acr o-

Carboidr atos
Muitas vezes tidos como inimigos de quem faz
dieta, eles são a maior fonte de energia para o
corpo – e garantem que você dê conta de todo o
treino. Melhor, então, fazer logo as pazes com o
carbo e colocá-lo no cardápio de forma esperta.

nutrientes

Onde encontrar
Frutas, pães, massas,
batata, mandioquinha,
batata-doce e cereais.

Quanto comer
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda
que o consumo diário de um adulto tenha de 55 a
75% das calorias vindas de carboidratos (integrais, de
preferência). Para ficar dentro dessa meta, ocupe 1/4
do seu prato com arroz, massa ou outro carbo. Depois,
inclua uma fruta no lanche da tarde.

D i ca da n u t r i
Carboidrato em excesso engorda mesmo, mas ele não
deve ser deletado da sua vida! Basta ficar de olho na
carga glicêmica de cada alimento (quantos gramas
de carbo ele leva). Por exemplo: 1OO g de macarrão
tradicional têm 75 g do macronutriente; já 1OO g de

batata-baroa (ou mandioquinha), apenas 19 g. A
segunda opção, de menor carga glicêmica, é absorvida
mais lentamente pelo organismo – o que aumenta a
saciedade e ajuda na perda de peso. Vai de massa ou
pãozinho hoje? A versão integral é a melhor escolha.
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Gordur as
A gente costumava torcer o nariz
para elas por associá-las ao excesso
de peso. Até que as dietas da moda,
como a paleolítica e a cetogênica,
passaram a considerar as gorduras
as queridinhas da vez. Nem lá nem
cá... Elas são uma fonte importante
de energia e têm papel relevante no
transporte de vitaminas e na produção
de hormônios como os sexuais, só que
devem ser diferenciadas. Há três tipos:
as insaturadas (boas para a saúde
por reduzirem o colesterol ruim), as
saturadas (pedem moderação) e a
gordura trans (evite sempre que puder).

Onde encontrar
Insaturadas (boas): azeite, oleaginosas, abacate, óleos
de milho e de soja. Saturadas (melhor moderar):
alimentos de origem animal (carnes, queijo e leites)
e óleo de coco. Gordura trans (ruim): salgadinhos,
biscoitos e outros alimentos
ultraprocessados.

Quanto comer
A indicação varia por idade, peso e quantidade diária
de exercício. Mas, para adultos, a OMS recomenda que
de 1O a 3O% das calorias totais venham de gorduras
boas. Isso significa uma colher de sopa de azeite no
almoço e outra no jantar.
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Proteínas
O papel mais conhecido delas é na formação
dos músculos e do colágeno (alguém falou
em pele firme?). Mas, além disso, as proteínas
participam de reações metabólicas e da
fabricação de insulina e do hormônio do
crescimento, o GH.

Onde encontrar
Em carnes, ovos, leite e derivados, castanhas,
amêndoas, grão-de-bico, feijão e soja.

Quanto comer
O ideal é consumir, por dia, 1 g de proteína por quilo
do seu peso (se você tem 6O kg, são 6O g – dá 2 filés
de 1OO g de frango). Mas quem faz muita atividade
física vai precisar de mais - até 2 g por quilo. Anote aí:
um copo de leite tem 6,6 g e um ovo, 13 g do nutriente.

Di c a da n u t ri
Dietas vegetariana ou
vegana não são pobres
em proteína. Isso é
mito! Há fontes vegetais
riquíssimas no nutriente:
soja (tofu), lentilha,
feijão e grão-de-bico.
Para comparar, 1OO g
de feijão-preto cozido
têm os mesmos 21 g de
proteína que 1OO g de
carne vermelha. E ainda
dá para incrementar o
menu com oleaginosas
e cogumelos.
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e as tais das

fi br as?

Elas não são consideradas
nutrientes porque entram e
saem quase intactas do corpo.
Mas são indispensáveis por
estes três motivos.

1

Favorecem a perda
de peso, já que, ao
diminuir a carga
glicêmica da refeição,
prolongam a saciedade.
Aí você demora mais
para sentir fome.

2

Evitam a prisão de ventre
porque estimulam os
movimentos do intestino
e ajudam na formação
do bolo fecal.

3

Melhoram a saúde: pessoas que consomem mais
fibras têm taxas de colesterol mais controladas
e menor risco de desenvolver diabetes e outras
doenças metabólicas.

Onde encontrar
Grãos integrais, leguminosas, verduras (alface,
couve e agrião), legumes (brócolis, abobrinha) e
frutas (banana, mamão, laranja).
Quanto comer
A OMS sugere 25 g de fibras por dia. Um prato com
1 colher de servir de arroz integral, 1 concha de
feijão e 1 pires de folhas verdes garante metade
disso - só a concha de feijão passa de 7 g de fibras!
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vitaminas

M ic r o-

n ut ri en tes

Não é só para afastar a gripe que elas
servem. Além de turbinarem o sistema
imunológico (as defesas do corpo), as
vitaminas fortalecem os ossos, sabia?
Há aquelas que agem na presença de
gordura, chamadas de lipossolúveis, e
ficam estocadas pelo corpo (é o caso da
A, D, E e K) - por isso, você pode comer
ovos dia sim, dia não e garantir sua cota
de vitamina A. Já as que entram em ação
na presença de água (as hidrossolúveis),
como a vitamina C e as do complexo B,
devem ser ingeridas diariamente, pois o
organismo libera o excesso.

Onde encontrar
Cada vitamina está em
um tipo de alimento:
ovos, carnes, laticínios,
frutas, legumes,
hortaliças, leguminosas...
Ter uma alimentação
bem variada (pelo
menos cinco cores em
cada refeição) é o jeito
mais fácil de dar check
em toda a lista.
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Miner ais
São tantos que, para facilitar, a OMS
classificou 18 deles como essenciais
para o metabolismo. Mas há quatro
que fazem toda a diferença no
seu treino: cálcio, fósforo, ferro e
magnésio. Veja só o porquê.

Magnésio Participa do
processo de contração
e relaxamento dos
músculos – inclusive dos
que fazem o coração
bater. É abundante
em vegetais verdes,
castanhas, banana e
grãos integrais.

Cálcio + fósforo Juntos, formam o
fosfato de cálcio, tão importante para o
fortalecimento dos ossos. Enquanto o fósforo
está em carnes, lentilha e amêndoas, o cálcio é
encontrado na sardinha e nos derivados de leite.

Ferro Essencial para o transporte de oxigênio até
as células, ele tem duas variações: o ferro heme,
presente em alimentos de origem animal, é mais
facilmente absorvido; e o ferro não heme, que está
principalmente nas leguminosas e vegetais verde-escuros, mas é pouco aproveitado pelo organismo
(apenas de 2 a 1O% do que é consumido). Por isso,
vegetarianos e veganos devem ficar atentos para
evitar a deficiência do mineral, ok?

Di c a da n u t ri
Quem tem restrições
alimentares (ou não é
muito chegado em variar
os ingredientes) deve
procurar orientação
profissional para
ajustar a dieta e até
avaliar a necessidade
de complementar
vitaminas e minerais.
É o caso dos veganos:
como a vitamina B12
só está presente em
alimentos de origem
animal, os suplementos
podem preencher essa
necessidade.
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BACTÉRIAs

D O BEM

Você acha que micro-organismos são sinônimo de
doenças? Nada disso! Existe um grupo de bactérias
amigas que mora no intestino (microbiota) e garante
que o órgão cumpra melhor suas funções, absorvendo
os nutrientes dos alimentos e dispensando o que não
faz bem. Siga estes dois passos para fortalecer esses
aliados dentro de você.

1

Consuma probióticos,
alimentos que contêm
bactérias do bem que
colonizam o intestino,
como os lactobacilos
e as bifidobactérias.
Prefira os iogurtes sem
açúcar nem corantes.
Ou prepare em casa seu
próprio kombucha, kefir
ou kimchi (veja receitas
em www.wellnessplay.
com.br).

2

Procure se abastecer
diariamente com
prebióticos, as fibras
fermentáveis que
alimentam essas
bactérias amigas.
Elas são encontradas
principalmente em
tomate, alho, cebola,
banana e aveia.
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Tes t e :
se r á q ue sua ali m entação é m esm o

s audáve l?

A

lém de ser determinante para a saúde, o que
vai no prato é capaz de potencializar (ou

sabotar) o resultado do seu treino. Já parou

para pensar com sinceridade sobre o que come

todos os dias? Este questionário foi montado para

dar uma geral nos seus hábitos à mesa. Responda

com muita honestidade – a gente promete que aqui
não tem ninguém julgando! O resultado vai ajudar

você a descobrir se está tudo bem ou se é preciso se
comprometer com algumas mudanças. Pronta?
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2

1

Quantos c op os (2 00 ml ) de á g ua vo c ê
bebe po r di a?

Uma. Não é
tudo verde?
A

Quan t as p orç ões de ve geta is você
c om e p or d ia ?
Uma, e olhe lá. Tirando a batata, não sou
muito chegada em vegetais.
A

Duas ou três. A dupla alface e tomate no
almoço conta, né?
B

De três a cinco. Como saladinha no almoço
e até carrego fruta para o lanche.
C

Mais de cinco. Praticamente, todas as
minhas refeições têm pelo menos uma fruta,
legume ou salada. #Amo!
D

3

Quantas c ores
dif erentes
de verduras
e legumes
ap arec em no
s eu p rato?

A

Talvez dois. Só lembro quando a sede bate.

Duas. Só
para ficar com a
consciência limpa.

Uns quatro de água mais um suco no
almoço e no jantar.

C

Umas três:
gosto de variar a
salada do almoço.

Acho que soma uns seis por dia. Tenho um
copo na mesa do trabalho, mas só encho quando
passo no bebedouro na hora de ir ao banheiro.

Meu prato
é coloridíssimo.
Tem, pelo menos,
quatro cores, mais
as frutas do dia.

Cerca de dez. Carrego uma garrafinha cheia
sempre comigo e bebo mesmo sem sede.

B

D

B

C

D
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4
Qua nt as ref e i ç ões ad e qu a d a s você fa z
p or dia ?
Daquelas completas, só uma. Engano
a fome com bobeiras, mas faço questão de
almoçar arroz e feijão.
A

Saio de casa sem comer de manhã, só que
considero o almoço e o jantar sagrados.
B

Me organizo para tomar café da manhã,
almoçar e jantar todos os dias.
C

Cinco. Além das refeições principais,
carrego uma lancheira com snacks para comer a
cada três ou quatro horas.
D

5
Quantas xíc aras de c af é voc ê c os tuma
tomar p or dia?
A

Mais de seis com certeza. Sou movida por ele.

Umas quatro... Sabe como é, acabo bebendo
para ficar ligada no trabalho.
B

C

No máximo uma. Não gosto de café, não.

De manhã, após o almoço e, se precisar, mais
uma à tarde para espantar o sono.
D
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Com q ue
freq uênc ia
você c ome um
doc inho?

6
Li n h aç a, c h i a, a ve ia , qu in oa ,
a maran t o, s e m en te d e a b ób ora ,
se m e n t e de g i rass o l . . . Qu a n tos d os
c e reai s e s em en t es l ista d os você
c os t u m a c on s u mir por d ia ?
Nenhum. Inclusive, acho que alguns deles
nunca comi na vida.
A

B

Um. Aveia no café da manhã, por exemplo.

C

No máximo dois, com frutas ou iogurte.

Todo dia. Não
fico sem sobremesa
- é chocólatra que
fala, né?

7

8

A

Até tento me
segurar por um ou
dois dias, mas lá
pela quarta-feira eu
desisto.
B

Só de sábado e
domingo, mas aí me
jogo sem limites.
C

No máximo
uma vez por
semana, ou em
ocasiões especiais.
D

Com q ual f req uên c i a suas ref e i ç õ es
c ontêm far inha branc a ( mac arrã o, pã o,
tor ta... q ue não s ão na ve rsã o i nt e g ral ) ?
Todo dia. Não vivo sem meu pão francês
pela manhã, uma macarronada...
A

B

Quase todo dia. Acho mais prático.

Umas três vezes por semana. Em casa,
compro só as versões integrais, mas na rua como
o que tem no restaurante.
C

Muito raramente. Dou preferência aos
integrais ou outros carboidratos, como a tapioca.
D

Uns quatro. Adoro cereais no café da manhã
e procuro incrementar a salada com sementes.
D
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E fas t -f ood
(ha mbú rg u e r,
pi z za , bat at a f ri t a,
esfi h a, et c.) ?

11

9

Derrapo todo
dia nas tentações
da lanchonete – e
no fim de semana
também.
A

Tento me
programar para
comer direito por
uns dois dias, mas,
sempre que rola
um convite, abro
exceções.

Com qu a l fre qu ê n cia você c ons ome
ca rn e ve rme l h a (d e b oi ou p orc o)
ma is gord u rosa , como pic anha,
coste l a , l in gu iça ou b ac on?

B

Só no fim de
semana é liberado.
C

Nem toda
semana, só quando
bate muita vontade.
D

Sempre. Aliás, não vejo a menor graça em
feijão sem bacon!
A

Não como muitos deles todos os dias.
Mas um dia tem uma picanha, no outro uma
bistequinha, no outro feijão com linguiça...
B

Como carne vermelha até três dias por
semana, sem pensar se é gordurosa ou não.
C

1O

Quando voc ê vai faz e r c o mpras
s emanais no s up e rme rc ado, quant o s
% da s ua lis ta s ão al i me nt o s in natura
(verduras , legumes, f rut as, f o l ho so s) ?
Quase nada. Prefiro comprar pacotinhos e
comida congelada. São mais práticos!
A

Menos da metade: não tenho muito tempo
para cozinhar, mas levo frutas para o café da
manhã e os lanches.
B

Mais da metade. Compro alguns
industrializados, mas poucos.
C

Meu carrinho de compras parece uma
quitanda. É lindo de ver!
D

Minhas refeições têm pouca carne
vermelha e prefiro os cortes magros, como
patinho ou filé-mignon.
D
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A

B

C

D

m a is r e sp ostas

m ais r espo stas

mais re sp ostas

m ai s r esp ostas

Amiga, sua alimentação
não vai indo bem, não.
Tem muito pacotinho
e pouca comida de
verdade no seu dia
a dia. E não é uma
questão de peso, mas,
sim, de autocuidado.
Que tal procurar uma
profissional para
ajeitar esse cardápio?
O resultado dos treinos
vai ser potencializado e
sua saúde vai agradecer
também (prometemos
melhora no sono e no
humor). Vamos dar play
nessa mudança?

Você até sabe o que
está fazendo de
errado, mas às vezes
falta organização
e informação para
substituir as guloseimas
por alimentos mais
frescos e naturais. Nada
que a gente não possa
fazer juntas! Comece
com pequenas metas,
como parar com o refri
ou só comer doces no
fim de semana, e vá
ticando uma a uma da
sua lista. Aí, não fica tão
difícil seguir uma dieta
equilibrada.

Você se alimenta
superbem – a maior
parte do tempo. Só
que ainda divide os
dias entre boas e más
escolhas (o porquê de
a dieta não dar certo
pode estar aqui!).
Para superar isso, una
o útil ao agradável:
experimente receitas
diferentes, chame as
amigas para encontros
em restaurantes com
opções levinhas e faça
trocas inteligentes.
Assim, comer saudável
fica saboroso e divertido.

Parabéns! Você está
fazendo tudo direitinho
e deve ser o orgulho
da nutri. Só não vale
esquecer que abrir
uma exceção aqui
ou ali, como aquele
chocolatinho na TPM
ou a pizza no encontro
das amigas, não faz mal
a ninguém – aliás, faz
um bem danado. Ah! E,
já que está arrasando,
compartilhe com a gente
nas mídias sociais sua
rotina para incentivar
outras mulheres.
#Dêplay
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chega de
pe gad i n ha

1O

d i cas pa r a
l e r rótulo s
e sa ir do merca do com
produtos sa udáveis
( de verda de!)
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1

c heque
a o r de m

Comece pela lista de ingredientes
(ela geralmente fica abaixo
da tabela nutricional). Ali,
está descrito tudo o que
compõe o produto em ordem
decrescente: do item de maior
para o de menor quantidade.
Está comprando pão ou
biscoito integral? O primeiro
ingrediente deve ser a farinha
integral, e não a branca.

2

prefira
o simples

Desconfie das listas muito longas de
ingredientes: isso é um sinal de que o
alimento está recheado de conservantes,
corantes e outros aditivos químicos
dispensáveis para sua saúde. Um iogurte, por
exemplo, deve ter somente leite, fermento
lácteo e, no máximo, frutas.
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3

4

de svende
o aç úcar
Quase todos os produtos
industrializados têm
alguma adição de
açúcar. Mas fuja
principalmente daqueles
em que o pozinho
branco aparece no
começo ou repetidas
vezes na lista de
ingredientes.

Dica
da nutri

O açúcar se esconde
na composição com
vários nomes:
glicose (ou glucose),
açúcar invertido,
melado (ou melaço),
sacarose, frutose,
maltose, dextrose,
maltodextrina e xarope.

Dica
da nutri

de s c o n f i e da
p r o pagan da
Não deixe de ler o rótulo só porque o produto se
vende como light, diet ou zero. Isso quer dizer apenas
que há redução ou retirada de um ingrediente (açúcar,
gordura, calorias…). Por outro lado, para manter a
textura agradável, ele pode conter mais sódio, gordura
hidrogenada e aditivos químicos do que a versão
tradicional, o que faz mal para a saúde.
Calorias não são o único número com que você deve
se preocupar. Há muitos produtos de baixíssimo
teor energético, mas cheios de conservantes e sem
nutrientes – é o que chamamos de calorias vazias.
Prefira alimentos saudáveis, com mais fibras e
vitaminas, mesmo que um pouco mais calóricos. Aí, se
estiver numa dieta para perder peso, reduza a porção.
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6

c o n s i de r e s ua
n e c e s s i da de

5

faça as co n tas
Nem sempre os dados da tabela nutricional
correspondem ao pacote inteiro. Você pode
achar uma guloseima superlevinha, sem
perceber que as calorias escritas ali estão
contidas em apenas uma pequena porção do
produto, não na embalagem toda.

Geralmente o cálculo de calorias e
nutrientes indicados no %VD (percentual
do valor diário) tem como base uma dieta
de 2.OOO calorias. Mas não considere isso
uma regra: esse valor pode ser muito ou
pouco para você, de acordo com idade, peso
e intensidade de atividade física.
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7

apo ste
nas fi b r as

Você já sabe: alimentos ricos no composto aumentam
a saciedade. Para ter esse efeito, é importante que
eles contenham pelo menos 5 g de fibras a cada 2O g
de carboidrato ou por porção de 1OO g totais.

8

fuja
do s ó d i o

9

se pa r e as
b oas e r u i n s

Não foque apenas no valor total de gorduras, porque
ele representa a soma de todos os tipos presentes
no alimento, inclusive as insaturadas, que são
bem-vindas e ajudam o corpo a absorver várias
vitaminas. Olhe a quantidade das saturadas (o valor
não deve ser alto) e da gordura trans, que só faz mal.

Dica
da nutri

Fique alerta: o Brasil ainda não proibiu
a gordura trans, que se esconde em
biscoitos, salgadinhos, margarinas e
sorvetes com uma identidade fake, sob
o nome de gordura hidrogenada.

Quando se fala dele, quanto menos, melhor!
Fique de olho: o limite indicado é de 4OO mg
do mineral a cada 1OO g do alimento.
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1O

l e i a tud i n h o
Se você sofre com alergias alimentares, vale a pena
gastar mais tempo para ler as letras pequenas. Um
produto pode não levar amendoim, mas ter sido
processado no mesmo maquinário que um que tem
- e isso já é capaz de desencadear crises em algumas
pessoas. Procure, abaixo da tabela nutricional, o aviso
de que ele pode conter “rastro” de algum alimento
alergênico. Principalmente no caso de trigo, centeio,
cevada, aveia (para os celíacos), crustáceos, ovos,
peixes, amendoim, soja, leites e castanhas.

Dica
da nutri

Mesmo em itens sem
lactose, a presença
de lactoalbumina,
caseína e caseinatos
na lista de
ingredientes indica
que o alimento
contém proteínas do
leite de vaca.
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Suco

cui da do!

Você conta com a a j u d a d el es
p ara faz er a dieta fu n ci o n a r ...
Mal s abe que, mu i ta s vezes , es t es
p rodutos j ogam co n t ra e p o d em
atra s ar os res ul ta d o s .

Você trocou o refri por
um suco, mas talvez
esteja ingerindo ainda
mais açúcar. Fique de
olho na denominação
dele. Pela legislação
brasileira, sucos integrais
são 1OO% fruta - aposte
neles! Já os néctares
concentram entre 2O
e 5O% de polpa, e os
refrescos apenas de 5 a
2O% – eles têm adição
de água, açúcares e
aditivos químicos. Os
chás industrializados
também costumam
trazer esses acréscimos.

Barrinhas de cereais
Algumas se passam por lanchinho light, quando,
na verdade, são praticamente uma sobremesa
robusta! É tanta adição de glicose, chocolate e
outros itens que certas barrinhas chegam a ter
até oito vezes mais do que os 5 g de açúcar a
cada 1OO g de produto determinados pela Anvisa.

Granola
Ela fornece muita fibra, sim, mas, segundo um
estudo do Centro de Pesquisa em Alimentos da
Universidade de São Paulo, a maioria das opções
vendidas no Brasil carrega açúcar em excesso
(mais de 4O g para 1OO g de produto). Por isso,
prefira as versões não adoçadas e sem frutas
secas (elas aumentam esse valor).
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xô

fake n ews!
Q

uando se trata de dieta, todo mundo tem

um palpite para dar. É tanto disse me disse

que fica até difícil saber em que informação
confiar. Fique calma: nós investigamos e

sanamos as dúvidas mais comuns que pipocam na
mente (e nos grupos de WhatsApp) de quem quer
emagrecer. Agora é só botar em prática!
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Por que
min ha
d ieta não
fu n ciona?

Para identificar a causa do problema, experimente
fazer um diário alimentar. Anote tudo o que come
– até aquele docinho inocente no meio da tarde - e
avalie com objetividade. Não adianta reduzir o almoço
e roubar um biscoito recheado aqui, uma batatinha
ali... Quando, volta e meia, você belisca alimentos
errados (doce, bolo, pão branco, fritura, salgadinhos,
carnes gordas), mesmo as porções pequenas somam
muitas calorias no fim do dia. Sem contar que os
refinados (que não são integrais) estimulam picos de
insulina. Resultado: você acumula mais gordura e fica
com aquela fominha frequente.

D á p a ra em a gre ce r s e m
c o r t a r c a r boid ra to?
Sim. Aliás, o carbo faz parte de uma dieta saudável.
Para não engordar, basta moderar a quantidade
(inclusive a das frutas) e sempre preferir as opções
que ofereçam mais fibras (arroz e pães integrais,
batata-baroa/mandioquinha, aveia…). Assim, demora
mais para que o açúcar do macronutriente seja
liberado no sangue. E isso é bom porque prolonga a
saciedade (evitando os beliscos fora de hora).
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G lú ten e
la cto s e
d evem s er
ev itados ?

Só se você tiver algum
sinal de intolerância ou
sensibilidade – como
dores abdominais,
inchaço e desarranjo
intestinal – sempre
depois de comer algo
com glúten (proteína
encontrada em cereais)
ou lactose (açúcar do
leite). Nesse caso, o ideal
é procurar um médico
e fazer um teste de
alergia alimentar. Não
sente nada? Apenas
evite o excesso principalmente quando
se trata de glúten, que
está presente em quase
todas as opções bastante
calóricas, como pães e
biscoitos.

Co m o
red u z ir a
vo n t a d e
d e d o c e?
Você sabe que tudo que é proibido parece ainda
mais gostoso. Então, não precisa ser radical e sumir
com o chocolate do cardápio - ufa! Apenas diminua
a frequência do consumo e o tamanho das porções.
E outra dica: prefira o doce como sobremesa, logo
depois de um almoço leve e repleto de verduras e
legumes, já que as fibras presentes nesses alimentos
diminuem a absorção do açúcar. Ou deixe para comê-lo cerca de uma hora antes do treino, assim as
calorias viram combustível para o exercício.
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Ex a gerei
n o fim de
se mana.
O qu e devo
fa ze r?
Primeiro, não entre
em pânico. Não é um
escorregão que vai
botar tudo a perder,
ok? Nos dias seguintes,
nada de fazer loucura e
diminuir drasticamente
a quantidade de comida.
Em vez disso, invista
em frutas, legumes,
proteínas magras e
laticínios de baixo teor
de gordura - alimentos
pouco calóricos, mas que
matam a fome.

P o r q u e fic a m a is
di f ícil p erd er p es o
de p o is d e u m t em p o
na d iet a ?

Há uma explicação biológica para isso: após
algumas semanas recebendo menos comida, o
corpo instintivamente começa a gastar cada vez
menos calorias - por essa razão é importante juntar
dieta com exercícios que aceleram o metabolismo
(como os intervalados). Mas isso apenas diminui a
velocidade do progresso, não o anula. Se no meio
do caminho você voltou a engordar, talvez tenha
perdido um pouco da motivação e se permitido mais
escapadas. Sabe como é: no começo, a gente está
animada e segue o cardápio ao pé da letra. Depois,
abre uma exceção aqui, outra ali… E o número de
calorias ingeridas volta a crescer.
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O qu e s ão
te rmogênico s?
São alimentos que aumentam a temperatura corporal
e aceleram o metabolismo. Isso faz com que o corpo
gaste mais energia – e, consequentemente, facilita
a perda de peso. Você pode usar termogênicos em
forma de tempero (canela, gengibre, pimenta) ou
consumir bebidas com esse efeito (café, chá-verde ou
chá de hibisco). Mas não dá para depender só disso,
ok? Nem vale exagerar na dose: o excesso provoca
insônia, entre outros males.

P o ss o
t rein a r
em jeju m ?

Os pesquisadores ainda não entraram em consenso
sobre isso. Há quem diga que prejudica o rendimento
fitness e quem acredite que vale porque ajuda na
dieta. O melhor é prestar atenção aos sinais do seu
corpo: se você se sentir bem, pode acordar e ir direto
para a academia. Mas bateu uma fraqueza ou você
ficou desanimada no meio da aula de dança? Tome
café da manhã um tempinho antes dos exercícios,
mesmo que seja só uma fruta.
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Detox
fu n ciona?
Não há evidências
de que ele limpe o
organismo, mas um bom
detox pode deixar sua
roupa mais soltinha, sim.
Sabe como? Quando
a gente ingere muitos
alimentos repletos de
gordura, açúcar ou sódio,
o corpo fica cheio de
componentes tóxicos e

não dá conta de eliminar
todos eles. Aí, o inchaço
vem com tudo! Nessas
horas, apostar em um
curto período de detox,
em que você consome
mais alimentos naturais
e menos substâncias
inflamatórias, como
refinados, dá uma
enxugada.

O q u e im p o r ta ma is :
o n ú m ero d a b a la n ça
o u o d o m an e q u im?
A balança tende a enganar, já que o músculo pesa bem
mais que a gordura. Por isso, é normal que você até
ganhe alguns quilinhos depois de começar a treinar,
embora suas roupas estejam ficando mais folgadas.
Isso significa que queimou gordura a conquistou
massa magra - então, foque mais em como a calça
jeans está do que no número da balança.
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p e qu e n a s m u d a n ç a s

G r a ndes

res u lta d o s

C

omer bem não é sinônimo de dietas restritivas nem complicadíssimas
(daquelas que trazem um cardápio com alimentos dos quais você

nunca nem ouviu falar). Na verdade, para melhorar – e muito – sua

alimentação, bastam alguns ajustes bem simples na rotina. Dá até para

manter o chocolatinho… Não acredita? Leia nossas dicas!
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Continue
comendo
aquilo de
que gosta,
mas na
melhor
versão

Ninguém é obrigado
a viver sem
guloseimas! Mas
vamos combinar:
há uma grande
diferença entre
aquele bombom
recheado de açúcar
e uma barrinha
pequena com
teor elevado
de cacau (um
alimento
riquíssimo em
antioxidantes);
ou entre a
pipoca caseira e
a industrializada
para micro-ondas,
cheia de sódio e
gorduras ruins.
Mate sua vontade
com versões mais
saudáveis.

Leia o rótulo,
ainda que o
produto se
diga fit

Quanto mais
ingredientes na lista,
maior o risco de
encontrar aditivos
desnecessários que
fazem com que ele
não seja tão saudável
assim. Você vai descobrir
açúcar em coisas que
nem imagina, como no
pãozinho integral! Para
não ser enganada, fique
de olho nos nomes da
tabela nutricional e na
ordem em que aparecem
os ingredientes (os
primeiros são os mais
predominantes).
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Escute os
sinais do
seu corpo
Sabe a fome que você
está sentindo? Pode ser
sede! Muitas pessoas
confundem as duas
sensações. Faça um
teste: quando a vontade
de comer fora de hora
bater, tome um bom
copo de água e espere
15 minutinhos. Se a fome
sumir, era só falta de
hidratação mesmo.

Não pule
refeições
Você pode até achar
que vai economizar
calorias ficando
sem comer, mas o
efeito tende a ser
o contrário! Levar
muito tempo para
colocar algo no
estômago detona
sua energia (o
que atrapalha o
treino) e desacelera
o metabolismo.
Prefira consumir
pequenas porções
em intervalos
de três a quatro
horas – assim, você
também consegue
fazer escolhas mais
equilibradas.
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Descarte menos embalagem
Além de ser uma atitude sustentável (você gera
menos lixo), escolher itens que não estão em
pacotinhos é uma estratégia para diminuir os
ultraprocessados da dieta. Isso é importante porque a
industrialização costuma retirar vários nutrientes dos
alimentos, como antioxidantes e fibras, e aumentar a
quantidade de ingredientes desnecessários, caso do
sódio e do açúcar. Então, entre a laranja fresca (sem
embalagem) e o suco da fruta de caixinha, a primeira
opção ganha fácil, fácil.

Aposte nos
alimentos
que te fazem
mastigar
mais vezes

Quanto mais vezes você precisa morder antes de
engolir, mais rapidamente seu cérebro entende que
você está ingerindo algo e libera o sinal de saciedade.
Um estudo publicado no American Journal of Clinical
Nutrition estimou que mastigar cerca de 4O vezes a
cada garfada diminui em mais de 1O% o valor calórico
de uma refeição! Por isso, frutas e vegetais crus
(maçã, aipo, cenoura...) são eficientes para ajudá-la a
não exagerar na quantidade de comida.
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Faça uma
limpa nos
armários
Quando o monstrinho da
fome aparece, queremos
devorar a primeira coisa
que vemos. Aí, vale o
biscoito recheado da
despensa, o doce na
gaveta do escritório ou a
coxinha da lanchonete.
Para evitar o hábito,
procure ter apenas
queijos magros, frutas,
iogurtes e castanhas por
perto. E, cada vez que
sentir vontade de doce,
lembre-se de que vai
precisar andar até algum
lugar para comprar (a
preguiça quase
sempre
vence).

Tenha um
estoque de
boas opções

Além de abastecer a casa de alimentos saudáveis, faça uma pequena reserva
na gaveta do escritório e na bolsa – os salgadinhos que a turma do trabalho
compra para dividir costumam não colaborar em nada com sua dieta nem com a
saúde! Os lanches devem ser ricos em proteínas, fibras e carboidratos complexos
para garantir energia e saciedade. Combine frutas com iogurtes ou pasta de
amendoim e pão integral com cottage, por exemplo. E não se deixe enganar pelas
barras de cereais: algumas reúnem uma quantidade altíssima de açúcar.
• 35

Cozinhe mais!
Pense no tempo de
preparo da refeição
como um investimento
na sua saúde física
e mental. Além de
se desligar por uns
minutos para lavar, picar,
temperar, você também
assume o controle
sobre a quantidade de
gordura, açúcar e sal
que está ingerindo.
Tente fazer o próprio
jantar pelo menos uma
vez por semana, e vá
aumentando o número
de noites sem beliscos
ou delivery.

Use os congelados como
grandes aliados da dieta
O problema não é jantar comida pronta, mas,
sim, optar por aquelas que são superprocessadas
e que levam muito sódio e gordura. Há uma
nova gama de marcas que entregam refeições
realmente caseiras e frescas em embalagem
própria para ir ao freezer – elas são uma ótima
ajuda para as semanas mais corridas. Para
reconhecer as boas opções, é preciso ir além
da propaganda e estar atenta ao rótulo: ele
deve conter ingredientes naturais e não trazer
itens como gordura vegetal hidrogenada,
aromatizantes, corantes e realçadores de sabor.
O valor calórico vindo de açúcares não pode
ultrapassar 1O%, e, das gorduras, 3O% do total
do alimento. Ah! Mais continhas: a refeição
completa deve conter menos de 5OO mg de sódio.
Outra alternativa é preparar você mesma várias
refeições no fim de semana e fazer um estoque
na geladeira (ensinamos como na reportagem
Planejar É Preciso, nas próximas páginas).
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Pense antes
de comer

Escolha
porções
menores
No fast-food, resista
aos combos gigantes,
mesmo que sejam
proporcionalmente
mais baratos. Já
na hora de atacar a
mesa de doces em
uma festa, treine
sua mente para
se satisfazer com
apenas um pedaço do
bolo, sem repeteco.

Ao se servir em um
restaurante com bufê,
um erro muito comum
é sair enchendo o prato
com tudo o que se vê
de gostoso. O melhor
é dar uma olhada no
balcão inteiro primeiro,
decidir o que deseja e só
depois pegar as porções
de salada, proteína e,
por último, carboidrato.
Assim, você evita colocar
no prato lasanha e, mais
para a frente, um risoto
igualmente calórico.
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Pratique
a atenção
plena
Quando você se senta
à mesa, consegue
mastigar com calma
e aproveitar cada
garfada. Desse
modo, seu cérebro
libera sinais de
satisfação em, no
máximo, 2O minutos,
o que evita que
continue comendo
o que não precisa.
Por outro lado,
fazer as refeições
esparramada no
sofá, em frente à TV,
aumenta o risco de
exagerar nas calorias
sem nem perceber.

Faça
exceções
sem medo
de ser feliz!
A melhor maneira
de garantir que sua
alimentação siga
sempre saudável é se
permitir, vez ou outra,
comer uma fatia de bolo
de chocolate ou petiscar
batatinha frita na
happy hour sem culpa
nenhuma! Como tudo
que é proibido parece
mais gostoso, radicalizar
é um caminho certo
para episódios de
compulsão. E isso, sim,
sempre dá ruim!
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pl ane jar é
preciso
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A

gente concorda que chegar em casa

cansada e ainda ter que preparar o jantar
muitas vezes é uma tarefa desagradável.
Mas fugir do delivery e das frequentes

refeições em restaurantes pode evitar que você
acumule 7 quilos em um ano! Assustou? Pois é

isso mesmo que um estudo do European Journal

of Clinical Nutrition apontou: quem cozinha

a própria comida ingere, em média, menos

200 calorias por prato do que as pessoas que

sempre se esquivam do fogão. O segredo para

descomplicar o tempo na cozinha? Organização!
Em uma tarde, dá para preparar o menu da

semana – e você ainda economiza dinheiro.
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M o n t e u m car dáp i o
Antes de começar a semana, faça um calendário
para definir o que vai comer em cada dia (acesse
www.wellnessplay.com.br para baixar fit planners que
organizam sua rotina de treinos e de alimentação).
Sem muita ideia? Uma nutricionista pode ajudar,
principalmente se você tem alguma meta específica,
como ganhar massa magra ou perder peso. Mas,
no geral, cada refeição precisa ter uma porção de
carboidrato (arroz e massas integrais, inhame,
batata-doce, batata-baroa), uma de proteína magra
(ovo, frango, peixe, carne vermelha, grão-de-bico)
mais porções generosas de folhas e legumes.
DICA Antes de ir ao supermercado fazer a
compra da semana toda, planeje as receitas que
vai preparar. Dê preferência àquelas que utilizam
ingredientes em comum. Por exemplo, você pode
pegar peito de frango e usar metade para grelhar
para a segunda-feira e o restante para preparar o
salpicão com iogurte desnatado da quarta. Assim,
evita desperdício e garante uma maior variedade
de sabores.

Faça uma
l i sta de
c ompr as
Anote tudo de que
vai precisar para as
receitas. Abra os
armários e a geladeira
para checar o que
já tem em casa (sal,
azeite, alho, ovos...) e
marque apenas o que
falta. Para não errar na
quantidade e acabar
jogando comida fora,
se programe para
cozinhar apenas dois
tipos de proteína,
uma de carboidrato
e quatro de vegetais.
Aí, é só variar as
combinações ao longo
da semana.
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Agilize o pre paro
Em um único período do dia (que tal a tarde de
domingo?), dá para cozinhar todas as refeições de
segunda a sexta. Mas vale o conselho das competições
culinárias da TV: funciona melhor se você organizar o
processo! Deixe tudo lavado e cortado e comece com
o preparo que demora mais tempo. Enquanto a água
da massa ferve ou o arroz está na panela, você fica
com as mãos livres para refogar o picadinho de carne.
Só não se apresse na hora de temperar, ok? Use ervas,
ajuste o sal, acrescente um toque final com raspas
de limão – a variedade de sabores deixa você mais
satisfeita e menos tentada a abandonar a marmita em
troca de uma comidinha diferentona.

DICA Não é preciso
sujar pilhas de louça
para preparar um
prato gostoso. Se
for assar legumes e
peixe, por exemplo,
coloque todos na
mesma fôrma (forre
antes com papel-alumínio, que
facilita a limpeza).
Também é possível
refogar cubos de
carne ou frango e
legumes juntos em
uma panela wok.
Sobrou ingrediente?
Invente um risoto!
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E mba le

de s c on ge l e

Vale guardar cada preparo separadamente na
geladeira ou já montar a combinação de cada dia. Mas
o mais prático é organizar as porções nas quantidades
exatas para cada refeição e congelar. Escolha
embalagens livres de BPA (essa informação está
marcada no recipiente), que podem ir do freezer ao
micro-ondas sem liberar substâncias nocivas à saúde.
Marque com uma etiqueta o conteúdo do pote e a data
de cozimento. Geralmente, as marmitas aguentam
ficar até cinco dias na geladeira ou um mês no freezer.

Aí, antes de dormir,
basta decidir o que
quer comer no dia
seguinte: retire os
potes do freezer e deixe
descongelar dentro da
geladeira. Leve tudo
para o trabalho em uma
bolsa térmica com uma
placa de gelo (existem
vários modelos bonitos –
aproveite que está
em alta ir para o
escritório com a própria
marmita fit). Bom
apetite!

DICA Deixe as saladas prontas com antecipação.
Lave com cuidado e depois escorra bem as folhas
(é a água que as faz murchar). Passe tudo por
um secador de salada, se tiver, e coloque em um
pote, deixando um papel-toalha por cima para
puxar a umidade. Só tempere na hora de comer.
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f o me?
ja mais!

Entre as grandes refeições, você pode,
sim, fazer lanches menores – isso mantém
o metabolismo em atividade e a energia
estável (xô, sono da tarde!). Só fique atenta:
esses alimentos não devem ser muito
calóricos, mas conter fibras, proteínas ou
gorduras boas para garantir saciedade.

Snacks feitos com farinha ou açúcar
refinados (como pães, biscoitos e barrinhas
doces), por exemplo, causam picos de
insulina e vão deixar você com fome logo,
logo! Então, em vez de comprar produtos
industrializados, aposte nestas opções de
lanche abaixo para cada hora do dia.

m a nh ã

ta r de

noite

Como há pouco tempo
entre o café da manhã
e o almoço, prefira algo
mais levinho - uma
porção de fruta seca ou
fresca, ou um punhado
de castanhas.

Para matar a fome até o jantar, o lanche pode ser
mais reforçado. Frutas são uma opção supernutritiva,
porém, por serem absorvidas rapidamente, não
seguram por tanto tempo. Por isso, adicione iogurte
desnatado, castanhas ou cereais (como aveia).
Também vale fazer uma vitamina com leite ou um
sanduíche integral com peito de peru e queijo magro.

Se bater uma fominha antes de dormir, não exagere
nos beliscos, já que seu corpo vai gastar poucas
calorias nas horas seguintes. Uma boa pedida é tomar
leite ou comer um derivado dele. Além de serem ricos
em proteína (que traz saciedade), os laticínios contêm
triptofano, uma substância que induz o sono e o
relaxamento. Bons sonhos!
• 44

l a nc heir a f i t

Não são apenas
os exercícios e
seu empenho que
trazem resultado no
treino, viu? O que
você come antes e
depois é essencial
para garantir a perda
de peso ou o ganho
de massa magra.

pré - treino
Vá de carboidratos. Sem a energia que vem deles, há
risco de o sangue ficar com baixa de açúcar, o que
deixaria você sem pique para seguir a aula de spinning
até o final. Além disso, a ausência do glicogênio obriga
o corpo a utilizar os músculos como combustível. Se
tem uma hora e meia disponível antes da atividade
física, combine uma porção de carboidrato (pães,
biscoitos integrais ou frutas) com uma proteína
leve (ovo, frango, peito de peru) para aumentar a
saciedade. Mas, se o tempo está curto, coma apenas o
carbo. Em alguns casos, vale até lançar mão de opções
refinadas (pães e biscoitos feitos com farinha branca),
que são absorvidos mais rapidamente.

pós - treino
Fim da sessão de suor! É hora de repor a proteína.
Consuma uma fonte do nutriente no máximo uma
hora após o exercício e combine com uma porção de
carboidrato para garantir energia e matéria-prima
para a reconstrução das fibras musculares. Sugestões:
vitamina, shake de fruta com whey, sanduíche com
queijo e homus ou tapioca com peito de peru.
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Pro nt o, a g o ra vo c ê t e m
t ud o p a ra d a r p l a y n o s e u
es t i l o d e v i d a s a u d áve l
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Con h e ça as aut o ra s d es t e g ui a :

D a f n e Ol i vei ra

M a n u el a B i z

A nutricionista, de São Paulo, tem como meta ajudar
quem chega a seu consultório a ter um peso e uma
vida mais saudáveis. Especialmente se a pessoa
estiver disposta a aliar dieta e exercício físico! Formada
em nutrição pela Universidade de São Paulo (USP),
pós-graduada em nutrição esportiva funcional e
fisiologia do exercício pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), ela já trabalhou com a seleção
olímpica de natação.

Jornalista, especializada em saúde e nutrição, ela
já escreveu sobre o tema para diversos portais e
revistas. Foi tanto bate-papo com as nutris que as
informações saíram da teoria: há alguns anos, Manuela
virou aquela amiga que você pode convidar sempre
para restaurantes naturebas (e para um hambúrguer
de vez em quando...). A ex-editora da revista Men’s
Health no Brasil compartilha as receitas que testa para
montar a marmita do dia no perfil de Instagram
@marmitaoftheday. E sempre tem um lanchinho
saudável para dividir com os colegas de trabalho.
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