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Instruções 

     Para muita gente esse deve ser um primeiro 

contato com um E-book, certo? 

     E-book que dizer “Livro eletrônico” e é muito 

simples de usar. 

     Você pode folheá-lo, como se fosse um livro de 

verdade e ir clicando nos anexos que te 

interessarem. 

     Vai aparecer coisas bem legais! 

     Para saber como aproveitar todos os recursos 

deste E-book clique aqui: 
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Anexo: Instruções para uso do E-book 
 



Índice 

3 

1. Bem vind@s!..................................... 

2. Guias Alimentares............................. 

3. Nossa proposta................................. 

4. Algumas dicas................................... 

5. Grupos de alimentos......................... 

6. Água.................................................. 

7. Café da manhã saudável................... 

8. Na escola........................................... 

9. Alimentos industrializados................. 

10. Almoço e jantar.................................. 

11. Listas de substituições.......................  

12. Curiosidades...................................... 

13. Açúcar...............................................  

14. Gelatina.............................................  

15. Chocolate..........................................  

16. Fibras Alimentares.............................  

17. Sal..................................................... 

18. Gorduras............................................  

19. Refrigerantes.....................................  

20. Diet, light. zero................................... 

21. IMC (Índice de Massa Corporal)........  

22. Vitaminas e minerais..........................  

23. Suplementos alimentares.................. 

24. Suplementos X Anabolizantes...........  

25. Para terminar..................................... 

04 

06 

08 

10 

15 

23 

29 

32 

34 

40 

47 

49 

50 

54 

56 

57 

61 

65 

68 

70 

73 

78 

79 

83 

84 



Bem-Vindo@s! 

     Esse pequeno livro pretende ser um Guia 

Virtu@l de Alimentação Saudável, para ajudá-

l@ a fazer escolhas inteligentes, saudáveis e 

gostosas em quaisquer situações. 

     Aqui você vai aprender a montar suas refeições 

de uma maneira prática e nutritiva. 

     Lembre-se: o importante é manter-se saudável 

por toda a vida, através da aquisição de bons 

hábitos alimentares. 

 

     Mãos à obra! 

 

 

 

                                                          

                                                                                          
As autoras   
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Fonte: http://atdigital.com.br 

http://atdigital.com.br/
http://atdigital.com.br/
http://atdigital.com.br/


Para começar... 

     O que é um guia alimentar? 

     Guia alimentar é um jeito fácil de explicar  

como comer corretamente para buscar uma 

vida mais saudável (veja o esquema abaixo). 

     Imagine se, para isso, você precisasse passar 

a vida inteira estudando? 

     Para facilitar, os profissionais que fazem os 

Guias Alimentares buscam as informações 

científicas e as traduzem e adaptam para uma 

linguagem que todos entendam! 

      

http://gabileitepersonal.blogspot.com.br 
5 

http://gabileitepersonal.blogspot.com.br/


Existem vários Guias..... 

     Cada povo tem seu hábito alimentar próprio, 

então os nutricionistas de cada país montam o 

seu próprio Guia, contendo os alimentos mais 

consumidos pela população. 

     Outra coisa importante é que eles escolhem 

uma figura bem familiar para representar o 

Guia de cada país. 

     É divertido ver alguns Guias alimentares..... 

     Vamos fazer um teste?  

     De que país você acha                                        

que é o Guia ao lado? 

Acertou quem disse 
China, afinal ele está 

em formato de um 
pagode chinês!  

Journal of The American Dietetic Association, XXX, 2002 
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Vejam Guias adaptados para os brasileiros! 

Alguns são 
familiares, 
para você? 

http://educacaoalimentareb.wordpress.com 

http://saude.hsw.uol.com.br 

http://lucitojal.blogspot.com.br 
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http://educacaoalimentareb.wordpress.com/
http://saude.hsw.uol.com.br/
http://lucitojal.blogspot.com.br/


A nossa proposta de Guia.... 

     Alguns Guias Alimentares podem parecer um 

pouco complicados, assim, pensamos em utilizar 

uma imagem altamente familiar a todos os 

brasileiros: um prato! 

     Aqui você vai ver opções de pratos saudáveis, 

tudo dentro do recomendável pelo “Guia 

Alimentar para a população brasileira” um livro 

escrito pelo Ministério da Saúde do Brasil que 

pode ser acessado aqui: 

 

     Versão Integral: 

 

 

     Versão de Bolso: 

8 



Importante!!!! 

     Nosso objetivo não é propor dietas de 

emagrecimento ou ganho exagerado de massa 

magra.  

     A gente propõe é  

      

 

     

http://bg2.funformobile.com 

9 

Véi, na boa: você acha isto bonito???? 

 

 

 

E isto? 

http://muitosposts.blogspot.com.br 

#prontofalei 

http://bg2.funformobile.com/
http://muitosposts.blogspot.com.br/


 
Algumas dicas... 

    Sua alimentação deve atender ao seu apetite, 

mas, existem 3 regras básicas que devem 

sempre ser seguidas: 

 

Regra 1. Faça boas escolhas alimentares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br 
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http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/


Regra 2. Coma devagar, mastigando bem os  

                alimentos: 

Ministério da Saúde, XX, 2004 

11 



Regra 3. Coma de 3 em 3 horas. 
 

      Vamos raciocinar:  

      Quantas horas você fica 

acordado por dia? Se você 

dorme 9 horas por dia, fica 

acordado 15 horas.  

      Assim, comendo de 3 em 3 

horas você faria 5 a 6 

refeições por dia. 

        
      Se você estuda pela 

manhã:  
 
• Café da manhã 
• Lanche na escola 
• Almoço 
• Lanche da tarde 
• Jantar 
       

      Se você estuda à 
tarde:  

 
• Café da manhã 
• Almoço 
• Lanche na escola 
• Jantar 
• Lanche antes de 

dormir 
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canstockphoto.com.b 



Direto ao ponto... 

     Uma regra de ouro para você montar cada uma 

das suas refeições:  

     Coloque em cada uma delas 50% de alimentos 

dos grupos das frutas, legumes e verduras e os 

outros 50% alimentos dos outros grupos: 

carnes e ovos, cereais (grupo do arroz), 

leguminosas (grupo do feijão), laticínios e ovos. 

     Nas próximas páginas você vai entender isso 

melhor... 

50% 

13 
Cartilha Petrobrás 

http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/


E lembre-se: não belisque entre as 
refeições 

14 



Agora vamos conhecer melhor os 
grupos de alimentos? 

1. Grupo das Frutas, legumes e verduras; 

2. Grupo do arroz, pães, massas, batata e mandioca; 

3. Grupo dos feijões; 

4. Grupo das carnes e ovos; 

5. Grupo dos leites, queijos e iogurtes; 

6. Grupos dos açúcares e doces e dos óleos e 

gorduras. 
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Ministério da Saúde, 2004 

http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/


Grupo das Frutas, legumes e 
verduras 

     Os alimentos desse grupo são importantes 

fontes de fibras, vitaminas e minerais.  

     As fibras regulam o intestino e as vitaminas, e 

minerais são fundamentais para manter o corpo 

saudável e funcionando adequadamente. 

      

1. Frutas: maçã, banana, mamão, laranja, etc... 

2. Legumes: cenoura, beterraba, abobrinha, 

abóbora, pepino, cebola, etc... 

3. Verduras: acelga, agrião, aipo, alface,  

almeirão, brócolis, etc...  

16 
Ministério da Saúde, 2004 

http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/


Grupo do arroz, pães, massas, 
batata e mandioca 

     Este grupo é composto por cereais em geral 

(arroz, trigo, cevada, centeio, aveia), raízes e 

tubérculos (batata, mandioca, cará, inhame), 

milho, e derivados destes alimentos como 

biscoitos, salgados, macarrão etc.  

     São alimentos que fornecem principalmente um 

nutriente chamado amido (carboidrato 

complexo).  

    E, por isso,  oferecem  a energia necessária 

para o corpo desempenhar as atividades do dia 

a dia, como correr, andar, falar, estudar e 

trabalhar. 

17 Ministério da Saúde, 2004 

http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/


Grupo dos Feijões 

      Este grupo é composto pelos feijões, lentilhas, 

ervilhas, soja e grão de bico.  

      São alimentos ricos em proteína de origem 

vegetal, ferro e fibras e, por isso, 

fundamentais à saúde. 
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universoalimentos2.blogspot.com.b 



Grupo das carnes e ovos 

     Esse grupo inclui todos os tipos de carnes: boi, 

porco, aves, peixes, miúdos, etc... 

     Os alimentos desse grupo são ricos em proteína 

animal. Este nutriente faz  parte da composição 

do corpo, sendo fundamental no crescimento e  

manutenção da pele, dos ossos, do cabelo, das 

unhas, etc.  

     As carnes também são ricas em ferro, mineral 

que evita a anemia e é essencial ao crescimento 

humano. 

19 
www.wallstreetfitness.com.b 

#ficaadica 

Fique atento!     
Alguns desses alimentos 

podem ser ricos em 
gorduras saturadas que 

são prejudiciais ao 
coração! 



Grupo dos leites, queijos e iogurtes 

     Aqui temos os alimentos ricos em cálcio e 

proteína que são encontrados nos leites e 

derivados (queijos, iogurtes, etc.)  

     O cálcio é um nutriente muito importante para a 

formação e fortalecimento dos ossos e dentes. 

      

Fique atento!      
Laticínios devem se 

consumidos com 
moderação, pois contêm 

alguns compostos que 
podem causar 

intolerâncias ou alergias 
alimentares! 

#ficaadica 
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http://www.ufrgs.br 

http://www.ufrgs.br/


Grupos dos açúcares e doces e dos 
óleos e gorduras 

     Estão neste grupo os chocolates e doces em 

geral: sorvetes, balas, chicletes e 

refrigerantes. 

    Alimentos ricos em açúcar, também chamado de 

carboidrato simples.  

     Este grupo também contém os alimentos que 

são fontes de gorduras, como a margarina, a 

manteiga, os óleos vegetais, as frituras. 

requeijão, a maionese.  
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Ministério da Saúde, 2004 

http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
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     Os alimentos ricos em 

açúcares e gorduras devem 

ser consumidos em muito 

menor quantidade que os 

alimentos dos outros grupos. 

Pois, em excesso, contribuem 

para o aparecimento da 

obesidade, doenças 

cardiovasculares, 

hipertensão e diabetes.  

 

     Os alimentos 

industrializados como molhos 

prontos, salgadinhos, sopas 

industrializadas, temperos 

prontos possuem uma grande 

quantidade de sal e, por isso, 

devem ser consumidos em 

menor quantidade. O excesso 

de sal pode causar 

hipertensão. 
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Ministério da Saúde, 2004 

Ministério da Saúde, 2004 

#ficaadica 

http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/
http://nutricionistafabiolafrezzaandriola.blogspot.com.br/


 
E a água? 

     A água é um nutriente 

indispensável ao funcionamento  

adequado do organismo. Ela 

constitui a maior parte do nosso 

corpo (veja a figura). 

     Nenhum outro nutriente tem 

tantas  funções no organismo 

como a água, sendo a sua ingestão  

diária crucial para a vida humana.  

     Ela desempenha papel 

fundamental na regulação da 

temperatura do corpo, participa 

no transporte de nutrientes e da 

eliminação de substâncias tóxicas 

ou não mais utilizadas pelo 

organismo, dos processos 

digestivo, respiratórios, 

circulatórios, cardiovasculares e 

renal. 

http://watersonglass.blogspot.com.br 
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http://watersonglass.blogspot.com.br/


Mas, quanta água devemos tomar? 

     Devemos tomar de 6 a 8 copos de água por dia, 

sempre entre as refeições. 

     Você pode substituir parte dessa água por sucos 

de frutas naturais, mas o melhor mesmo é 

consumir as frutas hidratantes, que são deliciosas 

e têm nutrientes que não perdidos ao se extrair 

seu suco (veja dicas na página seguinte). 

     Atenção! 

     Bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos 

industrializados e bebidas com cafeína como café, 

chá preto e chá mate não devem substituir a água. 

24 
http://www.folhavitoria.com.br 

http://www.folhavitoria.com.br/


Falando em água..... 

    Lembre-se: a água não vem somente dos líquidos 

que bebemos, mas também está presente nos 

alimentos hidratantes, ou seja, que contém 

muita água. 

    Conheça alguns deles e consuma-os sem medo!!!! 

   

25 

Treinador Cassiano Teixeira 



Falando em água..... 

     Beber durante as refeições: pode ou não pode? 

     Clique aqui e descubra como a água age no   

nosso corpo se ingerida durante a refeição: 

26 

Anexo: Beber durante as 
refeições 



Resumindo..... um bom prato! 

27 

Fonte: Treinador Cassiano Teixeira 



Mãos à obra para montar suas 
refeições.... 

    Sabendo que um jovem com um peso ideal 

necessita em média de 2000 a 2500 kcal 

(calorias) por dia para manter-se saudável, sem 

ganhar peso. 

    Vamos ver, então, quais as quantidades de 

alimentos seria legal consumir num dia? 

    Faremos, no mínimo, 5 refeições, certo? 

     

Então, vamos distribuir assim: 

     

    Café da manhã: 350 kcal 

    Lanche na escola: 350 kcal 

    Almoço: 500 kcal 

    Lanche da tarde: 350 kcal 

    Jantar: 500 kcal 

 

    Total: 2050 kcal 28 



 
O Café da Manhã 

     Essa é uma das refeições mais importantes do 
dia, pois é ela que vai te dar energia para ir à 
luta!!!!! 

     Antes de tudo: saia da mesmice!!! 

     Dê um tempo na velha e monótona combinação: 
café com leite, pão e manteiga! 

     Metade de cada uma das suas refeições deve 
ser de alimentos do grupo das frutas, legumes 
e hortaliças, lembra-se? 

     Então, o que fazer no café da manhã ?  

    Ele deve ser à base de frutas, enriquecidas com 
alimentos de outros grupos. Querem ver como? 

    Veja o anexo a seguir: 

 

29 

Anexo: Café da manhã 



 
Na prática... 

Frutas da sua 
preferência, com aveia, 
granola, linhaça, mel,  
melado, etc... 

30 

http://metaemagrecimento.blogspot.com.br 

http://www.jaquetaesaia.com 

http://cozinheiro.info 

http://www.jaquetaesaia.com/
http://cozinheiro.info/


 
Mas, e as quantidades? 

     Lembrem-se que o mais importante é a 

proporção. Assim, vamos sugerir algumas 

quantidades. Se você sentir mais fome, coloque 

mais um pouco de cada coisa, sem nunca abusar 

de nada. 

Banana: 2 unidades 
Aveia: 2 colheres de sopa 
Melado: 1 colher de sopa 

Mamão pequeno: 1 unidade  
Granola: 2 colheres de sopa 
Melado: 1 colher de sopa 
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http://metaemagrecimento.blogspot.com.br 

http://www.jaquetaesaia.com 

http://www.jaquetaesaia.com/


 
O lanche na escola... 

     Sabemos que na escola muitas vezes é difícil 

fazer uma refeição saudável. Assim, nossa 

sugestão é, sempre que possível, que você leve 

seu lanche de casa, constituído de coisas 

gostosas e nutritivas. 

     Compre uma lancheira térmica e seja feliz!!! 

     Está na moda, até os artistas estão fazendo...... 

Marmita é chique! 

     Inclua sempre uma fruta ou um suco de frutas no 

seu lanche. 

     Mas aprendam para toda a vida:  

 

 Os sucos não substituem as frutas, pois 
possuem uma menor quantidade de 
fibras e estão adicionados de açúcar. 

Prefira as frutas sempre!!!!! 

#ficaadica 
32 



Dicas para lanches saudáveis na 
escola 

  

33 

http://tudosobrealiment.blogspot.com.br 
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E os alimentos industrializados? 

     É muito grande a tentação de comermos 

petiscos e guloseimas industrializados na hora 

do lanche como: chips, salgadinhos, biscoitos 

recheados, balas e doces em geral.      

    Entretanto, evite ao máximo consumir esses 

alimentos, pois eles contêm inúmeros compostos 

que fazem mal à saúde.  

     

 Veja o vídeo a seguir e julgue você mesm@: 

 
 
         
 
 
 
 
    

34 

http://www.youtube.com/watch?v
=Yl6DlAlkj9E 

#show 

http://www.youtube.com/watch?v=Yl6DlAlkj9E
http://www.youtube.com/watch?v=Yl6DlAlkj9E
http://www.youtube.com/watch?v=Yl6DlAlkj9E


 
Continuando com os alimentos 

industrializados 

     Leia sempre os rótulos e perceba: é corante, 

acidulante, espessante, flavorizante..... AFFFF! 

 

Veja o vídeo a seguir e veja....... 

      

 

 

 

 

 

    

35 

http://www.youtube.com/watch?v
=FRIvplN4q2A 

#show 

http://www.youtube.com/watch?v=FRIvplN4q2A
http://www.youtube.com/watch?v=FRIvplN4q2A


Refinados X Integrais 

    Você sabe a diferença entre um alimento 

refinado e um integral? 

    Temos muitos exemplos e a cada dia temos mais 

opções de alimentos à base de cereais integrais 

nos supermercados: pães, biscoitos, macarrões 

etc.... 

     Prefira sempre os alimentos integrais, pois, 

além do carboidrato, eles contém nutrientes 

importantes para a saúde como fibras, 

vitaminas e minerais. 

     Para saber mais, veja no anexo a seguir o 

exemplo do pão: 

 

36 

Anexo: Pão refinado X 
integral 



Refinados X Integrais 

       

Agora assista esses vídeos. 

      Você vai aprender e se surpreender! 

37 

http://www.youtube.com/watch?v=M
WaBHQQkNxk&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=pn
OUA1PS5Ts&feature=channel&list=UL 

#show 

http://www.youtube.com/watch?v=MWaBHQQkNxk&feature=plcp
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Sugestões de lanches saudáveis na 
escola 

     Quer um moooooooonte de dicas de lanches? 

 

     Clique aqui e delicie-se! 

 

 

 

 

 

 

 

     Ou use a imaginação, com base no que você 
aprendeu!  

38 

Anexo: lanches saudáveis 
na escola 



 
E o lanche de casa? 

    O lanche de casa segue as mesmas regras dos 

outros lanches. Boas escolhas e proporções! 

    Muito importante também é você saber o que 

está comendo. Para isso, em casa ou na escola, 

entenda os rótulos dos alimentos. 

    A indústria de alimentos muitas vezes confunde 

o consumidor de propósito. Não se deixe 

enganar! 

    Quer saber mais? É só clicar: 

39 

Anexo: Manual de Orientação aos 
Consumidores  - ANVISA 



 
Almoço e jantar 

     Essas são as duas refeições mais volumosas do 
dia, portanto, deve-se ter muita atenção a elas, 
pois é justamente nelas que estão as maiores 
tentações..... 

     Lembre-se, você pode comer de quase tudo, 
desde que em quantidades moderadas! 

     E o mais importante, siga as proporções. 

      

Vejam como elas afetam a quantidade de calorias 
de uma refeição: 

      

40 

http://veja.abril.com.br 

http://veja.abril.com.br/


Almoço e jantar 

    Veja, nas páginas a seguir, exemplos de 
refeições que têm cerca de 500 kcal. 

      

Algumas quantidades básicas, para se ter sempre 
de cabeça: 

 

     Arroz branco: 4 colheres de sopa 

     Feijão: 1 concha com caldo 

     Bife: 1 unidade média 

     Legumes: 3 colheres de sopa 

     Verduras: 1 pires  

     Sobremesa: 1 fruta 

     Frutas: 1 unidade ou 1 fatia média 

 

41 
Treinador Cassiano Teixeira 



 
Almoço e Jantar 

Alimento Peso (g) Medidas caseiras Kcal 

Arroz branco cozido 
125,0 

4 colheres de sopa 150 

Feijão cozido (50% 
caldo) 

86,0 
1 concha  55 

Carne moída refogada 
63,0 

3 ½ colheres de 
sopa 

190 

Berinjela cozida 
60,0 

2 colheres de sopa 15 

Repolho roxo cru 
(picado) 

60,0 
5 colheres de sopa 15 

Agrião 60,0 1 colher de servir 15 

TOTAL 440 42 

Foto de Nívea Pacheco, 2012 



Almoço e Jantar 

Alimento Peso (g) Medidas caseiras Kcal 

Macarrão cozido 
105,0 

3 ½ colheres de 
sopa 

150 

Carne cozida 
80,0 

4 pedaços 
pequenos 

190 

Cenoura cozida (picada) 34,0 1 ½ colher de sopa 15 

Beterraba crua ralada 42,0 2 colheres de sopa 15 

Couve manteiga cozida 42,0 1 colher de servir 15 

TOTAL 385 
43 

Foto de Nívea Pacheco, 2012 



 
Almoço e Jantar 

Alimento Peso (g) Medidas caseiras Kcal 

Angu  
105,0 

3 colheres de 
sopa 

150 

Feijão cozido (50% 
caldo) 

86,0 
1 concha  55 

Carne moída refogada 
63,0 

3 ½ colheres de 
sopa 

190 

Chuchu cozido 
57,0 

2 ½ colheres de 
sopa 

15 

Pepino picado 116,0 4 rodelas 15 

Alface  120,0 15 folhas 15 

TOTAL 440 
44 

Foto de Nívea Pacheco, 2012 



 
Almoço e Jantar 

Alimento Peso (g) Medidas caseiras Kcal 

Arroz branco cozido 125,0 4 colheres de sopa 150 

Feijão cozido (50% 
caldo) 

86,0 
1 concha  55 

Frango filé grelhado 100,0 1 unidade 190 

Cenoura cozida 
(picada) 

34,0 
1 ½ colher de sopa 15 

Tomate comum 80,0 4 fatias 15 

Alface  120,0 15 folhas 15 

TOTAL 440 

45 

Foto de Nívea Pacheco, 2012 



Tome cuidado! 

     Não adianta colocar muitos alimentos saudáveis 

junto com alimentos menos saudáveis!  

     Lembre-se boas escolhas são fundamentais. 

     Veja a armadilha abaixo: 

Ovos e batatas fritas não foram boas escolhas. 

Além do excesso de frituras, lembre-se: batata 

frita não é salada!!!!! 
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Foto de Nívea Pacheco, 2012 



 
Listas de substituições 

     Essas listas que ajudam você a substituir um 
alimento por outro. 

     Por exemplo: hoje não quero comer arroz, 
quero comer macarrão.  

     Como vou saber que quantidade de macarrão 
corresponde às 4 colheres de sopa de arroz 
recomendadas? 

     Simples! É só consultar uma lista de 
substituição por grupos de alimentos. 

 

     Exemplo: Posso substituir meu arroz por: 

     Batata inglesa picada: 3 colheres de sopa 

     Farofa: ½  colher de servir 

     Macarrão cozido: 3 ½ colheres de sopa 

 

     Simples, né? 

 

     Vejam mais exemplos nas páginas seguintes. 
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Listas de substituições 

Quer saber mais sobre listas de substituições? 

 

Clique aqui: 
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Anexo  2 – Listas de 
substituições 



 
Curiosidades 

     Agora nós vamos dar algumas dicas que 

muito interessam aos jovens de hoje. 

     Dicas sobre assuntos e alimentos polêmicos, 

que estão sempre na mídia: chocolate, 

alimentos diet/light, gorduras boas e más, 

sal, suplementos, cálculo do IMC, percentual 

de gordura, e muito mais! 

      

 

49 

#partiuvidasaudável 

http://www.dicas10.com 



Fique Ligado! 

     Vamos falar agora de diversos alimentos que 

vivem na mídia, mas muita gente não sabe o que 

é direito, ou ainda, não sabe o que fazem de 

bom ou ruim no nosso corpo.  

Sem preconceitos! 
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http://abroadtales.blogspot.com.br 



Açúcar 
 

    O açúcar que nós comemos normalmente, seja 

adoçando bebidas ou nas receitas dos doces é a 

sacarose, extraída da cana de açúcar. 

    Quimicamente ele é chamado carboidrato 

simples, que é um nutriente importante para o 

nosso corpo. 

    Só que carboidrato bom é carboidrato que vêm 

em alimentos cheinhos de fibras, como nos 

vegetais, frutas, ou alimentos integrais. 

     Quer saber, fique o mais longe que você puder 

do açúcar! 

     Quer saber mais? 

 

Vamos para as próximas  

páginas.... 
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http://www.5dollardinners.com 

http://www.5dollardinners.com/


Açúcar 

Primeiro veja esses vídeos ...:: 
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#show 

http://www.youtube.com/watch?v=U
3AHul6y2ls&feature=channel&list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v=WP-
ua9Lbcng&feature=BFa&list=ULU3AHul6y
2ls 

http://www.youtube.com/watch?v=U3AHul6y2ls&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=U3AHul6y2ls&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=WP-ua9Lbcng&feature=BFa&list=ULU3AHul6y2ls
http://www.youtube.com/watch?v=WP-ua9Lbcng&feature=BFa&list=ULU3AHul6y2ls
http://www.youtube.com/watch?v=WP-ua9Lbcng&feature=BFa&list=ULU3AHul6y2ls
http://www.youtube.com/watch?v=WP-ua9Lbcng&feature=BFa&list=ULU3AHul6y2ls


Açúcar 

      Quer saber mais sobre os diferentes tipos de 
açúcares? 

      Clique aqui: 
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Anexo: tipos de açúcares 
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Fonte: UOL Saúde 

Açúcar nos alimentos 



Agora o assunto é a gelatina.... 
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Veja a reportagem abaixo: 



Continuando com a gelatina..... 

    Quer saber mais sobre ela? 

    Veja esses vídeos! 
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http://www.youtube.com/watch?v
=FRIvplN4q2A&feature=channel&l
ist=UL 

http://www.youtube.com/watch?v
=Yl6DlAlkj9E&feature=channel&lis
t=UL 

#show 

http://www.youtube.com/watch?v=FRIvplN4q2A&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=FRIvplN4q2A&feature=channel&list=UL
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http://www.youtube.com/watch?v=Yl6DlAlkj9E&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Yl6DlAlkj9E&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Yl6DlAlkj9E&feature=channel&list=UL


Hum....O Chocolate 

    Agora vamos descontrair um pouco e falar 

sobre um alimento que quase todo mundo 

ADORA!!!! O chocolate! 

     O chocolate é considerado um alimento 

funcional (traz benefícios à saúde, além de 

fornecer nutrientes), devido à presença do 

cacau em sua composição. 

    Mas é importante escolher uma marca com pelo 

menos 55% de cacau e comê-lo de forma 

consciente, em ocasiões especiais!!!!! 

    Que saber mais um pouco sobre ele? 

    Clique aqui: 

57 

Anexo: Benefícios e 
malefícios do chocolate 



As Fibras  
    As fibras alimentares são substâncias de 

origem vegetal que não fornecem energia, mas 

são fundamentais para o bom funcionamento 

dos intestinos.  

    Algumas fibras diminuem a absorção de 

colesterol, gorduras e açúcares, gerando  

sensação de saciedade prolongada, pois 

permanecem no estômago por mais tempo, 

retardando a fome. 

    Como em geral elas são encontradas em 

alimentos de baixo teor calórico, como frutas e 

verduras, ao optar por uma alimentação rica em 

fibras, o consumo de calorias é reduzido. 

 

58 http://clinicaesportivajaneteneves.blogspot.com.br 



Continuando com as fibras...  

    As fibras insolúveis, encontradas nos pães 

integrais, cereais, cenouras, couve e na casca da 

maçã, aumentam o trânsito intestinal. 

    Já as fibras solúveis, que têm como fonte a 

aveia, farinha de aveia, feijões, ervilhas, frutas 

cítricas, maçãs e framboesas, diminuem o 

trânsito intestinal, contribuindo para a qualidade 

de vida das pessoas que têm o intestino solto e 

freqüentes diarréias. E ainda têm efeito 

positivo sobre a mucosa e a micro biota 

intestinal, fortalecendo as bactérias benéficas, 

que são essenciais para proteger esse órgão 

contra infecções. 

      

 

http://clinicaesportivajaneteneves.blogspot.com.br 



 Quer saber mais sobre as fibras?  
 

Clique aqui: 
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Anexo: Digestão 



Fibras Solúveis/Saciedade 

    Você sabia que nosso estômago é mais sensível 

ao volume do alimento do que ao seu peso? 

É por essa razão que muitas vezes aquele 

lanchinho promocional (1 salgado + 1 refri)     

não acaba com a fome a longo prazo. 

É preciso que a refeição tenha volume e nessa 

hora as fibras solúveis entram em ação, pois 

elas são capazes de aumentar o volume da 

refeição sem tantas calorias!!! 

      

          O que fazer então? 
 

     Prefira lanches que tenham                       

frutas e vegetais, que são                           

ricos em fibras e retardam                               

o esvaziamento do estômago! 

61 

http://camamesabanho.wordpress.com 

http://camamesabanho.wordpress.com/


O Sal 

    No sal encontra-se o sódio, elemento químico 
crucial para o metabolismo das células.  

    O problema é que nosso corpo não está 
preparado para lidar como o excesso de sódio 
que a vida moderna, com seus alimentos 
industrializados, tem nos feito consumir. 

     

CUIDADO: Excesso de sódio causa a retenção de 
líquidos e aumento da pressão arterial! 

    

    Fique atento aos rótulos, pois a indústria de 
alimentos usa sal, conservantes e outros 
ingredientes para mascarar o seu sabor, aí a 
gente pode comer sódio sem nem sonhar que 
está comendo..... 

    Veja nas páginas a seguir os alimentos campeões 
em sódio: 
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Sal 
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O Sal 

Veja também esses vídeos. 

Você vai aprender e se surpreender: 
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http://www.youtube.com/watch?v
=0XICshNOmLY&feature=channel&
list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v
=OuzawIY8CmU&feature=channel
&list=UL 

#show 

http://www.youtube.com/watch?v=0XICshNOmLY&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=0XICshNOmLY&feature=channel&list=UL
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http://www.youtube.com/watch?v=OuzawIY8CmU&feature=channel&list=UL


 
Gorduras Boas X Más 

     Você sabia que algumas gorduras são essenciais 
para o nosso organismo?  Não podemos ficar 
sem elas! 

     Fique atento:  

    As gorduras boas devem se consumidas com 
moderação, pois são ricas em calorias. 

     As gorduras más devem ser evitadas! 
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E as Gorduras Trans? 

    Essas são as piores de todas, e estão em muitos 

alimentos industrializados. Fique atento!!!! 

Elas detonam nossas artérias e o nosso coração! 
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http://carinatafas.files.wordpress.com/2008/07/gordura_trans.jpg 



Quer aprender a ver a quantidade de 
gorduras trans nos alimento 

industrializados? 

Clique aqui: 
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Anexo: Gorduras Trans 



 
 Refrigerante 

 

Se tem uma bebida que é uma porcaria para a 

saúde é o refrigerante. Ele causa, entre outras 

coisas,  obesidade, cáries, gastrite e, mesmo 

nos casos dos diet, light ou zero, podem levar à 

osteoporose. 

     Veja o vídeo abaixo. Você nunca mais vai olhar 

para um copo de refrigerante sem se lembrar 

dele. É só clicar: 
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#show 



 
 E o refrigerante? 
Cuidado com ele! 
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 Mas e os substitutos de açúcar, sal e 
gorduras? Você entende o que são? 

71 

http://www.lineasucralose.com.br 

Quer saber mais?  
Clique aqui: 

Anexo: Adoçantes 

http://www.lineasucralose.com.br/


 
 Resumindo: diet, light e zero... 
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Vamos falar de malhação! 

     Certo, quem não quer ter o corpo sarado, 

barriga, chapada, tudo durinho? 

     Frango??? Nem pensar!!!!!! 

     Ok, malhar é muito bom para a saúde, mas, 

malhe com responsabilidade , coma direito e 

não use nenhuma substância  proibida! 

     Lembre-se: é sua saúde que está em jogo! 

     Nadas de exageros! 

73 

http://www.integralmedica.com.br 

http://www.integralmedica.com.br/


 
 Calculando seu IMC.... 

     Você certamente já ouviu falar em IMC (Índice 
de Massa Corporal). 

    A fórmula do IMC é muito simples: 

 

 

 
 

     Aí você joga o resultado encontrado numa 
tabela como essa e vê sua classificação: 
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esfaparecida.blogspot.com.b 
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 Exemplo de cálculo do IMC.... 

 
 Acesse o link a seguir para calcular seu 

IMC online.... 



O IMC 
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http://www.sabetudo.net 

Mas não fique muito encucado com seu IMC! 

Em certas pessoas o excesso de peso não é  

obesidade, mas sim de uma grande quantidade 

de massa muscular! 

 

Veja isto: 

http://www.sabetudo.net/


Percentual de Gordura 
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Muito mais importante que o IMC é conhecer a 

quantidade de gordura que você tem no seu 

corpo! 

Para isso, procure um nutricionista ou um 

educador físico. Coma certo e exercite-se! 

Escolha: o que você quer ser? 

nutriçãoemação.com.br 

Isto? Ou isto? 



Atividade física X Alimentação 

 
A prática regular de atividade física traz muitos 
benefícios à saúde, como aumento do gasto 
energético, maior coordenação motora, 
diminuição do estresse e redução do risco de 
doenças (hipertensão, obesidade, diabetes).  
A alimentação desempenha um papel importante 
na atividade física, pois prepara o organismo 
para o esforço, fornecendo os nutrientes 
necessários que irão variar de acordo com o tipo 
de exercício e o objetivo que se pretende 
alcançar como, por exemplo, perda de peso ou 
ganho de massa muscular. 78 

Treinador Cassiano Teixeira 



Suplementos Alimentares 

     Suplementos são alimentos que são utilizados 

para oferecer nutrientes extras a um indivíduo, 

em casos de ingestão alimentar insuficiente ou 

quando a dieta necessita de suplementação. 

     Os principais suplementos nutricionais são as 

vitaminas, minerais e produtos fontes de 

vitaminas e minerais. 

     Quer saber mais sobre suplementos? 

     Já sabe onde clicar! 
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Anexo: Tipos de 
Suplementos 



Agora vamos falar de coisas boas.... 
Vitaminas e Minerais! 

    Vitaminas e minerais são compostos que não 

podem ser sintetizados pelo organismo, por isso 

devem estar presentes na nossa dieta.  

Encontram-se em pequenas quantidades na 

maioria dos alimentos e são essenciais para o 

bom funcionamento do corpo. 

     Vejam a seguir a importância de alguns desses 

nutrientes  e onde encontrá-los. 

     Mas uma dica muito simples é: quanto mais 

colorido um prato, maior variedade de vitaminas 

e minerais eles contêm! 

    Saiba mais sobre os minerais no anexo a seguir: 
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Anexo: Minerais 
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82 http://proflourivalcampos.blogspot.com.br/ 

http://proflourivalcampos.blogspot.com.br/
http://proflourivalcampos.blogspot.com.br/


Mas fique ligado! Lave muito bem todos 
os vegetais que consumir!! 

 

Cuidado com os agrotóxicos e as 
parasitoses! 
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Suplementos X Anabolizantes  

     Alguns suplementos alimentares têm eficácia 

comprovada e não oferecem riscos à saúde. 

    O problema é quem acha que, só tomando o 

suplemento, sem malhar, vai alcançar os 

resultados esperados. 

     Mentira: milagre não existe!!!!! 

     O segredo é comer bem e malhar! 

     E nunca, NUNCA, fazer uso de anabolizantes. 

     Veja as diferenças entre eles e os malefícios 

que os anabolizantes podem causar: 
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Anexo: Suplementos X 
anabolizantes 



Para terminar.... 

     Esperamos que você tenha gostado do nosso o 

livro e le possa ajudá-lo no seu dia-a-dia. 

    Todo o conteúdo foi pensado para que você 

tenha uma vida mais saudável, com consciência, 

sem achar que comer bem é sacrifício. 

     E lembre-se: a vida é feita de  
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http://menoscaloriasmaisvida.wordpress.com 



A seguir algumas referências que você 
pode consultar para aprender mais...  

     BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a 

população brasileira: Promovendo a alimentação 

saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 236p.  

 

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/gordura_trans.pdf 
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