


O que é felicidade para você?

Ser feliz nas pequenas coisas!! Que tal programarmos nossos 
cérebros com tarefas e/ou metas com início, meio e fim? Com 
certeza ficará mais fácil de nos condicionarmos a executá-las 
sempre.

Só por hoje não pense no que te aflige, se não conseguir o dia 
inteiro, reserve no mínimo 2 horas para você. Faça o que gosta, viva 
seu momento com sua família, amigos e/ou amores.

Muitos clientes que atendo relatam que gostariam de mais equilíbrio 
entre família/amigos e trabalho, dessa forma hoje é um ótimo dia 
para resgatar isso.

Não existe trabalho custe o que custar,

Não existe resolver problemas custe o que custar,

Não existe dor custe o que custar,

Não existe corpo perfeito custe o que custar,

Existe você, existe sua vida, existe segundos que jamais voltarão.



Existem diversas formas de nos sentirmos bem SEM 
DEPENDERMOS da nossa comida exclusivamente.

Nosso bem estar está diretamente relacionado aos 
neurotransmissores, que são pequenas moléculas 
responsáveis pela comunicação das células no sistema 
nervoso, na sua maioria são provenientes de precursores 
de proteínas (são peptídeos, ou seja, proteína em uma das 
suas formas mais simples) e normalmente encontradas nos 
terminais sinápticos dos neurônios.

Essas moléculas são liberadas na fenda sináptica (situada entre 
um neurônio e outro) e agem em receptores pós sinápticos 

Aceita meu convite? 

Você toparia aliviar suas 
tensões sem precisar 
recorrer ao chocolate?



dos neurônios com o qual se comunicam. A partir do momento que o 
estímulo passa pelo neurônio pós sináptico, ocorre a transmissão da 
informação ou resposta, que pode ser inibitórias ou excitatórias.

Alguns alimentos, como por exemplo o chocolate, são precursores de 
neurotransmissores como a endorfina, causando relaxamento, sensação 
de bem estar e bom humor, exatamente por isso a grande maioria das 
pessoas recorrem a comida com a falsa sensação de que ela resolverá 
seus problemas. No momento sim, mas depois voltamos a situação 
inicial, nosso “problema” continua lá e o que fazemos? Comemos 
mais, mais e mais num ciclo vicioso de “bem-estar - culpa - restrição 
- ansiedade - comida”. A boa notícia é que conseguimos estimular a 
produção de neurotransmissores com simples atitudes no nosso dia a 
dia sem que depois entremos em guerra com a balança ou nos sintamos 
culpados.

Dessa forma eu te convido a colocar em prática algumas questões como: 
•	Quanto tempo da sua vida dedica-se ao seu lazer?
•	Tira o foco da sua rotina e vai até o parque ou molha seu pé no mar?
•	Abraça quem ama?
•	Vai ao cinema ou lê um livro?
•	Foca em si?

Coma seu chocolate sim, mas para respeitar a vontade do seu corpo e 
não como seu calmante!



Fim de semana chegou e você não vê a 
hora de comer um brigadeiro, sorvete, 
massa, pudim, pizza, fast food?

Costumo brincar e dizer para meus 
clientes que “tudo que é proibido é 
mais gostoso”, isso porque a restrição e 
dicotomização do certo e errado parece 
hipnotizar a população.

É triste conversar com uma pessoa que 
passou a semana toda comendo gelatina 
como se fosse brigadeiro. Nossas 
papilas gustativas e neurotransmissores 
sempre irão dedurar para nosso cérebro 
de que essa condição NÃO existe, e 
o pior quando você se der “ao luxo” 
de matar a vontade, suas papilas e 
neurotransmissores atingirão o nirvana 
e seu cérebro entenderá que agora ele 
precisa desse alimento mais do que 
nunca, uma vez que não quer correr o 
risco de ficar sem outra vez. A famosa 
“enfiada do pé na jaca” acabando com a 
travessa inteira do doce pretinho.

Você decide como 
Pensar!!



E aí qual o próximo passo, passada a vontade? Seu cérebro recebe a visita 
indesejada da colega chamada razão, e os amigos neurotransmissores? 
Sumiram....e agora você está frente a frente com a realidade e culpa, duas 
filhas da razão, afinal visita que não é desejada NUNCA vem sozinha.

Seu cérebro está em choque com tanto doce consumido, mas se apega 
veemente nas propostas que “sua” razão propõe que é voltar para a 
“dieta”.

Horas depois, seu cérebro recebe uma nova 
visita....dessa vez é a “amiga” sabotadora 
confortável que dá o seguinte conselho “se já 
desandou, agora faça em grande estilo” e te 
chama para comer aquela pizza que faz 2 semanas 
que você sonha até com o cheiro. A “amiga” é tão 
“amiga” que ao voltarem para casa ainda te dá um 
conselho “fica assim não bobaa...dieta do abacaxi 
na segunda feira”. 

Que tal escolher melhor nossas amizades?



Você é ansioso(a), estressado(a)? Eis aqui algumas dicas para realizar 
suas atividades com menos ansiedade, o “mal do século”:

Saiba de onde vai, para onde vai e como vai.

Crie pequenas metas e comemore pequenas vitórias (não vale enfiar 
o pé na jaca, tire seu foco da comida e comemore de outra forma, se 
elogie, se motive, compartilhe seus méritos com humildade).

Seja honesto e gentil com você mesmo (pare de se comparar, inferiorizar 
ou achar que a grama do vizinho é melhor). 

Como pensar assim no dia a dia? Tire 15 minutos para você, desligue 
seu celular, vá algum lugar calmo e que goste bastante. Reflita, utilize 
sua respiração como aliada, preste atenção nela pois um cérebro bem 
oxigenado é uma mente aberta e com bons pensamentos.

Precisamos condicionar nosso cérebro de maneira positiva, da mesma 
forma que adquirimos maus hábitos podemos também fazer florescer 
os bons, precisamos de treino mental. Ficar na inércia não nos levará a 
lugar algum.

Ansiedade e Estresse, como ficam 
quando essas situações sabotam seu 
dia e sua saúde?



Vamos a prática do mindful eating, ou, comer com atenção plena?

Escolha um lugar tranquilo. Dedique-se, no mínimo, 15 a 20min 
obrigatoriamente à sua refeição. Aumente gradualmente esse tempo, 
conforme for incorporando a prática.

Examine seu prato ou alimento favorito, como se fosse a primeira vez. 
Preste atenção nas cores, na variedade e combinação.

Como percebe esses alimentos? As texturas são diferentes? Existe 
algum padrão? Dependendo da luz ou do ângulo, podem mudar e/ou 
se mostrarem mais claros ou escuros? Há algum detalhe que você não 
havia percebido antes?

Como melhorar sua relação com a 
comida na prática? 

Aceitando o desafio incrível de comer 
com atenção plena!



Caso consiga tocar sua comida, consegue fracioná-la em pedaços 
menores? Qual a temperatura que ela passa para sua mão? Quente, 
fria? Qual a consistência? Macia, pegajosa, áspera, lisa? Como você a 
segura?

Agora leve o alimento até seu nariz e cheire-o. Sutil ou dominante? Esse 
cheiro te provoca lembranças, sentimentos e emoções?

Nesse momento, verifique se ainda realmente quer comer o que está a 
sua frente. Caso a resposta for positiva, leve o alimento até sua boca, 
perceba quais são os movimentos que realiza até chegar aos seus lábios, 
sinta neles a sensação que o alimento proporciona.

Antes de mastigar preste atenção como suas papilas gustativas reagem. 
Saliva muito? Pouco? Qual reação? O pedaço poderia ser menor? O 
cheiro, textura e sabor ficaram mais intensos?

Ao mastigar preste atenção no ruído, isso te deixa sem graça ou 
decepcionado? É agradável e te faz feliz? Você realmente está pronto 
para engolir? Consegue mencionar o tamanho sem que te cause dor 
ou aquela sensação de simplesmente estar engolindo aquele alimento? 
Como se sente após ter engolido? Satisfeito? Sente-se vazio ou triste 
por ter acabado? Gostaria realmente de mais uma porção ou apenas é 
sua mente te induzindo a comer mais?

30 min a 1h após sua refeição, questione-se, ainda sinto fome? Estou 
pronto para realizar minhas atividades com qualidade e energia? Sinto-
me feliz ao ter nutrido meu corpo, minha fisiologia? Ou, estou cansado, 
moroso e não consigo me concentrar em mais nada?

Esses conhecimentos vão te auxiliar em dois sentidos: 

Descobrir o que realmente nutre seu corpo e olhar seu alimento de 
outra forma, perceber que o “arroz e feijão” não é igual todos os dias e 
que aquela bomba de chocolate pode sim evitar que você tenha futuros 
episódios de compulsão alimentar.



Segunda feira terminando e seu dia precisa ter mais 36 horas para que 
conseguir resolver tudo que precisa? 

E sua alimentação como fica nessa loucura diária? Engole rapidinho 
alguma coisa na hora do almoço e ao chegar em casa para jantar se 
sente como ursos polares famintos que acordaram agora do período de 
hibernação?

Esse relato é bem comum no consultório e um dos itens mais listados 
quando referem dificuldade em emagrecer. Será mesmo que é somente 
falta tempo, organização ou planejamento? Seja sincero com você, 
respire fundo e me diga:

•	O que comeu na sua última refeição?
•	Quais os sabores você identificou?
•	Você se sentiu saciado ou empanturrado?
•	Sua comida tinha um cheiro bom?
•	Os alimentos do seu prato eram mais amarelados, avermelhados ou 

coloridos? 

Agora, tirando o foco da comida...
•	Você se lembra realmente de tudo que foi dito naquela reunião 

importante?
•	Seu filho te deu um beijo antes de sair de casa?
•	Pagou a conta do seu celular?
•	Onde colocou a chave do carro?
•	Como é aquela palavra mesmo....? 

Nosso cérebro é composto de diversas regiões, dentre elas o sistema 
límbico (responsável por nossas emoções) e o córtex frontal (localizado 
atrás de nossas testas, local que define nossas capacidades cognitivas, 

Mindfulness ou Atenção Plena, uma 
prática diária.



ou seja, como tomamos decisões e inibimos ações indesejáveis). 
O mindfulness, ou estado de atenção plena, é a base das práticas de 
meditação budistas, um conhecimento universal que pode ser descrito 
como uma maneira de ser, de ver e de se conectar com os próprios 
sentidos.

De uma maneira geral atua como coadjuvante entre os dois sistemas 
citados acima, levando você a experimentar a vida de uma nova maneira, 
exercitando seu corpo e sua mente.

 “Não somos os pensamentos ou sentimentos 
observados; eles são apenas algo que está 
acontecendo a nós.” Dra Patrizia Collard & Helen 

Stephenson - Mindfulness A Dieta.

O meu objetivo é trazer algumas técnicas e informações voltadas para 
sua alimentação, ou seja, colocar em prática o que chamamos de 
Mindful Eating ou Comer com Atenção Plena, aceita o desafio?



1. Estou com fome física?

2. Estou pensando em comer uma porção do alimento ou preciso de 
mais?

3. Eu consigo dizer não a minha vontade de comer?

4. Estou sentindo ansiedade ou excitação só de pensar no que vou 
comer?

5. Estou me sentindo culpado ou sei que me sentirei assim após comer?

6. Eu me sentiria envergonhado se alguém me visse comendo isso?

7. Eu contaria a alguém o que estou prestes a comer?

8. Prefiro comer isso sozinho ou acompanhado?

9. Preciso esconder as embalagens de alguém?

10. O desconforto de não comer o que quero, parece maior do que o 
desconforto que sentirei depois?

11. Você sofre toda vez que ataca o armário ou geladeira?

12. Só sossega quando vê o fim da embalagem?

Seu alimento resolve seu problema? 

12 perguntas poderosas que você 
precisa fazer antes de atacar a 
geladeira ou o armário!

(Questões extraídas do aplicativo Pintrest)



Que tal respirar fundo e usar essas 
12 perguntas poderosas antes de 
sucumbir ao impulso.

Algumas considerações relacionadas 
a cada pergunta acima para ajudar:

1. Apenas para entendermos, fome física é 
aquela que o corpo nos avisa de alguma forma, 
seja com dor de cabeça, tontura, irritação (se 
ficou muito tempo sem se alimentar), aquela 
“dorzinha” de estômago, são estímulos 
regulados por hormônios (grelina) que nos 
alertam que precisamos de nutrientes para nos 
mantermos vivos.

2. Se está pensando em acabar com o pacote de 
chocolate, sugiro que separe a porção que vai 
consumir (seja consciente, não adianta separar 
metade ou a barra toda também, aí é enganação) 
e guardar o restante, se for oportuno peça a 
alguém para guardar em um lugar onde não tem 
acesso.

3. Nessa questão, é importante fazer uma imersão 
em sí, pare e pense, REALMENTE precisa desse 
alimento ou só quer buscar conforto?

4. Você já conta todas as calorias e/ou tenta 
compensá-las antes de ingerir um alimento? 
Pense na qualidade do que está ingerindo.



5., 6., e 9. Se a culpa vem antes do prazer e do sabor do alimento, NEM 
COMA. Estudos já comprovam que quem come com culpa ganha peso. 
Se precisa se esconder de alguém ou de alguma forma é sinal que NÃO 
há uma boa relação social com a comida, quando a pessoa estiver longe 
você irá compensar a ausência dela e comer o dobro.

7., 8., 9, 10, 11 e 12. Por que deveria “se esconder” das pessoas com 
quem convive, quando o assunto é comida? Se o medo é de que elas 
te julguem, porque você vive de dieta e quer passar uma imagem 
fitness, ESQUECE!!! Elas irão te julgar de qualquer forma. Quando se 
conscientizar que pode SIM comer de tudo, entendendo seus estímulos, 
sem culpa, quem é responsável pela sua vida é VOCÊ e ninguém mais, 
a transformação virá de dentro para fora.

Aliás, por que não dividir o que está comendo com alguém importante 
pra você? 

Transforme o que “parece errado” em algo positivo e a sua mente irá 
reforçar essa atitude como algo bom e prazeroso.



O porquê do efeito sanfona....

Vocês sabiam que esse não é somente um termo habitual que 
costumamos dizer por aí? Ele de fato é um CICLO e vem sendo estudado 
há alguns anos.

Você sofre com o efeito sanfona?

Saiba o porquê das dietas da moda não 
funcionarem!

O “Estudo de Minessota”, conduzido 
no final da Segunda Guerra Mundial 
manteve 36 voluntários homens 
eutróficos em restrição alimentar por 
seis meses, até perderam 25% do 
peso corporal. 



Com o intuito de avaliar mudanças fisiológicas e comportamentais 
da restrição em época de escassez foi observado que os participantes 
tiveram anemia e fadiga e relataram que durante o experimento perderam 
o desejo sexual, ficaram irritados, briguentos e prontos para lutar a 
partir da menor provocação que existisse, qualquer ruído parecia ser 
muito irritante. Uma das alterações mais marcantes durante o estudo foi 
o aumento na preocupação com a comida, sendo que os participantes 
pensavam o dia todo em pratos diferentes e alguns sonhavam com 
comida. Eles viviam o conflito de comer com voracidade ou comer 
lentamente, porque ao comerem devagar eles tinham a sensação 
de maior oferta, alguns chegavam a diluir o alimento em água para 
parecer mais abundante, outros carregavam pequenas porções de jantar 
escondido. 

Ao final do estudo verificou-se a diminuição de 39% do Gasto Energético 
Repouso absoluto e 16% no Gasto Energético Repouso/kg de massa 
muscular. O organismo dos participantes teve uma predileção em 
recompor sua reserva energética a partir da gordura, condicionando uma 
memória orgânica; termo conhecido como “obesidade pós inanição” 
(Kalm; Semba, 2005; Dulloo; Jacquet; Girardier, 1997).- GANEP 2018 

Dessa forma fica claro que dietas restritivas, monótonas, comportamentos 
dicotomizados em relação a comida, comer com culpa, “dia do lixo”, etc 
predispõe o indivíduo a alterações fisiometabolicas tão drásticas, que 
afetam também sua mente e os predispõem ao reganho de peso certeiro.

Acompanhar seu processo de emagrecimento com profissionais da 
saúde garante resultados únicos e definitivos, além de preservar sua 
saúde e equilíbrio acima de tudo.



E a Auto Estima? 

Vai bem obrigado.

Falando um pouco sobre auto estima hoje.

•	Como se sente em relação a você?
•	Quais são as primeiras palavras que te vêm à cabeça quando se olha 

no espelho?
•	Você está feliz com o que vê (considere o conjunto, não somente o 

corpo)?
•	O que você pode fazer para mudar o que não gosta?
•	Se está tentando emagrecer, quais as suas principais dificuldades e 

como você pode enfrenta-las?
•	Como é para você subir uma escada sem se cansar?
•	Ir ao parque com seu filho e andar de bicicleta?
•	Morre de vontade de cortar o cabelo, mas não o faz porque seu rosto 

é “cheio”?
•	O que significa passar o verão inteiro SEM canga e com aquele biquíni 

que você adora?
•	Longevidade com qualidade para ver seus filhos se formarem?



Precisamos estar maduros para mudar nossos comportamentos, focar 
na qualidade e sensações que eles nos proporcionaram, não adianta 
pensar somente em números pois precisamos entender o que realmente 
queremos para seguir nossas vidas SEM recaídas.

Não tem problema se você não conseguiu responder todas as questões 
acima, isso é natural com TODOS e não é vergonha procurar um 
profissional que te auxilie com tudo isso.

Dedico-me todos os dias a isso.



Pequenos passos e grandes conquistas. Motivar-se sempre e se 
imaginar no contexto que te faz feliz.

Como me sinto na academia?

Embora a diferença com quem faz exercício físico há um tempo seja 
enorme, não dá para comparar a jornada dos outros quando estamos 
no começo.

Se você tem algum tipo de vergonha que te impeça de frequentar uma 
academia, NÃO TENHA!!! Ninguém está lá para julgar, lembre-se que 
um dia as pessoas que estão ali passaram pelo mesmo momento inicial 
que você, e, como eu disse e reforço, não compare o “meio” dos outros 
com o seu “início”.

Foco sempre nos seus objetivos e principalmente sua saúde, respeitando 
os limites do seu corpo.

Para isso peça ajuda sempre aos professores e personais, pois são os 
melhores para te orientar a se exercitar da forma correta.

A prática regular faz bem para o coração.



Se um dia me questionarem, sim gostaria de ter um corpo sarado, 
mulheres quem não? Seria hipocrisia da minha parte...

Acredito que devemos traçar nossas metas sim, nos planejar e trabalhar 
para isso, no entanto, antes de TUDO respeitar o limite de nossos 
corpos, bem como sua fisiologia, precisa ser crucial.

Nada cai do céu quando falamos em resultado, o processo é lento 
porque envolve mudança de comportamentos e consequente hábitos. 
Não adianta exigir do seu corpo aquilo que você não dá para ele.

Sair da zona de conforto dói? Depende do quanto você está comprometido 
com seus objetivos e quando falo neles, não me refiro apenas ao corpo, 
mas a sensação que é para você: usar uma calça “perdida” no armário, 
aproveitar ao máximo seus filhos, sair numa escola de samba, ter fôlego 
para fazer uma caminhada, enfim qualidade de vida.

Por outro lado, alcançar metas também NÃO significa ser “escravo (a)” 
da aparência, isso é chato, cansa e ao invés de resolver um “problema” 
você acaba desenvolvendo outros piores ainda.

Em outras palavras, não adianta reclamar que faz dieta, exercícios físicos, 
se todo final de semana a coisa desanda, não adianta se queixar que a 
nutricionista é “ruim” e não passa nada de milagroso para emagrecer 
se não estou comprometido, de fato, a mudar da maneira correta. “O 
corpo alcança o que a mente acredita” Sim, desde que essa mente seja 
equilibrada, nem 8 ou 80.

Você é a sua própria casa!!



Já traçaram as metas para essa semana?

1. Faça uma lista com suas tarefas a serem realizadas essa semana e 
enumere-as de 1 a 10, conforme prioridades (escreva a punho num 
papel, para reforçar a sensação de ter que cumprir)

2. Escreva metas as quais você possa cumprir, determine como, 
quando, onde e porque para se organizar melhor. Não adianta colocar 
ganhar 10 milhões numa semana por exemplo, a não ser que roube 
um banco ou ganhe na loteria. 
Precisamos determinar algo que 
POSSAMOS cumprir, ao contrário, 
nos frustraremos.

3. Que tal separar um tempinho 
hoje para cozinhar suas próprias 
refeições para a semana? 
Coloque uma música legal e 
realize a preparação observando 
atentamente cada alimento, cor, 
cheiro, textura e sabor. Faça 
marmitinhas saudáveis, simples e 
versáteis que você possa congelar 
e levar para o trabalho e/ou chegar 
em casa e só esquentar. Além de 
se alimentar com mais qualidade, 
conforme a nutricionista te 

Como planejar a minha semana? 

Sete dicas para sete dias incríveis!



orientou, ainda terá o prazer de apreciar algo feito por você e ter mais 
tempo para cumprir outras tarefas.

4. Reserve no mínimo 15 minutos para estimular seus 5 sentidos. Pode 
ser ouvindo uma música na essência (Sim, ritmo, melodia e o que ela 
promove no seu corpo), observando as tonalidades do céu, mesmo 
que nublado, sentindo o cheiro gostoso do café ou da pessoa que 
ama, percebendo a sensação que a água quente do seu banho te traz 
e experimentando algo que nunca provou antes, sem pré conceitos e 
julgamentos.

5. Use menos os verbos no futuro e mais no presente. Por exemplo: eu 
gostaria de eliminar 5kg por quero eliminar 5kg, eu faria de tudo para 
entrar naquela calça 40 por eu faço de tudo, de forma correta e saudável, 
para entrar naquela calça 40.

6. Pratique a compaixão e empatia. Coloque-se no lugar do próximo 
e tente entender o porquê de ele agir daquela forma e/ou quais são 
as necessidades dele. Obs: ao agir, todas as pessoas possuem uma 
intenção positiva no mapa mental delas, como possuímos mapas 
mentais diferentes nem sempre vemos a intenção do outro como positiva 
(mesmo que para ele seja). Isso ajuda a manter o foco.

7. Mude crenças que não te trazem nenhum sentido, se preciso for 
busque ajuda, se cuidar não é vergonha.



Você é daqueles (elas) que chega em 
casa depois de um dia exaustivo de 
trabalho, abre a geladeira e se pergunta: 
“O que eu vou comer?”

O que eu vou comer hoje? 

Para aqueles dias que bate a 
preguicinha...

Realmente as únicas coisas que pensamos ao chegar em casa são: 
banho e cama. 

Então, segue a dica de um lanche simples, versátil e super prático, nele 
eu usei:

•	1 disco de pão integral do tipo tortilla (e aí vai do tamanho da sua fome e 
da porção que a nutricionista estabeleceu para você, lembrando que em 
1 disco de 40g, temos aproximadamente: 114kcal, 18g de carboidratos, 
3.4g proteína, 3.2g de gorduras totais, 2.7g de fibras, 181mg de sódio);



•	2,5 colheres de sopa cheia de frango desfiado, com cream cheese light, 
misturado com castanhas.

•	Esquentei na frigideira sem óleo, coloquei o recheio e tostei dos dois 
lados.

Você pode usar o que quiser para rechear (prefira: queijos brancos, 
atum, salmão defumado, legumes, folhas, entre outros) e fazer uma bela 
salada para acompanhar. 

Mas atenção, essa é uma ALTERNATIVA para aqueles dias corridos, 
NADA substitui a tradicional comida caseira e mais natural possível.

UMA VEZ OU OUTRA faz bem sair da rotina.



Quem tá de “dieta” NÃO precisa se isolar do mundo e dos prazeres da 
vida social, isso é loucura e neura.

Para ajudar a atingir seu objetivo sem prejudicar tanto sua jornada, 
confira essas 5 Dicas infalíveis que sugiro a vocês:

1. Prepare-se: se você é mulher e está no ritual “com que roupa eu vou”, 
faça um pequeno lanche entre experimentar uma “blusinha” e outra. Pode 
ser um punhadinho de castanhas, palitinhos de cenoura, bolachinhas de 
arroz integral, alguma fruta com chia, linhaça, aveia. O ideal é que sejam 
alimentos que CONSIGA mastigar bastante, para estimular seu cérebro 
a entender que está saciado e claro um estômago cheio produz menos 
grelina, “hormônio da fome”, com consequente diminuição do apetite. 

Cinco dicas infalíveis para comer fora 
sem culpa! 

Porque você não precisa se isolar para 
ser saudável e feliz!

Se for homem, entendo que não 
passam por esse ritual, mas após 
os 5 minutos que levam pra se 
arrumar dá pra fazer o lanchinho 
também.

2. Chegando no local, se seus 
amigos, amores, parceiros, 
família não tiverem chegado 
ainda, procure pedir um suco ou 
uma água, não precisa iniciar “os 
trabalhos” logo de cara. Coma 
e beba com todos, além de ser 



chique ainda te ajuda a ficar mais esbelto, uma vez que a ingestão 
calórica será menor.

3. Caipirinha vai ser o drink da vez? Ok então vamos pedir sem açúcar 
e/ou com adoçante (ajude-se e tenta não pedir de limão também né?) 
Parece hipocrisia, mas é uma dica para reduzir calorias da noite também. 
Evite pedir drinks com muitas frutas misturadas e cheios de creme de 
leite ou leite condensado.

4. Yes, nós amamos batatas fritas, claro quem não gosta? Mas espere 
todos se servirem, não precisa ir com “fome” ao pote, até porque 
nesse momento você já seguiu todas as dicas da nutricionista e estará 
satisfeito. Com essa sensação instalada, pra quê comer além da conta? 
Entenda seu corpo e pense nisso. Se for numa churrascaria e/ou rodízio 
japonês inicie sempre com saladas bem coloridas e temperadas com 
azeite de oliva, vinagre e sal. 

5. DICA DE OURO: se você for à algum barzinho e/ou consumir bebidas 
alcoólicas é IMPORTANTE (anota isso com caneta verde limão) que 
intercale a dose com ÁGUA, vamos nos hidratar e principalmente ajudar 
o nosso fígado metabolizar todos os excessos.

Curta, aproveite consciente e moderadaMENTE!
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