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XVII 

COMO ORGANIZAR UM CARDÁPIO 

BASEADO EM NUTRIENTES, GLICEMIA, 

CALORIAS E GORDURAS? 

Está claro que o alimento ideal seria aquele que 
tivesse todos os nutrientes, com o menor índice glicêmico, a 
menor carga glicêmica e a quantidade certa de calorias. Isto é 
impossível! Devemos compor nossa alimentação com uma 
ampla variedade de alimentos levando-se em conta todos 
estes itens, para, sabendo escolher bem, poder repor de 
maneira eficaz todas as nossas necessidades, de preferência 
sem engordar e sem nos prejudicar ou ficar em falta de alguma 
substância essencial. Para tanto, vamos dividir os alimentos 
nos mais diversos grupos alimentares e posteriormente 
estudá-los um a um. 

GRUPO DE ALIMENTOS SEM RESTRIÇÃO 

Deste grupo fazem parte os alimentos vegetais, 
ricos em água orgânica, minerais, vitaminas, fibras, fitatos, 
bioflavonóides e pigmentos vegetais. São os alimentos que 
mais se aproximam do que desejamos como ideais. São 
repletos de nutrientes, têm baixos índices glicêmicos e carga 
glicêmica, pouco ou médio índice de calorias e praticamente 
zero de gorduras. Este grupo é composto pelas frutas, 
verduras e legumes. Podem ser usados com mais liberdade, 
em maior quantidade e, nas refeições, são a grande saída 
para a saciedade. São os alimentos deste grupo que 
desintoxicam nosso organismo, contêm quase todas as 
substâncias antioxidantes que protegem as nossas células, e 
nossos órgãos, tonificam nossa pele, aumentam 
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nossa imunidade e desaceleram nosso envelhecimento 
dando maior proteção contra as doenças degenerativas que 
nos atacam, em especial as que aparecem com o passar 
dos anos. As pessoas que fazem uso diário e abundante 
deste grupo de alimentos conseguem, com maior facilidade, 
juntamente com outros cuidados adicionais, também perder 
e manter peso. Estes são os alimentos naturais e 
naturalmente ricos em nutrientes e em saúde. 

GRUPO DE ALIMENTOS DE BAIXA RESTRIÇÃO 

São deste grupo as leguminosas, como o feijão 
e a soja e seus derivados sem gordura, o grão de bico, as 
lentilhas, ervilhas, as sementes e os cereais. Alimentos 
vegetais ricos em nutrientes e fibras, com vitaminas e 
minerais, bioflavonóides que, além de tudo isto, também têm 
em sua composição importantes proteínas e carboidratos 
bons, que não podem deixar de compor nossa alimentação 
diária, mas sem exageros. São excelentes fontes de 
energia, sem serem muito calóricos e sem desequilibrarem 
o mecanismo da liberação fisiológica e modulada da 
insulina. Possuem baixo índice glicêmico e carga glicêmica 
e algum índice de gorduras, entretanto gorduras boas, que 
aumentam nossa proteção cardiocirculatória e ainda 
regeneram a parte lipídica de nossas membranas celulares. 
São indispensáveis para, juntamente com as verduras, 
legumes e frutas, ajudar no mecanismo fisiológico do 
equilíbrio estrutural e funcional de nosso organismo, 
balanceando de uma maneira positiva o nosso sistema 
oxidante e antioxidante. Podem e devem ser usados, pois 
são indispensáveis em nossa dieta do dia-a-dia sem muita 
restrição. Podemos afirmar, sem medo de errar, que mais 
de sessenta por cento de nossa dieta, estaria adequada se 
englobasse estes dois primeiros grupos de alimentos. 
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GRUPO DE ALIMENTOS COM RESTRIÇÃO MÉDIA 

Fazem parte deste grupo os alimentos ricos em 
proteína animal e alguns em proteína vegetal, mas que se 
apresentam sempre acompanhado de gorduras. São as 
carnes em geral, leites, queijos, iogurtes, ovos, castanhas, 
amêndoas e nozes. 

No caso das carnes, leite e derivados, deve-se 
optar pelos que contêm menos gorduras, pois estas são 
gorduras saturadas. As carnes em geral, e principalmente 
as vermelhas, mesmo magras, já vêm com alguma gordura 
saturada embutida em seu conteúdo. Seu uso excessivo na 
alimentação diária não deve ser incentivado, pois o excesso 
tem sido bastante correlacionado não só aos problemas 
cardíacos e circulatórios a que este tipo de gordura saturada 
predispõe, como também a alguns tipos de cânceres, 
sobretudo o dos intestinos. O modo de preparo deste tipo 
de carne também faz uma grande diferença, devendo-se 
evitar as frituras que aumentam muito seu índice de gordura 
total, e as carnes que são feitas tipo churrasco, pois formam 
compostos que são cancerígenos. 

Em relação às carnes dos peixes, já é diferente. 
Possuem uma rica composição de gorduras boas, que, ao 
contrário da gordura animal, só têm sido relacionadas à 
proteção do nosso organismo e à prevenção de várias 
doenças. 

As amêndoas, castanhas e nozes, embora 
sejam compostas de gorduras boas, devem ter seu uso na 
alimentação diária controlado, pois o uso desmedido seria 
prejudicial, principalmente para a perda e manutenção do 
peso. Embora sejam ricas em nutrientes, proteínas vegetais 
e gorduras benéficas, são, contudo, de alto índice calórico. 
Mas não devem ser evitadas. Este grupo é formado por 
alimentos ricos em nutrientes e de baixíssimo índice 
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glicêmico e carga glicêmica, porém de médio a alto teor de 
gorduras e de médio a alto teor calórico, devendo ser usado 
sem abusos e com critérios. 

GRUPO DE ALIMENTOS COM RESTRIÇÃO ALTA 

Neste grupo encontram-se os maus carboidratos, 
os carboidratos geralmente cheios de massa, farinhas, 
açúcar e gorduras em sua composição. É o grupo dos 
alimentos mais abundantes em todas as refeições, e que 
nos trazem muito poucos nutrientes para tantas situações 
de risco. São os carboidratos com alto índice glicêmico e 
alta carga glicêmica, altíssimos teores calóricos em sua 
grande maioria e também em geral cheios de gorduras 
saturadas e as famigeradas gorduras trans. São as massas 
em geral, alimentos prontos e pré-cozidos, pizzas, lasanhas, 
sanduíches, pães, bolos, doces, sorvetes, salgados, e todos 
os outros já vistos acima. Ricos em energia e pobres em 
nutrientes, pouco acrescentam em termos de prevenção, 
proteção e reposição. Compõem o grupo dos alimentos 
altamente engordativos, que alteram significativamente 
nosso equilíbrio metabólico, nunca fizeram parte de nossa 
dieta natural e original e, pelo contrário, geralmente estão no 
cerne da maioria de nossas doenças. 

Por serem os alimentos que mais estimulam e 
viciam o nosso paladar, disponíveis em abundância, 
menos perecíveis, de fácil acondicionamento e também 
economicamente mais acessíveis e de maior rentabilidade 
industrial, têm seu uso sistematicamente incentivado e 
promovido, sendo seus efeitos indesejados minimizados ou 
ignorados. Os alimentos deste grupo devem compor o 
mínimo possível a nossa dieta, pois além de engordarem 
muito, não fazem bem para a saúde e a nutrição. Seu uso 
abusivo só acarretará problemas. 
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GRUPO DE ALIMENTOS COM RESTIÇÃO MUITO ALTA 

São os alimentos que, além de trazerem em sua 
composição uma carga alta de calorias e engordarem muito, 
possuem quase zero de nutrientes. São responsáveis pelo 
desenvolvimento da maioria das doenças degenerativas 
que nos afligem com o passar dos anos e pelo agravamento 
de outras tantas. Deste grupo, fazem parte principalmente o 
açúcar e a gordura "trans" (a gordura hidrogenada vegetal). 
O açúcar, como foi visto, nunca fez parte de nossa dieta 
original e desde quando foi incluído em nossa alimentação 
cotidiana, tornou-se o diferencial negativo entre saúde e 
doença. Conhecido como o alimento de calorias vazias, 
pode-se dizer que é zero em nutrientes, porém rico em 
problemas. Há quem defenda o uso de açúcar mascavo, 
por ser mais natural e por ter traços de alguns nutrientes. 
Entretanto, pode-se afirmar, sem erro, que não se justifica 
seu uso, pois o mecanismo fisiológico dos estragos é o 
mesmo. Em analogia, fala-se que é como a droga: vicia pelo 
prazer e mata pela dependência. 

A gordura trans dispensa comentários. Produzida 
artificialmente para ser mais rentável e menos perecível, só 
poderia mesmo resultar em uma substância altamente tóxica 
para a saúde. Comenta-se que, se exposta ao relento, dela 
não se aproximam nem os insetos. Também deste grupo 
fazem parte a banha, o toucinho, os bacons, torresmos, 
hambúrgeres, carnes vermelhas gordurosas, frituras, 
maioneses e outros alimentos similares. Este grupo alimentar 
é constituído por alimentos altamente calóricos, e embora 
na maioria das vezes de baixíssimo índice glicêmico e de 
carga glicêmica, possuem, em contrapartida, um altíssimo 
índice de gorduras saturadas ou gorduras "trans", cujos 
efeitos nocivos à saúde são cumulativos e impregnantes, 
sobretudo com relação às doenças cardiovasculares e 
circulatórias em geral. Promovem o desenvolvimento da 
aterogênese (arteriosclerose), diabetes   e principalmente 
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a obesidade e aumento da gordura visceral (abdominal), 
além de muitas outras tantas doenças. Vale relembrar que, 
quando estes dois componentes se juntam a algum tipo de 
alimento que contém massa (farinhas), amido ou açúcar, 
todas as suas propriedades nocivas e seu potencial 
engordativo somam-se pela liberação e atuação metabólica 
do hormônio insulina, como já foi explicado anteriormente. 
Estes alimentos contribuem de maneira significativa para a 
maioria dos infartos do miocárdio, tromboses, derrames, 
aumento de pressão arterial, obesidade e diabetes. 

Uma dieta que possa ter em sua composição 
habitual ampla variedade de alimentos, em que sempre 
estejam em muito maior quantidade os alimentos mais ricos 
em nutrientes, alimentos mais saudáveis, menos calóricos e 
portanto menos engordativos, é fundamental. Partindo daí, 
em ordem decrescente, vamos compondo com os alimentos 
menos nutritivos, menos saudáveis e potencialmente de 
maior risco e mais prejudiciais à saúde. Sem dúvida, esta 
seria a dieta mais racional e mais adequada. 

Diante de tudo que já foi amplamente 
demonstrado, com relação aos macro e micro nutrientes, aos 
aspectos nutricionais dos alimentos, à importância de boas 
escolhas para suprir as necessidades e colher os 
benefícios, e aos aspectos negativos e prejudiciais 
relacionados ao descaso com a prevenção e saúde, que 
leva aos maus hábitos alimentares e ao uso inadequado de 
alguns alimentos, fica fácil estabelecer o que podemos 
comer e o que devemos evitar. Para fugir da cansativa e 
velha pirâmide alimentar, vamos estabelecer um novo 
modelo que se acomode num círculo, ao qual podemos 
denominar de: modelo circular da alimentação equilibrada. 

Como já foi colocado, a alimentação certa e de 
saúde, é a mesma em todas as circunstâncias, para todos 
os sexos, todas as idades e na qual as variações são 
mínimas e apenas relacionadas às situações e necessidades 

136 



Dr. Marcos Sandoval Medeiros de Freitas 

específicas. Por exemplo: às vezes, para uma pessoa perder 
peso, pode ser necessário suprimir um ou alguns alimentos 
que, embora necessariamente não sejam prejudiciais, 
naquele momento e para aquele objetivo específico, teriam 
que ter seu uso mais controlado e restringido. O modelo a 
seguir procura expressar o que mais se aproxima do ideal 
para a alimentação do dia-a-dia e que já seria suficiente 
para nosso equilíbrio de saúde e prevenção de doenças. 
Revitaliza e rejuvenesce nossas células, provendo-as de suas 
verdadeiras necessidades nutricionais (proteínas, gorduras, 
minerais, vitaminas e calorias), com isso diminuindo e 
retardando nosso envelhecimento. 
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Setenta e cinco por cento da nossa ingestão 
alimentar diária deve ser composta pelos alimentos vegetais 
como as frutas, verduras, legumes, leguminosas, sementes, 
grãos, cereais e produtos de cereais integrais, pães integrais, 
amêndoas e nozes. Estes alimentos devem ser a base de 
nossa dieta. São os bons carboidratos, carboidratos de lenta 
digestão, que não desequilibram nosso metabolismo e nos 
fornecem energia de forma contínua. 

1 - São alimentos naturais, riquíssimos em energia vital e em 
água orgânica, que além de hidratar está repleta de vitaminas 
e minerais dos fitatos, bioflavonóides ou, ainda, de boas 
gorduras, as gorduras monosaturadas e poliinsaturadas. 

2 - São de digestão fácil e revitalizam nossa flora digestiva 
e intestinal, tonificando e acelerando os seus movimentos. 

3 - São ricos em fibras que têm função protetora, 
melhorando as funções dos intestinos e formação do bolo 
fecal, diminuindo a absorção de gorduras e eliminando com 
as fezes as substâncias tóxicas e nocivas, 

4 - São essencialmente antioxidantes e aumentam nossa 
proteção contra os radicais livres, melhorando nossas 
defesas e nosso sistema imunológico. 

5 - São os carboidratos bons que nos fornecem energia 
(calorias) de forma modulada e, portanto, duradoura, agindo 
de forma positiva em nosso sistema metabólico, sem 
ocasionarem altos e baixos glicêmicos. 

6 - Em uma pequena parcela, sem excessos, podem compor 
estes setenta e cinco por cento de nossa ingestão diária, 
alimentos derivados de cereais integrais (pão integral, arroz 
integral), cuidando-se para que não contenham em seu 
preparo o colesterol e a gordura trans. Deve, entretanto, ser 
evitado seu consumo à noite e principalmente acompanhado 
por outros alimentos gordurosos. 

138 



Dr. Marcos Sandoval Medeiros de Freitas 

Vinte por cento deste cardápio diário deve ser 
composto de proteínas de origem animal, que são as 
carnes (mamíferos,aves e peixes), produtos lácteos (leite, 
queijos e iogurtes) e ovos. São alimentos de inigualável 
valor protéico, todavia, deve-se procurar sempre ingeri-los 
com pouca gordura e sem frituras. Com relação às carnes, 
principalmente as vermelhas, devem compor nossa 
alimentação como complemento e sem exageros, por ser 
potencialmente nocivo seu uso desmedido, como já foi 
amplamente explicado. 

Os cinco por cento restantes podem ser 
compostos pelo azeite de oliva e óleos vegetais, como o de 
canola. Eles podem ser usados para temperar uma salada, 
por exemplo, ou entrar no preparo de algum outro tipo de 
alimento. 

A seguir, sugestões de dietas saudáveis e 
equilibradas, que podem facilmente ser implementadas no 
dia-a-dia e cumprir com todos os objetivos de uma boa 
nutrição, saúde, bem-estar, vitalidade e prevenção de 
doenças. As sugestões vão desde o mínimo em prevenção e 
alimentação saudável que deve estar presente no cotidiano, 
até como organizar uma dieta saudável para emagrecer. 

"O MÍNIMO" EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DURANTE 
O DIA. 

• 1 e ½ litro de água ao dia, distribuídos por todo o dia. 
• 3 colheres de sopa cheias de aveia ou outro cereal, 

compondo o preparo de algum alimento (com frutas, 
vitaminas, no leite, mingau etc.). 

• 100 gramas de castanhas, nozes ou amêndoas - variar, 
(uma boa medida é uma xícara de chá) 

• 1 banana. 
• 1 laranja. 
• 1 maçã. 
• 1 porção de mamão. 
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- Pode-se e deve-se incluir outras frutas, e variar sempre. 

• 2 copos de suco natural - fresco. 

• 1 tomate. 

• 1 porção de cenoura - de preferência crua. 
• 1 porção de verde (folhas). 
• 1 porção de brócolis. 
• 1 porção de repolho. 
• 1 porção de vagem. 

 

- Pode-se e deve-se incluir outras verduras e legumes e variar 
sempre. O tamanho da porção que se usa fica a critério. 
Deve ser uma farta, variada, colorida e nutritiva salada. 
- Adicionar à salada: soja, grão de bico, ervilha e feijão a 
gosto - variar. 
- Azeite de oliva, extra virgem - 2 colheres de sopa ao dia 
no mínimo. 

 

• 1 ou 2 porções por dia de carne (vermelha, frango ou 
peixe), variando sempre (100 a 120 gramas é a medida 
média por porção). 

• 2 copos de leite semi desnatado ou desnatado. 
• 1 a 2 fatias de queijo branco light. 
• 1 iogurte light ou coalhada. 
• 1 taça de vinho tinto ao dia (opcional). 

*** Tudo isso pode ser distribuído na alimentação do dia-a-
dia de acordo com os hábitos de cada um. Para que se 
obtenham os melhores resultados, deve-se, sempre que 
possível, evitar gorduras, frituras, açúcares, massas de 
farinhas brancas refinadas, produtos defumados e enlatados 
prontos. Se incluir o arroz, que seja o integral e sem exagero. 
Fazer no mínimo meia hora de atividade física por dia. 

Se o objetivo principal for o emagrecimento, 
procurar optar pela alimentação mais planejada, em que a 
disciplina deve fazer parte da conduta, e a determinação 
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tem que estar presente, com muita vontade, durante todo o 
tempo que for preciso para atingirmos os nossos objetivos. É 
necessário lembrar que quem tem tendência para engordar 
traz em sua genética, em maior ou menor grau, este fator 
determinante, tendo portanto que definir para o resto da 
vida um esquema de alimentação saudável, porém sempre 
voltado para contornar esta situação. 

Emagrecer deve ser um objetivo de saúde, 
atitude voltada para a prevenção de doenças, para a melhoria 
da qualidade de vida tanto física, como social e emocional. 
É desaconselhável esta decisão voltar-se para padrões de 
moda, de profissão ou de visão distorcida e, por isso, 
desequilibrada de si mesmo. Ninguém pode se acomodar 
em ser gordo, ter sobrepeso, sabendo que pode mudar e 
melhorar esta condição. Em contrapartida, ninguém deve 
se obrigar a atingir o figurino de determinada atriz, artista 
ou modelo. Devemos emagrecer e não engordar por opção, 
sendo que esta disposição deve estar calcada no respeito e 
cuidados com nossa saúde e nosso bem-estar. Quando nos 
entendermos e nos aceitarmos como somos, é certo que 
os outros também vão nos aceitar e respeitar como tal. Na 
vida e no convívio social, só seremos respeitados se nos 
respeitarmos, só seremos aceitos se nos aceitarmos e só 
seremos amados se também nos amarmos. 

A seguir um esquema de planejamento de 
alimentação que foi elaborado para que, juntamente com 
uma atividade física regular, possa dar os resultados de perda 
de peso, sem deixar de cumprir também com os critérios de 
boa alimentação e reposição adequada de nutrientes. 

CAFÉ DA MANHÃ 

O café da manhã deve ser encarado como nossa 
principal refeição do dia. É esta primeira refeição que vai 
despertar e modular nosso metabolismo, preparando nosso 
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organismo para enfrentar, com muita energia e nutrientes, 
nossa maratona diária. Jamais devemos menosprezar e 
pular esta primeira e importante refeição. Sem ela, nosso 
metabolismo, que já esta lento quando acordamos, fica mais 
lento ainda. Se não for reposta a energia e os nutrientes de 
que precisamos, vamos nos desgastando, e quando 
formos comer, estaremos desequilibrados, esfomeados, 
sem energia e, sem dúvida, iremos fazer péssimas escolhas 
alimentares. Engordaremos dobrado, o que quer que 
comamos, pois estaremos famintos, com o metabolismo 
muito lento, e a informação que ele sinaliza é que precisamos 
acumular ao máximo, pois estamos em penúria, e acumular 
nesta situação nada mais é que engordar, ou seja, estocar 
gordura. Podemos organizar um bom café da manhã, farto e 
rico, como segue abaixo: 

- Sucos e frutas (pode ser salada de frutas ou vitamina de 
frutas). 
- Duas fatias de pão de forma integral ou um pão francês 
(sem o miolo). Pode passar requeijão ou fazer um sanduíche 

com uma fatia de queijo e uma fatia de presunto light finas 

ou com um ovo mexido em um pouco de azeite de oliva. 
- Castanhas, amêndoas ou nozes podem fazer parte de 
nosso café da manhã, numa salada de frutas ou vitamina, 
como também cereais integrais ou aveia (devemos sempre 
variar). 
- Leite ou iogurte desnatado ou semi-desnatado. 
- Café com adoçante. 

ALMOÇO 

O almoço é nossa refeição intermediária e deve 
ser organizada com cuidado, pois tem como finalidade 
continuar mantendo a modulação metabólica, que já foi 
determinada pelo farto café da manhã, e continuar nos 
fornecendo energia e nutrientes: energia para continuar a 
enfrentar as atividades do resto do dia, e nutrientes para 
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manter a nossa saúde bioquímica e fisiológica no dia a dia. 
Para cumprir com esta importante missão e não atrapalhar 
a perda de peso, como no círculo da alimentação que foi 
mostrado mais atrás, esta refeição deve ser composta por 
muitos vegetais e com bastante variedade, mais farta em 
proteínas magras (carnes), com pouco carboidrato de alto 
índice glicêmico e óleos vegetais. 

É um erro, senão um desastre, empanturrar-se 
de comida nesta refeição, principalmente compondo-a de 
maneira inadequada, com muitos carboidratos glicêmicos, 
amidos, gorduras e frituras, muito líquidos (principalmente 
refrigerantes e cervejas), e ainda mais com sobremesas 
açucaradas. Vamos ficar mais lentos, mais sonolentos, 
menos produtivos e às vezes lidar com situações estressantes 
que liberam substâncias que vão nos engordar mais e nos 
prejudicar muito. Um bom modelo para o almoço de quem 
quer estar bem, com saúde, mais dinâmico, e sem atrapalhar 
a perda de peso será visto a seguir. 

- Verduras e legumes à vontade, temperados com sal, limão 
ou vinagre. Pode-se usar azeite de oliva. - Folhas (alface, 
agrião, couve, rúcula, mostarda, espinafre etc.), brócolis, 
couve-flor, tomate, pepino, vagem, chuchu, cenoura, repolho, 
pimentão, cebola, rabanete, palmito. Os legumes podem ser 
cozidos no vapor. Pode-se usar soja, grão de bico, lentilha, 
broto de feijão. 
- Carnes sem pele, de preferência branca (frango ou peixe) 
ou vermelha magra (sem fritar), preparadas grelhadas, 
assadas ou cozidas. Quando cozidos, não usar o molho 
(caldo) do cozimento. É nele que está toda a gordura. 
- Uma concha de feijão (grãos). Se não conseguir evitar o 
arroz, não passe de 3 colheres de sopa (não muito cheias), 
no máximo. 
- De sobremesa prefira as frutas, saladas de frutas, gelatina 
diet ou iogurte light. 
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JANTAR 

Em minha experiência médica, na clínica diária 
por tantos anos, tenho concluído que esta refeição é, 
inquestionavelmente, o grande problema para a maior parte 
das pessoas que querem ter saúde, e principalmente 
emagrecer ou manter peso. Sendo esta a última refeição 
do dia, deve servir apenas para apenas nos fornecer 
nutrientes, ser de baixa carga energética e de baixíssima 
carga glicêmica, muito leve e saudável, tendo em vista que 
devemos estar nos preparando para o repouso e o sono. 
Sendo assim não é nada aconselhável sobrecarregar nosso 
organismo e nosso metabolismo com sal, gordura, massa, 
amido, açúcar, ainda mais considerando-se que, na grande 
maioria das vezes, tudo isto já vem junto a uma grande 
parcela de alimentos. 

Vimos exaustivamente nos tópicos anteriores o 
quanto a alimentação pode ser prejudicial e perigosa se as 
escolhas não forem bem feitas. É nesta hora que critério e 
bom senso não podem faltar. É também nesta refeição que, 
na maioria das vezes, tudo que foi controlado e respeitado 
com muito esforço em relação à dieta alimentar durante todo 
o dia vai por água abaixo e os resultados ficam prejudicados, 
ou pior, deixam de existir. 

É relato comum no consultório que as pessoas 
chegam em casa no final da tarde de um dia de trabalho e 
então de maneira inquietante, ficam procurando o que 
comer sem saber realmente o quê. Querem na realidade, 
algum prazer reconfortante e tentam se afogar em comida 
que possa proporcionar este prazer, para, quem sabe 
assim, amenizar todas as ansiedades, tensões, estresses 
do cotidiano e até as carências afetivas. É a nossa fase oral 
e infantil ainda predominando. O bebê chora, a mãe dá o 
peito ou a chupeta e embala no colo. Esta compulsão se 
torna muito pior se não tivermos feito as refeições regulares 
e de forma adequada no decorrer do dia. Pois aí se juntam 
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a compulsão ansiosa com a fome. E, como se diz, é a fome 
com a vontade de comer. 

O jantar deve seguir um padrão aumentar muito 
leve e frugal, que não fuja muito do que está sendo proposto 
logo abaixo. 

- Repetir o almoço sem o arroz e feijão (verduras e legumes 
no vapor com um bom grelhado magro), ou uma sopa de 
legumes magra, (pode pôr carne), porém sem carboidratos 
tipo massas e farináceos (pães, bolachas, macarrão etc.), 
ou amiláceos (batata, mandioca, arroz etc.) 
- Pode-se comer frutas, gelatina diet, salada de frutas. 
- Pode-se comer mingau de aveia com leite semi-desnata-
tado ou desnatado, com adoçante. 
Se não puder jantar, coma frutas, tome iogurte light, uma 
sopa instantânea, um shake (Porém, evite sempre os "maus 
carboidratos", os carboidratos de alto índice glicêmico). 

ANTES DE DORMIR 

É importante ingerir algum alimento antes de 
dormir. Alimento que seja leve, não descontrole a insulina, 
que não demande uma digestão muito pesada e que seja 
reconfortante e proporcione um acordar na manhã seguinte, 
sem hipoglicemia ou muita fome. Principalmente, que 
amenize nas pessoas compulsivas e ansiosas, que muitas 
vezes chegam até a acordar no meio da noite para comer, 
este impulso tão prejudicial. Nossas mães e avós tinham 
razão quando nos davam aquele leitinho aconchegante e 
saboroso antes de dormir. Repõe cálcio, proteínas e outras 
substâncias nutrientes. Ajuda a nos deixar mais confortáveis 
e equilibrados. 

- Leite (desnatado ou semi desnatado) ou iogurte light ao 
deitar. 
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"No intervalo das refeições principais, coma frutas, castanhas, 

ou barra de cereal light. Beba leite ou iogurte desnatados, 

água de coco e não esqueça de tomar sempre muita água". 

Esta observação anterior é muito importante, 
pois nunca devemos ficar muito tempo sem nos alimentar. 
Poderão acontecer tonturas, suores frios, tremores, dores 
de cabeça, dores de estômago e, com o passar do tempo, 
aparecer gastrites. Além do que, não ter regularidade nas 
refeições e ficar muito tempo sem se alimentar só diminui o 
metabolismo, tornando-o mais lento e menos eficaz, o que 
termina por prejudicar a eliminação de gordura e a perda 
do peso. 
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