
                                       PREFÁCIO 

Levando em consideração as várias requisições provindas 
principalmente de grupos e comunidades de mídias sociais e suas 
necessidades, resolvi escrever esse livro. Reuni em suas páginas, 
algumas das maiores dúvidas e questionamentos sobre reeducação 
alimentar e emagrecimento. Resultado de uma pesquisa criteriosa 
realizada ao longo de mais de 6 meses e compilação de conteúdos 
testados e aprovados de diversas fontes, como: sites de nutrição, 
cursos, palestras, vídeos, parcerias e aconselhamentos de 
nutricionistas e experiências próprias. Projetado para ser um guia 
prático de referência e consultas. Que ele seja um ponto de partida 
e um material de muita ajuda rumo ao objetivo de todos aqueles 
que desejam conquistar a boa forma ou necessitam perder peso de 
forma saudável, consistente e duradoura.

Dados da autora: Carioca, Administradora,   
Empreendedora digital, Escritora de conteúdos 
para mídias sociais. Trabalho atuante de mais de 
15 anos no ramo da beleza, como empresária, 
consultora e ministrante de cursos. Pesquisadora 
nas áreas da saúde e coach atual de beleza e boa 
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          ALIMENTOS QUE AJUDAM A EMAGRECER 

1- FOLHAS VERDES Folhas verdes como alface, rúcula e couve 
apresentam quantidades muito baixas de calorias. Além disso, 
fornecem uma grande quantidade de fibras, que provocam sensação 
de saciedade e aliviam a retenção de líquido pelo corpo; 

2- AZEITE Rico em gorduras poli-insaturadas, as chamadas gorduras 
do bem, o azeite ajuda a emagrecer, reduzindo a dor causada pela 
fome. Possui ainda o ácido oleico, responsável pela quebra de 
gorduras em excesso no corpo; 

3- FEIJÃO Os grãos de feijão são alimentos saudáveis que contêm 
excelentes doses de proteínas e fibras, apresentando poucas 
calorias e fornecendo energia de consumo lento. Dessa forma, 
garantem saciedade e nutrição adequada; 

4- AVEIA Ingerir aveia pela manhã é um excelente modo de 
fornecer ao corpo uma dose de energia de consumo lento, o que 
contribui para diminuir a fome ao longo do dia todo. Trata-se de um 
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ótimo alimento para quem busca emagrecer comendo menos ao 
longo do dia; 

5- CHÁ VERDE Os antioxidantes do chá verde são capazes de 
aumentar a velocidade da queima de gorduras e calorias. Seu 
consumo diário pode contribuir para o emagrecimento; 

6- VINAGRE DE MAÇÃ O vinagre de maçã mata bactérias hostis ao 
organismo, garantindo um trato digestivo saudável. Além disso, 
também é capaz de diminuir a retenção de líquido pelo corpo; 

7- SOPAS As sopas, desde que não sejam muito calóricas nem 
aquelas de pacote industrializadas, são alimentos saudáveis para 
emagrecer. Ao comer uma pequena porção de sopa antes de cada 
refeição, acaba-se comendo menos do que se comeria 
normalmente; 

8- PURÊS Acrescentar purês de vegetais à dieta é um bom meio de 
aumentar o consumo de alimentos saudáveis e de reduzir a vontade 
de ingerir outros alimentos bem mais calóricos;

 9- CHOCOLATE AMARGO Ingerir chocolate amargo entre as 
refeições é um bom modo de evitar lanches calóricos e, além disso, 
provoca diminuição do apetite. Obs.: Não troque por chocolate ao 
leite, já que a diferença na taxa de açúcar faz a diferença; 

10- TOMATE O tomate, além de anti-inflamatório, é capaz de reduzir 
a resistência à leptina, um importante hormônio que regula o 
metabolismo e o apetite. Dessa forma, é uma excelente fonte para 
emagrecer; 

PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO, ADQUIRA O EBOOK SEGREDOS 
DA BOA FORMA
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                SUBSTITUIÇÕES QUE EMAGRECEM

Com algumas trocas simples de alimentos, e também saborosas, 
você pode economizar calorias sem deixar de lado o prazer de 
comer as coisas que gosta: 

1. Queijos amarelos, tipo parmesão, prato por queijos brancos, 
cottage, ricota;

2. Manteiga por requeijão light;

3. Leite integral por leite desnatado;

4. Pão francês por pão integral light;

PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO, ADQUIRA O EBOOK SEGREDOS 
DA BOA FORMA

6



    ALIMENTOS QUE VOCÊ PODE COMER À VONTADE     
SEM ENGORDAR

Com certeza você irá torcer a cara para algum deles. Normalmente 
também não são consumidos sozinhos. Mas procure encontrar 
uma forma de incluí-los em sua dieta diária, mesmo que 
misturados a outros alimentos!

1- Aipo (quase 0 calorias. Pode ser incluído em shakes);

2- Rúcula;

3- Ovos;

4- Qualquer folha verde (espinafre, almeirão, agrião e etc.);

PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO, ADQUIRA O EBOOK 
SEGREDOS DA BOA FORMA
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  EMAGRECIMENTO COM TERMOGÊNICOS NATURAIS

As substâncias termogênicas contidas em certos alimentos têm a 
capacidade de aumentar a temperatura corporal, acelerando o 
metabolismo e aumentando a queima de lipídios. Isto ocorre, pois a 
termogênese é um processo regulado pelo sistema nervoso e 
interferências neste sistema podem ajudar no controle do 
emagrecimento e obesidade. Desta forma, ao consumir algum 
produto que tenha esta característica, a perda de peso pode ser 
alcançada. Mas observe que sozinhos eles não têm poderes 
mágicos! Se não forem associados a atividades físicas frequentes e 
uma alimentação equilibrada, não têm efeito no seu organismo.

PRINCIPAIS ALIMENTOS TERMOGÊNICOS:

•Cafeína: Esta é uma substância vegetal estimulante, capaz de 
atravessar a barreira do nosso cérebro e promover diversos 
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benefícios como o aumento da disposição e energia, diminuição 
da fadiga, melhora da performance esportiva, além do efeito 
termogênico;

•Canela: Também aumenta o metabolismo basal e possui alto 
teor de cálcio mineral, substância importante para o 
emagrecimento. Polvilhada por cima de frutas 
(aproximadamente uma colher de chá rasa), contribui para o 
emagrecimento. Outra boa alternativa, é adicioná-la a bebidas 
quentes como leite, café ou chás;

•Chá de hibisco:Tome um litro por dia, sendo que, para um litro 
de água, deve-se usar uma colher de sopa da flor;  

    PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO, ADQUIRA O EBOOK 
SEGREDOS DA BOA FORMA
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                                   RECEITAS 

Salada de espinafre e queijo branco: 

Esta salada tem um quê de sofisticada, mas é muito simples de fazer 
e deliciosa. 

Em uma tigela, pique 100 gramas de queijo branco light e tempere 
com orégano e manjericão secos. Reserve. Na tigela em que for 
servir, encha bem o fundo com folhas de espinafre baby (rico em 
ferro), pique um pouco de pimentão amarelo e raspe por volta de ¼ 
de cenoura crua (rica em fibra e ajuda a saciar). Adicione o queijo e 
coloque um pouco de tomate seco para um sabor a mais. Azeite 
pode ser uma ótima pedida para temperar esta salada. 
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Salada de frango ao curry: 

Para quem gosta de saladas para emagrecer um pouco mais 
temperadas, esta é uma boa opção. Grelhe meio peito de frango e 
desfie. Reserve. Em uma tigela, utilize alface (ou outra folhagem de 
sua preferência) e pique meio tomate. Em uma outra tigela, misture 
uma xícara de iogurte natural desnatado, meia xícara de uvas 
cortadas (Itália ou uva-rubi) ao meio, 2 colheres de chá de curry em 
pó e um pouco de sal. Jogue o frango nessa mistura e depois 
coloque por cima da verdura. 

Salada de brócolis: 

Um dos melhores ingredientes para você acrescentar nas saladas 
para emagrecer é um brócolis. Este legume pertence à classe dos 
superalimentos, o que quer dizer que ele tem muitos nutrientes. 
Utilize 400 gramas de brócolis cozido e misture cenoura (crua), 6 
tomates-cereja grelhados e temperados com orégano. Por fim, 
adicione um ovo cozido cortado em fatias. 

Salada de atum light com folhas verdes

Ingredientes:

• 2 xícaras de chá de de alface americana; 
• 2 xícaras de chá de agrião; 
• 1 lata de atum light escorrido; 
• cebolinha a gosto; 
• coentro a gosto; 
• salsa a gosto; 
• 3 colheres de sopa de azeite extra-virgem; 
• sal a gosto; 
• sumo de 1 limão

Modo de preparo: 
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Misture as folhas com o atum em uma vasilha grande. Adicione os 
temperos e sirva a seguir.

Mousse de manga 

Ingredientes 

• 4 claras 
• 1/4 de xícara (chá) de água quente 
• 4 colheres (sopa) de adoçante em pó diet 
• 1 envelope de gelatina em pó sem sabor 
• 1 xícara (chá) de creme de leite light 
• 1 xícara (chá) de leite desnatado 
• 1 xícara (chá) de suco de manga 

Modo de fazer:

1. Junte o adoçante e o leite, em uma panela.
2. Deixe em fogo médio e vá mexendo até que fique mais 
consistente.
3. Dissolva a gelatina na água.
4. Retire a panela do fogo e junte o creme de leite, o suco de manga 
e gelatina já dissolvida.
5. Bata as claras em neve e junte aos demais ingredientes de modo 
delicado.
6. Coloque em taças e deixe gelar de duas a três horas.

PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO, ADQUIRA O EBOOK SEGREDOS 
DA BOA FORMA
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                  SUCOS PARA EMAGRECER 

Suco 1

Ingredientes 

• ½ maçã 
• 04 folhinhas de hortelã 
• 200 ml de água de coco 
• ½ beterraba pequena 
• 01 pepino pequeno descascado 
• 01 cenoura pequena 

Esse suco é rico em fibras, o que é ótimo para diminuir a fome. Além 
disso, os ingredientes presentes no suco ajudam a melhorar a 
circulação sanguínea. Para se beneficiar de todas as propriedades 
do suco você não deve coá-lo. 

PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO, ADQUIRA O EBOOK SEGREDOS DA BOA FORMA
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  EXERCÍCIOS QUE AJUDAM A EMAGRECER MAIS        
RÁPIDO 

Os exercícios físicos são essenciais para aumentar a queima de 
gordura, fortalecer os músculos e evitar a flacidez. Se você deseja 
emagrecer 1 kg de gordura por semana, isto é, 4 kg de pura gordura 
por mês, deverá realizar algum exercício que queime, 
aproximadamente, 600 calorias por dia, 5 vezes por semana, além 
da musculação diária. Para alcançar a queima calórica pretendida, 
deve-se realizar o exercício durante 1 hora e manter a frequência 
cardíaca dentro do ideal, que deve ser de, aproximadamente, 80% 
da sua capacidade máxima. PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO, 
ADQUIRA O EBOOK SEGREDOS DA BOA FORMA
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Problemas e soluções:

Por que não emagreço?

1. O metabolismo está muito lento

Quando isso acontece, torna-se mais difícil queimar calorias. Há um 
exame, chamado calorimetria indireta, que pode comprovar se o 
metabolismo mais lento é que está atrapalhando o emagrecimento;

Solução: Atitudes que ativem a queima de gordura podem ajudar: 
fracionar as refeições ao longo do dia, cada uma em pequenas 
porções; fazer exercícios aeróbicos, para acelerar a frequência 
cardíaca, e musculação, para aumentar a massa magra; incluir 
alimentos termogênicos no prato, como gengibre e canela, que 
elevam a temperatura do corpo e estimulam o metabolismo. 

GOSTOU? PARA LER O CONTEÚDO COMPLETO COM MAIS DE 140 
PÁGINAS; TER ACESSO A ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE; TER 
ACESSO A RECOMENDAÇÕES DE PROGRAMAS EXCLUSIVOS DE 
NUTRICIONISTAS (COM ACOMPANHAMENTO ONLINE) E DE 
EDUCADORES FÍSICOS, ALÉM DE GANHAR UMA CONSULTORIA DE 
MOTIVAÇÃO E PARA TIRAR DÚVIDAS POR 2 MESES, ADQUIRA O 
EBOOK SEGREDOS DA BOA FORMA!
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LINKS RECOMENDADOS: 

• www.momentobelezaonline.com (blog Momento Beleza Online)

• www.segredosdaboaforma.com (blog Segredos da Boa Forma)

• http://facebook.com/momentobelezaonline (conteúdos sobre  
   beleza, saúde e boa forma no facebook)

 Ajuda/Contato com a escritora: 

• Messenger Fan Page Momento Beleza Online 

• Email: contato@segredosdaboaforma.com

• Skype: Adriana Bicalho 

• WhatsApp: 21-999737250
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