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Isolamento Social
5  D I C A S  P A R A  M A N T E R  O

F O C O  N A  D I E T A  

Preste atenção nas suas escolhas e aprenda a diferença entre
fome e vontade. Se você quer comer um bolo e nada o
substitui – acredite isso é vontade e não fome! A fome pode
ser qualquer alimento que supra a minha necessidade, a
vontade é o bolo e somente o bolo. Entendeu?

Estabeleça metas realistas relacionadas à qualidade da sua
alimentação e ao controle do seu peso. Trace uma meta final,
mas coloque várias pequenas metas no caminho, isso te
mantem motivado. Não proponha dietas radicais: uma das
falhas mais graves que você pode cometer é cair na armadilha
de uma dieta radical. Planos alimentares radicais, além de
não garantirem a manutenção dos resultados corporais a
longo prazo, desmotivam.

Tenha em casa alimentos saudáveis e elimine alimentos
processados.

Descasque mais e abra menos!

O que mais escuto no consultório é que as pessoas não têm
tempo para fazer uma dieta saudável, e agora? Qual será a sua
desculpa? Aproveite o tempo em casa e vá para a cozinha,
teste receitas, faça desse momento um prazer e ganhe muito
mais sa1úde.

    Um dos maiores desafios nesse período de isolamento é
manter o foco na dieta, ficar em casa ocioso, preocupado e
angustiado é um agravante para a nossa saúde. 
 
        Mas nutri, como manter o foco com tudo isso? Vou tentar te
ajudar com 5 dicas simples mas muito eficientes:
 

 

 

 

 

  
       Agora prepare uma receita bem saudável e compartilhe com a
nutri. 

 Beijo à distância, fique em casa e até breve!
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    Olá, você também está sentido fome o tempo
todo? Ficar em casa, com tantas incertezas e
preocupações aumenta a vontade de comer, certo?
Para te ajudar, você precisa entender que a sua dieta
tem que ser sacietogênica, ou seja, você deve comer
alimentos que gerem saciedade. 
 

Mas como fazer isso? Como consigo fazer dieta e não

sentir fome? Será possível?

    Uma dieta rica em fibras e gorduras solúveis
favorece o controle da ansiedade e promove
saciedade. Inclua na sua dieta alimentos integrais,
castanhas, amêndoas, frutas secas, abacate, batata
doce, mandioca, azeite de oliva, peixes e ovos.

    Sim é possível, e não precisamos recorrer as
milagrosas cápsulas de regime. Os alimentos e
alguns suplementos conseguem de maneira
extremamente eficiente, promover saciedade com
qualidade e ainda fornecendo uma série de
benefícios nutricionais.

     As fibras solúveis, presentes nas cascas das
frutas, em vegetais folhosos (rúcula, alface,
agrião) e nos legumes, são responsáveis pela
sensação de saciedade. Ao caírem no estômago,
elas absorvem água e aumentam o tamanho do
bolo alimentar. Essa reação emite o sinal de
satisfeito ao cérebro e ajuda a reduzir a
compulsão alimentar, ou seja, a vontade de
comer mesmo quando a fome já foi saciada.

   Vamos começar pelo mais simples: frutas e
verduras folhosas, além dos benefícios que vocês já
sabem no quesito vitaminas e minerais, elas ajudam
a controlar a compulsão pela comida. Isso mesmo,
elas nutrem e reduzem a vontade de comer tudo o
que você tem na geladeira e no armário,
principalmente as 18hrs – agora você conseguiu se
visualizar, né?!

    As fibras promovem um efeito imediato de
saciedade, mas se você quer manter a
saciedade ao longo do dia, obrigatoriamente
tem que inserir na dieta as gorduras boas. Essa
gordura amiga te mantém focada e longe das
armadilhas dos beliscos. Entenda como isso
acontece: quando a gordura solúvel chega ao
intestino, estimula a produção de um hormônio
gastrointestinal que manda sinal de saciedade
para o cérebro, o detalhe é que esse processo é
lento, e por isso o efeito inibidor do apetite, é
sentido ao longo do dia.

       A dieta fracionada, comer várias vezes ao
dia em pequenas quantidades e, comer devagar
são comportamentos fundamentais para o
cérebro conseguir perceber a saciedade. Alguns
suplementos também podem ajudar no
processo como o glucomannan, o psylium, o
slendesta, a faseolamina, a casseolamina, o
colágeno entre outros. Procure um nutricionista
para saber qual ativo é ideal para você. Manter
a saciedade é a chave para sair do isolamento
em paz com a balança e de bem com a saúde. 
 

Fique em casa, alimente-se bem e até breve!

 

DIETA DA SACIEDADE



Aos professores
N U T R I Ç Ã O  N O  P E R Í O D O  D E

I S O L A M E N T O  S O C I A L

Olá professores, tudo bem?
Nesse período de isolamento sabemos que vocês
estão trabalhando muito, poucas horas de sono e
muitas preocupações. Vou tentar ajudar vocês com
dicas de alimentos que melhore a cognição e
aumente a concentração.

   Quando falamos em cognição e concentração, falamos
em cérebro e para garantir que esse órgão funcione a todo
vapor, precisamos consumir frequentemente alguns
nutrientes.   Entre eles estão ácido graxo ômega 3, o ácido
fólico (ou vitamina B9), a vitamina C e a vitamina E (ambas
com forte ação antioxidante) e os fosfolipídios.

   Ok, nutri! Mas onde encontro esses nutrientes?
Vamos lá, separei uma lista com alimentos que não
podem faltar na sua dieta para garantir a eficácia
do cérebro. Além de terem papel protetor,
retardando seu envelhecimento, eles ainda ajudam
você a tirar o melhor da sua memória, cognição e
capacidade de se manter focado.

   Sementes, grãos e folhas verdes são ricos ainda em outro
grupo importantíssimo: os sais minerais (zinco, selênio,
ferro e fósforo), fundamentais para que o sistema nervoso
se comunique adequadamente.



•  NUTRIÇÃO  •

ALIMENTOS NECESSÁRIOS

FRUTAS VERMELHAS BRÓCOLIS CACAU
Morango, cereja, mirtilo, goji berry, açaí
e outras frutinhas vermelhas, conhecidas
como berries, são ricas em antioxidantes
e anti-inflamatórios, relacionados com o
retardo do envelhecimento celular.

Esse legume é uma excelente fonte de
vitamina K, conhecida por fortalecer
nossa capacidade cognitiva, melhorando
nossa habilidade de raciocínio e
aprendizagem. Tem papel importante na
manutenção da função cerebral e em
manter a memória afiada.

Além de ser rico em ferro, fibras e
magnésio, é fonte de flavonoides, que
aumentam a circulação sanguínea
cerebral. O resultado é uma melhora
das funções cognitivas, na memória e
até no humor. Mas vale lembrar que
cacau e chocolate são duas coisas
diferentes. Faça escolhas certas e
evite brigar com a balança - Dica da
nutri: chocolate acima de 65% cacau!

CAFÉ CÚRCUMA OU AÇAFRÃO ESPINAFRE
Possui duas substâncias importantes:
cafeína e antioxidantes. Essas
substâncias deixam o cérebro em
estado de alerta, o que melhora
bastante a concentração e o processo
de aprendizagem. Para melhorar sua
capacidade de foco, basta consumir
uma xícara grande de café pela
manhã.

O principal ingrediente ativo deste
tempero é a curcumina, uma substância
que turbina a memória e estimula a
neurogênese (processo de formação de
novas células cerebrais). A substância
consegue ainda reduzir inflamações do
cérebro, uma das causas primárias do
Alzheimer.

O vegetal é uma importante fonte
de nitratos, compostos que
aumentam a circulação sanguínea
no cérebro, melhorando sua
performance.



•  NUTRIÇÃO  •

ALIMENTOS NECESSÁRIOS

FOLHAS VERDES LINHAÇA SOJA
Esses vegetais são ricos em vitamina K e
antioxidantes, mas é uma substância
chamada luteína que parece ter um
importante papel na preservação da
capacidade cognitiva. Segundo alguns
estudos, ela é capaz de proteger os
neurônios, retardando seu
comprometimento natural – o que
resulta em funções cerebrais melhores.

A linhaça é fonte de ômega-3, um
ácido graxo importantíssimo para o
bom funcionamento cerebral. Além
de melhorar o humor, ele catalisa
nossa capacidade de
aprendizagem.

Além de ter ômega 3, a soja é rica
em lecitina, um fosfolipídio que
participa da recuperação das
estruturas do sistema nervoso e da
memória.

MACA PERUANA OLEAGINOSAS SEMENTE  DE  ABÓBORA
Essa raiz é mais comumente encontrada na
forma de pó. Ela é conhecida por ajudar no
controle da ansiedade, variações de humor e
até mesmo na depressão. Há alguns relatos
de que é capaz de aumentar a energia
cerebral e o foco.

Contém nutrientes essenciais para o
funcionamento pleno do cérebro, como a
vitamina E, que previne o declínio da nossa
capacidade cognitiva. Também são ricas
em ômega3 e em antioxidantes. O consumo
moderado e rotineiro favorece uma
melhora da memória e protege o cérebro
contra a ação de radicais livres.

Riquíssima em zinco, um mineral valioso
para melhorar a capacidade de memória e
nossa capacidade cognitiva. Também
possui níveis consideráveis de magnésio,
que tem papel essencial no processo de
aprendizado.



•  NUTRIÇÃO  •

ALIMENTOS NECESSÁRIOS

GRANOLA ABACATE
É uma ótima escolha para a primeira refeição do
dia de quem terá uma manhã que exige foco e
alta capacidade de aprendizagem. Isso porque o
cereal é rico em carboidratos de baixo índice
glicêmico, que fornecem energia para o cérebro
funcionar bem, e em selênio, um importante
mineral que atua na capacidade de raciocínio.

A fruta é rica em gorduras monoinsaturadas, que
fazem bem ao sistema cardiovascular e combatem
problemas como colesterol alto. Assim como todo
o corpo, o cérebro também depende de uma boa
circulação sanguínea para funcionar bem.

BROTO DE  FE I JÃOFRUTAS AMARELAS
Muito presente na culinária japonesa, o broto de
feijão é fonte de inositol, uma vitamina do complexo
B que atua diretamente no funcionamento do
cérebro. Esse nutriente atua na produção de
serotonina, que, entre outras funções, ajuda no
estado de vigília do cérebro e nas funções
intelectuais.

Laranja, Abacaxi, Caqui, Damasco, entre outras
frutas amarelas, são ricos em vitamina C, um
antioxidante natural que preserva a saúde do
cérebro. Os carotenoides responsáveis pela cor
das frutas também previnem o envelhecimento
precoce e melhora a capacidade de renovação das
células cerebrais.


