
Alimente-se com Sabedoria! 
 

A reeducação alimentar não consiste em deixar 

de comer tudo o que gosta e passar a comer 

somente frutas, verduras, legumes e alimentos 

light. Muito pelo contrário, é aprender que você 

pode comer tudo, mas sem exageros e de forma 

equilibrada. 

CONSUMA MAIS 

 Água e sucos de frutas naturais, sem 

açúcar; 

 Frutas, verduras e legumes; 

 Carnes magras, peixes ou aves grelhadas, 

cozidas ou assadas; 

 Cereais, pães e biscoitos integrais. 

CONSUMA MENOS 

 Refrigerantes e sucos industrializados, 

 Pirulitos, balas, chicletes e chocolates, 

 Frituras e alimentos gordurosos (salgados 

fritos, batata frita, maionese), 

 Salgadinhos tipo chips e biscoitos 

recheados, 

 Alimentos enlatados, salsicha, linguiça e 

outros embutidos. 

DICAS PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL 

 
 Procure realizar todas as refeições, evitando 

assim longos períodos sem se alimentar. Isto 

moderará seu apetite. 

 Não exagere! Após começar sempre é difícil 

parar de comer. 

 Prefira massas e cereais integrais. 

 Reduza a velocidade de comer, mastigando 

bem os alimentos. 

 Evite frituras e alimentos gordurosos. Prefira 

as preparações cozidas, assadas ou grelhadas. 

 Consuma verduras, legumes e frutas. 

 Beba bastante água. 

 Faça exercícios físicos regularmente. 

 

EVITE 
 

 Longos períodos sem se alimentar. 

 Sal em excesso. 

 Bebida alcoólica. 

 Doces e chocolates. 

 Carne vermelha em excesso. 

 Massas, batatas, arroz em grande quantidade. 

 Gorduras e frituras em excesso. 

TÉCNICAS DE ESTILO DE VIDA 

 
 Aumente sua percepção da fome evitando 

alimentação automática. 

 Identifique o que desencadeia sua fome. 

 Não faça nada diferente enquanto come (ver 

TV ou ler jornal, por exemplo). 

 Alimente-se em local adequado, sentado.  

 Não coma em pé ou andando. 

 Use uma lista durante as compras e não faça 

compras em jejum ou com fome. 

 Mantenha alimentos saudáveis à vista e 

alimentos problemáticos fora da visão. 

 Não coloque as travessas na mesa durante a 

refeição. 

 Compre alimentos que requeiram preparo. 

 Coma uma porção de cada vez e saia da mesa 

após alimentar-se. 

 Prepare-se com antecedência para eventos 

especiais e situações que poderão colocar seu 

emagrecimento em risco. 
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