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Vamos esclarecer as coisas?
Precisa de nutricionista?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Para montar cardápios e estratégias
alimentares, SIM.
Para comer comida natural, NÃO.
Para receber informações específicas
sobre tratamento (em nutrição, lógico),
de doenças crônicas como diabetes,
hipertensão,
hipercolesterolemia,
esteatose, SIM.
Para reduzir o consumo de farinha e
açúcar, NÃO.
Para fazer jejum programado com
indicação e principalmente objetivo
específico, SIM.
Para comer apenas quando tem fome,
NÃO.
Para calcular o quanto você precisa
comer a fim de ganhar massa magra,
SIM.
Para usar gordura natural (banha de
porco, azeite de oliva, óleo de coco,
manteiga) pra cozinhar, NÃO.
Para
comer
quantidades
prédeterminadas com objetivo de melhorar
a performance esportiva, SIM.
Para retirar da alimentação o máximo
possível de industrializados, NÃO.

Sempre bato nessa tecla aqui, não é porque
você não tem acesso a nutricionista que não
pode comer saudável, o mais natural possível,
apenas quando tem fome, baseando a dieta
em vegetais! Não só pode, você DEVE! Não
é preciso pagar uma consulta para saber
que legumes, verduras, frutas, ovos, carnes
e oleaginosas são a melhor opção para
alimentar o corpo humano! Isso é o básico!
Apenas faça! Sem medo! “
Lara Nesteruk, Nutricionista, no Instagram

Esta Apostila foi desenvolvida por mim,
Juciane E. de Paula, para ajudar, com linguagem
simples, acessível e exemplos práticos,
pessoas iniciantes no Estilo Comida de Verdade
com estratégia Low Carb, que estejam enfrentando
a patologia de Resistência à Insulina e/ou suas
possíveis consequências.
A proposta do material é ser um apanhado de
experiências pessoais e compartilhadas no
Grupo de Facebook chamado
Alimentação Low Carb, Resistência à Insulina e
Diabetes T2, com dicas do que funciona na prática.
Na medida do possível, usei fontes com relativa
confiança, em português, que podem ser conferidas
por quem se interessar
(e recomendo que se interesse, viu?).
O objetivo é ser um guia simples, um começo,
então NÃO substitui consulta com Profissional
adequado para aferição/orientação de necessidades
alimentares específicas.
Faça bom uso dela, com
Pensamento Crítico e Consciência!

O que é
“Comida de
Verdade”?

O que é “Comida de Verdade”?
Comida da Bisa. A Bisa não tinha margarina, óleo de soja,
canola, milho. A Bisa não tinha trigo no café e no lanche da manhã, no
almoço, no café e no lanche da tarde e depois na janta. A Bisa comia 3,
TRÊS, refeições por dia. A Bisa falava para os netinhos “não come doce/
pão/bolacha agora, vai estragar o apetite para o almoço”. A Bisa não
tomava refrigerante como quem toma água. A Bisa comia OVOS todos
os dias. A Bisa comia a pele do frango. A Bisa não sabia o que era “leite
desnatado”. A Bisa cozinhava paneladas de chuchu e abóbora para os
netos comerem no lugar de doces. Comida de Verdade? Comida da
Bisa.
É comer o que a natureza nos dá, da forma como vem, a
alimentação que é, evolutivamente, apropriada para desenvolver
o potencial máximo de saúde daquele ser vivo. Exemplo: gatos são
carnívoros por natureza, seus alimentos são pequenos roedores,
pássaros, pequenas aves (carne, basicamente). Gado, ruminantes,
comem vegetais, até seus dentes são configurados para mascarem
capim, são largos e a mandíbula faz movimentos que os carnívoros não
são capazes de fazer. Pássaros comem minhocas, pequenos insetos,
folhas, frutas, néctar. Dê ração a base de soja, grãos e cerais aos gatos
e cães e assista-os morrerem de cânceres, com pedras nos rins e
bexiga, gordos e doentes. O mesmo para o gado. Parou para pensar
nas implicações?
No caso dos humanos, qual é a sua comida natural? Aquela com
a qual eles evoluíram: carnes de caça, ovos, peixes, frutos do mar, raízes,
tubérculos, legumes, frutas, mel - quando conseguia espantar as abelhas,
né? Bolachinha, pães feitos com trigo, “glúten vital”, refrigerantes,
traquitanaiada em pacotinho NÃO estão entre os alimentos da evolução
humana.
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Uma brincadeira para exemplificar o conceito é perguntar-se: há
árvore de refrigerante? Já viu um pão levando seus filhos pãezinhos para
ciscar no quintal? Um macarrão dando de mamar para os macarrãozinhos?
Não? Dica: não está na natureza? Então, não deveria estar no seu prato,
sua mesa, seu corpo. Agora, e pé de alface? Árvore de abacate? Árvore
de limão? Galinha botando ovo ou levando os franguinhos pra passear?
Opa, alface, abacate, limão, ovos, frango, estes estão na natureza, logo
podem fazer parte do seu corpo e saúde.
Para resumir “Comida de Verdade”?
BICHO E PLANTA NÃO PROCESSADA
Não há erro.
Mandamento fundamental em Comida de Verdade:
Com fome, come comida de verdade, até a saciedade.
Ao deixarmos de comer Comida de Verdade e colocamos,
no lugar, “produtos comestíveis”, verdadeiros lixos nutricionais,
desenvolvidos pela indústria com intenção de viciar, “impossível comer
um só”, nós perdemos o senso de Fome, Saciedade, Sede (sim, isto
mesmo: SEDE!!!) e, agora, vivemos para comer. São lanchinhos a cada
3 horas, pacotinho e suplementos. É chegar para uma reunião, festa, e
se preocupar com o “que há para comer” em vez de com a razão dela.
Por este motivo, no começo, até identificar a fome, aconselha-se a
tomar água e esperar alguns minutos. Se passar, era “vontadinha”, não
fome. Fome não escolhe comida, come o que há e ponto. Já a vontade
de comer? É o chocolate, o pudim, um docinho, biscoitinho…Nunca é
um ovo, já notou? Fome é assim “olha, na geladeira há um resto de
brócolis com carne moída e não tem como esquentar. Você quer”?
Se a resposta for: “Claro, óbvio!”, não resta dúvida: Com fome, coma
comida de verdade, até a saciedade. Ah, não comeria o brócolis? É
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vontadinha. Toma água com umas gotas de limão ou um tico de sal, vai
fazer outra coisa, que a vontade passa.
O foco primário desta Apostila é a Resistência à Insulina e, por
consequência, um emagrecimento saudável, já que boa parte dos casos
de obesidade tem como uma das causas a Resistência à Insulina agindo
no corpo. A Estratégia adotada para tal é Comida de Verdade com
controle de Carboidratos, a Low Carb. Para tanto, é necessário aprender
a diferenciar os 3 grandes grupos de Nutrientes, os Macronutrientes.
São eles:
- Carboidratos –> todos os vegetais, as frutas, as plantas em geral
e alguns derivados como os amidos (maisena, por exemplo, é “amido
de milho”), fécula (de batata), de mandioca (polvilho doce/azedo),
açúcares (de cozinha, de fruta, mel, de cana, de beterraba), farinhas;
- Proteínas –> todos os animais: peixes, aves, gado (bovino, suíno,
caprino, equino, ovino, etc), gafanhoto, formiga, larvas e muitos outros.
E há, ainda, as proteínas vegetais, contidas em alimentos tais como
leguminosas, algas e fungos como cogumelos, por exemplo.
- GorduraS –> podem ser de origem animal, como banha de porco,
nata de leite, manteiga (nata batida) ou de origem vegetal, como óleo
de coco, de dendê, de abacate, azeite de oliva, de palma (palmiste);
Todos os Macronutrientes são importantes. O que vamos fazer é
ajustá-los, evitar o exagero de carboidratos que a dieta atual favorece.
Pense: é pão às 8:00, fruta doce às 10:00, pratão de arroz com feijão às
12:00, pão ou bolacha às 15:00, fruta às 17: ou 18:00, macarrão e/ou
pizza, cachorro quente, às 20:00, mais bolachinha com leite às 22:00, é
muito carboidrato dispensável, alguns inclusive são calorias vazias, lixo
nutricional – qual é a “vitamina”, “mineral” do pão? E do macarrão? E da
pizza, do cachorro quente? “ácido fólico e ferro”, responderá alguém que
lê rótulos. E eu respondo, só porque foi adicionada. E não há vantagem
alguma nisto. Aliás, se brincar muito, faz mais mal que bem. Dizer que
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Cuidado!
Ser “comida Low Carb”
não significa
automaticamente
“comida saudável”.
Refrigerante Zero, por
exemplo, é low carb, e
continua sendo ruim. em
termos de saúde.

“pão integral tem fibras” não faz sentido porque qualquer pedaço de
brócolis tem muito mais fibra, vitamina, mineral e água do que o pão
integral, sem os inconvenientes do trigo e sua proteína alérgena e de
difícil digestão, o glúten.
Vê, o ponto aqui não é eliminar carboidratos, é selecionar os
que vão ajudar a alcançar o objetivo de saúde, tendo por consequência
bem-estar e emagrecimento. É Low (baixo) Carb, não “No” (não) Carb,
certo?
O que diz cada CONCEITO expressado no termo “Comida de
Verdade com estratégia Low Carb”?
Comida de Verdade, a mais natural possível, com poucos
derivados processados. Inclusive o Guia Alimentar para a População
Brasileira, de 2014 concorda e estabelece este mesmo critério.
Low Carb → é importante deixar claro: Low Carb não é a dieta,
Comida de Verdade é a Dieta. Low Carb é a estratégia de, entre os
alimentos preconizados pela Comida de Verdade, escolher os que sejam
mais compostos por gordura e proteína e vegetais com mais fibras
solúveis e água, com menos amido, açúcar, para diminuir Resistência
à Insulina, controlar Diabetes e Emagrecer mais rapidamente (com
qualidade).
Cuidado! → ser “comida Low Carb” não significa automaticamente
“comida saudável”. Refrigerante Zero, por exemplo, é low carb, e continua
sendo ruim em termos de saúde.
Quando aliamos o conceito de “Comida de Verdade” à estratégia
Low Carb, aplicando o conhecimento sobre a quantidade natural dos
macronutrientes em cada alimento, extraímos o melhor e fazemos
escolhas saudáveis, que ajudam no emagrecimento e em reversão e/ou
prevenção de doenças tais como Diabetes Tipo 2, Obesidades, Pressão
Alta, Síndrome de Ovário Policístico, Endometriose, Candidíase,
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Psoríase, Disidrose, Enxaquecas, Artrite Reumatoide, Fibromialgia,
Sinusites, Rinites, Síndrome do Intestino Irritado, e outras.
Existe uma variante de Low Carb, extremamente pobre em
carboidratos, a Dieta Cetogênica. É usada como Terapia Alimentar
Auxiliar para controle de sintomas e melhora no quadro geral de saúde,
expectativa e qualidade de vida, no tratamento de Câncer, Alzheimer,
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Epilepsia,
Autismo, Parkinson, Diabetes Tipo 1, Esclerose Múltipla, Esclerose
Lateral Amiotrófica, Compulsão Alimentar, Depressão, Transtorno
Obsessivo Compulsivo (TOC), Esquizofrenia, por exemplo. É uma dieta
muito específica, não é o objetivo aqui, neste material.

Comida de Verdade

11

Aplicação do
Conceito Alimentar
“Comida de Verdade”

Aplicação do Conceito Alimentar “Comida de Verdade”
Não se come:
- Trigo, cevada, aveia, centeio, cerveja → são gramíneas, não são
alimento para pessoas, nem animais, são altamente inflamatórios,
contém glúten e/ou outras proteínas, cuja função é ser um mecanismo
de defesa da planta, danificando as paredes intestinais de quem as come.
Nos humanos, prejudicam a flora intestinal, aumentam as bactérias
e fungos patológicos, inclusive aquelas que “pedem doce”. Sim, isto
existe!
As pessoas ignoram, mas, como é um proteína INDIGESTA ao
ser humano, não é só para quem é celíaco que estes “alimentos” são
um problema. Há pessoas com outras “Desordens Relacionadas ao
Glúten” que também não podem ingerir esta proteína. As Desordens
Relacionadas ao Glúten, “DRG’s” como são conhecidas, se dividem em 3
partes, a saber:
1 - Autoimune – Dermatite Herpetiforme, Doença Celíaca e Ataxia
por glúten, falha nos movimentos, tremedeira, fraqueza nas pernas e
braços, descoordenação neuro-motora;
2 - Alérgica – alergia ao trigo: choque anafilático, alergia cutânea,
alimentar e/ou respiratória;
3- Sensibilidade Não Celíaca ao Glúten, SNCG, gatilho é a
ingestão de glúten, porém, quando se faz o exame para detectar doença
celíaca, o resultado é negativo.
E há muitas outras doenças autoimunes que estão neste balaio,
das DRG, tais como Lúpus, Psoríase, Vitiligo, Tireoidite de Hashimoto,
Enxaquecas que não passam com remédios, Diabetes Tipo 1, Artrite
Reumatoide, Fibromialgia, Osteopenia, Rosácea, Endometriose, Abortos
Involuntários de Repetição, Disidrose, Esquizofrenia, Caspa que não
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cessa nunca, aquelas doenças que não têm uma causa definida, não é
uma bactéria, não é um vírus, surgem por “estresse”, as ditas doenças
“idiopáticas” – como se a doença fosse um ente metafísico, vagando
pelo cosmos e daí visse uma pessoa e dissesse “oh, um corpo, preciso
adoecê-lo” – Até parece, né?
DICA 1: as tais doenças que ninguém sabe o que causa geralmente
estão relacionadas com o intestino. O glúten prejudica o intestino.
Então, elimine o glúten e muitas destas doenças ficam “controladas” ou
manejáveis, até os remédios passam a fazer melhor efeito.
DICA 2: você sofre com Azia e/ou Refluxo Gastroesofágico?
Adivinha: trigo e/ou glúten estão entre as prováveis causas.
Em Comida de Verdade recomenda-se a exclusão de grãos
contendo glúten e proteínas similares (Aveia - avenina / Centeio secalina / Cevada - hordeína). Em Low Carb normalmente se recomenda
a exclusão porque estes grãos contêm muitos amidos, açúcares, que
atrapalham o objetivo de manter a insulina sob controle. Impedem o
emagrecimento.
Obs.: recomenda-se a consulta com um médico atualizado, para
realização de exames de detecção da Doença Celíaca, antes da retirada
do glúten da alimentação, principalmente se houver na família de sangue
casos de qualquer uma das doenças acima listadas – estar consumindo
evita situações de “Falso Negativo”.
- Soja -> muito alta em fitormônios, tem estrogênio natural, que, em
excesso no corpo, aumenta massa gorda, bagunça o ciclo menstrual,
desenvolve seios em homens, favorece endometriose, cólicas menstruais,
displasia mamária, Síndrome de Ovários Policísticos, SOP. Como se isto
não bastasse, há, também, os anti-nutrientes presentes principalmente
na casca, que sequestram os minerais de outros alimentos da mesma
refeição e impedem a absorção deles por parte do corpo. E existem
Comida de Verdade
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pessoas que não sabem, mas que são muito sensíveis ao estrógeno, ou
seja, o corpo delas reage demais à presença do mesmo.
Em comida de Verdade, Derivados Fermentados de soja são
passíveis de consumo, desde que bem tolerados pela pessoa em
questão.
- Óleo de Soja, Canola, Milho, Algodão, Arroz, Margarinas em geral
-> produtos que precisam de processos químicos muito complexos, que
exigem altíssimas temperaturas e pressões para extração, além de banhos
em metais pesados para desodorização, clareamento, estabilização,
químicas agressivas para serem fabricados, não fazem parte da Comida
de Verdade.
O raciocínio é o seguinte: óleo de coco, de dendê, de azeitonas,
de abacate, gorduras de leite, a nata, manteiga, manteiga ghee, dá
trabalho, mas, havendo a matéria-prima, é perfeitamente possível
fazer em casa, ou seja, são naturais. Já os óleos de sementes, o canola
(a planta “canola” existe? Não. É Can de canadian, O de oil, L de low,
A de acid, óleo canadense de baixa acidez, para ficar “comestível” ele
tem que passar por químicas fortíssimas!), necessitam até hidrogenação
parcial (eles são gordura trans!!!) para ficarem “consumíveis”.
A margarina, mesmo que conste no rótulo “não contém gordura
trans”, ela contém, sim. É que a indústria usa uma brecha na lei brasileira,
um artifício matemático, para dizer que o tal produto não contém
“quantidades significativas de gordura trans”.
Girassol é uma das poucas exceções, DESDE QUE FEITO EM
CASA. Porém, o maior problema é que óleos de sementes, até mesmo
o de Girassol, são muito ricos em ômega 6 (no caso dos industrializados
ainda é oxidado, piorar de vez), que, quando desbalanceado no corpo,
favorece inflamação generalizada. Algumas pessoas têm enxaqueca,
outras têm crises alérgicas na pele e a maioria não sabe que é por
conta do excesso de ômega 6 na dieta, combinada com outros produtos
alimentares ruins.
Comida de Verdade
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Em Low Carb é indiferente o consumo destes óleos. Mas, lembrese: o objetivo é aliar Comida de Verdade e a Estratégia Low Carb, prefira
os óleos e gorduras naturais.
- Coisas com “durabilidade para sempre”, coisas light, diet
-> Pacotinhos com conservantes, corantes, estabilizantes, acidulantes,
sal e açúcar em excesso, gordura trans, coisas feitas para ter “mais
tempo de prateleira” não são Comida de Verdade. A maior parte destes
produtos tem a chamada “Fórmula da Felicidade” (para quem fabrica e
vende, né? Altamente viciante e o consumidor volta para comprar mais)
que é uma combinação de amido, geralmente de trigo porque é o mais
barato, sal, açúcar, gordura trans (gordura vegetal hidrogenada) e água.
Nos lights retira-se a gordura e coloca-se carboidratos no lugar,
para manter o sabor. Nos diets, por causa de uma brecha na legislação,
coloca-se coisas que, uma vez no corpo se transformam em glicose,
mas que podem ser descritas nos ingredientes como “zero açúcar”. São
adoçantes tais como maltodextrina, maltose, maltitol, dextrose, lactose,
galactose, frutose. São todos carboidratos, mas não “exatamente” açúcar
do tipo sacarose – a tal brecha na lei. O resto é corante, estabilizante,
conservante. Nada disto é natural, nada disto faz parte de Comida de
Verdade. Uma Low Carb que não se importe com saúde permite alguns
destes industrializados, desde que de baixo teor de carboidratos. Porém
você se importa com saúde, certo?
- Refrigerantes, Sucos de Caixinha, Achocolatados, Bebidas Doces
-> excesso de açúcar e de sal, ácido fosfórico, concentrados de frutose
(xarope), são viciantes e excelentes gatilhos para disparar quadros de
Diabetes Tipo 2, danos aos rins e pressão alta, além associados ao
Fígado Gorduroso, Esteatose Hepática Não Alcoólica – é um princípio de
cirrose hepática em quem não bebe álcool. E mesmo os ditos “zero” são
prejudiciais. Em Low Carb são permitidas as bebidas “zero”, com menor
teor de carboidratos. Mas lembre-se: você é, antes de tudo, saudável,
não apenas “Low Carb.
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- Açúcar Refinado, Mascavo, Demerara, de Coco, Agave, Bordo, xaropes
-> Em Comida de Verdade a gente come as coisas como elas vem, veio
doce (frutas doces, tubérculos, raízes), come-se doce. Veio azedo (limão,
laranja lima, ameixa, morangos, cerejas), come-se azedo. Limonada não
se adoça. Veio amargo, come-se amargo. No máximo faz-se misturas,
por exemplo, bater banana, que é uma fruta bem doce, com as frutas/
verduras mais amargas para fazer um sorvete natural sem açúcar, usar
uma garapa moída na hora também vale.
Isto quer dizer o seguinte: não gaste $$ tentando escolher o
melhor entre eles, o de coco, demerara, mascavo, refinado, agave,
frutose, adoçantes culinários, porque são TODOS prejudiciais. Diminua
o consumo até zerar e boas.
“Ah, mas eu ouvi falar que o açúcar mascavo tem vitaminas e
minerais...” Tá. Primeiro de tudo: QUANTO de cada vitamina e mineral
para o TANTÃO de sacarose, que é glicose mais frutose? Se for por este
argumento, cerveja TAMBÉM tem vitaminas e minerais, especialmente
B6, B9 e B12... E, aí, vamos tomar cerveja porque, “aaaiiinnn, contém
vitaminas e minerais”?
“Ah, mas mel e melado, melaço, pode, né? É natural”. Hum...
Cuidado com este argumento do “se é natural pode”. Veneno de Cobra
TAMBÉM é natural e eu não vejo ninguém, em sã consciência, pelo menos,
dizendo “ah, vou ali injetar um veneno de cobra porque é natural, não
faz mal, né?”... Depois, o problema do mel e do melaço é que você não
vai comê-los isoladamente, você usar para adoçar alguma outra coisa
que, talvez, SEM o sabor doce, você sequer pensasse em comer, mas,
agora, adoçado, vira um gatilho pra exagero. Pense. Só pense.
- Adoçantes -> Lembra: estamos falando de Comida de Verdade. NÃO
existe “árvore de xylitol, eritritol”. Faz ideia do quanto de matéria prima
tem que ser PRO-CES-AS-DA para transformar as folhas de estévia no
Adoçante Estévia? Então, fica a dica: NENHUM adoçante é Comida de
Verdade.
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Isto explicado, minha opinião pessoal: se a pessoa é diabética,
prefira adoçante não calórico, como estévia, ou menos calórico, tal
como eritritol e xylitol, que pelo menos evita a subida abrupta de glicose
no sangue. O ideal é livrar-se do seu uso. Deixar do açúcar pra ficar
eternamente usando adoçante é a mesma coisa que deixar de fumar
e ficar usando adesivo e chiclete de nicotina. Faz sentido? Não, né? O
adesivo é para ajudar a se livrar do vício, não para substituir o cigarro.
E já há estudos relacionando adoçantes com estragos na microbiota
intestinal e incidência de diabetes, ou seja, favorecem as bactérias ruins
e matam as boas.
Adoçantes a evitar: maltitol, maltodextrina, maltose, lactose,
galactose, xarope de maltitol, xarope de frutose de milho, manitol,
sorbitol (este é famoso por causar desarranjos intestinais) e adoçantes
em pó, em geral, porque eles nunca são só o adoçante (exceto Xilitol
e Eritritol, mas confira nos ingredientes pra saber se está puro ou, no
máximo, com Estévia), sempre há um pó para diluir o poder de adoçar e
este pó é sempre carboidrato.
- Leite -> algumas pessoas relatam melhoras em quadros de rinites,
alergias respiratórias, regulação de ciclo menstrual, com menos cólicas,
diminuição de espinhas, acnes no rosto e corpo, quando retiram leite e
seus derivados de sua dieta. Vale a tentativa. Em Low Carb, leite puro não
é recomendado, por conta da concentração em lactose. E leite do tipo
“lactose free”, ou “sem” lactose, também não é low carb, pois contém
a mesma quantidade de carboidratos (às vezes, até mais), a diferença
é o acréscimo da enzima lactase, que quebra a lactose em glicose +
galactose, ou seja, dois açúcares.
* ATENÇÃO: Pessoas com intolerância severa à lactose devem
excluir da sua dieta tanto leite quanto derivados.
Pessoas com intolerância leve, num primeiro momento, devem
retirar totalmente e podem testar a reintrodução de alguns derivados de
leite, um por vez, com menos lactose, creme de leite, manteiga ghee ou
manteiga de garrafa, queijos bem curados, por exemplo. Eventualmente
Comida de Verdade
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com a retirada de Glúten (sim, isto mesmo: Glú-ten), pessoas com
problemas leves com a lactose conseguem consumir pequenas
quantidades sem os sintomas adversos. Eventualmente.
Pessoas com alergia ao leite, APLV – Alergia às Proteínas do Leite
de Vaca, devem excluir todos os laticínios, inclusive a manteiga ghee
ou clarificada, manteiga de garrafa. Motivo: qualquer traço de proteínas
do leite, geralmente a Caseína, pode disparar eventos indesejados no
corpo desta pessoa. E manteiga ghee possui, sim, traços de caseína,
infelizmente.
- Milho, Arroz, Pipoca -> algumas partes destes grãos podem ser
interpretadas pelo corpo como sendo “glúten”. Pessoas com Desordens
Relacionadas ao Glúten, Sensibilidade ao Glúten Não Celíaca e/ ou
Doença Celíaca, podem reagir ao milho e arroz como se tivessem ingerido
trigo e/ou coisa contaminada com glúten. Isto se chama “reação cruzada”
e acontece porque a estrutura físico-química das moléculas de defesa
destas plantas são muito semelhantes às do glúten do trigo e cevada.
Estas moléculas se hidrolisadas, rompidas, em locais inadequados,
ativam o sistema imune do mesmo jeito que o glúten faz.
Não são exatamente “Comida de Verdade” e há muita gente que
possui a condição de “alergia tardia, não mediada por IgE” com estes
grãos e não sabe. Acaba descobrindo porque, ao ficar sem comer durante
algum tempo, tem episódios na saúde no seu consumo esporádico e, se
estiver atenta, consegue ligar os pontos entre o mal-estar e o “alimentocausa”. Por exemplo, dores nas juntas, rinites alérgicas, excesso de cera
no ouvido, dores de cabeça e inchaços abdominais, intestino preso, só
para citar alguns dos sintomas possíveis de reação, alergia tardia ao
milho e arroz. Fique atento ao seu corpo.
Low Carb exclui milho, arroz, pipoca, por causa do seu alto teor
de AMIDO, que nada mais é do que moléculas de glicose em uma longa
cadeia. Não, não há NADA de “carboidrato complexo” nesta história.
NÃO, nem mesmo no tal “arroz integral”: continua AMIDO IGUAL. Sinto
muito pela decepção, :P .
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- Feijão, Ervilha, Amendoim, Grão-de-bico,
Lentilha -> em algumas pessoas estes alimentos
podem desencadear desconfortos intestinais,
inchaços, gases, diarreias, alterações no tecido
intestinal (Síndrome do Intestino Irritado, SII,
e piorar quadros de Doença de Crohn). Além
disto, se não for “demolhado” (ficar de molho
por no mínimo 12 horas, em água com vinagre
ou limão, com trocas de vez em quando), estas
leguminosas sequestram alguns minerais,
porque se ligam ao magnésio, zinco, ferro, que
o corpo iria absorver dos outros alimentos no
prato, e trazem problemas à saúde no longo
prazo.
Uma variante de Low Carb, a “Slow
Carb”, baseada nos conhecimentos divulgados
por Tim Ferriss, indica leguminosas porque o
tipo de carboidrato delas, os amidos de cadeia
amilopectina C, neste caso são de absorção
lenta. E leguminosas contém proteínas vegetais,
também.

O QUE É RECOMENDADO?
TODO O RESTO, ué... :D E é muita coisa. São frutas variadas,
tubérculos, raízes, raízes tuberosas, legumes, vegetais verdes, folhosas,
carnes, peixes, frutos do mar, aves, ovos, algas, cogumelos, gorduras
naturais...
Do que foi recomendada a exclusão, ou cautela no consumo,
muita coisa é “produtos comestíveis” e não comida, notou? E há os
ajustes. Quem não apresenta sintomas adversos, incompatibilidades,
alergias, quem se sente bem, pode continuar a consumir derivados de
leite, os fermentados (iogurtes, Kefir, queijos, coalhadas) e os gordurosos
(nata, creme de leite, manteiga, requeijão), bem como feijão, lentilha,
grão-de-bico, ervilha, desde que “demolhados” por no mínimo 12 horas
em molho com limão ou vinagre; arroz, milho e fermentados de soja
(missô, nattô e shoyo , este último sem adição de açúcar. Tofu NÃO é
fermentado, tá?), tranquilamente.
A única coisa que não se recomenda é o consumo de trigo ou
outras fontes de glúten, bem como proteínas similares, por conta das
sensibilidades OCULTAS. A pessoa tem crises de mal-estar de origem/
causa não identificada, as chamadas “idiopatias”, as “doenças que vem
do além” (aham, sei...), e quando investiga de verdade, está lá o trigo
e coisas contaminadas com glúten no fundo, disparando o gatilho ou
permitindo a situação por danificar os tecidos do intestino, que é por
onde absorvemos / descartamos, selecionamos / rejeitamos nutrientes.
Danos nesta parte do corpo significam danos no corpo todo.
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Como já afirmado anteriormente, pensando em Saúde, Comida
de Verdade é o suficiente. Pensando em emagrecer mais rápido, ou
em controlar Pré-Diabetes e Diabetes, Tipos 1 e 2, SOP, recomendase a combinação dos conceitos “Comida de Verdade” e “Baixo teor de
Carboidratos”.
Neste caso, dicas LOW CARB com Comida de Verdade:
- é Trigo, cevada, aveia, centeio, cerveja? FORA! Não precisa nem pensar.
trigo é amido, mesmo o integral, que o povo fala que “tem fibras”, é
pobre em vitaminas (é “enriquecido com ácido fólico”), não tem minerais
e está na maior parte dos “produtos comestíveis”, que não são alimento,
são calorias vazias, lixo nutricional, que só promove a engorda e doenças,
além do inconveniente do glúten ou proteínas similares, “Mas, e o farelo
de trigo, de aveia, de centeio???” Leia de novo: é trigo, cevada, aveia,
centeio? FORA!!! Não interessa que é “só” o farelo. FORA! Simples;
- Contém açúcar adicionado? Sucos de caixinha, refrigerantes, comidas
prontas, molhos industriais? FORA! Não é Comida de Verdade, nem
Low Carb. Especialmente pessoas Diabéticas: cortem fora qualquer tipo
de produto com açúcar ou com componentes que se transformam em
açúcar;
- É farinha? Polvilho, Tapioca, Farinha de milho, Farinha de Mandioca?
Evite ou controle o consumo. São ricas em amido, ou seja, AÇÚCAR, e
atrapalham no emagrecimento. Se for diabético, controle e/ou evite mais
ainda. Vê, estas farinhas aqui, as sem glúten, não adoecem a pessoa,
mas depois que já está doente, evitá-las ajuda a RECUPERAR a saúde;
- Leite pasteurizado PURO? Evite. A lactose, que é o açúcar do leite,
pode atrapalhar o emagrecimento. E os “ditos” sem lactose não mudam
o fato de que ainda contêm muito carboidrato (é acrescentada a enzima
lactase, que quebra a lactose em glicose + galactose, mas não diminui
a quantidade dele) e são processados demais. Não são Low Carb, nem
Comida de Verdade.
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Dica: se você tolera bem laticínios, dá para usar nata ou creme de leite
derretido no café, no lugar do leite! Fica “DILIÇA”!
- Derivados Fermentados e/ou Gordurosos de leite? Se não tiver alergias
ou incompatibilidades, pode! Cuide com as quantidades, porque o
excesso vai atrapalhar o processo de emagrecimento.
São Comida de Verdade e Low Carb:
- Queijos amarelos (que não sejam os coloridos artificiais, hein?);
- Iogurte natural e o de Kefir;
- Coalhada, nata, creme de leite;
- Manteiga, manteiga ghee, manteiga de garrafa;
- Requeijão sem amido (leia os rótulos para saber os ingredientes,
sempre! Falou em “light”? Fujaaa!!!);
- Ricota: tem mais carboidrato. Cuide com as quantidades;
Dica Extra. Cuidado com a hora da ingestão de laticínios: os
fermentados contêm menos carboidratos, mas contêm um tipo de
Proteína que eleva um hormônio similar à insulina (Insulin-Like Growth
Factor 1, o IGF-1) e pode aumentar a fome, em algumas pessoas. Evite
comê-los sozinhos pela manhã, prefira deixá-los para final de tarde ou
noite. Se for acompanhado por alguma salada verde, legumes, mais
proteína animal, daí pode ser ok para você comê-los pela manhã (faça o
teste e descubra).
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- Anda na Terra, Voa no Céu ou Nada na Água? Coma! E coma
tudo! Coma a pele, a gordura, a carne, o fígado, a moela, o rim, o
coração, pegue os ossos e cozinhe bem devagar para extrair a gelatina,
o colágeno, para tomar, faça BRODO (caldo de ossos)!
- É ovo? Se não tiver incompatibilidade, Coma! E coma Inteiro!
Nada de comer só a clara ou só a gema. In-tei-ro! Uma das mais completas
Comidas de Verdade que existe!
- Cresce embaixo da terra e tem folha pequena por cima? Na
Low Carb, Vá Devagar! Batata-doce, mandioca, batata inglesa, cará,
mandioquinha ou batata baroa, são ricas em Amido, que é a forma
como a planta armazena o Açúcar dela. A única exceção à esta dica da
folha é o Inhame: ele tem folha grande por cima e também tem muito
carboidrato. Pode frear o seu emagrecimento e até engordar. Pessoa
com Diabetes: vá devagar.
- Cresce debaixo da terra e tem folha grande ou muita folha por
cima? Coma! Cenoura (sim, pode cenoura!), beterraba, batata yacon,
cebola, alho, nabo, rabanete, aipo, alcachofra, contém amido e açúcar,
mas é em quantidade menor que as batatas, inhame. Em Low Carb, e/ou
para pessoas com Diabetes, pode ser necessário controlar quantidades
e não fazer “purê”, por exemplo, mas pode-se comer, sim.
- Cresce em cima da terra e tem folhas Verdes? Comaaa!!! Alface,
almeirão, rúcula, chicória, escarola, serralha, agrião, couve, espinafre,
brócolis, acelga, mostarda, repolho (verde, branco e roxo) são a BASE
da Comida de Verdade e naturalmente Low Carb, cheias de vitaminas e
minerais, muito importantes! Além de serem as maiores portadoras de
Fibras, muito importantes para a atividade intestinal. É este grupo que
lhe garantirá um trânsito intestinal bom na formação de novos hábitos
alimentares.
- Cresce em cima da terra e não é “doce”? Coma! Chuchu, jiló,
berinjela, tomate, pepino, melão, melancia, maracujá azedo, chuchu de
vento, maxixe, abobrinha italiana, paulista, japonesa, cabotia, pimentão,
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vagem, couve-flor, moranga, que contém um pouco mais de carboidratos
que as folhas verdes, mais açúcar (alguns são fruta, tem frutose) mas
estão na faixa saudável.
- É Gordura Natural, extraída naturalmente ou presente na carne,
no ovo, no peixe, na fruta, verdura, legume? Coma!!!! Não é pra fazer
uma poça e se atirar dentro, hahahahaha, mas é para usar mesmo, sem
muito dó.
• Troque o óleo de soja por “banha de porco”, que dura mais, pode ser
reutilizada (desde que na hora de fritar não deixe “fazer fumacinha”)
e é bem mais saudável que o óleo de soja.
• Use azeite de oliva na salada e, se gostar, pode tomar até 15 ml de
óleo de coco ou de manteiga no café da manhã (dentro do café: fica
uma delícia!).
• Se gosta do sabor, use o azeite de Dendê para cozinhar e fritar.
• E se a gordura vier na carne (pele de frango, capinha de gordura na
carne de boi e porco, pele do peixe) pode comer, não precisa cortar
fora.
• Ah, e pode LEITE DE COCO, que é pura gordura BOA! Lembre-se de
olhar os ingredientes para se assegurar de que é apenas leite de
coco e algum conservante, sem adição de maltodextrina, amidos,
maltose, dextrose, lactose, manitol.
- Frutas -> a fama diz que na Low Carb não pode comer fruta.
Não é bem assim... Morangos, framboesa, mirtilos, maracujá azedo,
kiwi, coco, açaí e até groselha (a fruta açaí e a fruta groselha, ok? A fruta,
não os suquinhos, pozinhos e xarope), limão (faz limonada sem açúcar,
no máximo com adoçante), abacate, são meio “à vontade”, porque não
contém muitos carboidratos, não têm tanta frutose, que é o açúcar da
fruta. O restante até pode comer, mas é COMER, não é bater e tomar
suquinho, é co-mer.
Evite sucos e frutas secas, porque o suco não tem como mastigar,
a fruta seca não tem volume, não tem água, então a tendência é
comer demais. Pense: quantas maças inteiras, mastigando, consegue
comer, em seguida? 2? 3, chorando, forçando? Agora, pegue a maçã e
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faça suco. Ah, daí desce 4, 5, 6, maçãs e nem sente, né? Mesma coisa
fruta seca. Quantas ameixas INTEIRAS come? 4, 5? E as secas? 12? Aí
é problema: excesso de frutas/carboidratos gera excesso de açúcar,
que leva a excesso de insulina. Excesso de insulina? Ah, depende da
genética: Pressão Alta, Gordura Visceral, Danos aos Rins, Fígado e
Pâncreas, Arteriosclerose, Doenças Cardíacas, Diabetes, Síndrome de
Ovários Policísticos, predisposição para Câncer, Colesterol e Triglicérides
Altos – isto mesmo: triglicerídeos e colesterol alto são resultados de
Carboidratos, Açúcar, Amidos, principalmente os Refinados, na dieta. Os
mal-informados falam que é a “Gordura” o problema, né? Pois é: NÃO
É.
Resumo: fruta pode na Low Carb? Pode. Prefira as sem muito
açúcar e coma em pequena quantidade, acompanhadas, ou seja, logo
depois do almoço; junto com os ovos no café da manhã; junto com um
pedaço de queijo, iogurte natural, coalho, ou com um prato de salada,
ou acréscimo de alguma Fibra Solúvel (1 colher de chia deixada de molho
num copo de água por 30 minutos, ou 1 colher de farinha de casca de
maracujá, ou 1 colher de psyllium), para “quebrar” a velocidade com que
o açúcar da fruta ou amido do carboidrato entra na corrente sanguínea.
A fibra concorre com o açúcar pela absorção no intestino, então este
é liberado mais lentamente, não sobe tanto a insulina e evita aquele
“abrir o apetite”, “boquinha nervosa”, que prejudica o seu processo de
emagrecimento, além de todos os malefícios de picos constantes de
glicose/insulina.
Cuidado: o fato de que as
fibras adicionadas podem diminuir
a velocidade dos picos de glicemia e,
eventualmente, impedir a absorção
dos carboidratos contidos naquele
alimento NÃO deve ser usado como
desculpa para se consumir mais
frutas ou mais carboidratos de
amido, ok? Fibra em excesso, como
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qualquer coisa na vida, é prejudicial. Se for o tipo errado de fibra, por
exemplo a de aveia, vai causar danos mecânicos na pele do intestino,
gerar excesso de muco, prejudicar as funções do órgão. Fibra pode
funcionar basicamente como um ANTINUTRIENTE, no sentido de que vai
impedir que o corpo absorva, também, alguns micronutrientes contidos
nos alimentos.
Um conceito de Comida de Verdade que deveria ser recuperado:
consumir as frutas da Época, por exemplo, maçãs, melancia e uva, são
frutas de verão, consuma preferencialmente no verão. Ponkan, laranjas,
tangerina, lima, frutas cítricas em geral, ricas em vitamina C, que são
frutas de outono-inverno. Aliás, olha só a beleza da própria natureza.
O que a vitamina C previne? Resfriados, Gripes. Qual é a época de
maior incidência de Gripes e Resfriados? Outono – Inverno!!!! O que
mais existe em frutas como a melancia, o melão? Água e Minerais!!!!
O que você mais precisa no verão, por causa da desidratação? Água e
Minerais!!! Vê, que lindo? E, de sobra, ainda ajuda na sustentabilidade e
na menor necessidade de agrotóxicos na produção.
Até agora, que tem que estar MUITO clara a diferença entre
Alimento, Comida e Lixo Nutricional:
--- Alimento, ALIMENTA, NUTRE, tem proteínas e gorduras essenciais,
vitaminas e minerais, necessárias ao corpo, alguns até tem fibras
solúveis, rs. Seria óbvio, mas como as pessoas esqueceram, é necessário
lembrar;
--- Comida é algo que podemos fazer com Alimentos, ou não, uma comida
pode ser produzida de modo a nutrir o corpo com vitaminas e minerais,
ou pode ser produzida sem este propósito, também. Um exemplo disto
é a tapioca. Mandioca é o alimento, quando cozida ou fermentada,
porque crua ela pode ser venenosa (HCN, ácido cianídrico). Tapioca é
uma comida que se pode processar a partir da mandioca, quase sem
nutrientes, é praticamente puro amido, tem uma quantidade ridícula
de fibras, ou seja, não nutre, não “alimenta”. Mas, ainda assim, é uma
Comida;
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--- Lixos nutricionais, produtos comestíveis, são coisas que não têm
nutriente algum e/ou, quando as têm, o composto vitamínico-mineral,
seja natural, seja adicionado, funciona como ANTI-NUTRIENTE, não há
função benéfica para o corpo, em alguns casos é maléfica. Às vezes, é só
um lixinho nutricional, uma “besteirinha inocente” que não se deve ter
como hábito diário, por motivos óbvios, porém, outros são ativamente
DANOSOS ao corpo, à saúde.
Exemplo: brigadeiro. Qual é a nutrição para o corpo? Praticamente
ZERO. Chega a fazer mal? Talvez, depende da condição de saúde da
pessoa e do quanto e quando se come (começar o dia com brigadeiro
não parece ser uma boa ideia para o pâncreas). A situação muda de
figura com alguns grãos cereais. Trigo, centeio, cevada e aveia, por
exemplo, até servem para se fazer produtos comestíveis, mas, devido
às suas características, o prejuízo a longo prazo está bem estabelecido,
podem engatilhar doenças autoimunes, além de outras condições.
Duvida? É simples: passe um tempo, 1 mês, sem NADA de trigo,
cevada, centeio e aveia, na sua alimentação, depois, coma por uma
semana e pare de comer durante a próxima e ANOTE TUDO de diferente
que acontecer, desde o seu humor, qualidade de sono, padrão de fome,
dores articulares, enxaquecas, prisão de ventre, inchaços abdominais,
gases, recuperação no pós exercícios físico, sensações, disposição, e,
atenção agora, pensamentos. Por quê pensamentos? Porque um dos
sinais mais ignorados em pessoas que reagem ao glúten é justamente
uma depressão, que pode variar em graus, inclusive.
AH, DICAAA: você poderá experienciar Síndrome de Abstinência
durante este UM mês, tá? Dores de cabeça, mau humor, ansiedade,
irritabilidade, parecido a um fumante. CALMA, RES-PI-RA, é normal: o
trigo e afins possui um efeito VICIANTE em certos receptores cerebrais,
provocam sensação de prazer seguido de “fissura” pela droga. Vê, você
entrou no “propósito” de ficar um mês sem nada disto na sua vida
porque DUVIDOU (e está certo duvidar, tá? Tem que duvidar MESMO!)
do que escrevi, que a sua vida pode ser OUTRA sem a presença destas
substâncias no seu corpo. Então, seja FIRME ao que se propôs, para ver
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realmente a diferença. Experiência própria e de outras pessoas no meio:
1 mês é o mínimo necessário para ao menos descobrir como é a sua
saúde sem um agressor que normalmente está presente todos os dias,
há muitos anos, desde o primeiro contato da pessoa com alimentação
sólida. As pessoas simplesmente não sabem o que é estar sem.
ATENÇÃO: algumas pessoas não apenas “reagem mal” ao
glúten, elas têm, também, uma condição de atrofia das vilosidades
no intestino, a Doença Celíaca. Durante o mês sem o glúten, alguns
sintomas podem diminuir, aliviar, e quando voltar a comer os derivados
de trigo, na semana de teste, a pessoa pode passar realmente muito
mal. NESTE CASO, peça imediatamente para entrar para o Grupo Viva
Sem Glúten, no facebook: www.facebook.com/groups/vivasemgluten .
Motivo: é o Grupo REFERÊNCIA no assunto, Administração competente,
séria, pessoas comprometidas com a saúde e com informação sobre os
exames, relatos de experiências, uma rede de APOIO ao portador e à
família.
Quando você entrar para o Grupo Viva Sem Glúten e postar
seu relato, a primeira orientação que você receberá será a de voltar
a consumir glúten por cerca de 3 meses e então fazer alguns exames.
Motivo: evitar a situação de “falso negativo” devido a ter parado de
consumir. Já aviso que haverá, inclusive, CRÍTICAS à orientação que
passei aqui, a de ficar UM mês sem consumir. Não se assuste, é NATURAL
e as críticas são esperadas (tanto que estou avisando antecipadamente).
A questão é que, sem tirar o glúten da sua alimentação durante este um
mês, você não tem condição de SABER NA SUA PELE o quanto ele lhe faz
mal, você tende a achar que estou exagerando, que é “modinha”, que
sou “mais uma louca que inventa doença, hipocondríaca, que absurdo,
o alimento de Jesus, onde já se viu?”. Então, sinto muito, mas é algo que
VOCÊ tem que descobrir por experiência própria e o jeito é este. Pode
atrapalhar depois, no diagnóstico específico da condição celíaca? PODE.
Mas, como disse, é o caminho para que VOCÊ saiba POR VOCÊ e não
porque “eu”, Júci, disse que faz mal. Tendo vivido a situação, evita que
mais tarde você caia na lábia de alguma “autoridade jalecada” que lhe
diga que “aaaiinnn, besteira, só faz mal para celíacos, aaainn...”
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Sugestão de leitura, para quem quiser saber por que insisto tanto
em “teste, você não tem nada a perder”, é livro mara-mara de um dos
maiores estudiosos do tema doenças autoimunes, Tom O’Bryan: “Como
tratar doenças autoimunes” => https://www.buscape.com.br/comotratar-doencas-autoimunes-9788593156373
Exames para Diagnóstico de Doença Celíaca:
Para realizar o exames é necessário estar ingerindo glúten diariamente
nos últimos 2 meses.
SANGUE
Dosagem da imunoglobulina IgA
Anticorpo antitransglutaminase IgA e lgG
Também podem ser pedidos estes anticorpos:
Anticorpo antiendomísio lgA e lgG
Anticorpo antigliadina lgA e lgG
Anticorpo antigliadina Deaminada lgA e lgG
EXAME ENDOSCÓPICO
Endoscopia Digestiva Alta com biópsia do intestino delgado*.
*Mínimo de 6 amostras do bulbo duodenal, segunda e terceira porções.
0 laudo deverá vir com a classificação na Escala de Marsh, relação
vilosidade/cripta e contagem de linfócitos intraepiteliais.
PELE - nos casos de suspeita de Dermatite Herpetiforme
Biópsia de pele (lesão) - Imunofluorescência direta de pele
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Café da Manhã
Na chamada “dieta padrão” existem dois mitos fortíssimos. O 1.º,
“não pode pular o café da manhã, é a refeição mais importante do dia!!”
(falaremos desta “groselha” no final) e, o 2.º, “há produtos alimentícios
específicos para se comer no café da manhã”.
Para responder isto, dois novos conhecimentos:
1.º Mandamento é “Com Fome, Come Comida de Verdade Até a
Saciedade”. Acordou sem fome? Não Come;
2.º é “Este alimento é Comida de Verdade? Então a hora do dia de
se comer a Comida de Verdade é na hora em que estiver com fome e
boas”.
Na Estratégia Low Carb, o que se recomenda é que se evite comer
coisas carregadas de carboidratos, açúcares, amidos, logo pela manhã,
porque um descontrole na glicose/insulina pela manhã compromete o
dia todo de saúde / emagrecimento.
Pode começar o dia com água com
algumas gotas de limão, chás e/ou
café puros, sem açúcar, ou com
adoçante, caso não consiga tomálo sem. Pode ser café com 1 colher
de óleo de coco ou nata, creme
de leite. Pode ovos com alguma
verdura, legume que sobrou da
janta, ovos com queijo, bacon.
(Sim, Bacon Pode!!!) Não é para
viver à base de bacon, mas pode,
sim, comer!
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Por que Ovo? Porque é saudável, tem proteína e gordura boa,
dá “sustança”, tem pouquíssimo carboidrato. A combinação de ovos e
vegetais vai fazer seu intestino funcionar direitinho, por causa das fibras
e água contida nas verduras e legumes, além de deixá-la(o) sem fome
até às 12, 13 horas, sem precisar de “lanchinho” às 10:00, só café preto
ou chás, sem açúcar ou com um tico de adoçante (O objetivo é “educar
o paladar”. Adoçante é para ser usado como um viciado em cigarro usa
adesivo, chiclete de nicotina: é temporário, não é para trocar um vício
pelo outro, é para acabar).
Dica importantíssima: dê preferência a alimentos com Gordura
e Proteína, nunca coma “carboidrato puro”, ou seja, NADA de tapioca,
batata-doce, frutas, coisas com farinhas, mesmo as low carb. E nada
de SÓ iogurtes, mesmo os naturais, ou SÓ queijo sozinho. Vê, eles não
têm muitos carboidratos, mas podem elevar um hormônio que funciona
similar a insulina por conta do TIPO de proteína de que são feitos e
despertar “vontadinhas”, “ansiedade por comida” e até a fome mais
cedo. Acordou com fome, come. Sem fome? Toma sua água, seu café
puro e pronto.

Almoço/Jantar:
Monte seu prato com no mínimo 70% (divide o seu prato em 4
partes e procura preencher 3 partes, ou quase 3 partes) com Verduras
e Legumes (se for comer feijão e arroz, a quantidade de arroz fica nesta
parte do prato e não pode ser maior do que a quantidade de verduras,
ok?), nos outros 30% coloque ovos, carnes com sua gordura natural.
Sempre comece a comer pela PROTEÍNA animal, mastigue bem, isto
ajuda as enzimas no estômago a separá-las para que sejam absorvidas
no intestino com mais facilidade. E coma devagar e até a Saciedade!!!
É proibido, Pro-i-bi-do!!!, sair da mesa com fome! Coma! Você não está
em “dieta” e sim em um Estilo de Comer, de se alimentar, é Alimentação,
não martírio ou penitência. Vou repetir:
É proibido deixar a mesa com fome!
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Não é para se empanturrar, deu a saciedade, parou. No começo
é difícil descobrir a saciedade, então a dica é: Coma Devagar. E não pode
passar fome. E use banha para cozinhar, manteiga para fazer os vegetais,
pode acrescentar bacon, também, e fritar o ovo, claro, que boas gorduras
vão lhe dar saciedade, também.
Quanto às frituras por imersão: pode, eventualmente, não todo
dia. Tome cuidado para não deixar “fazer fumacinha” quando esquentar
a banha de porco ou óleo de coco ou de dendê (não pode óleo de soja,
canola, girassol, milho, lembra?), se for comer, lá de vez em quando,
viu?, batata frita, faça na banha, ou no óleo de coco, que é bem mais
saudável. E é pra comer COM CARNE, tá? Nada de comer só a batata
frita, tá? Tem que comer com bife de porco ou de boi, frango com queijo
e salada de folhas.

É proibido
deixar a
mesa com
fome!

LANCHES
Queijos amarelos, pedaços de coco, abacate, castanha do Pará,
Caju, amendoim (cuidado: amendoim é da mesma família do feijão,
observe se não dá gases, solta demais o intestino, se não dá espinhas),
azeitonas, bacon frito, torresmo, frango fritinho (só lembra: fritura é
“ocasião especial”, não é para todo dia, porque pode alterar, em alguns
casos, leve e temporariamente, o seu exame de Colesterol. O médico vai
querer receitar remédios que custam caro e lhe dão dores de estômago,
diarreia, dores no corpo. Melhor não, né?), pode morango com creme
de leite e coco ralado, pode maçã com um pedaço de queijo, pêssego
com iogurte natural ou acompanhado de Chia, Psyllium ou Farinha de
Casca de Maracujá, que são fibras solúveis, gentis com o intestino, que
ajudam a manter a fome sob controle depois de comer a fruta doce.
EVITE, no começo, usar muita “receitinha”, comida é algo
Psicológico, também. E há as Memórias Afetivas ligadas às receitas
que costumava fazer. Quando tenta fazer receita de “pão low carb” pra
substituir o trigo/glúten, seu psicológico pode identificar que não é o
mesmo sabor/textura e pode sabotar seu esforço com pensamentos de
“porque mereço a coisa real”, que “este lance de ficar sem pão não vai dar
certo”, que “não é a mesma coisa” (e não é mesmo, é muito melhor!) e
que você não vai conseguir porque “dá muito trabalho”. Recomendo que
primeiro aprenda a apreciar o sabor dos alimentos naturais, para depois
partir, eventualmente, para alguma receita elaborada, principalmente
no quesito “doces”.

Doces
Corte fora, evite o máximo que puder. O sabor doce tem seu
valor evolutivo, no passado servia para indicar que o alimento era
seguro e potencial reserva de energia. Quando a comida era escassa, ter
um sabor identificador tão fácil foi o que fez diferença entre sobreviver
para procriar e passar seus genes adiante ou morrer sem deixar rastros
na história. Porém, HOJE, com comida disponível na geladeira o tempo
todo, o paladar pelo sabor doce é algo que a indústria usa contra
Comida de Verdade

36

nós, cobaias viciadas. Eles desenvolvem e aprimoram dosagens de
açúcar, gorduras trans e sódio para ativar no cérebro as mesmas áreas
afetadas por cocaína. Somos verdadeiros viciados na sensação de prazer
estimulada por estas combinações e por isso pode ser muito difícil deixar
de consumi-los.
Conforme o tempo for passando e você insistir na alimentação
saudável, seu paladar mudará e alguns produtos alimentícios, sem os
quais hoje não se imagina vivendo, serão totalmente intragáveis, de
tão doces, enjoativos, mesmo, a ponto de você pensar “mas o que é
mesmo que eu via nisso???”. Em compensação, coisas que hoje não se
imagina fazendo (comer abacate PURO, sem sal, sem limão, sem açúcar/
adoçante, chuchu com um tico de sal, usar banana como açúcar em
eventuais receitas de sorvete caseiro), fará tranquila e saudavelmente. É
paciência e tempo.
Chocolate 60% de Cacau, 70%, 85% e até 100% - Pode! Não é
para comer a barra inteira numa sentada e nem como “lanchinho” (pode
comer com nata, com coco, com abacate, com castanhas), mas fique
tranquilo, pode sim.
Obs.: de 60% não é o ideal, porém o bom não é inimigo do ótimo: entre
um que tem só 20 – 25 % de chocolate e um com 60%, fique com o de
60 %, toda a vida!
Lembra: Diet ou Light? FORA. Motivos: aqueles adoçantes,
lembra? Que dizem que não são açúcar, tipo manitol, maltitol,
maltodextrina, dextrose, mas se convertem rapidinho em glicemia
alterada quando absorvidos pelo corpo...
DOCE ANTI-TPM: Cacau, Óleo de Coco ou Nata, Coco Ralado,
umas Gotas de adoçante. Mistura bem e come Devagar: passa a nóia de
doce na TPM.
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Dica Extra: cuide da sua Flora Intestinal – muita vontade por
doces, principalmente na TPM, para mulheres, pode significar duas
coisas:
1 – falta de ÔMEGA 3, Vitamina D, K2 e Magnésio, e/ou;
2 – excesso de Cândida Albicans (aquele fungo que causa candidíase,
sabe?) na flora intestinal. Procure tratamento e evite alimentar-se com
“produtos alimentícios”, os “lixinhos nutricionais”, porque eles aumentam
o poder do cândida e tornam maior a vontade de comer mais doces.
Depois de um determinado período comendo Comida de Verdade,
sua flora intestinal muda e haverá mais quantidade de bactérias boas e
menos de ruins, daí a vontade por doces diminui muito e sintomas como
os da Cândida, por exemplo, começam a desaparecer. Porém, até lá, você
tem que fazer um esforço consciente de evitar os produtos comestíveis
que aumentam estas bactérias e fungos ruins.

	Bebidas
Por favor, ÁGUA. Sim, ÁGUA é e sempre será a bebida que o
corpo mais precisa, está envolvida em todos os processos metabólicos
do organismo. A recomendação de praticidade é que a pessoa carregue
consigo um vasilhame com água, de preferência um de aço inoxidável,
use aplicativo no celular para lembrar e que, quando sentir um “começo
de fome”, tome ÁGUA antes de comer, porque este sinal de fome pode
ter sido o de sede, que foi ignorado, e o corpo deu um jeito de mandar o
sinal de fome, esperando que a pessoa coma algum vegetal com bastante
água. “Ué, mas se com fome come, Comida de Verdade, até a saciedade,
por que isto de beber água mesmo sem sede? Tá errado issaê, não?” Bom
ponto! Parabéns! Mostra que está raciocinando direitinho! Muito bem!!!
Mas a água, a sede, é uma exceção, exige cuidados diferentes, eis uma
explicação de o porquê tomar água, mesmo que esteja aparentemente
sem sede.
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Como mencionado anteriormente, devido à alimentação ruim,
alguns de nós podem ter desenvolvido problemas com o mecanismo de
sede, desde sentir pouca sede até não sentir nada de sede. E é comum
que crianças e idosos, bem como pessoas com baixa pressão arterial,
tenham problemas com este mecanismo, também. Geralmente só
“lembram” que estão com sede quando passam mal. Para evitar estas
situações, cultive o hábito de tomar água durante o dia, a cada 1 hora ou
1 hora e 30 minutos. Há um aplicativo chamado “Aqualert” para Android
e Ipod, que pode ser configurado para despertar e para registrar o seu
consumo.
“Tem que ser x litros por dia? Quantos?”. Não se sabe ao certo,
existe o senso comum de “35 ml por cada quilograma corporal” e o de “2
litros por dia”, porém isto pode ser bem enganoso. Pessoas que tomam
remédios ou chás diuréticos podem, na verdade, precisar de MAIS
líquidos. Estranho, né? A pessoa toma um diurético para ter menos líquido
no corpo e precisa tomar MAIS água porque senão o diurético pode
danificar seus rins. Pois é, vai entender... Eu prefiro usar outra técnica: a
observação da cor e do odor do xixi. Muito amarelo, cheiro forte? Tome
mais agua. Está mais claro, odor leve? Ok de água, continue assim. Ah, e
sem exageros, ok? Nada de “ah, esqueci de tomar meus X litros de água
DO DIA, então agora, vou tomar TODOS os X litros de uma vez só”, tá?
Que ISTO SIM pode dar um problema BEM SÉRIO, a hiponatremia, que é
o desbalanço nos eletrólitos, sais minerais, geralmente, no sangue. Em
casos graves, pode levar a óbito.
“Ouvi dizer que não pode tomar água junto com a refeição, que
tem que esperar 2 horas, porque dilui o ácido clorídrico no estômago
e dificulta a digestão...” Hum... Interessante... Neste caso, então, você
está me dizendo que “não pode tomar sopa, porque sopa tem água e
água dilui o ácido clorídrico no estômago e dificulta a digestão”, é isto?
E também não pode caldinhos, né? Comer um bom peixe, ou um queijo
elaborado acompanhado de um excelente vinho, então, nem pensar, né?
AHÁ! Agora chamei sua atenção, né? AHAHAHAAHHAAH... Percebeu a
falta de lógica na afirmação? Vê, há coisas que são muito bonitas na
hipótese, o mecanismo até faz sentido, mas na prática a coisa é outra, não
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funciona como a gente quer que funcione e sim como é pra funcionar.
Esta afirmação sobre “a água diluir o ácido clorídrico no estômago”
não tem base fisiológica alguma. Quer mais um exemplo? Azia é um
processo que acontece quando há um contato entre o conteúdo ácido
do estômago com a pele do esôfago. Quando você está com azia, tomar
água resolve? Ué, mas a “água não dilui o ácido do estômago”? Deveria
“diluir a queimação”, né? Pois é, no papel a coisa parece fazer sentido,
mas na prática é diferente. Você comeu, e teve sede após comer? TOME
ÁGUA. Vê, vou repetir: é pra tomar ÁGUA, Á-GUA. Não suco, não cerveja,
não refrigerante. Á-GUA.

Em resumo:
•

Limonada, águas saborizadas, Kefir de água, água com gás (que
nada mais é do que água com gás carbônico, que pode ser exalado
por eructação, o popular “arroto”, por flatulência, o “pum”. Não é
igual a refrigerante!), suco de maracujá, caju, açaí (atenção é açaí
A FRUTA, e não “xarope de guaraná com lembranças de açaí”, ok?),
natural, tudo sem açúcar, sempre que possível. E nunca fruta batida
e “coada”, porque é fácil cometer exageros.

•

Água de coco extraída direto do coco tem cerca de 3,7 g de
carboidratos a cada 100 g de água, é um bom isotônico para situações
de exercício sob o sol. O problema são as águas industrializadas: 11 g
de carboidratos, ou mais, em 200 ml (uma caixinha) de água de coco.
Quer tomar água de coco? Pode: pequenas quantidades e a DIRETO
do coco, evite as de “caixinha”.

•

Cerveja? Fora. É “pão líquido”, muito carboidrato e, além de tudo,
Glúten.

•

Vinhos Secos, ok. *Cuidado porque na Low Carb você pode “subir
rápido” no álcool, hein?

•

Vinhos suaves: muito açúcar adicionado, daí não é low carb.
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•

Bebidas destiladas geralmente são “low carb”, só cuida porque
elas também “sobem rápido” e porque o uso frequente de bebidas
alcoólicas é extremamente prejudicial em caso de Resistência
à Insulina, com ou sem esteatose hepática e/ou diabetes. No
emagrecimento, vai atrapalhar, também.

•

Café, chás, Erva Mate, SEM ADOÇAR, OK. *Cuidado porque pode ser
preciso diminuir as quantidades.

Chás e Termogênicos
Cuidado: as misturas mais comuns, canela com gengibre, chá
verde com hibisco, café com canela ou guaraná, até mesmo café com
óleo de coco e manteiga, o chamado “café a prova de balas”,”Bulletproof
Coffe”, em algumas pessoas aceleram não o metabolismo, e sim os
batimentos cardíacos, o ritmo de respiração, sudorese corporal (perda
de magnésio, iodo, potássio), aumentam ansiedade, descontrole
emocional e favorecem episódios de impulso e de compulsão alimentar,
principalmente se a pessoa não pratica atividade física intensa. Então,
antes de sair tomando tudo quanto é receita para “aumentar o
metabolismo e emagrecer”, melhor cuidar da alimentação diária, manter
os níveis de insulina sob controle e investir em uma boa musculação,
que isto sim “acelera o metabolismo”. Pense em termôgenico como
sendo um “turbo compressor”: de que adianta um turbo compressor

num motor com o cabeçote estourado, com as camisas “frouxas”? Só vai
aumentar o dano, não a performance.
E mais uma coisa: chá não é água. Chá de canela, por exemplo,
para algumas mulheres, desregula ciclo menstrual. Hibisco, além de
mexer com ciclo menstrual, promover escape, é um perigo em potencial,
pode alterar inclusive o equilíbrio entre Sódio e Potássio (bomba Na* e
K*) no corpo, levando a ausências e desmaios. O que as pessoas não
entendem: não é só um chazinho inocente. É REMÉDIO, RE-MÉ-DIO.
Convém uma certa cautela e evitar fazer misturas ao léu.

Sucos e Shakes “Detox”
Há um mito criado com o objetivo de vender shakes, misturas
prontas, de que haveria sucos para “desintoxicar” o corpo e as pessoas
fazem uso disso como “pílula mágica”: passam o final de semana
atolados em “produtos comestíveis” e, na segunda-feira, dá-lhe fazer
beberagens para “detoxificar”. Bem, primeiro de tudo: há um órgão no
corpo, chamado Fígado, cuja função é “desintoxicar”, processar possíveis
venenos ao corpo e minimizar os danos, e há outro, chamado Rim, cuja
função, além de tamponar o sangue para manter o pH entre 7.35 e 7.45
(Rá! Lembrou de uma “dieta” que promete “alcalinizar” o pH do sangue,
né? Agora você sabe porque ela não funciona: o Rim não deixa), é filtrar
toxinas e eliminá-las do corpo.
O que se come e se bebe influencia na sua saúde? Claro! Mas
este pensamento mágico de que a pessoa pode se entupir de tudo o
que não é saudável e depois tomar um suquinho, shakezinho, e, pronto,
tudo resolvido… Tsc, tsc, tsc… Nem remédio alopata é assim. Se até
eles precisam estar em um contexto para funcionar adequadamente,
imagine as “beberagens”.
Alguns destes sucos e shakes são verdadeiras bombas. Seu uso
frequente pode alterar a função da tiroide, mexer com produção de
hormônios e, ao contrário, até intoxicar o corpo.
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Lá de vez em quando, uma verdura batida com alguma fruta,
ok. De vez em quando, não todo dia e nunca com este pensamento de
“detox”.
Shakes, aqueles que você nem sabe o que há dentro ou que
há uma “mistura variada de N chás, pozinhos”… Bem… Não preciso
comentar, não é?

A Polêmica do “Dia do Lixo”
“Dia do lixo” seria um dia para “comer fora da dieta”. Como você
não está em uma dieta, que tem que comer pouquinho, contadinho e
sim em um estilo de alimentação pode, eventualmente, “comer fora
da dieta” uma coisa ou outra, porém, nunca no lugar de uma refeição
inteira – pense na sua bisavó: ela deixava as crianças comer doces antes
do almoço? Quando dava 11:00 e a criança falava “Bisa, tô com fome,
quero doce/pirulito/bala” ela falava o que? “Espera o almoço. Já tá quase
pronto”, não é? E lembre-se: quanto mais comida fora do estilo, mais
demora para obter os resultados, mais tempo para recuperar a saúde. O
que vale é o que você faz durante 80, 90% do seu tempo, então reduza
as “jacadas” a no máximo uma refeição “não tão saudável” por semana.
Vê, não é “dia do lixo” e sim parte de uma refeição.
E evite associar “comida altamente refinada, lotada de açúcar,
gordura trans, trigo e amidos” como Recompensa, ou seja, nada
de associar “refrigerante”, “pizza”, “coxinha/salgados”, “docinhos”,
verdadeiros lixos nutricionais com “oh, eu mereço, porque, né?, fiz tudo
certinho...” ou com “ah, estou com meus amigos, se eles comem/bebem
X, sou obrigada a comer/beber X também, eles vão ficar implicando
comigo...”. Duvido que estes amigos, os que comem “qualquer coisa
comestível”, irão visitá-la(o) no hospital, oferecer-se para lavar sua
roupa, limpar sua casa, pagar suas contas e remédios, quando “coisas
comestíveis” começarem a mostrar os resultados delas no seu corpo, sua
saúde, logo, seus amigos, seus parentes, o que seja, não são justificativa
boa o suficiente para comer lixo. Você é um ser humano, não uma lixeira
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ambulante, então o mínimo que merece é Alimento de Qualidade, que
aumente o seu potencial enquanto pessoa, que promova o seu bem-estar
e saúde em Geral. Além de que, onde está o senso em “comemorar”,
que conseguiu não beber/fumar durante a semana, fumando e bebendo
no final de semana? Faz sentido?
“Coma menos, exercite-se mais”??? SERÁ???
Nah, sério? Este “conselho” vale para bebês gordos, também?
Tipo, eles estão nascendo mais gordos (filhos de mães diabéticas, obesas
e/ou falsas magras, Resistentes à Insulina) porque “não se exercitam”?
Vamos abrir uma “academia” para bebês puxarem ferro e correrem em
esteiras? Ooooiiii??? Vamos deixar clara uma coisa: se comer menos
e exercitar-se mais funcionasse, não estaríamos numa epidemia de
diabesidades, afinal, as pessoas simplesmente reduziriam as “calorias”
do que comem (e isto seria algo fácil de fazer, não é?), passariam a
usar mais escadas em vez dos elevadores, teriam mais energia para se
movimentar e todos estariam “magros”.
Bem, qualquer pessoa que tenha tentado um regime de restrição
calórica, uma reeducação alimentar tradicional, “coma de tudo com
moderação” (nah, tudo? Sério? Posso comer chumbinho, tomar cicuta,
com moderação, também? E me jogar do 5.º andar? Aaahhhh, pensei
que podia... Afinal “Com moderação, pode tudo”, né? Ahhahahahha...
¬¬ ), sabe que isto não é bem assim. Segunda-feira, o dia mundial de
começar as dietas, estamos todos lá, focadinhos, comendo só a listinha
de alimentos permitidos, só a quantidade que alguma autoridade de
jaleco definiu, carregando marmitinhas para cima e para baixo, chegando
ao absurdo de colocar o celular pra despertar para “lembrar de comer
SEM FOME”.
Na 1ª semana, UHUULL, 1 - 2 quilos fora (glicogênio e água, tá?
Nem fique tão contente). E não vejo a hora de chegar o sábado, que é o
tal “dia do lixo”, quero afunda o pé, a mão, a cara em tudo que não comi.
Na 2.ª semana… Hum… É… Então… 700 g. E a marmitinha com gosto de
serragem começa a ficar intragável, peito de frango esturricado, sem um
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pingo de óleo, porque, né? “gordura engorda” (Aham, sei.), tudo light,
fit e CARO. É, acho que serão DOIS “dias do lixo”, né? Sábado E Domingo.
Na 3ª semana… Todo aquele sacrifício, comida insossa, porque, né?, o
sal “aumenta a pressão arterial” (Aham, sei...), o gasto de $$, aquela
montanha de chás pra “acelerar o metabolismo”, aquela academia chata
e constrangedora, a privação de alimento (ah, tem que “comer com
moderação”, né? -- Ahaammm, Seeiii...) que lhe tira a energia, mais a
sensação de fome o tempo todo... E na balança? Subiu dois quilos?!?!!
Aaaahhhhh, dane-se!!! E lá se vai o tal regime, o “coma menos”, os
“exercícios”, a balança acusa a volta dos que não foram e a sensação de
fracasso é inevitável.
Tendo isto em mente, vamos estabelecer uma coisa: o que
emagrece, ou engorda, alguém é a Dieta, vou repetir: Di-e-ta. E uma
correta, sem passar fome, sem contar calorias, escolhendo bons
carboidratos, boas proteínas e boas gorduras. Exercício é bom? Ah,
exercício é ótimo. Mas não para emagrecer. Exercício é bom para as veias
e artérias, coração, pulmão, para a oxigenação dos tecidos, diminuir
a Resistência à Insulina, produzir bem-estar através da liberação de
hormônios, acalmar a ansiedade, ajudar na disciplina, aumentar a
Lipoproteína HDL, o dito “colesterol bom”, ajudar na qualidade do
sono.
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Exercícios com pesos, musculação, são bons para aumentar
massa magra, diminuir flacidez corporal e aumentar a Taxa Metabólica
Basal. Aham, isto mesmo: o tal “metabolismo”, que todos acham que
é só tomar chazinhos e bebidinhas termogênicas, aumenta-se assim
ó, com musculação. Correr, fazer esteira? Cuidado: exercícios aeróbios
aumentam a fome – se você fizer escolhas ruins quando esta fome vier,
vai engordar. E depois vai querer dizer que “a Low Carb não emagrece,
eu engordei!!!”. Não: a corrida, a esteira, pular corda, não emagrece,
principalmente se quando a fome que esta atividade produzir for
“saciada” com carboidratos. Se for saciada com Proteínas e carboidrato,
está ok. Somente com carboidrato? Ó o “pedala Robinho” na sua orelha:
Bleing, Bleing!!!
Resumindo, grave na pedra: Falou em emagrecimento, Dieta
bem-feita, emagrece. Exercício bem feito: ??? Ou seja, exercício bemfeito não é garantia de emagrecer. Faça o seu exercício porque faz
bem, e não porque emagrece. Exercício não emagrece ninguém. Dieta,
Alimentação Correta, Emagrece.
Um parênteses: Até o momento, no texto os raciocínios foram
direcionados às pessoas obesas e Resistentes à Insulina. E como ficam
as pessoas MAGRAS e Resistentes à Insulina?
É provável que sejam pessoas sem o componente genético
para acumular gordura como resposta primária à RI. Por um lado, não
engordam com facilidade, o que pode lhes dar a noção errônea de que
são saudáveis, independentemente do que comam, mas a verdade é
que são tão ou mais frágeis aos malefícios da Resistência à Insulina do
que as pessoas que reagem à intolerância aos carboidratos acumulando
gordura corporal, porque até um certo ponto, a gordura acumulada
é uma espécie de “amortecedor” de danos, algo como “em vez de
acumular o excesso de carboidratos como triglicerídeos no fígado e
pâncreas (esteatose hepato-pancreática), eis aqui uns adipócitos, use”.
Estas pessoas, as que têm RI mas emagrecem muito rápido,
passam a ter um problema com “preciso estar em Low Carb, por causa
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da RI, mas estou muito magra(o), não sei o que faço”. Bem, vamos tentar
mostrar um caminho para amenizar este inconveniente.

1 - Uma das maneiras seria aumentar a quantidade de alimentos

ricos em boas gorduras na dieta, um pouco além da fome. Sim,
estou contrariando um princípio básico aqui, o de “comer APENAS
e SOMENTE quando houver fome e APENAS e SOMENTE até a
saciedade”, porém, no caso das pessoas que estão emagrecendo
além do desejado, pode ser necessário “enganar” o set point do
corpo e esta é uma forma “menos danosa”.
Como isto funcionaria? Gorduras têm mais “calorias” (exigem
uma menor quantidade de alimento ingerido) e não impactam
diretamente a glicemia sanguínea, têm pouco efeito no
funcionamento da insulina, que é a grande questão quando se
fala em Resistência à Insulina. O princípio de funcionamento
aqui é usar um pouquinho a mais do que o corpo precisa, porque
assim este seria compelido a “estocar” um pouco, certo?

2 - Outra seria usar um pouco de bons carboidratos, porém

sempre acompanhados de uma boa quantidade de gordura. A
explicação mais simples é que esta combinação, gordura mais
proteína é muito eficiente em “engordar pessoas”, tem um
potencial de “abrir apetite”.
Na natureza, a combinação de gordura e carboidratos no mesmo
alimento existe, que seja do meu conhecimento, apenas no leite.
No restante dos alimentos naturais um macro predomina sobre
outro. Na parte das “Groselhas”, no final desta Apostila, há uma
sessão com uma explicação detalhada deste conceito de “macro
dominante”. Por hora, o que interessa, no caso das pessoas
que têm RI, mas emagrecem com facilidade, é que aplicar esta
técnica “anti-natural” de misturar carboidrato com gordura, pode
prevenir duas coisas:
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a) o emagrecimento exagerado, porque o corpo tem urgência

em lidar com o carboidrato, e meio que “se livra” da gordura,
enviando-a para os adipócitos (depósitos de gordura no corpo),
para ter “tempo” para lidar com a glicose vinda do carboidrato.
E é por isto que misturas como sorvetes, pizza, pães, massas
– carboidrato (açúcar ou amido) e gordura, são “fatais” para
comilança e engorda. O quê? Não me diga que está, ainda agora,
tentando “esquecer” que trigo é riquíssimo em amido e que
amido é um “colarzinho” de pura glicose? Má, ó... Toma tento
nesta vida, ahahahahha...
Ah, e nada de usar isto como desculpa pra comer trigo e aveia,
tá? GLÚTEN, lembra? Lectinas para todos, também. E o tipo de
fibra dos grãos cereais em geral (ou seja, arroz integral incluído,
tá? Sim, pode revirar os olhos, eu deixo, :P ) é dura, causa dano no
tecido do intestino. Use umas colheres de tapioca com os ovos,
faça uma porção PEQUENA (vê lá, hein? Não é pra se entupir!!)
de batata frita para comer com um SENHOR bife à cavalo (é um
bife com um ovo em cima, rs) e um pratão de verdes, faça um
panini de microondas, pão de queijo de frigideira.
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b) o aumento exagerado da glicemia e consequente pico

CONSTANTE de insulina, que é o problema da pessoa com RI.
A pequena porção de carboidratos vai poupar o corpo de usar
a própria reserva de tecido adiposo e a gordura ingerida na
mesma refeição irá, além de ser direcionada ao mesmo tecido
adiposo, diminuir a velocidade da absorção do carboidrato e o
pico glicêmico será menor.
Será necessário paciência e tempo para a estratégia funcionar,
também, óbvio. Vê, é só pensar no seguinte: a maioria das
pessoas tem problemas para EMAGRECER, elas passam por
platôs, por períodos em que nada parece funcionar para elas.
Quem não consegue manter um peso interessante enfrenta as
mesmas situações, só que, com resultados opostos. Então, em
grande parte, os mesmos “conselhos” dado para elas cabem
aqui:
•

esqueça a balança. Olhe as medidas, foque no bem-estar.
Você não é a sua gordura, nem a falta dela;

•

faça musculação e coma proteína de boa qualidade e em
quantidade adequada. Quem quer emagrecer quer emagrecer
MANTENDO a massa magra e quem quer engordar com
certeza não quer engordar só gordura corporal, quer massa
magra, TAMBÉM. Logo, COMA PROTEÍNA;

•

durma bem. Quem precisa emagrecer, engorda por estresse
(acorda com mais fome), quem precisa engordar, emagrece
por estresse (perde o rumo durante o dia, esquece de comer
ou passa mal com volumes de comida). Logo, dormir bem, de
alguma forma, faz bem para os DOIS casos;
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•

ÁGUA. O melhor meio para o corpo se livrar de resíduos
metabólicos é através da água. Hidratação é importante.
MUITO. Porque um dos motivos para se desejar um pouco a
mais de massa no corpo é a aparência de “saudável”, certo?
Água pode ajudar MUITO nesta parte. SEMPRE.

•

do mesmo jeito que pessoas obesas não emagrecem da
noite para o dia, você não irá engordar e manter o peso
desejado da noite para o dia. Achou um bom caminho para
seguir? Persista. Não está tendo mais resultados? Analise,
veja se há alguma mudança a ser feita e faça.

E, por último, mas não menos importante: SAÚDE. Encontre a
sua medida de SAÚDE como um TODO. ;)
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EFEITOS COLATERAIS
Nas 2 primeiras semanas você pode sentir aumento de sensação
de fome, dor de cabeça, fraqueza, tontura, mau-humor, desconforto
intestinal, um ligeiro aumento de gases e um ressecamento nas fezes,
além de uma leve dificuldade para dormir. O que fazer?
- Se a sua alimentação atual é muito cheia de industrializados,
cheia de trigo, gorduras trans e outros produtos alimentícios próinflamatórios, seu intestino pode estar danificado (aliás, provavelmente,
está). Neste caso, assim que sua alimentação seja alterada e seu intestino
comece a se recuperar, é muito comum sentir uma fome descomunal,
você come no almoço, sai feliz da mesa, às 12 horas. Chega às 18:00,
está com o estômago pendurado nas costas, de novo. E daí, pensa “mas
que raio de comer quando tô com fome! Comendo deste jeito, como é
que vou emagrecer?”. Então: o truque está em sempre comer Comida
de Verdade. Sempre.
E, atenção: é comer legume, vegetais, carnes, peixes, sem
acrescentar muitos queijos, nata, creme de leite. Por quê? Porque estes
derivados de leite acabam deixando as comidas saborosas demais e
daí é fácil passar do limite da saciedade. E evite, também, consumir
apenas “lanchinhos” (castanhas, amendoim, sementes), prefira comer
coisas com mais “sustança”. “Ah, mas pode comer um bifão com ovos
e salada no almoço às 12:00 e, se der fome, comer mais um bife, mais
uns ovos às 16:00???”. Péra, vamos relembrar: o que é bife? É Comida
de Verdade? É. O que é ovo, salada? É Comida de Verdade? É. ENTÃO, TÁ
ESPERANDO O QUÊ? COMA! “Ah, mas é que eu ouvi dizer que proteína
demais prejudica os rins...”. Isto é GROSELHA, da boa. CIN-TI-LAN-TE.
Mais adiante, falaremos deste “mito”, inclusive das suas origens.
Resumo: Sentiu fome? Come comida de verdade, até a
saciedade. Com tempo e a devida absorção de nutrientes, o corpo regula
esta fome porque estará mais nutrido e essa “fama da pouquíssima
fome em Low Carb” começa a acontecer para você também.
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- Colocar um pouquinho mais de sal na comida ou 1 ml diluído em
um copo de água e tomar. Este sal pode ser o marinho comum iodado,
pode ser o light iodado (que tenha cloreto de potássio e cloreto de sódio)
ou o sal rosa. O único que se evita é o refinado, porque recebe muita
lavagem química para ficar mais branco – Sal Comum X Sal Gourmet
- Ter sempre umas azeitonas por perto, para comer quando
aparecer a dor de cabeça, mau-humor, tontura, que acontece porque
o corpo está se adaptando para trocar a glicose (carboidrato, açúcar,
amido) por gordura corporal como combustível principal – Evitar o Mal
Estar em Low Carb;
- Ajuste as quantidades de alimentos ricos em gorduras boas.
Quem não está acostumado pode ter diarreias, evacuações moles.
Ajuste e vá aumentando aos poucos;
- A Comida de Verdade faz com que a Flora Intestinal fique
mais saudável, e durante a troca é normal o aumento de gases. Depois
melhora. Dá para usar Kefir, tanto o de água como o de leite (lembrando
de respeitar as incompatibilidades, hein?), para ajudar a reparar a Flora
Intestinal com boas bactérias e passar mais rápido os gases: Cuidando
da Saúde do Seu Intestino e a Relação entre Cérebro e Intestinos;
- Tomar mais água, comer abacate, incluir gelatina de sementes
de chia (deixa 1 colher de sopa de chia de molho na água, que faz a
gelatina), diminuir os queijos e aumentar azeite de oliva na salada e até
mesmo a quantidade de saladas verdes, para amolecer as fezes, caso
haja ressecamento. Leite de coco também tem efeito laxante. Aliás,
cuidado: se exagerar, vai “soltar tudo”. Como você não come carboidratos
refinados (trigo, principalmente) é natural que haja uma diminuição no
número de vezes que vai ao banheiro para evacuar e um aumento no
número de vezes que irá para urinar, porque estará ingerindo mais água
– Vamos falar sobre o N.º 2? ;
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- Pode acontecer de haver
dificuldade para conciliar o sono,
ou seja, quando você dorme, dorme
bem, acorda disposta (o) e está tudo
ok, mas demora a “pegar no sono”.
Neste caso, reserve uma fruta doce,
meia banana, uma fatia fina de
mamão, uma laranja com bagaço,
meia pera, meia maçã fuji ou gala,
um pedacinho de batata-doce,
um chuchu médio, uma beterraba
pequena, uma cenoura, para comer
uma ou duas horas antes da sua
hora de dormir, junto com alguma
proteína ou fibra solúvel (lembra:
nunca fruta ou carboidrato de
amido, de açúcar, sozinho…) para
ajudar a dar este “tranco” no sono,
para “engatar mais rápido”. Vê, não
é para “prevenir”, é para ser usado
caso seja necessário e tem que
ser um pedaço pequeno da fruta,
legume acompanhado de alguma
fibra ou proteína, senão no dia
seguinte acordará querendo comer
até as tintas das paredes. É sério!!!
ATENÇÃO: a Estratégia Low
Carb não é recomendada para
Gestantes, Lactantes e pessoas que
não fizeram exames médicos para
checar o funcionamento da Vesícula
e/ou para pessoas Diabéticas que
usam insulina injetável. Nestes casos
recomenda-se apenas a Comida de
Verdade, sem diminuir a ingestão
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de carboidratos, ou seja, recomenda-se TROCAR os industrializados
e potenciais maléficos por carboidratos saudáveis e naturais, sem
necessariamente diminuir os carboidratos e aumentar o consumo de
boas gorduras. Por quê? Porque se a pessoa, por causa de uma dieta
muito alta em carboidratos refinados e muito BAIXA em gorduras,
desenvolveu pedras na vesícula, uma Estratégia LCHF – Low Carb Healthy
e/ou High Fat, Baixo Carboidrato, Gordura Saudável e/ou Alta – pode
exigir que a vesícula comece a trabalhar muito mais, causando cólicas
e/ou esfacelamento das pedras, potencial perigo de Pancreatite. E a
pessoa que toma insulina tem que ajustar as doses para não passar mal
e ter quadros de hipoglicemia.
Vê, Comida de Verdade é bem-vinda para todos. A Estratégia
Low Carb é que tem que ser levada mais devagar, com cuidado. Quem já
retirou a vesícula anteriormente é só ajustar, AOS POUCOS, a introdução
das BOAS gorduras na sua alimentação e pode fazer LCHF, conforme sua
necessidade específica. Diabéticos devem ajustar a insulina de acordo
com o que o médico de confiança (e que tenha frequentado de verdade
às aulas de Fisiologia na faculdade, né?) orientar.

Precisando de esclarecimentos,
entre em contato, por gentileza.
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Fontes para consulta:
www.lowcarb-paleo.com.br
www.paleodiario.com
www.emagrecerdevez.com/category/podcasts-triboforte
www.lipidofobia.com.br
www.resistencia-insulina.com.br
www.fastingworld.blogspot.com.br
www.vidalowcarb.com.br
www.diaadialowcarb.com.br
www.guialowcarb.com.br
www.senhortanquinho.com.br
www.soupaleo.com
Sobre ADOÇANTES:
1 -Adoçantes e Rótulos – Diabéticos: CUIDADO.
2 -Tudo o que você precisa saber sobre Adoçantes, Naturais, Artificiais,
Calóricos e Não Calóricos.
LIVROS:
“Por que engordamos e o que fazer para evitar”- Gary Taubes – essencial!!
Leia!!!!
“Detox 21 dias” – Aseem Malhotra (o título é uma #$%#@$!#, mas o
livro é bom, tá?).
“Tudo começa com a Comida” – Melissa e Dallas Hartwig
“Como Tratar Doenças Autoimunes” – Tom O’Bryan.
“Barriga de Trigo” - Willian Davis.
“Dieta da Mente” – David Perlmutter.
“Gordura Sem Medo” – Nina Teicholz.
“O Código da Obesidade” – Jason Fung.
“4 Horas para o Corpo” – Tim Ferris.
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Sessão
Groselha

Sessão Groselha
Antes de tudo, uma pergunta:
“O que eu MAIS quero? Aprovação ou Saúde?” Dito isto, ‘bora:
Groselha: asneiras sem fundamento, crendices, ditas com ar
solene e de autoridade, repetida como mantra, dogma, até parecerem
verdade.
Groselha Cintilante: uma asneira flamejante dita como se fosse
a última “Salvação da Lavoura”.
Estas são algumas das “asneiras, ditas com ar solene e de
autoridade” que vocês lerão/ouvirão por aí:
“Esta dieta, a Low Carb, é a dieta da proteína, vai danificar
seus rins.” Primeiro, pense comigo: de acordo com o que está sendo
divulgado aqui, como devia ser o montado um Prato? 70% de VEGETAIS,
de preferência que seja a maioria deles de baixo amido, para quem vai
montar uma estratégia de Emagrecimento, e 30% com ovos, carnes e
suas gorduras naturais, certo? Que tanta proteína você está comendo a
mais? Faz sentido? Segundo, em pessoas saudáveis, proteína não causa
danos aos rins. Em pessoas com comprometimento renal, geralmente
causado por anos de alimentação lotada de carboidratos refinados,
talvez haja a necessidade de controlar a ingestão de proteínas. Por
gentileza, é IMPORTANTÍSSIMO que leia estes links:
1 – Low Carb é perigosa para os Rins?
2 – Low Carb e Insuficiência Renal.
3 – O Mito da Água Alcalina e Cálculos Renais.
4– Ácido Úrico – não é a Proteína e sim carboidratos refinados e frutose
os causadores.
5 – A Origem das groselhas contra as proteínas animais. LEIA!!!
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“Este lance de Comida de Verdade com Low Carb é muito
restritiva, vai faltar nutrientes, vai ter que suplementar vitaminas
e minerais. ” Pense comigo: o que foi que você tirou da sua dieta?
Bebidas com excesso de açúcar (refrigerantes, sucos de caixinha, sucos
de pozinho), produtos comestíveis cheios de calorias vazias (excesso de
açúcar, sal e gorduras Trans = pão, massas, bolachas, salgados de trigo,
bolos, doces, sorvetes industriais), bebidas lácteas lotadas de açúcares
(que não são iogurtes), gorduras prejudiciais à saúde (óleo de soja, de
canola, de milho, de girassol, de algodão, margarinas são gorduras trans)
e, se adotou uma Estratégia Low Carb, diminuiu a quantidade de frutas
e de alguns tubérculos, raízes tuberosas, até come deles, mas menos
vezes e nunca sozinhos (sempre com fibra e água, proteína e gordura,
lembra?). Tá.
Agora, conte-me o que você colocou no lugar? Aumentou
vegetais, manteve as mesmas porções de carnes, ajustou a gordura, que
antes comia pouco (tirava a pele do frango, tomava leite desnatado),
inseriu, talvez, alguns laticínios como nata, manteiga, Kefir, Iogurte
Natural, certo? Onde está a falta de Vitaminas e Minerais? Tirou lixo
nutricional, substituiu por Comida de Verdade, com alimentos íntegros
(estes, sim, são Integrais!) e a pessoa vem dizer pra você que “aaaiiinnn,
vai ter falta de vitaminas, fibras e minerais”??? GRO-SE-LHA! GROSELHA
CINTILANTE! Pega lá o paninho pra lustrar e deixar BRI-LHAN-DO! Má, ó:
deixe um “brinco”, ahahahhahah…

“Comida de Verdade com Low Carb é muito restritiva, vai
dar rebote e compulsão.” Tá. Primeiro, volte ao ponto anterior. O
que você está “restringindo da sua dieta”? Calorias vazias? Coisarada
industrializada, cheia de proteínas alérgenas (glúten!!!), “n” corantes,
conservantes, estabilizantes, saborizantes? Em resumo, lixo nutricional.
Tá. Ficou bem claro isto pra você? Ótimo. Agora, vamos à historinha
bonitinha de que “restrição GERA compulsão”. Sabe, que curioso: não
vejo ninguém dizer para um celíaco responsável, que tem amor próprio,
ou seja, que não ingere nada com glúten, que ele vai ficar compulsivo
se não comer um pãozinho… Não vejo a turma dizendo para os
vegetarianos e veganos que “excluir carnes da sua dieta fará com que
fiquem compulsivos por churrasco” ¬¬… E também não vejo esta galera
mandando um alcoólatra abstêmio tomar uns golinho porque “aiinn,
tem que tomar um golinho para não ficar compulsivo”. Nah, né? Por que
será, né? Mas querem dizer para as pessoas que elas devem comer lixo
para não ficarem compulsivas com... Lixo... Preciso comentar mais? Nah,
não, né?
Compulsão alimentar existe? Existe e é uma doença Psicológica,
de fundo Emocional, com gatilhos Físicos, que podem ser uma
alimentação de 3 em 3 horas, por exemplo (RÁ!), e/ou comida lixo. Não
conheço nenhum compulsivo que diga “Ai, nossa, tenho compulsão
por frango, brócolis e bacon...” ou “Não consigo parar de comer alface,
tomate, pimentão e berinjela...”, é sempre “chocolate, bolos, doces,
tortas, salgados, pizza, pão, macarrão, massas, esfirra, nutella, sorvete,
brigadeiro...”, ou seja, só lixo nutricional. Que engraçado, não? Você não
acha muito “curioso” este pequeno fato, também? Ah, eu acho…
Para quem tem Compulsão alimentar: que tal assumir a sua
parte de Responsabilidade nesta história? Tem problema com nutella?
Fica longe da %@&$%#&@ da nutella, ué! Porque ninguém pega uma
arma, aponta para sua cabeça, e diz “ou come nutella, ou morre”, certo?
Tô enganada? E mais uma coisa: “mente vazia? Oficina do Carboidrato”.
Vamos dar umas voltas no parque? Ler uns livros? Estudar aqueles link’s
HOMÉRICOS que passei? Que tal?
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Tô dizendo que é fácil? Não, não tô. Estou dizendo que o que
está na sua mão, no seu controle, é sua parte na negociata: seja uma
pessoa digna e cumpra. Caiu? Conta aí: que gosto tem o chão? Tem gosto
bom? Se tiver, aproveita e deita, ué… Ah, não tem gosto bom? É ruim?
‘tão levanta! Limpa os fundilhos das calças, seca as lágrimas e ‘bora!!!
- Porque “o problema não é tropeçar na pedra, o problema é gostar da
pedra.”
Quanto à parte fisiológica da compulsão e impulso alimentar,
aumente a ingestão de proteína e gordura ANIMAL, porque no começo
ajudará a passar o impulso e a compulsão por doces, ok? E é proteína
e gordura ANIMAL porque o corpo precisa delas, o seu humor precisa
delas, a sua saúde mental precisa delas. Não se engane, o nosso
código genético está programado para fazer melhor uso e proveito da
proteína animal, processamos melhor (cerca de 70 a 75% contra 60%
das proteínas vegetais, isto sem contar as lectinas, que podem fazer um
dano legal no seu intestino, tá?), quase sem resíduos, sem desperdício
porque não há fibras para atrapalhar a absorção. E se você não come o
suficiente de proteína, o corpo continua mandando sinal de FOME, o que
pode resultar em episódios de descontrole com comida, para algumas
pessoas.
Pessoa, eu fui rude? Ah, fui. Mas, ó, o que você tem que fazer,
não importa o quão difícil seja, você tem que fazer, mais cedo ou mais
tarde. E certas coisas não têm volta, entende?
E Rebote de carboidrato? Vem cá, o que foi que aprendeu? Nunca
coma o carboidrato sozinho, isoladamente, não foi? Então, pronto:
problema do “rebote” resolvido.
1 – Postagens do Paleodiário sobre efeitos dos carboidratos refinados,
compulsão e vícios.
2 – Carboidratos viciam mais do que cocaína?
3 – SE você ainda duvida que carboidratos viciam...
4 – Trigo: o nosso maior inimigo.
5 – Eu não jaco (ou a Importância de Entender o Conceito 80/20)
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“Comida de Verdade com Low Carb é muito gordura, colesterol
vai entupir seu coração e veias”. Antes de tudo, acho mega engraçado de
quem vem esta frase, rs. Vem daquelas pessoas que tomam refrigerantes,
fumam, comem trigo até as tampas (pãozinho, bolacha, macarrão, pizza,
salgados), que se entopem suco de caixinha, leite de soja, coisas light/
diet, vem daqueles profissionais que receitam remédios sem ao menos
examinar os pacientes, que abrem a gaveta e tiram dietazinhas prontas e
que receitam arroz e pão integral para pessoas diabéticas e /ou obesas.
Isto mesmo: arroz e pão integral para pessoas di-a-bé-ti-cas e/ou o-besas. Só observo o “nível”, ahahahah…
O que é “colesterol”? Colesterol é um tipo de lipídio (é um álcool
policíclico) que TODAS as células do corpo precisam, ele faz parte da
estrutura física de cada pedacinho seu. Sabe seus hormônios? Aqueles
que regulam seu sono, sua menstruação, seu humor, sua libido, sua
temperatura corporal, se você vai conseguir massa magra na musculação?
Então: alguns são proteicos, outros são à base de Colesterol. Isto quer
dizer que sem colesterol o corpo não é capaz de produzi-los. O que a
Lipo Proteína de Baixa Densidade, LDL, que convencionou-se chamar de
“mau colesterol”, faz é transportar estes lípides para os lugares no seu
corpo onde eles estão sendo mais necessários. E a maior parte deles é
fabricada no próprio fígado, tamanha a sua importância.

Uma curiosidade: o colesterol da dieta, aquele pronto que você
come, que existe no ovo, por exemplo, não aparece no exame de sangue.
Motivo: o do exame de sangue é o fabricado no fígado e é influenciado,
não pelo colesterol próprio das comidas, e sim, pela quantidade de
açúcares, amidos, carboidratos e algumas gorduras (gorduras trans,
por exemplo) presentes nas escolhas alimentares. Tanto que, é muito
frequente relatos de pessoas que começaram a Comida de Verdade, na
estratégia Low Carb Healthy ou High Fat, e tem seus níveis de colesterol
reduzidos, porque deixaram de ingerir alimentos que faziam com que o
fígado aumentasse a produção de colesterol no corpo, apesar da maioria
comer colesterol nos ovos, por exemplo, todos os dias.
Por gentileza, para saber mais:
1 – Afinal, Gordura faz mal? Considerações.
2 – Desfechos moles e desfechos duros.
3 – O martelo e o prego.
4 – O Fígado – o que causa esteatose hepática?
5 – Gordura Vegetal X Gordura Animal. Existe diferença?
6 – Quando High Fat torna-se TOO High Fat
7 – Manteiga, sim. Margarina, nunca.
8 - Os estudos científicos confirmam a eficácia de cortar carboidratos
“É... Mas a carne/ovo de hoje é muito diferente da de antes... Só
é saudável comer tudo isto se for de gado criado no pasto. Tem que ser
verdura orgânica...” Vê, leve para a SUA VIDA o conceito que lerá agora:
“O Bom não é inimigo do Ótimo”. Vou repetir, pra ficar bem claro: “O
Bom não é inimigo do Ótimo”. O que isto quer dizer? É claro que, se você
puder, comer carne de gado criado o tempo todo pastando, porco criado
solto e alimentado com soro de leite, frangos e ovos caipiras, verduras
e legumes orgânicos, o que é o ÓTIMO, ok. Aproveite. Agora se não tem
acesso a estes, ISTO NÃO É motivo para que você troque frango e ovos
de granja, carne de gado confinado (no Brasil é confinado apenas nos
últimos meses, especificamente para engorda rápida), porco confinado,
banha de mercado, e hortaliças, legumes e verduras de cultivo dito
“convencional”, por pães, massas, bolos, óleo de soja, margarina, doces,
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Resumo:

não pode o ótimo?
Garanta o bom
e boas.
Algumas coisas na
vida são do time
do “antes feito que
perfeito”. ;)

tá? Até porque, é muita ingenuidade achar que o produto comestível
foi feito com “açúcar, trigo, aveia e soja orgânicos, sem agrotóxicos,
benzidos pelas Virgens do Himalaia”, né?
“Ah, mas o restaurante, no qual eu almoço, só faz bifes no óleo
de soja...”. Vê, se você não tiver alergia à soja, há poucos problemas.
O bife não vai perder TODAS as boas propriedades dele para a saúde
só porque há um pouco de óleo de soja nele. O ótimo seria o bife na
sua própria gordura natural, muito saudável, por sinal. MAS, exceto se
você tiver alergia à soja, qualquer bife no óleo de soja continua sendo
melhor, sem comparação, do que qualquer “lanchinho” de trigo, açúcar
e gordura trans que você compraria em outros lugares.
Resumo: não pode o ótimo? Garanta o bom e boas. Algumas
coisas na vida são do time do “antes feito que perfeito”. ;)
“Low Carb vai dar fadiga adrenal, vai estressar sua tiroide”.
Algumas pessoas, mulheres principalmente, podem precisar de uma
quantidade mínima de carboidrato BOM (atenção, é o bom, não é o
lixinho, viu? Então nada de “aaaiiinnn, preciso comer pão para a tireoide,
aaaiinnn”, tá?) para ajudar no funcionamento correto da tireoide. Fato. E
é fato também que excesso de carboidratos na dieta causam muito mais
do que um leve aumento de TSH na tireoide, por exemplo, Resistência
à Insulina e suas filhas favoritas, Pré e Diabetes Tipo 2, Pressão Alta,
Arteriosclerose, Flebite, Gordura Visceral e Corporal, Triglicerídeos e
Colesterol nas alturas, maiores chances de problemas cardíacos, Ovários
Policísticos e Síndrome dos Ovários Policísticos (são coisas diferentes),
Cólicas Menstruais, Mamas Masculinas...
Pense um pouco, o que é
melhor: baixar os carboidratos e
descobrir que tem que dar uma leve
ajustada, fazer uma vez a cada 15
dias um belo pratão de mandioca
com costela e almeirão com salsinha
e cebolinha, picado bem fininho
(diliçaaa!!!), ou
batata-doce

assada com queijo (A-DoOoOoO-RO!!!), uma porção de batata inglesa
frita na banha de porco (Nhhhaaaammmmiiiiiiiii!!!!!), com um pratão de
salada verde e um bifão à cavalo, ou, ainda, um belo de um pão de queijo
com bacon, por causa do TSH da tireoide, ou enfartar aos 40 porque se
entope de carboidratos, causando Resistência à Insulina e suas possíveis
consequências? Pesa aí o que compensa mais pra você.
“Tem que comer de 3 em 3 horas! Que absurdo! Vai deixar seu
metabolismo lento!” e/ou “Não pode pular o café da manhã, é a refeição
mais importante do dia”. Tá. Primeiro de tudo: cadê Ensaios Clínicos
Randomizados, no qual um grupo de pessoas é examinado, sorteado
em 3 grupos, um que vai comer todos os dias no café da manhã, um
que vai apenas tomar água, chás, café sem açúcar e sem adoçante, pela
manhã, e outro que vai seguir sua rotina normal, o grupo controle, para,
no final do experimento, serem feitos exames que validem, ou não, esta
conclusão de que “o café da manhã é a refeição mais importante”? Há?
Não. Ao contrário, há evidências de que jejuar pela manhã é saudável.
Mesma coisa para o tal “comer de 3 em 3 horas”.
Para quem a estratégia “alimentar-se a cada 3 horas” serve?
- Para quem é Atleta de Alta Performance, de alguns esportes específicos,
e precisa ingerir mais alimento do que a sua fome natural, pois tem que
“estocar” glicogênio muscular para usar durante a competição;
- Para operados em cirurgia bariátrica: dependendo da técnica usada
na cirurgia, a pessoa terá que se alimentar de tempos em tempos, pois
não consegue ingerir grandes quantidades de alimento e sente fome em
poucas horas;
- Para algumas situações em Diabetes Tipo 1, a fim de evitar uma
baixa muito repentina na glicose sanguínea (não significa que a pessoa
tenha que comer carboidratos carregados de amido, muito menos lixo
nutricional);
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- Para recém-operados em cirurgias de vesícula biliar: a pessoa não
consegue comer grandes quantidades de alimento porque não as digere
muito bem, no começo. Então, também sente fome mais cedo;
Ou seja, “aumentar metabolismo”? Musculação Pesada e
alimentação regrada com proteínas, boas gorduras e carboidratos
naturais. Comer de 3 em 3 horas? Não. Aliás, fica a dica: se houver algum
problema de ansiedade, a alimentação de 3 em 3 horas pode aumentar
o distúrbio, além de favorecer a compulsão, caso sejam ingeridos
alimentos de alta quantidade de carboidratos e pouca saciedade.
Por gentileza, leituras recomendadas:
1 – Comer de 3 em 3 horas: Má ideia.
2 – Jejum Intermitente: Guia Completo.
3 – Jejum Intermitente.
4 – Mais sobre Jejum Intermitente.
5 – Tomar ou não café da manhã.
“Low Carb vai dar Hipoglicemia, carboidrato é muito
importante, é o principal combustível para o corpo”. Tá. Se esta
afirmação tiver vindo de um médico, enfermeiro ou nutricionista,
conselho grátis: troque de profissional. Este claramente andou faltando
aulas importantes de Fisiologia, Bioquímica, Citologia e Patologia, na
Faculdade. E, se frequentou, obviamente não leu sequer a Bibliografia
Mínima da disciplina. Você quer um profissional assim cuidando da sua
saúde? Que outras aulas, além destas, que são básicas do curso, ele
andou faltando? Pense aí.
O Fígado é encarregado de produzir e manter o nível de glicemia
no sangue o tempo todo (senão, teríamos que ligar sonda nasogástrica
pra ter glicose enquanto dormimos, né?), a pessoa ingerindo carboidrato
ou não. O que acontece é que, com muito carboidrato na alimentação, o
hormônio insulina entra em ação e o fígado diminui, temporariamente,
de produzir glicose (ou deveria diminuir. No caso dos diabéticos, ele não
diminui, por isso diabéticos acusam glicemia alta no exame de sangue
em jejum, ou seja, não comeram e ainda assim tem glicose em excesso
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no sangue. De onde veio esta glicose? Do além? NÃO! Do Fígado.), e o
corpo usa primeiro o açúcar porque este é potencialmente tóxico, logo
há pressa para se livrar da presença dele no sangue, o que gerou o mito
de que o açúcar, carboidrato, seria o “combustível favorito do corpo”.
Não é. O combustível favorito do corpo é gordura. Pense: você estoca
em que forma no seu corpo, os alimentos para usar depois? Açúcar?
Amido? Você é uma batata ambulante (ahahhaha...)? Não, né? Você
estoca na forma de gordura para usar depois, certo? E sabia que 1 mol de
gordura gera 108 ATP’s (unidade básica de energia corporal) enquanto
1 mol de glicose gera apenas 32 ATP’s (é até menos, na verdade)? E
o custo para o corpo produzir 108 ou 32 é O MESMO. Seu corpo é
inteligente: se ele pode trabalhar TRÊS vezes MENOS para obter os ATP’s
necessários, porque faria o outro caminho? O corpo está programado
para funcionar melhor com boas gorduras: é mais econômico, rápido e
mais seguro metabolicamente para o corpo do que este excesso absurdo
de carboidratos na dieta atual.
O cérebro precisa de cerca de 25% do seu combustível na forma
de glicose? Verdade. E os rins, as hemácias e a medula, também. E o
Fígado se encarrega disto. Logo, você não precisa de carboidratos,
principalmente os refinados e cheios de proteínas alergênicas, só porque
“aiinnn, combustível preferido”. E as fibras, que são carboidratos não
absorvíveis e podem ser necessários para o intestino funcionar bem,
estão nos vegetais, aqueles que compõe 70% do seu prato, certinho?

Por favor, leia estes:
1 – Resistência à Insulina, Cetose e duas balelas.
2 – Açúcar causa Diabetes. O maior experimento com a Saúde Pública.
3 – Quebrando os 7 maiores mitos sobre Alimentação Low Carb.
“Meu treinador físico falou que preciso de 60% de carboidratos,
senão vou perder músculos e não terei energia...” Nem vou comentar
o fato de que treinador físico não é o profissional mais habilitado para
dar conselhos nutricionais, porque esta mesma groselha cintilante é
dita, para pessoas obesas, por muitos nutricionistas, também, logo, o
tal treinador aí só está repetindo o que já ouviu de quem supostamente
sabe do que está falando. Claramente o problema não é se o profissional
é formado na área de nutrição e sim o fato de que lhe falta capacidade de
perceber que há alguma coisa errada, e procurar por livros de Fisiologia,
de Endocrinologia, junto com um de Bioquímica, talvez o bom e velho
Lehninger (não recomendo livros sobre nutrição porque, infelizmente,
eles são um dos últimos lugares onde se deve procurar informação
correta sobre nutrição), e se questionar se faz algum sentido esta fala
“aaiiinnn, 60% das kcal diárias tem que vir de carboidratos para não
perder músculos”.
Uma coisa é um atleta de alta performance, cuja preocupação
primária é desempenho atlético, e para quem saúde só é importante
na medida em que afeta a colocação no pódio. Sim, isto mesmo que
entendeu: para o atleta a prioridade é performance. Saúde está em
segundo lugar. Ou será que é muito saudável se entupir de anabolizantes
e “n” suplementos com nomes esquisitíssimos? E muitos deles o fazem.
Em nome de que? De ganhar uns segundo a mais para quebrar o recorde
do rival, por exemplo. Estas pessoas fazem estratégias de se alimentar
por alguns períodos com até 80% da sua dieta na forma de carboidratos.
E tudo bem, de repente para aquele tipo de competição, o corpo delas
tem que estar repleto de glicogênio muscular durante aquele período de
tempo e o jeito mais fácil de conseguir isto seja com uma alta quantidade
de carboidratos na alimentação.
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Agora, vem cá: este não é o SEU caso, né? O seu caso é o quê?
Resistência à Insulina, talvez Ovários Policísticos? Marcadores triglicérides
em 200, HDL em 30, razão TG/HDL> 2, Insulina Basal de 12, 15, 20, 40,
circunferência abdominal de cento e cacetadas? Pois é, definitivamente,
experimentar uma estratégia Low Carb pode ser uma boa pedida,
porque estes marcadores iriam melhorar tranquilamente. O ponto aqui
é que “treinadores”, que só sabem falar em “peito de frango grelhado,
clara de ovo e batata doce, shake de whey protein e maltodextrina”,
provavelmente ignoram estes fatores, eles estão acostumados a lidar
com pessoas de perfil metabólico diferente. O erro deles (e de muitos
nutricionistas) é assumir que todo mundo pode ou, pior ainda, deve
comer carboidratos “como se não houvesse amanhã” a cada 3 horas.
Voltando ao ponto, sabe o seu fêmur, aquele osso bonito da sua
coxa? Ele (e todos os outros ossos e cartilagens do seu corpo) é formado
por PROTEÍNAS e por alguns minerais, cálcio é um deles. Sabe o nervo
que transmite o comando do seu cérebro, quando você quer mover
sua perna? Então: é tecido constituído por PROTEÍNA. Sabe seus vasos
sanguíneos, cabelos, unhas, pele, pêlos? PROTEÍNA. Ou seja, seu corpo
todo é estruturado por proteínas, preenchido com muitas gorduras e
alguns carboidratos, além de água, obviamente. E estas estruturas
consomem MUITA energia para se manter.
Agora, vamos contextualizar esta informação. Os alimentos na
natureza raramente vêm com os macronutrientes isolados, é um sempre
um CONJUNTO no qual um dos macros predomina. Um exemplo rápido:
frutas são carboidratos. Abacate é fruta, logo abacate é carboidrato. Porém,
qual é o macronutriente DOMINANTE no abacate? GORDURA, lipídeo. E
na manga, que é tão fruta e tão carboidrato quanto o abacate, qual é o
macronutriente dominante? CARBOIDRATO. Mas porque o carboidrato
do abacate é diferente do da manga, se ambos são carboidrato? Simples:
o tipo de carboidrato presente na manga é predominantemente glicose
e frutose, e estão em muito maior quantidade que a gordura e proteína
(sim, frutas possuem alguma proteína e gordura, também, :D ), enquanto
que no abacate, o tipo de carboidrato é mais de fibras, estrutural, que
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de glicose e frutose, e a gordura predomina, está em maior quantidade
que o açúcar (manga é doce a dar com pé e abacate é quase sem doce,
notou?).
Há um grupo em que isto quase não acontece: proteína animal.
Carnes possuem gordura, também, mas qual é o macro dominante,
sempre? PROTEÍNA. O que carnes quase não tem? Carboidratos. Nah,
nem vem, ahahahahaha, você sabe que se pegar um fígado, um rim, um
coração, um ovo, vai encontrar traços de glicogênio neles e glicogênio é
carboidrato. Logo, afirmar que carnes NÃO possuem carboidratos é uma
espécie de erro técnico. Eu prefiro afirmar que “carnes quase não tem
carboidratos” e ser mais precisa.

Isto explicado, vamos aos cenários, com Comidas INTEIRAS, não
processadas:

1
Se basear suas refeições em proteína natural, especificamente carnes,
ovos, peixes e um queijo, sabe o que o seu corpo vai fazer?
Primeiro, um hálito de matar (ahahhhahahaha... Ria, mas é sério,
:D ). No banheiro, então... Aff, quem morreu?
Segundo, muita saciedade, você vai sentir menos fome durante
um bom tempo do seu dia.
Terceiro, um xixi com alto teor de ureia, forte e, se você não
tomar água suficiente, bem ácido.
Quarto, eventualmente transformará algum excesso de proteína
em carboidratos (glicose) para ser usado como fonte de combustível. E
é difícil cometer excessos porque proteínas tem alto poder sacietógeno,
chega uma hora no churrasco que não cabe mais carne nenhuma.
Quinto, você passará a maior parte do tempo disposto, com baixa
insulina e muita energia. Se fizer musculação pesada e tiver descanso
adequado, aumentará o volume nos músculos, pois está comendo o
macro que os compõe, as proteínas.
Ps.: é meio CARO manter uma dieta à base de proteínas. :’(
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2
Se basear sua alimentação em gordura natural (alimentos inteiros, tá?
Não é beber azeite de oliva e creme de leite de canecada), abacate,
torresmo, bacon, manteiga, azeite de oliva, coco e óleo de coco,
azeitonas, sabe o que o seu corpo vai fazer?
Primeiro, é possível uma evacuação bem mole (vida de rainha/
rei: do trono para a cama, da cama para o trono, :D ).
Segundo, muita saciedade, menos fome, durante um bom tempo
do seu dia.
Terceiro, exames alterados em LDL e HDL (ambos aumentam)
e Triglicérides (este pode diminuir), Glicemia de Jejum aumenta e
Hemoglobina Glicada e Insulina Basal diminuem.
Quarto, eventualmente, transformará o excesso de gorduras em
glicose e corpos cetônicos para ser usado como combustível. (Nah, tá
bem, não é a gordura em si, e sim o “glicerol” do tri-acil-glicerol que pode
“virar” glicose. Mas você entendeu, né?). Se o exagero for realmente
grande, você poderá engordar um pouco. E é difícil porque a SACIEDADE
não lhe deixará comer muito, terá que se esforçar para comer além do
necessário. Por exemplo, quantos abacates consegue comer? Também
chega uma hora, não cabe mais, né?
Quinto, você passará a maior parte do tempo disposto, com
baixa insulina e muita energia. Se estiver fazendo exercícios pesados na
academia, manterá sua musculatura, sem perdas;
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3
Se basear sua alimentação em Carboidrato natural de amido, frutas
doces, mandioca, batata em geral, na condição atual de provavelmente
já estar com Resistência à Insulina, sabe o que o seu corpo vai fazer?
Primeiro, alteração no número de vezes que vai ao banheiro, uns
irão mais, farão volumes constantes e com facilidade. Outros, terão prisão
de ventre, volumes secos, grandes demais e com muita dificuldade na
hora de sair. Gente, carboidrato não é tudo igual, não, mesmo os sadios.
Quer um exemplo? Goiaba? Prende. Mamão? Solta. Mandioca? Prende.
Batata doce? Solta. E dá gases, também, :P.
Segundo, mais fome. Sim, MAIS FOME. Você comerá mais vezes
o dia, sua insulina irá subir e descer mais vezes, por causa do TIPO de
carboidrato (estamos falando de AMIDO, glicose + glicose, e de FRUTA,
glicose + frutose), o que lhe dará mais fome. E é engraçado como para
carboidratos SEMPRE há um espacinho a mais no estômago, né? Carne e
gordura chega uma hora que a gente não quer ver, nem sentir o cheiro.
Mas frutinha doce? Ah, frutinha doce, sobremesa... Hum... Sempre cabe
mais uma... :D
Terceiro, exames alterados em LDL e HDL (LDL aumenta, HDL
diminui) e Triglicérides (este pode aumentar), Glicemia de Jejum diminui
e Hemoglobina Glicada e Insulina Basal aumentam.
Quarto:
CORPORAL.

EXCESSOS

SE

TRANSFORMAM

EM

GORDURA

Vê, agora, por favor, pare aqui, volte e leia os dois “quarto pontos
anteriores” Eu até deixei em destaque para você conseguir voltar a eles.
O que está escrito em Proteínas? Excesso se transforma em?
Glicose, carboidratos. E de Gordura, transforma-se em? Glicose,
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carboidratos, eventualmente a pessoa pode engordar se exagerar a
mão.
E, agora, olhe de novo aqui: carboidrato NÃO, ene-til-a-o - não,
se transforma em proteína!!! E sim em gordura corporal!!! E, o mais
perigoso ainda: pessoas com algum grau de obesidade geralmente estão
com problemas de Resistência à Insulina. Um dos sintomas é perder
o senso de saciedade. Ou seja, da forma como o metabolismo destas
pessoas funciona, sempre cabe mais carboidratos, que, em excesso se
transformam em... gordura corporal.
Quinto: você passará grande parte do seu dia pensando no que
vai comer, talvez com baixa energia, PRINCIPALMENTE se, em vez de
carboidratos naturais, optar por biscoitinhos, bolachinhas e pães. Se
estiver fazendo musculação pesada, ganhará o mesmo tanto de volume
muscular e DE GORDURA CORPORAL. Sabe aquele lance do “quando
cresce músculos, sempre cresce um pouco de gordura”? Está aqui o
motivo: EXCESSO DE CARBOIDRATOS.
E aquele instrutor da academia, hein, que você frequenta 3
vezes por semana (nah, desculpaê, para um(a) “atleta”, tá fraquinha esta
frequência aí, hein? :D ), diz que para não perder músculos (proteína,
lembra, músculo é pro-te-í-na) você deve comer... carboidratos???
60%??? Sério: só pense.
Agora, o truque: Nutrição é um jogo de SOMA ZERO. Isto quer
dizer que seu corpo tem um gasto metabólico basal, diário, que tem que
ser suprido. São 2.346 kcal? Então, não interessa como, no final do dia,
estes 2.346 kcal terão que sair de algum lugar para suprir esta demanda,
ou seja, é 2.346 que precisa, gasto? É 2.346 que vai conseguir, ganho.
Soma? ZERO. O quê? Comeu a mais? Seu corpo é mais esperto que você,
ele “transforma” em algo que ele possa armazenar, oh, gordura corporal,
porque uma coisa é fato: ele não desperdiça energia. Ah, comeu “a
menos”? E uma montanha de carboidratos, travando a insulina nas
alturas? Não se preocupe: vai perder gordura, mas vai perder massa
magra muscular, também.
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Aplicação do conceito: se a pessoa mantém um consumo de
carboidratos em torno de 60%, sobra os 40% para ser dividido entre
proteína, que constrói o corpo, e gordura, que daria saciedade e faria a
pessoa comer NATURALMENTE MENOS. Comendo muitos carboidratos,
a fome aumenta. Porém, não é só a fome, a INSULINA TAMBÉM. Sabe
o que acontece com insulina alta? O corpo fica bloqueado para acessar
o tecido adiposo, porque o açúcar, que é potencialmente tóxico, tem
que ser usado primeiro, daí, acaba que a gordura corporal fica lá, inútil,
pesando no corpo, e sem uso. Mas a pessoa quer EMAGRECER, certo?
Então ela quer gastar esta gordura corporal, né?
Daí, qual é a recomendação dos “especialistas”, para emagrecer?
“Coma menos e mexa-se mais”, né? O que não avisam: ao aliar esta
alta carga de carboidratos e a estratégia de “comer de 3 em 3 horas,
controlando as calorias”, a pessoa está promovendo uma alta carga
glicêmica sanguínea, que exigirá altas doses de insulina, que atua
bloqueando o acesso às gorduras corporais, tendo por consequências
duas situações: 1.º, a fome aumenta ainda mais (e o mau humor, a falta
de energia, a preguiça, a vontade de fazer NADA também), e, 2.º, depois
corpo diminui a Taxa Metabólica Basal.
A ironia vem agora: sabe aqueles seus preciosos cerca de 600
músculos? Então. São ELES que gastam muita energia no seu corpo para
manutenção. Eles não deixarão de existir, nem diminuirão de quantidade,
ou você pode morrer por não conseguir mais mastigar, né? Já que sua
mandíbula é um, adivinhe... músculo, ahahahahaaha... Mas, eles podem
ter seu VOLUME diminuído, justamente para diminuir a Taxa Metabólica
Basal e o gasto calórico do corpo. O que a pessoa conseguiu? Perder a
tão famosa massa magra. E, quando engordar de volta, porque vai, é
biológica a coisa toda, vai ganhar o que? Massa gorda. Só posso dizer
que lamento.
Vê, as dietinhas de “contar calorias”, comer “de tudo um
pouquinho”, a cada “3 horas”, é que DETONAM os músculos, justamente
por causa desta estupidez de ingerir uma quota alta de carboidratos, o
que mantém a insulina elevada e o corpo constantemente pedindo por
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mais calorias, mais carboidratos, porque está BLOQUEADO para acessar
aos depósitos de energia, às células de gordura. Sim, eu sei, eu escrevi
esta mesma frase três vezes nos dois últimos parágrafos, mas é porque
ela é REALMENTE importante. Por favor, entenda: Jejum e Comida de
Verdade com Estratégia Low Carb pre-ser-va músculos, muito mais do
que “60% de carboidratos, em pequenas porções ao longo do dia”, o
infame “coma menos e mexa-se mais”:
1 – Quero emagrecer. Como faço?
2 – Ensaio Clínico Randomizado: Low Carb versus Low Fat e composição
corporal;
3 – Dieta Cetogênica para Atletas;
4 – Fisioculturismo com Comida de Verdade e Estratégia Low Carb;
“Mas meu médico, a nutricionista da TV, o Professor da
Academia disse que...” Primeiro de tudo, NÃO TERCEIRIZE O SEU
CÉREBRO, use o seu senso crítico. Profissionais da área médica são
humanos, eles têm o direito de errar e eles erram. Se você simplesmente
fecha os olhos, e diz “ah, tal pessoa é médica / nutricionista / educador
físico, então sabe tal coisa porque estudou para isto”, está abrindo
mão da sua responsabilidade. Pense: o profissional de saúde dá o seu
diagnóstico baseado no conhecimento dele, verdade, na maior parte
do tempo, bem-intencionado, outra verdade. Mas, se está pressionado
a atender o máximo de pacientes por dia (planos de saúde pagam
pouco por paciente), ele tem que fazer “volume” para ter remuneração
condizente, logo, em consultas de 15 minutos, ele está treinado para
identificar qual remédio melhor se aplica para amenizar os sintomas
relatados e “despachar” o paciente. E quem fica com as consequências
disto? Você.
Há mais um detalhe: se ele não se atualiza, se não dedica parte
do seu tempo para estudar, pode passar indicações erradas de remédios.
Vê, nem tudo se aprende na faculdade. E você já andou nas imediações
de uma? Já observou que há muitos BARES ao redor das universidades
e que seus frequentadores habituais são os estudantes, os “futuros
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NÃO
TERCEIRIZE
O SEU
CÉREBRO,
use o seu
senso crítico!

profissionais”? Quem garante que o profissional, este na sua frente,
estudou realmente, que não fez só decoreba para obter o diploma?
Então, que tal ser mais cuidadoso ao atribuir esta AURA miraculosa
a outro ser humano? Que tal pegar os assuntos mais importantes e
pesquisar por conta, para entender? E lembra que chegou até aqui, do
jeito como está, seguindo estas “autoridades” as que dizem que “Não
pode jejuar!”, “Diabético tem que comer de 3 em 3 horas!”, “Tem que
comer carboidrato pela manhã!”, “Tem que comer trigo integral!”, “Para
ganhar massa muscular tem que comer carboidrato antes do Treino!”,
“Colesterol mata!”, “Ovo mata!”, “Gordura saturada entope o coração!”,
“Margarina é bom!”, “Óleo de Canola é bom!”, e mais outras groselhas
cintilantes.
Gosta de onde está? Gosta de estar cheio de problemas para
dormir, sentindo-se pesada(o), cansada(o), cheio de dores pelo corpo,
uma “farmácia ambulante”, com a pressão arterial nas alturas, perdendo
seus rins e pâncreas, tendo que extrair sua vesícula por falta de uso,
lotado de doenças de pele, com artrose e artrite, com depressão e
outros transtornos psicológico mentais, e ainda tendo que comer coisa
com gosto de serragem e sem um pingo de sal e boas gorduras? Ah, não
gosta? Então, mude! Vá em busca da sua saúde, cuide da prevenção e
deixe o médico para aquilo que ele é bom: traumas, acidentes, doenças
agudas.

NÃO TERCEIRIZE O SEU CÉREBRO:
SUA SAÚDE É DE SEU INTERESSE.

Comida de Verdade

78

Agradecimentos
A criação desta apostila, a responsabilidade final
pelas informações é minha.
Desenvolvi de acordo com o material das fontes
indicadas. Porém, há nos bastidores, muita
gente boa que me deu dicas de formatação, de
disposição de conteúdo, pessoas que dedicaram
seu tempo para ler, observar as falhas e
gentilmente apontá-las para mim.
Você é uma destas pessoas? MUITO OBRIGADA!
Ainda não é, e quer ser? É simples: envie-me um
retorno sobre a leitura, onde acha que posso
melhorar, o que pensa que está faltando, como
eu poderia melhorar algo que talvez esteja
escrito de forma confusa, sua opinião de uma
forma geral.
AGRADECIDA, DESDE JÁ,
Juciane E. de Paula.

comida
de
verdade

