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Bem-Vindos  

 

Antes de entrarmos no assunto que trouxe você até este 

e-book, vou me apresentar. Meu nome é Ivani Manzzo. Sou 

formada em Biologia e fiz mestrado e doutorado na Escola 

Paulista de Medicina UNFESP – EPM. Lá estudei fisiologia e 

exercício e estudei muita coisa ligada à gestação e a obesidade. 

Além desse lado profissional, sempre acreditei em manter 

hábitos de vida saudáveis como a alimentação e exercícios. Tudo isso se uniu 

quando comecei a estudar comportamento humano e me tornei Coach. A partir 

desse momento atuar junto às pessoas que desejam ter uma vida saudável, 

desejam emagrecer e permanecer magro, fazer exercícios e ter boa alimentação 

foi inevitável. 

Tudo começou por eu dar aulas em Universidades. Eu lecionava as disciplinas 

de Fisiologia Humana, Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Bioquímica do 

Esporte entre outras. Durante as aulas eu explicava muitas coisas sobre alimentos, 

suas funções e como atuava no nosso corpo. Foi então que meus alunos 

começaram a me consultar para entender o que deveriam fazer para melhorar as 

usas próprias vidas. E esses mesmos alunos voltavam para dizer que tinha dado 

certo, que eles se sentiam muito melhor e que haviam emagrecido e estavam bem. 

E então aqui estou, com mais este trabalho. Um e-book para auxiliar todas 

as pessoas que querem ter uma vida saudável e se livrarem de uma vez por todas 

das gordurinhas indesejadas.  

Assim, partir deste momento todos estamos empenhados em conquistar os 

objetivos e torná-los uma prática diária! 

O objetivo principal deste e-book é SAÚDE. Junto com a saúde alcançaremos 

também beleza, jovialidade, bom humor, disposição e conquistas nas mais diversas 

áreas, pois os limites irão se ampliar. 

A maioria das pessoas sabe emagrecer, porque afinal de contas se você 

passar a comer menos com certeza irá perder gordura. Mesmo as dietas mais 

malucas e mais nocivas podem fazer com que você emagreça, mas hoje aqui 
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estamos falando de saúde. Então estamos falando de emagrecer de forma 

saudável, comendo bem, aprendendo a comer e dessa forma permanecer magro. 

O erro das pessoas é encarar uma dieta radical, irá emagrecer sem dúvida, e 

depois voltar a fazer o que fazia antes.  Claro, vai engordar novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos falar de saúde! 

Existem basicamente três pilares que sustentam a saúde. Boa Alimentação, 

Atividade Física e Boa qualidade de sono.  

Estes três pilares são independentes, isso quer dizer, cuidar de um de forma 

impecável não compensa o outro. Se a alimentação for ótima, o sono maravilhoso, 

mas a pessoa for sedentária a saúde ficará prejudicada. Se fizer exercício, dormir 

bem e não se alimentar de forma correta, também a saúde ficará prejudicada. Sim, 

sono, alimentação e exercícios caminham juntos para manter a saúde, mas não se 

substituem.  

 

Nós vamos tratar aqui da alimentação, com algumas dicas e orientações que 

poderão te ajudar no dia a dia. 
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        O que é nutrição? 
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A nutrição vem sendo a cada dia mais valorizada devido as notícias 

relacionadas tanto ao mal quanto ao bem que a alimentação pode trazer. 

Durante muito tempo este aspecto da vida foi desmerecido em prol do 

ganho de tempo e agilidade no preparo das refeições. Com o passar dos anos esse 

hábito mostrou suas consequências. “Fast food”, “Trash food” e alimentos pré-

preparados ou semi-industrializados estão causando danos relativamente graves 

no organismo. 

Meu objetivo é mostrar a você, uma forma de unir uma alimentação 

saudável ao dia a dia, mantendo o tempo livre, o sabor, e acima de tudo a saúde. 

Existem muitos mitos sobre alimentação, que ninguém sabe de onde vem, e 

que são totalmente errados.  

Nutrição significa dar ao organismo alimentos que contenham energia e 

substâncias necessárias para nossa vida. Para uma nutrição adequada é preciso 

nutrientes e calorias. As duas coisas podem não estar juntas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos, primeiro o que são calorias. Caloria é uma unidade de medida de 

energia. Por exemplo: se você vai fazer uma viagem para uma cidade qualquer, 

pode perguntar quanto tempo demora para chegar. Nesse caso a reposta poderia 

ser 3 horas. Aqui hora é uma unidade que está medindo o tempo. Poderia também 

perguntar qual a distância dessa cidade. A resposta poderia ser 250 Km. Neste caso 

a unidade de medida para a distância é quilómetro. Da mesma forma quando você 

faz um exercício é necessário fornecer energia para isso. Essa energia é medida em 
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calorias. Assim, para qualquer coisa que você faça é necessário fornecimento de 

energia e ela pode ser medida em calorias. 

Agora nutrientes. Nutriente é toda substância que precisa ser ingerida e fará 

parte das reações do nosso corpo. Você se alimenta, essa substância entra no 

organismo e será usada por ele. 

Nem todos os nutrientes fornecem calorias para nosso corpo e nem todas as 

calorias são fornecidas por nutrientes. Vamos esclarecer. Resumidamente os 

nossos nutrientes são os carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais 

e água. Deste apenas os carboidratos, proteínas e gorduras fornecem energia, ou 

seja, calorias. As vitaminas, sais minerais e a água são nutrientes tão importantes 

quanto os outros, mas não fornecem energia. Eles são usados e precisamos deles 

da mesma forma. Por isso podemos dizer que nem todos os nutrientes fornecem 

energia. 

Mas, e essa história de fornecer energia e não dar energia? É o caso das 

bebidas alcoólicas. Elas fornecem energia, mas não são necessárias para nossa vida, 

e não fazem parte do nosso metabolismo. Quando são ingeridas apenas fazem mal 

e serão eliminadas. Como costumo dizer não fazem parte do nosso cardápio!!!!! Os 

nutricionistas chamam de calorias vazias. Fornecem energia, mas não nutrientes. 

Assim, para mantermos o nosso corpo como ele está, precisamos ingerir 

alimentos que forneçam a mesma quantidade de energia que gastamos. Para 

emagrecer devemos ingerir menos energia do que gastamos. Falando assim parece 

muito fácil. É simples, mas não é fácil. 
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Nosso corpo não funciona como a matemática. Precisamos cuidar dele e 

bem, porque ele reage ao que fazemos na tentativa de preservar a vida. O que 

quero dizer com isso é que se você comer muito menos do que necessita para 

emagrecer, seu corpo vai reagir e vai diminuir o quanto ele gasta. Isso quer dizer 

que ele vai diminuir o metabolismo. Isso poderá acarretar problemas no futuro e 

na saúde. Um deles, bem conhecido, é a dificuldade em emagrecer. 

Outro ponto é que cada nutriente tem uma quantidade correta para ser 

ingerido, não é correto fazer uma dieta para emagrecer apenas contando as 

calorias. Se você gasta por dia para sobreviver 2000 calorias e resolve que vai ingerir 

1800 calorias isso não poderá ser feito de qualquer forma. Por exemplo, você não 

poderá ingerir 1800 calorias comendo apenas pão com manteiga e suco de laranja. 

Sem dúvida as quantidades de vitaminas, proteínas e alguns sais, ficariam abaixo 

da necessária.  

Para fazer uma dieta correta além de diminuir a quantidade de energia 

ingerida, deverá ser mantida as proporções de nutrientes necessários. As 

quantidades seguem a seguinte divisão. 60 a 70% das calorias deverão vir dos 

carboidratos, 10 a 15% das calorias deverão vir das proteínas e 20 a 25 % das 

calorias provenientes das gorduras. Resumindo, não é simples prescrever uma 

dieta equilibrada e correta. Por isso para quem necessita de uma mudança na dieta 

o melhor a fazer é buscar um nutricionista de confiança, honesto que não ganhe 

comissões sobre prescrição de suplementos e vitaminas. 
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        Algumas regras para a boa nutrição 
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Mas existem algumas regrinhas que podem ajudar muito a manter a 

alimentação saudável.  

Algumas regras: 

1. Nunca fique com fome.  Se você for fazer uma refeição com fome, com 

certeza vai comer mais do que precisa. Por isso se alimente em intervalos 

de mais ou menos 3 horas. Tenha sempre em mão frutas, legumes como 

cenouras e pepinos que podem ser ingeridos crus e levados na bolsa ou 

mochila. 

 

2. Coma devagar. Nosso corpo tem alguns mecanismos para avisar que já 

está satisfeito. Um deles se dá entre 15 e 30 minutos depois que você 

começou a comer. Seu estômago vai se dilatar e vai acionar um sistema 

que dá a sensação de saciedade. Se você comer depressa, vai ingerir mais 

alimento do que seria necessário antes de se sentir satisfeito e vai comer 

mais do que precisa. 

 

3. Não beba durante as refeições, principalmente bebidas gasosas. Este 

hábito agrava o que foi explicado na regra 2. Com líquidos e com os gases 

a distensão do estômago é maior e mais rápida. Seu estômago vai ficando 

cada vez maior e você vai precisar de cada vez mais comida para se sentir 

saciado. 

 

4. Sempre que possível coma alimentos crus. Os alimentos crus possuem 

mais vitaminas e sais minerais que os alimentos cozidos, ou assados ou 

fritos. Além disso possuem mais fibras que não foram quebradas pelo 

cozimento. Essas fibras irão ajudar no trânsito intestinal diminuindo a 

probabilidade de absorção, dando ao organismo a oportunidade de 

absorver a quantia correta e não mais do que precisa. 

 

 

5. Faça um prato bem colorido. Quanto mais colorido mais vitaminas 

estarão presentes. 
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6. Evite ou simplesmente não coma alimentos industrializados. Os 

alimentos industrializados têm muitas substâncias químicas que nos 

fazem mal. Além disso possuem grandes quantidades de gordura e sal.  

 

 

 

 

 

Por que o exercício?  
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Alimentar-se não é apenas nutrir-se. Nós seres humanos nos alimentamos 

para comemorar, para festejar, para nos conhecermos, para nos mantermos em 

família e tantos outros motivos. Por isso uma dieta para ter sucesso não poderá 

tirar você dos prazeres e do convívio com amigos e familiares. No começo pode até 

funcionar, mas logo você vai desistir. Por isso as pessoas sabem emagrecer, mas 

não conseguem permanecer magras. Emagrecer e permanecer magro significa não 

engordar, então ninguém pode voltar aos hábitos alimentares anteriores a dieta e 

achar que vai continuar magro. 

Da mesma forma a dieta não pode ser radical ao ponto de se tornar insuportável. 

Algum sacrifício tem que ser feito claro, mas não muito, se não ninguém continua. 

O segredo está em um conjunto de coisas. Aprender sobre os alimentos, não 

acreditar em milagres, ter determinação e incentivo para continuar. 

Meu trabalho é exatamente ajudar as pessoas que deseja emagrecer de forma 

saudável. A ajuda de pessoas especializadas sempre encurta o caminho e o torna 

mais suave. 

Entre em contato comigo e vamos desenvolver uma forma de você aprender 

definitivamente como emagrecer e se manter magro. 

 

Dra. Ivani Manzzo  
Health Coach & Exercise Physiologist 
www.myclickcoach.com  

Considerações

http://www.myclickcoach.com/

