
FAZER
DIETA VAI

TE
ENGORDAR!



Este livro é para você que já
tentou varias dietas e parece
que nada da certo, agora você
vai descobrir o por quê.

Se você esta cansado de perder tempo, fazendo as dietas

que surgem nas mídias e redes sociais, que prometem

resultados extraordinários em poucos dias, e que parece

que nunca dão certo para você, você veio ao lugar certo.

Mesmo quando você se dedicou muito, o resultado não foi

o esperado né? E quando você finalmente conseguiu

perder muito peso, logo recuperou tudo de volta ou até

mais.

Sabemos que a forma como comemos influencia muito

nossa vida além do excesso de peso, ainda há outros

fatores como o sono, estresse, ansiedade, qualidade de

vida, pele e cabelo que são prejudicados quando não nos

alimentamos bem.



SOBRE

Meu nome é Guilherme Moura, sou nutricionista formado pela
Universidade de São Paulo (USP) especialista em nutrição
esportiva e epigenética. (CRN3 56142)
 
A alimentação é um fator de promoção da saúde e com certeza é o
ponto chave para melhorar seu desempenho esportivo mas
também é um momento que envolve vários sentimentos e
contextos e eu como amante dos esportes e da boa comida sou
apaixonado pelo trabalho que faço!
 
Para realizar um atendimento nutricional ainda mais preciso eu
me especializei em epigenética que é, uma área da genética que
estuda como os fatores ambientais, incluindo a alimentação,
podem alterar funções do nosso corpo. Apesar de ser uma área de
estudo muito recente, (desde 2000), temos muitos estudos que
mostram que a alimentação é fator chave no desenvolvimento e
no tratamento de diversas doenças.
 
Além de todo o conhecimento teórico de 5 anos de graduação,
cursos e palestras estou na pratica esportiva diariamente há mais
de 10 anos.
 
 



Introdução



Todo mundo conhece alguém que começou uma dieta, é

uma das promessas mais comuns de ano novo e de ínicio

de semana. 

 

Uma pesquisa realizada recentemente pela ABRAN, com

503 pessoas de 10 estados brasileiros mostra que 77% já

fizeram uma dieta sem acompanhamento profissional, 76%

iniciaram uma nova dieta nos últimos 12 meses e mais da

metade dessas pessoas não conseguiram seguir a dieta. 

Desse total, 70% das pessoas buscam emagrecer. 

 

Você vai lá no google, no instagram, encontra uma dieta

revolucionária, um método totalmente novo que vem para

revolucionar a nutrição e aí você começar a ler várias

justificativas do porque funciona aquela dieta: “perdi 15kg

em 40 dias”; ”o segredo que a indústria não quer que você

saiba”; “perca 15kg sem sofrer”; “técnica infalível”; etc..

Finalmente você decide começar a dieta.
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No começo normalmente você vê o resultado, você tá se

dedicando, tá dizendo não para algumas coisas e tá

fazendo aquilo que foi planejado. 

 

No terceiro ou quarto dia, você já começa a sentir mais

fome do que o normal, aquela vontade de comer está ainda

maior, na sua cabeça você já não vê a hora de acabar logo

isso, fica pensando em quais desculpas você pode dar pra

sair daquilo. Um aniversário, uma festa, um não tinha outra

coisa ou até aquela frase conhecida "é só hoje, amanhã eu

volto". 

 

E ai quando você sai da dieta, mesmo que "só por hoje"

vem o sentimento de culpa, vem aquela sensação de não

ser disciplinado, a vontade de comer mais fica ainda maior

e no fim do dia você tá mais triste, mais inchado e com

ainda menos vontade de fazer dieta. 

Mas será que a culpa é de você não ser forte o bastante?
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Será que a culpa de não seguir a dieta é a falta de

disciplina? 

 

Neste livro eu vou te mostrar o que acontece com seu

corpo quando você faz dieta e como isso fará você

engordar. 

 

Além disso também vou te mostrar o que fazer para atingir

seu objetivo de perder peso.
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Capítulo
Um.

O que
acontece com

seu corpo
quando você

faz dieta?



Quando você começa uma dieta, seu corpo entende que

você está passando por um período de escassez, ao longo

dos anos de evolução nosso corpo evoluiu para se adaptar

a esses momentos. 

 

Na época pré histórica, tínhamos que caçar nossa comida,

mas pensa, não era fácil encontrar comida suficiente todos

os dias e precisamos de energia para correr atrás da

comida. Nossa dieta era à base de plantas e carne animal,

então passávamos o dia todo andando e correndo atrás

dessas fontes. 

 

Além disso em uma dessas caçadas ainda corríamos o risco

de nos machucar gravemente então para sobreviver a isso

era necessário uma adaptação do nosso metabolismo para

sobreviver a esses períodos de escassez a além disso ainda

ter condições de continuar a busca por alimento.
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Então o que nosso corpo faz quando percebe esses

períodos de escassez é se tornar mais econômico, ou seja,

ele diminui a velocidade do seu metabolismo (1) e trabalha

para manter um certo peso mínimo onde você consegue

manter suas atividades mais básicas como respirar, dormir,

pensar, caminhar, mesmo que de forma bem mais lenta. 

 

A dieta é a ameaça que nossa espécie evoluiu para

enfrentar.  Nossos ancestrais passavam fome por

necessidade. Nós passamos por escolha, mas nosso corpo

pode não saber a diferença. (4) 

 

Por exemplo um estudo realizado com participantes de um

programa dos EUA, chamado “The Biggest Loser”, em

tradução literal, “O maior perdedor”, onde os participantes

eram obesos e competiam entre si para ver quem perdia

mais peso. (3)
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Esse estudo mostrou que após 6 anos do término do

programa os participantes tiveram em média uma redução

de 500kcal no seu gasto energético diário. 

 

“Os indivíduos que estão constantemente fazendo dieta

estão na verdade testando a defesa do peso corporal,

então não é surpreendente que esse sistema defensivo se

arme e se defenda aumentando ainda mais o peso”.(4) 

 

Também nesse mesmo estudo com os participantes foi

observado que após os 6 anos do fim do programa a

maioria dos participantes tinham ganho o peso perdido e

alguns estavam até mais pesados do que no ínicio do

programa. (3)
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Capítulo
Dois.

 
Por quê você

não deve
 fazer dieta?

 



Agora que você sabe o que acontece com seu corpo

quando você faz dieta, vamos fazer uma reflexão, responda

as perguntas abaixo, de preferência escreva as respostas

no espaço abaixo ou então em um bloco de notas do seu

celular. 

 

Comece pensando na última vez que você fez dieta. 

 

1. Qual era seu objetivo com essa dieta?

______________________________ 

 

2. Você atingiu seu objetivo?

______________________________ 

 

3. Perdeu quantos quilos?

 ______________________________ 
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4. Em quanto tempo?

______________________________

 

5. O que você pensava enquanto fazia dieta?

______________________________ 

 

6. Era prazeroso ou você não via a hora de chegar ao fim?

______________________________ 

 

7. Você conseguiu manter o peso perdido?

______________________________ 

 

8. Se não, quantos quilos você ganhou de volta?

______________________________ 

 

Agora que você refletiu sobre a última vez que fez dieta,

você acredita que fazer dieta funciona?
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Para a maioria das pessoas esse é o momento que elas

percebem que normalmente não da certo, e mesmo

quando da certo, o custo que agente paga é muito alto. 

 

Começar uma dieta normalmente faz a gente pensar ainda

mais em comida. 

 

Pensa em fazer um desafio de ficar 30 dias sem comer

chocolate ou então 30 dias sem pão. No terceiro ou quarto

dia, o que você mais vai pensar durante todo seu dia é

nesse alimento proibido. 

 

A vontade de comer vai ficando cada vez maior, você tenta

ignorar mas é cada vez mais difícil, então chega uma hora

que você decide comer “só um pedacinho”. 
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Quando você vai ver já comeu a barra de chocolate inteira,

e vem aquele sentimento de culpa, aquela sensação de não

ser forte o suficiente, e já que hoje já saiu da dieta, decide

passar o resto do dia comendo tudo aquilo que é proibido.

 

Quando você faz isso, seu corpo que estava se

acostumando com a restrição calórica da dieta, percebe

que você conseguiu comida e lembrando daquela história

sobre a evolução pré histórica, é como se esse fosse o

momento que você volta da caçada cheio de comida. 

 

Quando você come em grande quantidade o seu corpo

entende que precisa guardar toda essa energia para

quando você passar pela restrição de novo estar melhor

preparado. Ou seja, é exatamente agora que você acumula

ainda mais gordura. 

“É provável que fazer dieta seja um dos responsáveis pela

epidemia de obesidade”. (4)
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Capítulo
Três.

 
Então, o que

fazer?
 
 



Para perder peso, basicamente precisamos ingerir menos

calorias do que gastamos por um longo período de tempo. 

 

Entretanto, não é fácil comer menos e gastar mais na vida

corrida que temos hoje em dia fora isso ainda ocorre todos

os processos com seu corpo que te mostrei nos capítulos

anteriores. 

 

A palavra dieta, vem do latim, “diaita” e significa modo de

vida. Ou seja, todo mundo faz dieta mas do seu modo. O

que precisamos fazer é mudar nosso modo de vida para um

padrão mais saudável. 

 

Se você não faz atividade física, é importante começar, a

OMS recomenda 150 minutos de atividade física

moderada por semana.
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Você consegue cumprir essa recomendação com uma

caminhada de 15 minutos por dia durante o horário de

almoço e mais 35 minutos de caminhada duas vezes na

semana.

 

A parte difícil é ingerir menos calorias, principalmente se a

estratégia para isso for a “força de vontade”. 

 

Portanto nas próximas páginas eu vou te ensinar algumas

estratégias fáceis de fazer que te ajudaram a comer menos

criando um déficit calórico prolongado e finalmente

resultando no emagrecimento que você tanto deseja! 
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Adicionar boas fontes de proteínas nas refeições! 
 
Por exemplo frango, carne, ovos, leites e leguminosas
(feijão, grão de bico, lentilha, ervilha) melhoram a
saciedade pois esses alimentos estimulam a produção de
hormônios que te deixarão mais satisfeitos.
 
Além disso ingerir alimentos integrais, que são boas fontes
de fibras! 
 
Por exemplo arroz integral, pão integral, macarrão integral
e flocos de aveia também auxiliam na saciedade, te
deixando mais satisfeito e por mais tempo. 17 
 
Esses alimentos também precisam de mais energia para
serem digeridos e absorvidos pelo seu corpo, portanto
auxiliam no processo da perda de peso.

DICAS



O sobrepeso e a obesidade hoje são considerados fatores

que promovem um quadro clínico chamado

“metainflamação”. (8) 

 

Ou seja, de forma resumida, o excesso de tecido adiposo,

prejudica uma série de fatores do seu corpo que vai desde

o controle da fome e saciedade até ao controle da insulina.

 

Então eu trabalho com a epigenética nutricional para

auxiliar no tratamento deste quadro clínico. Abaixo segue

uma lista com alguns alimentos e nutrientes que irão

auxiliar no combate a metainflamação e que você pode

adicionar nas suas refeições.
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A cúrcuma, presente no açafrão que usamos como

tempero de frango e peixe. (5) 

 

O azeite de oliva extra virgem, contém gorduras

poliinsaturadas e compostos bioativos, ótimo para

temperar saladas. (5) 

 

O resveratrol, presente no suco de uva integral e no vinho.

(6) 

 

O chá verde que pode fazer partes dos seus lanches

intermediários. (5) 

 

Muitas são as estratégias que podem te auxiliar nesse

processo, mas o principal é a aderência a mudanças no

longo prazo.

 

 

 

NUTRICIONISTAGUILHERME



Essas estratégias serão importantes e podem ser utilizadas

no seu dia a dia, mas preciso te dizer que nenhuma delas

será uma solução mágica e que nenhum alimento isolado

vai te fazer alcançar um resultado milagroso. 

 

Portanto se existe uma regra de ouro a seguir seguida ela é

procure um profissional competente que te ajude a se

organizar e se alimentar melhor com prazer. 

Até porque comeremos para o resto da vida, portanto esse

momento precisa ser gostoso para nós. 

 

Posso te afirmar que com paciência e com um bom

acompanhamento profissional você vai sair desse ciclo de

faz dieta/sai da dieta. 

 

Procure um nutricionista que você confie e que tenha uma

conduta baseada em evidências científicas e não em

“achismo”.
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Eu trabalho com todas essas estratégias e muitas outras

que auxiliam as pessoas a perderem peso, não dá pra te

falar todas por aqui porque o que funciona para mim pode

não ser a melhor estratégia para você.

 

Então eu avalio individualmente caso a caso para entender

qual a melhor conduta a ser tomada naquele momento

para te ajudar, esse trabalho é feito em 4 consultas cada

uma com uma meta a ser atingida definida por nós dois.

 

Não precisa ser comigo mas se você acha que eu posso te

auxiliar nesse processo, entra em contato comigo pelas

redes sociais ou pelo whatsapp (11) 99482-4252 que a

gente agenda um horário para começar seu

acompanhamento nutricional ou orientação nutricional

online AO VIVO!
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Guilherme Moura
CRN3: 56142

@nutricionistaguilherme
(11) 99482-4252
 


