
O que são suplementos alimentares? 

Quais os principais tipos de suplementos? 
Aminoácidos 
Hipercalóricos 
Hiperprotéicos 
Termogênicos 
BCAAs 
Creatina 
Energéticos 
Carboidratos 
GHs 
Anabolizantes Naturais 
Whey Protein 
Glutamina 
Meal Replacement Powders 

Qual a diferença entre suplementos e anabolizantes? 

Suplementos podem prejudicar minha saúde? 

O que são suplementos alimentares? :.::  

O FDA, órgão do governo norte-americano referendado por diversos países, define suplementos alimentares 
como: vitaminas, minerais, ervas e outros compostos botânicos; aminoácidos e qualquer substância dietética 
utilizada pelo homem para complementar ou suplementar as suas necessidades nutricionais e a concentração, 
metabólico, constituinte, extrato ou combinação dos nutrientes citados. Assim os alimentos suplementares nada 
mais são do que alimentos utilizados para reforço e a complementação de uma dieta alimentar de esportistas e 
praticantes de atividades físicas, seja para ganho de massa, perda de peso ou outros objetivos específicos. 

Quais são os principais tipos de suplementos? :::. 

Aminoácidos: matéria-prima de proteína, de rápida absorção. Recomendado para atletas que treinam pesado 
e necessitam de reposição constante e rápida de proteína. 
>> MAIS INFORMAÇÕES ::. 

Hipercalóricos: compostos multinutrientes de alta categoria. Ideal para atletas que desejam aumentar o peso, 
mantendo-se com altas reservas energéticas. Possuem fibras, baixo teor de gordura e altíssima quantidade de 
calorias. 

Hiperproteicos: compostos alimentares com alta concentração de proteínas e baixíssima ou nenhuma 
concentração de gorduras. Ideais para atletas que precisam manter-se "secos" e desenvolver a musculatura. 

Termogênicos e Queimadores de gordura: Os termogênicos são substâncias que aumentam a temperatura 
corporal, ocasionando uma maior queima de calorias e reduzindo o apetite. Auxiliam na metabolização de 
gorduras, convertendo-as em energia disponível ("queima"). Os principais são a L-Carnitina, a colina, a erva 
Ma-huang, a Cafeína, etc. Recomendados para pessoas que queiram acelerar a queima do excesso de gorduras, 
é importante que seu uso seja acompanhado de atividades físicas. 

BCAA’s: são os principais aminoácidos (L-valina, L-leucina e L-isoleucina) requeridos pela musculatura durante 
o exercício físico. Recomendado como anticatabólico após treino pesado, para aumentar a capacidade de ganho 
de massa. 

Creatina: para controle da transmissão de energia para os músculos. Recomendado para diminuir o tempo de 
recuperação e , consequentemente, aumentar as cargas dos exercícios e uma maior explosão muscular. 

Energéticos: aceleradores do metabolismo. O ma-huang, o ginseng e o guaraná, entre outros, geram maior 
resistência física durante exercícios tanto aeróbicos quanto anaeróbicos. 

Carboidratos: complexos energéticos enriquecidos com vitaminas para serem administrados antes do treino. 
São carboidratos complexos, que não causam "picos de glicose". 

GH’s: A arginina e ornitina são aminoácidos que, em conjunto, promovem o aumento do hormônio anabólico 
GH (hormônio do crescimento). Largamente usado por atletas competidores. 



Anabolizantes naturais pró-hormonais: Dentre os suplementos especiais os que merecem um destaque são 
os da classe dos pró-hormonais, devido ao grande sucesso que vêm fazendo ultimamente. Eles são nada mais 
do que precursores da testosterona, fazendo com que a produção do hormônio masculino aumente em seu 
organismo. Apesar de ser naturalmente produzido pelo corpo humano, a suplementação promove uma 
produção bem maior de testosterona no organismo. 

Whey Protein: proteína do soro do leite (lactoalbumina), com alto grau de pureza. Indicado quando o objetivo 
é a hipertrofia ou a manutenção da massa magra, evitando-se o catabolismo. 

Glutamina: aminoácido existente no tecido muscular. Sua ingestão pós treino aumenta a síntese protéica no 
músculo, reduzindo o estresse muscular e recuperando as fibras rompidas durante o treinamento intensivo. 
Indicado para atletas que treinam pesado e desejam o máximo em volumização tecidual pois aumenta a 
produção natural de GH em seu organismo.  

Meal Replacement Powders (MRP'S): Grande fonte de proteínas de alta qualidade, enriquecidos com 
carboidratos, aminoácidos, vitaminas e minerais. Baixa quantidade calórica com pouquíssimo teor de gordura, 
otimizam a performance de atletas e ajudam na formação de massa muscular com baixo percentual de 
gordura. Como o próprio nome diz são verdadeiros substituidores de refeições. 

Qual a diferença entre suplementos alimentares e anabolizantes 
sintéticos? .::. 

Existe uma grande confusão quando se fala em ANABOLIZANTE (assimilação) e ANABOLIZANTE ESTERÓIDE. 
Todos os nutrientes que ingerimos, inclusive os alimentos, são anabolizantes, pois contribuem para o aumento 
de massa muscular. Existem diversas formas de anabolizantes esteróides sintéticos, produzidos pela indústria 
farmacêutica: cremes, supositórios, selo de fixação na pele e sublingual, orais e injetáveis. Estes medicamentos 
são usados para fins terapêuticos. O uso indiscriminado de QUALQUER medicamento pode causar problemas 
irreversíveis à saúde. Suplementos alimentares são produtos destinados a complementar a dieta normal, tanto 
em calorias como também em proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e fibras, juntas ou 
separadas, dependendo das necessidades de cada pessoa. Os suplementos visam atender essas necessidades 
de atletas de grande performance, praticantes de atividades físicas competitivas ou não, pessoas que querem 
aumentar ou perder peso, ou que necessitam de uma suplementação específica para melhora de estado de 
saúde. Não podemos deixar de lembrar que suplementos não substituem a dieta normal. Eles entram como 
coadjuvantes para suprir as necessidades nutricionais de atletas e esportistas que, só pela alimentação, 
dificilmente conseguem atingir suas necessidades. Somente uma dieta equilibrada, treinamento bem orientado 
e repouso suficiente propiciarão a melhora da performance física. Concluindo... Anabolizante = qualquer tipo de 
nutriente que contribua para aumento de massa muscular. Exemplo: peixe, arroz, macarrão, carne e etc. 
Anabolizante Esteróide = substância sintética que promove aumento de massa muscular. Exemplo: Deca-
Durabolin, Durateston, Winstrol e etc. Agora não dá mais para confundir os termos ANABOLIZANTES E 
ANABOLIZANTES ESTERÓIDES. Como foi citado SUPLEMENTOS ALIMENTARES são ANABOLIZANTES, mas NÃO 
SÃO DROGAS como muitos pensavam. 

Suplementos alimentares podem prejudicar minha saúde? .::: 

Todos os suplementos alimentares comercializados em nosso site foram exaustivamente testados por seus 
fabricantes para assegurar que são inofensivos à saúde de quem os consome, ressalvando os casos em que 
haja hipersensibilidade a algum dos componentes de sua formulação, como no caso de diabéticos ou pessoas 
com problemas cardíacos. Caso haja contra-indicações, estas estarão claramente definidas no rótulo do 
produto. Para conhecer suas possíveis restrições alimentares específicas, consulte um profissional de nutrição.  

Aeróbios e gordura 
 

Para a perda de gordura corporal, o fator de maior importância é o balanço calórico, 
no qual devemos consumir menos calorias diariamente do que o nosso organismo 
está gastando. 

Apesar disso, algumas pessoas pensam que o tipo de exercício será o ponto 
fundamental no processo de queima de gordura, já que algumas atividades 
aeróbias metabolizam mais calorias que outras. Porém, a diferença entre o gasto 
calórico propiciado por estas atividades é relativamente insignificante e dependerá 
do nível de intensidade adotado. Para exemplificar este raciocínio, consideremos 
três tipos diferentes de atividades aeróbias: corrida, corrida na esteira e subida de 
escadas. 

 



O gasto calórico destas atividades, para um mesmo nível de intensidade, será: 

- 1h de corrida com velocidade de 1km a cada 6min = 10kcal por quilograma de 
peso corporal 
- 1h de esteira com velocidade de 1km a cada 6min = 10kcal por quilograma de 
peso corporal 
- 1h de subida de escadas = 8kcal por quilograma de peso corporal 

Assim, para um indivíduo de 80kg os valores serão: 
- 1h de corrida com velocidade de 1km a cada 6min = 10kcal/kg - 80kg = 800 kcal 
- 1h de esteira com velocidade de 1km a cada 6min = 10kcal/kg - 80kg = 800kcal 
- 1h de subida de escadas = 8 kcal/kg - 80 kg = 640kcal 

A diferença, neste exemplo, é de apenas 160kcal a favor das corridas. Quando esta 
diferença é transformada em quantidade de alimentos, veremos que é mínima, pois 
esta quantidade de calorias equivale a um copo de iogurte. Fica fácil concluir o 
quanto a dieta é fundamental no processo de queima de gordura. De nada adianta 
queimar um pouco mais de calorias em um exercício e depois repor tudo. O ideal é 
escolhermos o tipo de exercício com o qual mais nos identificamos e praticar entre 
quatro a seis vezes por semana, com duração de 20 a 30 minutos. E, sobretudo, 
devemos ajustar a nossa ingestão calórica para atingirmos o nosso objetivo.   
 
AUMENTANDO A VASCULARIZAÇÃO MUSCULAR 

A vascularização muscular depende, basicamente, de dois fatores: baixo percentual 
de gordura corporal e um treinamento em altas repetições, normalmente de 30 a 
50 repetições ininterruptas. Para não ficar monótono, pode-se utilizar metodologias 
que permitem a execução de um grande número de repetições para uma 
musculatura, variando-se os exercícios. Dentro destas metodologias temos as “tri-
série” e as “séries gigantes”, além de outros, como o “drop-set” e o “pump-set”.  
Exemplificaremos os dois primeiros métodos com exercícios para peitoral: 

TRI-SÉRIE: escolha três exercícios. Por exemplo, supino reto, crucifixo inclinado e 
cross-over. Execute 10 a 15 repetições em cada exercício em seguida.  
Ou seja, terminando o supino, passe imediatamente para o crucifixo e deste para o 
cross-over. Isto constitui uma série da tri-série. Utilize intervalos de 30 a 45 
segundos e repita por mais 2 a 3 vezes. Você terá executado em cada série de 30 a 
45 repetições de uma só vez para a mesma musculatura com movimentos 
diferentes. 

SÉRIES GIGANTES: idênticas às tri-séries, mas, neste caso, utilizaremos de 4 a 5 
exercícios para a parte corporal escolhida. Assim, estaremos executando entre 40 a 
75 repetições de uma só vez, dependendo do número de exercícios e repetições 
utilizados. Os intervalos de descanso podem ser, neste caso, de 45 segundos a 1 
minuto. 

Estes dois métodos são usados na fase de definição, conhecida como ”pré-contest” 
e devem ser utilizados no máximo em duas musculaturas por sessão de treino. 
Com este procedimento, o fluxo sangüíneo será otimizado, aumentando a 
vascularização, além de propiciar o recrutamento de fibras musculares que jamais 
imaginávamos que existiam! 
 
 
 
 



Dieta para desintoxicar o organismo 
 

Dieta para desintoxicar o organismo 
 
O principal motivo para se seguir uma dieta depurativa é o de conseguir uma total 
renovação no funcionamento fisiológico do aparelho digestivo, aumentando a 
vitalidade e a energia de todo o corpo. A eliminação das toxinas acontece 
diariamente, mas se os hábitos alimentares e de vida forem inadequados é 
possível que o corpo comece a acumular resíduos tóxicos. Por isso é necessário 
realizar periodicamente uma depuração que pode ser de 24 horas até uma 
semana; depois de 7 dias não é aconselhável continuar com o tratamento, já que 
podem ocorrer sérias carências nutricionais.  
 
Em termos gerais, uma alimentação sadia é, por si só, depurativa e deve 
prescindir dos alimentos que contêm aditivos ou conservantes químicos, dos óleos 
hidrogenados (como as margarinas), das frituras, dos doces (guloseimas e 
produtos de confeitaria), chocolate, enlatados (de qualquer tipo), café, tabaco e 
álcool. Como estes alimentos geram uma significativa quantidade de toxinas em 
nosso organismo, é importante diminuir o seu consumo, não somente durante 
uma dieta de desintoxicação, mas ao longo da vida.  
 
Radiografia de uma dieta natural  
 
Além de depurar o organismo, a dieta natural permite desinchar todo o corpo e 
até diminuir o peso. Os alimentos propostos contêm uma importante quantidade 
de vitaminas, minerais, fibras e água. Estes elementos, além de facilitar a 
eliminação das toxinas, produzem uma revitalização geral de todos os órgãos do 
corpo (principalmente o fígado e os rins). Desta forma, o organismo consegue se 
restabelecer de maneira rápida e natural, preparando-se para trabalhar cem por 
cento novamente.  
 
Por outro lado, os antioxidantes, como as vitaminas C e E, o beta-caroteno, o 
zinco e o selênio neutralizam o efeito que os radicais livres (substâncias nocivas) 
produzem no metabolismo. Para que a dieta seja realmente eficaz e atinja todos 
os seus objetivos, é necessário incorporar uma boa quantidade de frutas e 
verduras, já que são as fontes mais importantes dos componentes depurativos e 
energéticos.  
 
Além disso, não devemos perder de vista quais são os benefícios que podemos 
obter ao seguir uma dieta de desintoxicação: depurar o organismo, diminuir o 
peso (através da perda de líquido), retardar o envelhecimento, aumentar a 
vitalidade, potencializar a memória e a agilidade mental, melhorar a 
produtividade, reforçar as defesas, prevenir doenças (principalmente as 
infecções) e alcançar um ótimo estado de saúde e bem-estar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Refeições fora de casa: como proteger sua saúde 
As refeições em restaurantes, self-services e fast-food podem ser altamente 
calóricas e de pequeno valor nutricional. Planejar antecipadamente o que comer 
pode evitar armadilhas nutricionais e proporcionar opções mais saudáveis.  
 
Para um número crescente de pessoas, comer fora de casa não é apenas uma 
questão de prazer. De acordo com levantamentos recentes, as pessoas que vivem 
em grandes centros urbanos fazem um terço de suas refeições fora de casa e 
jantam em restaurantes, em média, três vezes por semana. Muitas outras 
refeições são feitas em estabelecimentos tipo fast-food, lanchonetes de escolas e 
universidades e refeitórios de fábricas e empresas.  
 
Ao almoçar ou jantar em restaurantes, as pessoas em dietas especiais para 
controle de peso ou por questões de saúde devem prestar atenção nos cardápios 
para contornar armadilhas nutricionais - como o excesso de calorias, gordura, 
sódio e a insuficiência de vitaminas, minerais e fibras.  
 
Graças à solicitação dos consumidores e à crescente preocupação com a nutrição 
e saúde, está se tornando mais fácil e comum encontrar opções de refeições mais 
saudáveis em todos os tipos de estabelecimentos. Atualmente, muitos 
restaurantes oferecem pratos "light" (com menores teores de gorduras, por 
exemplo).  
 
Beber durante as refeições  
 
Muitas pessoas comemoram ocasiões especiais jantando em restaurantes e 
brindando com um drink ou uma garrafa de vinho. Apesar de alguns 
pesquisadores afirmarem que a ingestão moderada de álcool (dois drinks por dia 
para homens e um para mulheres) pode reduzir a incidência de ataque cardíaco, 
beber excessivamente pode causar sérios problemas de saúde. Beber grandes 
quantidades de líquidos durante as refeições (refrigerantes, sucos, cerveja, etc) 
interferem no processo da digestão dos alimentos.  
 
Evite as ciladas da dieta  
 
É importante escolher um restaurante de estilo compatível com o seu padrão 
alimentar. Para evitar empanturrar-se, escolha dois ou três itens do cardápio e 
não deixe de incluir entre eles uma salada de legumes, hortaliças e verduras. 
Comece com um prato substancioso, pobre em calorias - por exemplo, saladas 
cruas ou mistas (cruas e cozidas), uma sopa de verduras. Incluir um cereal, como 
arroz integral e uma leguminosa, como feijão verde, grão-de-bico, lentilha faz 
parte de uma dieta equlibrada. Evite o consumo de carnes vermelhas e frango. 
Prefira pratos com peixe, frutos do mar e verduras.  
 
Não há necessidade de evitar a sobremesa, mas dê preferência as sobremesas de 
frutas, sobremesas mais leves (salada de frutas, creme de frutas com iogurte e 
granola, sorvete de frutas, mousse de frutas). Evita tortas muito recheadas e 
açúcaradas.  
 
Muitos restaurantes oferecem bufê de saladas e pratos quentes, tipo self-sevice, o 
que torna a escolha mais fácil para as pessoas preocupadas com a boa nutrição.  
 
Evite sobrecarregar a refeição com molhos gordurosos ou escolher pratos à base 
de batatas e macarrão preparados com grandes quantidades de maionese e 
creme de leite.  
 



Cuidados na escolha  
 
Apesar de existirem regras de higiene e manuseio dos alimentos em restaurantes, 
ainda existem riscos para a saúde associados a alimentos servidos em restaurante 
e lanchonetes, visto que muitos cozinheiros e auxiliares não as seguem. É 
possível ter uma idéia da atenção que o restaurante dispensa à higiene pela 
aparência das suas instalações, da cozinha e dos seus funcionários.  
 
Nunca hesite em devolver um prato se ele estiver mal cozido, rançoso ou se 
suspeitar que não tenha sido preparado de acordo com as condições de higiene 
satisfatórias. Erros podem ocorrer até mesmo nos melhores estabelecimentos.  
 
Benefícios e inconvenientes de comer fora de casa  
 
Benefícios  
 
- Convenientes, especialmente quando se está longe de casa 
- Proporcionam um descanso das tarefas rotineiras da cozinha 
- Oferecem oportunidade de experimentar outros sabores 
 
Inconvenientes 
 
- Caros, se comparados à alimentação caseira 
- Muitos pratos são ricos em gordura, calorias e sal 
- Podem não ser apropriados para pessoas que estejam seguindo dietas especiais 
 
Ana Cristina Mendes possui mestrado em Nutrição e é licenciada em Educação 
Física. 

 
Gordura Localizada e Flacidez 

A gordura localizada, frequentemente encontrada na região femural, ou seja, 
bumbum, coxas e culote, é mais uma herança genética do que uma necessidade 
de dieta especial. Já a gordura localizada no abdômen deve ser combatida sempre 
com dieta.  
 
No entanto, ao perdermos peso melhoramos nossa forma física, contribuindo para 
a diminuição da gordura localizada, seja ela decorrência genética ou de uma má 
alimentação.  
 
Os principais vilões:  
 
Alimentos com gorduras são os principais vilões. A gordura não utilizada em 
forma de energia será armazenada em certas regiões do corpo, como energia de 
reserva, originando a gordura localizada.  
 
O excesso de açúcar, também se transforma em energia de reserva e aumenta 
nossa quantidade de gordura. Esta característica é especialmente encontrada em 
pessoas com gordura localizada no culote, já que esta região tem fibras 
musculares diferentes do resto do corpo e precisam de açúcar para os 
movimentos e exercícios, desta forma é mais fácil o armazenamento nesta região, 
e consequentemente mais difícil de perder com exercícios leves.  
 
A solução:  
 
Aumente a oferta de alimentos protéicos, tais como carnes, leite e derivados e 
ovos.  



 
Reduza o consumo de calorias diminuindo a ingestão de alimentos gordurosos, 
pois representam nossa maior fonte concentrada de calorias, acumulando mais do 
que o dobro de calorias das proteínas e carboidratos. Comece a substituir 
algumas carnes vermelhas do seu cardápio pelas carnes brancas de peixes ou 
aves. Prepare-os no vapor, grelhados, cozidos ou assados. Evite, sempre, as 
frituras, ricas em gorduras. Procure utilizar pouco óleo nas preparações, inclusive 
no tempero de saladas. Prefira o azeite ou óleos como o de canola ou girassol. 
Evite os doces com recheios, creme de leite, chantilly, chocolate, pois possuem 
grande quantidade de gorduras e alta concentração de calorias. Prefira as frutas 
ou se fizer muita questão dos doces, escolhas os feitos a base destas. Evite os 
molhos gordurosos, preferindo sempre os mais simples.  
 
Procure comer moderadamente, usando o bom senso e pratique exercícios 
regularmente.  
 
Utilize pouco sal, pois o excesso deste, é responsável pela retenção de líquidos 
pelo organismo.  
 
Prefira os alimentos integrais, pois são ricos em fibras que ajudam no bom 
funcionamento do intestino e auxiliam na excreção de excesso de gorduras e 
colesterol da dieta.  
 
Faça várias refeições ao dia em pequenas porções, facilita a digestão. Seu apetite 
será menor e o organismo mandará menos reservas para os depósitos de 
gordura.  
 
Mastigue bem os alimentos, este processo permite que o processo digestório seja 
lento, implicando em maior tempo para o órgão enviar mensagens para o cérebro 
e, assim, diminuindo a vontade de continuar a comer 

 
Escolhas Inteligentes na Hora da Fome 

Artigo sobre Emagrecimento  
 

Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  

SUBSTITUA ESSE POR ESSE 

Água 

Chás quentes variados, de frutas, de ervas, de 
flores com adoçante  

Você hidrata-se da mesma forma, e ajuda a 
esquentar a temperatura do corpo nos dias frios.  

Croissant c/ manteiga Queijo quente c/ pão integral e queijo branco 

305 calorias 162 calorias 

Chocolate quente tradicional com açúcar 
Chocolate quente feito a partir de leite desnatado 
e chocolate em pó light ocorre uma redução do 
valor calóricos porque ambos os alimentos são 
reduzidos em gordura 

210 calorias 95 calorias 



30g de gorgonzola tem 119 calorias 30g de queijo minas tem 63 calorias 

Misto de presunto e queijo prato Misto de peito de peru e queijo branco 
310 calorias 215 calorias 
ALMOÇO   
1 porção pequena de Lasanha de presunto e queijo 1 porção pequena de Lasanha de vegetais  
315 calorias 145 calorias 
1 colher de sopa molhos brancos a base de creme 
de leite 1 colher de sopa de molhos simples de tomate  
47 calorias 15 calorias 
Hambúrguer com maionese e queijos amarelos Hambúrguer grelhado, com queijo branco, tomate, 

alface 
500 calorias 350 calorias 
1 colher de sopa de antepastos gordurosos e 
cobertos por azeite 

1 colher de sopa de antepasto com quantidade 
reduzida de azeite e com sabor realçado de ervas 

79 calorias 42 calorias 
Diminuir a quantidade de gordura na preparação 
dos pratos 

Para realçar o sabor, use e abuse das ervas, como 
salsicha, cebolinha, orégano, açafrão, tomilho, 
manjericão.... 

Cada colher de sopa de óleo tem 90 calorias Elas quase não apresentam calorias e realçam o 
sabor dos pratos 

1 porção média de batata frita como 
acompanhamento de pratos 1 porção de batata ao forno gratinada 

274 calorias 150 calorias 
Evitar as preparações a base de creme de leite 
(pavês, tortas, bolos recheados) 

Preferir, com moderação, os doces simples – de 
abóbora, de banana, maçã 

1 fatia de torta mousse de chocolate (100g) = 338 
calorias 

1 colher de sopa de doce de banana tem 46 
calorias 

Nas festas, fuja das preparações massas folhadas e 
frituras Canapés. Massas assadas 
1 salgadinho com massa folhada tem 215 calorias 
e uma mini coxinha tem 120 calorias 

1 canapé tem calorias e uma mini esfiha tem 
calorias 

Mousse de maracujá ou limão Compotas de frutas cozidas 
1 taça (150g) tem aproximadamente 300 calorias 1 porção (150g) tem aproximadamente 155 

calorias 
Bolos com cremes e recheios Bolos simples (sem cobertura), com frutas secas 
1 pedaço pode apresentar 420 calorias 1 pedaço tem em média 140 calorias 
Sopas cremes a base de creme de leite Sopas de legumes e vegetais 
1 prato pode apresentar até 400 calorias 1 prato tem em média 100 calorias 
Barra de chocolate 1 fatia de bolo chocolate simples, que sacia a 

vontade de comer chocolate e tem menos calorias
1 barra (100g) de chocolate ao leite c/ avelãs tem 1 pedaço tem em média 147 calorias 

 
Nutrientes 

Nutrientes são os constituintes dos alimentos responsáveis pelo fornecimento de 
energia para o corpo, formação da pele, ossos, cabelos e todos os tecidos do 
nosso organismo, importante para que o corpo continue vivo.  
 
Os Alimentos são substâncias que nós ingerimos e que fornecem todos os 
nutrientes que o nosso corpo necessita para se manter vivo e realizar todas as 
atividades do dia a dia.  
 
Os alimentos são classificados de acordo com a sua origem como:  



 
Animal: carnes, ovos, peixes, leite e derivados  
Vegetal: cereais, frutas, verduras, legumes, feijões  
Mineral: água  
 
E a transformação do alimento em nutriente no nosso corpo acontece graças à 
Nutrição, que é o conjunto de processos pelo qual o organismo transforma e 
utiliza várias substâncias sólidas e líquidas (alimentos), para a produção de 
energia e manutenção das suas funções.  

 
Gorduras e Óleos 

Os lipídeos ou gorduras são nutrientes que estão presentes em alimentos de 
origem animal e em óleos vegetais. Esses nutrientes são muito importantes para 
o organismo e não devem faltar na dieta, pois eles fornecem ácidos graxos 
essenciais e vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K). Porém, o seu valor calórico é 
muito alto: cada grama de lipídeo fornece 9 Kcal, enquanto que cada grama de 
carboidrato ou proteína fornece 4 Kcal. 

Por isso, os alimentos fontes de lipídeos devem ser consumidos com moderação, 
devendo ser priorizada a qualidade da gordura ingerida.  

Os ácidos graxos presentes nas gorduras podem ser classificados em três tipos: 
saturados, monoinsaturados e poliinsaturados.  

As gorduras saturadas são aquelas que favorecem a elevação das taxas de 
colesterol no sangue e adere às paredes arteriais aumentando consideravelmente 
o risco de infartos. Elas estão presentes principalmente em alimentos de origem 
animal, e na gordura de côco (apesar desta ser de origem vegetal).  

E as gorduras poli e monoinsaturadas mantêm a fração boa do colesterol, 
essencial para o perfeito funcionamento do organismo. Os peixes são ricos em 
gorduras poliinsaturadas enquanto que os óleos vegetais são ricos em 
monoinsaturadas. 

É importante ressaltar que os óleos vegetais são naturalmente isentos de 
colesterol, sendo que este está presente nos alimentos de origem animal.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, é recomendado que os três tipos de 
ácidos graxos estejam em igual proporção na dieta. Porém, para aqueles 
indivíduos portadores de doenças cardiovasculares, é importante reduzir os ácidos 
graxos saturados e aumentar o consumo de ácidos graxos mono e poliinsatirados. 

Portanto, para uma alimentação saudável, reduza o consumo de carnes 
vermelhas, gema de ovo e queijos amarelos para 1 vez na semana, aumente o 
consumo de carnes brancas (frangos e peixes) e óleos vegetais e consuma 
diariamente azeite de oliva. Mas lembre-se para não exagerar no consumo de 
qualquer tipo de gordura. 

 
 
 
 
 
 
 



Tipos de gorduras da alimentação: 

 Saturados Monoinsatirados Poliinsaturados 
Manteiga  

Bacon 

Carnes 

Leite integral 

Gema de ovo 

Queijo 

Gordura de côco 

Abacate  

Azeite de oliva 

Nozes 

Óleo de canola 

Maionese  

Margarina 

Óleo de soja 

Óleo de milho 

Peixe  

Fonte: Culinária light com azeite de oliva espanhol, 1999 
 

Engane a fome 
BARRA DE CEREAIS  
São barras compostas predominantemente por carboidratos de rápida absorção 
(glicose), estando prontamente disponível para elevar a glicemia logo após a 
ingestão. Caracterizam-se pelo alto teor de fibras, podendo ser utilizada por 
qualquer pessoa no intervalo das refeições, como em lanches. Em média, essas 
barras possuem 100kcal e 20g de carboidratos, substituindo bem um lanchinho 
como uma vitamina de frutas ou 1 fatia de pão integral com requeijão light. 
Normalmente o lanche da manhã é pequeno e o da tarde um pouco maior, o que 
permitiria a ingestão de até duas barras para um indivíduo normal com atividade 
moderada. Há um número bem variado de barras de cereais, no sabor banana, 
coco, castanha do Pará, salada de frutas e agora laranja com vitamina C.  
 
BOLACHAS INTEGRAIS 
Melhor do que a bolacha água e sal tradicional as integrais apresentam um valor 
nutricional melhor, principalmente devido ao maior conteúdo de fibras que 
melhoram o funcionamento intestinal e aumentam a sensação de saciedade. Além 
disso, você ainda pode variar o acompanhamento da bolacha: ex.: requeijão, 
geléias, mel, margarina, queijo cottage, peito de peru, etc.  
 
PIPOCA 
Uma porção de 90g tem: 114,0 Kcal e 2,0g de gordura. A pipoca de microondas é 
uma opção prática e rápida para escritórios. A opção light contém metade das 
calorias e da quantidade de gordura, por isso, prefira esta, mas mesmo assim o 
consumo deve ser esporádico e moderado. Para que o milho estoure é necessário 
adicionar óleo ou gordura (mesmo as embalagens fechadas de microondas 
contém gordura), por isso o consumo deve ser controlado.  
 
FRUTAS SECAS 
São práticas, têm uma validade maior que as frutas frescas e são boas opções 
para manter o pique durante o trabalho. Além disso, elas fornecem mais energia 
do que as frutas frescas. Compre e deixe sempre em mãos, na gaveta, na pasta 
do trabalho ou na sua bolsa. Para você comparar: 5 damascos contém, em média, 
75 kcal  
5 ameixas secas contém 119 kcal  
3 colheres (sopa) de uva passa tem 180 kcal  
 
 



FRUTAS  
As frutas são fontes de vitaminas e minerais que ajudam a regular as funções do 
organismo. Além disso, elas contêm pouquíssima gordura e são pouco calóricas. 
Para você ter uma idéia, 1 banana nanica tem 74 kcal e 19 g de carboidratos; 1 
maçã tem praticamente o mesmo conteúdo nutricional da banana; ½ mamão 
papaia tem 54 kcal e 13 g de carboidratos e 1 pêra tem 78 kcal e 20 g de 
carboidratos. É uma opção fácil para o lanche, mas tem que tomar cuidado para 
evitar que elas estraguem, pois a validade não é muito grande.  
 
AÇAI COM GRANOLA 
Se tiver um freezer em seu escritório compre potinhos de açaí que vem acoplados 
com 1 porção de granola. Apesar de calóricos contém uma quantidade de 
vitaminas e minerais interessantes para nosso corpo, e podem manter sua lucidez 
por maior tempo no trabalho. Para 100g de açaí encontramos algumas vitaminas 
e minerais importantes com Cálcio: 1.18mg; Ferro:1.8mg; Vitamina C: 9 mg.  
 
IOGURTE 
Existe uma variação enorme de iogurtes nas prateleiras dos supermercados. Pode 
escolher os líquidos comprados em embalagens de 1 litro. 1 copo de 250 a 300ml 
pode ser uma boa solução para o fim de tarde. Aproveite aqueles que vem com 
uma porção de cornflakes na tampa. Os cereais com o iogurte são uma 
combinação de proteínas e carboidratos, importantes para manter os níveis de 
glicose sangüínea constantes e para a formação de tecidos, sistema imunológico e 
hormônios de nosso corpo. Um iogurte por dia pode melhorar a resposta 
imunológica do organismo contra doenças e vírus.  
 
SANDUÍCHE  
Se o trabalho for até tarde e ainda tiver muito para pensar, vale a pena se 
organizar para trazer de casa ou pedir na padaria um sanduíche simples, pode ser 
de queijo; peito de peru ou até um misto quente. Comparado a uma fruta o 
sanduíche oferece maior número de calorias e seu recheio rico em proteínas ativa 
o raciocínio. Existem sanduíches prontos nas lojas express que duram até 1 
semana pois são embalados em atmosfera modificada, que impedem a 
proliferação de microorganismos.  
 
PÃO DE QUEIJO 
1 unidade de 60 g (grande) contém, em média, 210 kcal, 28 g de carboidratos, 9 
g de lipídios e 4 g de proteínas. Por ser rico em lipídios (gorduras), não deve ser 
consumido diariamente. Quando a escolha for pelo pão de queijo, evite consumir 
mais de 2 unidades médias. Entre os salgados, sem dúvida, é uma das melhores 
opções, pois é assado, estando livre da gordura de imersão. ESFIHA 
Use os restaurantes árabes para pedir sua esfiha. Pode ser de legumes, ricota ou 
até de carne. Em uma unidade de 60g (esfiha média): 107,0 Kcal; 18,2g de 
carboidratos; 5,6g de proteínas e 3,8g de lipídeos. É uma boa opção, e pode ser 
consumida com um suco. Assim como o pão de queijo, a esfiha também está livre 
de gordura de imersão, pois é assada, portanto, menos calórica.  
 
JAPONÊS 
Sabemos há muito tempo que os orientais têm hábitos alimentares melhores que 
os nossos. A maioria das preparações (sushi, sashimi, missoshiro, tofu, etc) são 
pobres em calorias e gorduras, e ainda qualitativamente saudáveis pois o peixe 
trás boa qualidade protéica e é rico em fósforo, que ajuda nas funções cerebrais. 
Por isso são boas opções para um almoço atrasado ou até lanches. Quando pedir 
um japonês solicite também o gengibre cru, este possui uma propriedade 
excelente na manutenção e melhora do sistema imunológico.  
 
 



MACARRÃO INSTANTÂNEO 
Também é muito prático e fácil de fazer. O macarrão pode ser uma boa opção 
para os dias em que o trabalho se estender até mais tarde, pois contém uma boa 
quantidade de carboidratos que servirão como fonte de energia para você manter 
o raciocínio e a capacidade de concentração.  
 
SOPA - ÁGUA E PRONTO 
A praticidade é uma das características desta sopa, pois é só aquecer a água num 
recipiente e adicionar ao conteúdo da embalagem e já está pronto.  
 
ÁGUA DE COCO 
A água de côco é uma ótima opção, pois repõe líquidos e sais minerais perdidos 
pela transpiração, evitando a desidratação e o desgaste físico. O potássio, 
presente em sua composição, atua na contração dos músculos, beneficia a saúde 
e em particular o coração. O sódio facilita a absorção de líquido pelas células, 
tornando o cabelo viçoso, brilhante e a pele mais jovem e bonita. Ainda pode 
eliminar os excessos de álcool do organismo, reduzindo os desagradáveis efeitos 
da tradicional "ressaca". É rica em fósforo, cálcio e ferro, que são indispensáveis 
ao perfeito metabolismo do corpo humano, assemelhando-se ao soro fisiológico. 
Numa garrafinha - 300 ml, encontram-se apenas 55 calorias, bem menos que 
num copo de refrigerante e com um valor nutritivo muito maior. Mata a sede, 
hidrata e ajuda a manter a boa forma física. Em casa, no escritório, na escola ou 
em qualquer outro lugar, é uma companhia indispensável.  
 
SUCOS 
Os sucos de caixinha são opções fáceis e simples para o dia a dia. Ainda podemos 
explorar a água de coco em embalagem tetrapack. A ingestão de líquidos diária 
aumenta a quantidade de água que nosso corpo precisa para manter saudável 
todas as funções fisiológicas. Beber água é difícil, mas a desidratação pode estar 
relacionada ao cansaço e má desempenho no trabalho 

 
Dicas para perder a barriga 

Uma barriguinha saliente pode ter diversas causas como: herança genética, 
alteração hormonal, retenção de líquido, excesso de peso etc. Veja algumas dicas 
de alimentação para diminuir o seu volume:  
 
Alimentos que favorecem a barriguinha: 
 
Alimentos causadores de gases como: refrigerantes, feijão, frituras, pão, queijo e 
enlatado carne vermelha, embutidos como lingüiça, presunto, salame e salsicha.  
 
Alimentos que retém líquidos como: embutidos, sal em excesso e alimentos 
processados.  
 
Alimentos que favorecem uma barriga retinha: 
 
As fibras insolúveis associadas a uma ingestão adequada de líquidos permitem que 
o intestino funcione de forma regular evitando que a barriga fique dilatada e 
dolorida (são eles: farelo de trigo não processado ou farelo de arroz, cereais 
integrais, pão Integral; legumes/ervilha, vagem e nozes; raízes incluindo batata e 
cenoura; verduras como o espinafre; maçã, laranja e outras frutas. No entanto, as 
fibras são decompostas pelas bactérias do intestino e o organismo leva um tempo 
para se acostumar com isso. Assim, introduza-as devagar nas refeições).  
 
Os alimentos diuréticos também contribuem para diminuir a retenção hídrica 
diminuindo o inchaço (chás, suco de limão, melancia, morango, abóbora, agrião, 



beterraba, cenoura, escarola, folhas de beterraba, repolho, salsinha, tomate, broto 
de feijão, pepino) Dicas para diminuir o volume da barriga  
 
Em primeiro lugar, se estiver acima do peso, deve-se pensar em uma alimentação 
equilibrada para perder peso e conseqüentemente a gordura localizada;  
 
As magras também não estão livres de apresentar uma barriguinha; se for o caso, 
devem manter uma alimentação saudável, evitando gorduras, frituras, doces e 
refrigerantes, que também provocam barriga. Devem evitar também pratos muito 
gordurosos, dando preferência às carnes magras e coma legumes, verduras e 
frutas;  
 
Se o funcionamento de intestino anda devagar, aumente a ingestão de fibras e 
água (no mínimo 8 copos por dia)  
 
Pratique atividade física - além de queimar calorias também refletem em um bom 
funcionamento do organismo. Devem ser praticados com freqüência associando-se 
exercícios aeróbicos (para ativar a circulação e gastar calorias) a exercícios 
localizados (para enrijecer a região abdominal);  
 
Fracione bem a dieta - O sistema digestivo não consegue processar um grande 
volume de alimento ingerido de uma só vez. O ideal é fazer refeições pouco 
volumosas e de baixo valor calórico até 6 vezes ao dia.  
 
Mastigue devagar - A pessoa que come rápido pode acabar engolindo ar junto com 
a comida além de prejudicar a digestão. Além disso, o cérebro não registra o sinal 
de saciedade com tanta rapidez e, assim, você acaba comendo mais.  
 
Evite os alimentos formadores de gases - refrigerantes, feijão, frituras, pão, queijo 
e enlatados, carne vermelha, embutidos como lingüiça, presunto, salame e 
salsicha.  
 
Evite alimentos gordurosos - a gordura possui uma digestão mais lenta e com isso 
os alimentos gordurosos acabam permanecendo mais tempo no trato 
gastrointestinal favorecendo aumento de seu volume.  
 
Evite o consumo excessivo de sal, exemplos - Pães fermentados ou roscas feitas 
com sal; pães de preparo rápido ou bolos, feitos c/ fermento em pó, bicarbonato 
de sódio, sal ou feitos com misturas comerciais; cereais enriquecidos ou de 
cozimento rápido; cereais secos; bolachas cream cracker, exceto a bolacha água; 
pipoca salgada; pickles; batatas chips; embutidos( lingüiça, salsicha, paio, 
presunto cru, mortadela). 
 
Aumente o consumo de alimentos diuréticos - erva doce, salsão, coentro, berinjela 
e endivias, alho, limão, noz-moscada, cebola, salsa, hortelã; abacaxi, melancia, 
maracujá e chá: em especial, chá de salsa: acrescentar algumas folhinhas de salsa 
à água quente, adoçar ou não com adoçantes. E chás de ervas ( gengibre/ canela / 
cardamomo: fazer um mix dos ingredientes e acrescentar água que ferveu) ou 
frutas.  
 
Atenção ao leite - Se estiver com gases, experimente tirar o leite do cardápio. 
Muitas pessoas têm intolerância à lactose.  
 
Atenção a alguns adoçantes - alguns adoçantes são a base de sorbitol que 
fermenta no organismo provocando gases. Algumas frutas secas como uva passa, 
damasco, banana e principalmente ameixa seca também possuem em sua 
composição sorbitol. 



 
Beba bastante água - Além de diminuir a retenção de líquidos, ajuda na 
lubrificação do intestino. Por isso, é essencial tomar pelo menos 2 litros por dia. 
Mas evite líquidos durante as refeições (o suco e a água dilatam as paredes do 
estômago empurrando a barriga).  
 
Reserve as preparações mais leves para o jantar: à noite nosso metabolismo está 
reduzido e portanto também devemos ingerir menos calorias neste período, evite 
gorduras e carboidratos em excesso nestas refeições  
 

Como perder a barriga 
Essa pergunta é uma das mais frequentes de quem pratica atividade física. É muito 
importante que você entenda que não existe um determinado exercício que vai acabar 
com a gordura localizada na sua região abdominal. Um dos maiores enganos das pessoas 
quanto a perda de gordura é acreditar que determinado aparelho ou exercício abdominal 
vai resolver a questão. Outro grande engano é acreditar que se você fizer centenas de 
abdominais diariamente você vai "queimar" toda a gordura da barriga... e quanto mais 
você fizer abdominais, mais você ficará com a "barriga esbelta e definida". Grande erro! 
Infelizmente as coisas não funcionam assim. É tentador acreditar nestas propagandas de 
aparelhos abdominais que prometem fazer perder 10cm de cintura e 10kg de gordura em 
10 dias. Mas a realidade é outra. Muitas pessoas já compraram aparelhos abdominais 
pensando que perderiam peso e não obtiveram nenhum resultado. Não é que aparelhos 
abdominais não sejam bons. Eles tem o seu papel em um programa de perda de peso, 
mas não são milagrosos. Então, o que fazer para queimar esta gordura da barriga? Como 
conseguir uma cintura fina e definida?  
 
A única maneira de perder essa gordura localizada é abaixar o seu percentual de gordura 
como um todo. Cultivar melhores hábitos alimentares que reduzem a quantidade de 
gordura e calorias ingeridas e praticar exercícios irão fazer seu corpo começar a queimar a 
gordura localizada. Para conseguir o seu objetivo é importante que você siga os seguintes 
passos: - Conscientize-se que exercícios específicos direcionados para trabalhar os 
músculos abdominais, sózinhos, não vão queimar gordura. 
- Faça um exercício aeróbico 3 a 4 vezes por semana. Com isso o seu metabolismo ficará 
mais acelerado e você queimará mais calorias. 
- Faça um exercício de resistência muscular umas duas vezes por semana. Desta forma 
você aumentará sua massa muscular e seu organismo passará a queimar mais calorias 
mesmo quando estiver descansando, assistindo televisão ou no trabalho. 
- Coma mais vezes por dia e diminua a quantidade de alimentos de cada refeição. Ao 
invés de só comer no café da manhã e jantar, inclua mais umas 3 refeições no dia. Isso 
evitará que o seu metabolismo fique lento e que seu organismo use massa muscular como 
fonte de energia. Além disso, evite comer alimentos com alta concentração de gordura. 
- Faça exercicios abdominais 2 vezes por semana. Eles não queimam a gordura mas 
tonificam os músculos que estão embaixo da gordura. Isto irá melhorar a aparência da 
sua cintura. Principalmente se você não tem o hábito de fazer abdominais, você 
possivelmente afinará um pouco sua barriga. Faça entre 2 a 5 séries em que cada série 
tenha 20 repetições.  
 
Se você sentir dificuldade em fazer 20, comece com menos repetições e vá adicionando a 
medida que ganhar condicionamento. Você também pode fazer mais que 20 se aguentar, 
mas lembre-se que abdominais bem feitos irão fazer você sentir os músculos trabalharem 
sem a necessidade de fazer 50 ou mais repetições por série. Faça movimentos lentos e 
não tire a base da coluna do chão. Aparelhos abdominais podem te ajudar a fazer o 
movimento corretamente.  
 
Seguindo estes passos você conseguirá eliminar de vez essa gordurinha indesejável da 
barriga. 



Atividades Aquáticas 
 
É hora de vestir o biquíni e a sunga, mas ao que parece tudo está fora do lugar. É sempre 
assim na chegada do verão. Passada a ressaca das estações longe do sol e das 
guloseimas, vestir roupa de praia ou de piscina pode se transformar num pesadelo. A 
onda então é correr atrás do prejuízo e suar nas academias para perder as gordurinhas e 
delinear o corpo.  
 
"Todo mundo quer emagrecer ou definir o corpo para o verão. Mas é preciso entender que 
um mês de ginástica não faz milagres. Além da redução alimentar, musculação também 
ajuda", alerta o professor de educação física e gerente técnico da área de hidroginástica e 
natação das Academias Runner, José Augusto Lippel.  
 
As academias, por sua vez, investem em novidades e criam novas atividades físicas. A 
Runner, por exemplo, desenvolveu uma programação especial para a chegada do verão 
com novas modalidades na hidroginástica, natação e ginástica. O objetivo do programa, 
segundo Lippel, é intensificar o trabalho aeróbico e de resistência muscular localizado. 
"Além de ajudar a emagrecer, as atividades na piscina são mais atraentes para enfrentar 
o calor", diz Lippel.  
 
Gerente técnica da área de ginástica da Runner, a professora Maria Clara Soares, diz que 
a procura por essas modalidades na chegada do verão é muito grande. "É na hora de 
vestir a roupa de banho e de se expor na praia ou na piscina que eles percebem os 
excessos", diz. É bom lembrar que a prática de qualquer atividade física deve ser 
orientada por um médico. São os exames clínicos e a avaliação médica que vão 
determinar qual o tipo de atividade física é ideal para uma pessoa. Veja abaixo as 
novidades que chegam às academias:  
 
HIDROGINÁSTICA:  
 
A hidroginástica trabalha o condicionamento físico e a resistência muscular. Além de 
ajudar no combate ao estresse, ajuda na sociabilização. Por não ter impacto no chão, essa 
modalidade não tem qualquer contra-indicação. Recomenda-se a prática de duas a três 
vezes por semana, no mínimo 30 minutos.  
 
HIDRO POWER:  
 
Utiliza os equipamentos da piscina e o enfoque são os exercícios de força. Trabalha os 
músculos: abdômen, peitoral, glúteos, quadríceps, etc.  
 
HIDRO CÁRDIO:  
 
Alterna com atividades aeróbicas. Ajuda na queima de calorias.  
 
HIDRO MIX:  
 
Um misto de trabalhos aeróbicos e trabalhos de resistência muscular localizada.  
 
HIDRO DESAFIO:  
 
Aulas mais dinâmicas com equipamentos que exigem maior esforço.  
 
NATAÇÃO:  
 
A natação é indicada para qualquer pessoa e para todas as idades. Essa atividade serve 
para desenvolver a resistência muscular e o cardio-respiratório, ajuda a aumentar o 
condicionamento físico, na correção de postura e auxilia nos problemas respiratórios como 



asma e bronquite.  
 
O ideal é praticá-la de duas a três vezes por semana, durante 45 minutos.  
 
ACQUA CIRCUIT:  
 
Mistura natação com exercícios localizados e exige muita energia. Desenvolve resistência 
muscular localizada.  
 
NATAÇÃO EQUIPADA:  
 
Exercícios aeróbicos na piscina com camiseta, bermuda, palmares, nadadeiras. Exige mais 
esforço muscular e cardio-respiratório.  
 
ACQUA TERRA:  
 
São 30 minutos de exercícios aeróbicos na piscina e 30 minutos na bicicleta ergométrica. 
Ajuda a queimar calorias.  
 
MULTI NATAÇÃO:  
 
Exercícios que utilizam movimentos do nado sincronizado com os diferentes estilos da 
natação. Trabalha o aeróbico e a musculatura.  
 
WATSU:  
 
É uma terapia de relaxamento dentro da água (34º no mínimo) inspirada no shiatsu. A 
aula é individual e com orientação de um profissional. É indicado para insônia, ansiedade, 
dores musculares, estresse, tensões crônicas, agudas e intensas e hiperatividade.  
 
HIDRO BOARD:  
 
Exercícios localizados que usam como instrumento a prancha de natação.  
 
HIDROBOL:  
 
Exercícios básicos de hidroginástica com bola. Ajuda no desenvolvimento cardio-
respiratório.  
 
HIDRO ACTION:  
 
Exercícios que exigem desafios inspirados nos esportes de aventura.  
 
GINÁSTICA:  
 
A maioria das modalidades de ginástica da programação de verão é voltada 
especificamente para quem já pratica um tipo de atividade física. Elas exigem 
condicionamento físico adequado e é indicada para maiores de 13 anos. Trabalham o 
aeróbio ajudando na queima de calorias e ajuda na resistência muscular e cardiovascular.  
 
BOB CIRCUIT:  
 
Exercícios que utilizam os movimentos de artes marciais e de boxe. Desenvolve agilidade, 
flexibilidade, resistência de força e melhora o condicionamento cardiovascular e 
respiratório.  
 
STTOMPI:  



 
Exercícios aeróbicos realizados no aparelho Fit Step. Nesse equipamento o aluno simula 
movimentos de subir e descer escadas. Melhora a qualidade cardiovascular e a resistência 
muscular das pernas e dos glúteos. 
 
TAE BOXING:  
 
Exercícios individuais e em duplas combinando movimentos do boxe, kickboxe e tae do. 
Ajuda no trabalho cardiovascular, de resistência física, flexibilidade e agilidade.  
 
AUTO MASSAGEM:  
 
Técnica de relaxamento muscular que utiliza as mãos e bolinhas de tênis, aquatubos, 
bastões e bambu. Ajuda a aliviar as tensões músculo-articulares.  
 
Fonte: Portal Unimeds 

 
 

Efedrina 
Novidades do estimulante Efedrina 
 
Os atos do Departamento de Saúde Humana (HHS) para reduzir riscos potenciais 
dos suplementos dietéticos que contêm a efedrina anunciaram hoje uma série das 
ações projetadas proteger americanos dos riscos potencial sérios dos produtos 
dietéticos do suplemento que contêm a efedrina (bebidas estimulantes vendidas 
nas noites, nos barzinhos e até nos supermercados).  
 
Os resultados de um estudo, fornecem a evidência adicional que a efedrina pode 
ser associado com os riscos de saúde importantes. O relatório encontra também 
somente evidência limitada de benefícios de saúde resultando do uso da efedrina. 
Na base da evidência nova na literatura médica e em relatórios adversos do 
evento, há umas razões para o interesse aumentado de que os suplementos 
dietéticos que contêm o efedrina podem apresentar um risco significativo e 
exagerado.Os oficiais superiores da saúde pública da nação emitiram as 
indicações fortes que advertem sobre o uso de efedrina nos produtos, especial 
sob condições do exercício árduo e em combinação com outros estimulantes, 
incluindo a cafeína. "Nós queremos advertir todos - particularmente atletas e 
aqueles que acoplam em atividades árduas - sobre usar os suplementos dietéticos 
que contêm o efedrina," disseram à secretária de serviços Tommy G. Thompson 
da saúde e do ser humano. "Continua a estar umas perguntas sérias sobre os 
riscos que cercam este suplemento dietético particular." O "FDA fará tudo para 
proteger as pessoas suplementos dietéticos de potencial perigosos," disse B. 
McClellan, M.D., Ph.D. "Nós somos influenciados particularmente sobre os riscos 
de usar os produtos que contêm efedrina durante trabalhos pesados, com a 
cafeína e os outros estimulantes, em um programa da dieta que force o sistema 
cardiovascular, ou por menores de 18 anos. Nós somos influenciados também 
sobre estresses potenciais ao corpo causado pelo uso a longo prazo da efedrina. O 
padrão para regular a segurança de suplementos dietéticos é pela maior parte 
não aprovado, mas nós somos cometidos a encontrar a solução direita da saúde 
pública." A efedrina é uma substância natural derivada do miliampère herbal 
chinês Huang. Seu ingrediente ativo principal é a ephedra, que quando sintetizado 
quimicamente é regulado como uma droga. Quando os produtos que contêm 
alcalóides naturais do efedrina forem usados por muito tempo tratar 
determinados sintomas respiratórios na medicina chinesa tradicional, em anos 
recentes eles promovido extensivamente e usado com os objetivos de ajudar à 
perda do peso, realçando o desempenho dos esportes, e aumentando a energia. 



Os interesses do FDA sobre os suplementos dietéticos que contêm o efedrina 
levantam-se na parte do mecanismo do efedrina da ação no corpo. A efedrina é 
como a adrenalina, o estimulante que pode ter efeitos potencial perigosos o 
sistema nervoso e coração. Além disto, a evidência está acumulando sobre os 
problemas de segurança potencial sérios que seguem o uso de produtos que 
contem efedrina. O estudo concluiu que o efedrina está associado com os riscos 
mais elevados de suave para moderar efeitos laterais tais como os efeitos 
gastrointestinal das palpitações do coração, os psiquiátricos e os superiores, e 
sintomas do hiperatividade tais como o tremor e o insônia, especial quando é feito 
exame com outros estimulantes.  
 
Além disso, sua revisão de uns 16.000 relatórios adversos do evento revelou duas 
mortes, quatro ataques de coração, nove cursos, uma apreensão, e cinco casos 
psiquiátricos que envolvem o efedrina em que os registros pareceram completos e 
nenhuns outros fatores contribuindo foram identificados. A MARGEM chamou tais 
casos da "eventos sentinela," porque podem indicar um problema de segurança 
mas não provam que o efedrina causou o evento adverso. O estudo reconheceu 
que tais estudos de caso são um formulário fraco da evidência científica. Outro 
fator não medido pode ter contribuído, e tais eventos adversos sérios são 
prováveis acontecer (embora em taxas muito baixas) entre os milhões dos 
usuários do efedrina de qualquer maneira. O estudo identificou também outros 
tais eventos potencial associados com efedrina, em que outros fatores podem ter 
contribuído aos eventos adversos ou em no que registros eram inadequados. Dois 
estudos recentes da segurança do efedrina foram publicados demasiado tarde 
para ser incluídos na revisão de MARGEM o Corporation, e cada um levanta uns 
interesses mais adicionais sobre o efedrina. Um, publicado este mês nas 
publicações da medicina interna, encontrados que embora os produtos com 
efedrina façam acima menos de um por cento de todas as vendas dietéticas do 
suplemento, estes produtos esclarecem 64 por cento dos eventos adversos 
associados com os suplementos dietéticos. Um outro estudo do "caixa-controle", 
publicado na neurologia do jornal, concluiu que a taxa de cursos hemorrágicos (do 
sangramento) entre usuários do efedrina era estatística significativamente mais 
elevada do que entre não utilizadores, para os povos que fazem exame de doses 
acima de 32 miligramas um o dia. Muitas etiquetas dietéticas do suplemento ao 
efedrina recomendam que os usuários fazem exame até aproximadamente 100 do 
magnésio no uso diário do efedrina. A evidência relevante adicional se o sistema 
atual da segurança do efedrina regulando é adequado aproxima-se dos resultados 
sob um regulamento mais extensivo do FDA do ephedrine sintético, que é idêntico 
ao ingrediente ativo principal no ephedra. A efedrina tem estado por muito tempo 
disponível em algumas drogas aprovada e liberadas pelo FDA.  
 
Parece que a disponibilidade mais controlada dos produtos sintéticos do 
ephedrine, que estão disponíveis primeiramente para usos aprovados para 
sintomas respiratórios e carregam etiquetas de advertência imperativas, não 
estiveram associada com o mesmo tipo de eventos adversos severos que 
ocorreram com os suplementos dietéticos que contêm o ephedra. Esta experiência 
longa com ephedrine sintético (em produtos de droga vendidas, não em 
suplementos dietéticos) sugere que as limitações significativas em etiquetar, em 
marketing, e/ou em acesso à efedrina puderam eficazmente se dirigir aos riscos 
exagerados associados com determinados formulários da efedrina hoje. "Embora 
a evidência total sugere que os eventos adversos sérios da efedrina parecem ser 
infrequëntes," disse o Dr. McClellan, "nós sabemos que tais eventos podem ser 
muito sérios e possivelmente fatais. Nós acreditamos que a evidência científica 
atual sugere fortemente que ao menos alguns produtos do ephedra apresentam 
um risco exagerado. Para dar-nos a base possível a mais forte para uma ação 
regulatoria mais adicional, nós estamos perguntando para comentários rápidos 
sobre se estes suplementos dietéticos apresentam um risco exagerado do dano, e 



se faz o sentido para que o FDA procure a autoridade nova nesta área." Sob o ato 
dietético da saúde e da instrução do suplemento de 1994, o FDA não revê 
suplementos dietéticos para a segurança e a eficácia antes que estejam 
introduzidos no mercado. Rather, a lei permite que o FDA proíba a venda de um 
suplemento dietético se "apresentar um risco significativo ou exagerado de risco. 
"Este padrão legal "do risco significativo ou exagerado" implica um cálculo do 
risco-benefício baseado na mais melhor evidência científica disponível.  
 
Sugere fortemente que a agência deve determinar se os riscos sabidos ou 
supostos de um produto compensarem quaisquer benefícios sabidos ou 
suspeitados, baseado na evidência científica disponível, na luz das reivindicações 
os makes do produto e na luz do produto que está sendo vendido diretamente aos 
consumidores sem supervisão médica. No comentário procurar nestas edições, o 
FDA está reabrindo uma régua proposta intitulada "os suplementos dietéticos que 
contêm alcalóides do ephedrine." Em que a proposta requereria uma indicação de 
advertência para estes produtos, bem como as limitações seu potencial e 
composição. O FDA retirou mais tarde as partes desta régua proposta por causa 
dos interesses sobre a evidência científica específica na proposta, expressadas 
pelo escritório geral da contabilidade. Em uma ação larga de encontro aos 
produtos potencial perigosos, o FDA emitiu hoje mais de duas letras dúzia de 
advertência aos suplementos dietéticos ao marketing das firmas que contêm 
alcalóides do ephedrine. Esboçam a vista do FDA na luz do relatório da MARGEM 
que as reivindicações que estão sendo feitas não estão substanciadas 
adequadamente por dados científicos, e dirigem as companhias submeter todos 
os dados que suportam as reivindicações dentro de 15 dias. As letras advertem 
também as firmas que não devem fazer a reivindicações sobre a habilidade dos 
seus produtos de tratar ou curar uma doença ou condição tal como o obesidade.  
 
Sob o alimento federal, droga e o cosmético, os produtos não aprovados que 
fazem a estes da "reivindicações doença" aos são drogas novas não aprovadas e 
sujeitam conseqüentemente a outras ações regulatorias . Além, o FDA propôs 
hoje uma etiqueta de advertência para todos os suplementos dietéticos que 
contem ephedra. A etiqueta proposta adverte sobre os riscos de eventos adversos 
sérios, incluindo o ataque de coração, a apreensão, o curso, e a morte; cuidados 
que o risco pode aumentar com o dose, com exercício árduo, e com outros 
estimulantes tais como a cafeína; especifica determinados grupos (tais como as 
mulheres que são grávidas ou o peito que alimenta) que deve nunca usar estes 
produtos; e listas outras condições, tais como doenças e o uso de determinados 
medicações, que governam para fora do uso de alcalóides da efedrina.  

Truques Magros no Supermercado 

1) Não vá às compras com fome! Com fome compramos mais do que precisamos 
e já que os alimentos estão em casa, acabamos comendo-os.  
 
2) Faça uma lista daquilo que realmente necessita, deixando o "supérfluo" de lado 
e comece suas compras pelo setor de hortifrutis , assim você enche o carrinho 
com frutas, verduras e legumes (que são volumosos) não deixando espaço para 
os outros ítens que geralmente são mais engordativos.  
 
3) Evite o corredor de doces e salgadinhos, pois com as guloseimas vista fica mais 
difícil resistir às tentações.  
 
4) Compare os produtos lendo os rótulos e escolha os menos calóricos e menos 
gordurosos, há muitas opções no mercado de produtos mais saudáveis e ao 
mesmo tempo muito saborosos.  
 



5) Fique atento aos lançamentos, pesquisando novos produtos nas prateleiras. As 
novidades de produtos lights e mais saudáveis surgem a cada dia, porém não se 
iluda com as ofertas levando quantidades desnecessárias, pois podem aumentar 
as suas calorias diárias.  
 
6) Evite parar em todos os "pontos de degustação", as porções servidas são 
pequenas, mas no final somam várias calorias.  
 
7) Prefira os alimentos em água e não em óleo, o valor calórico destes últimos é 
muito maior, além de conter alta concentração de gorduras.  
 
8) Na hora de escolher os cereais matinais, evite aqueles que possuem açúcar 
refinado na sua composição; há várias opções com mel, açúcar mascavo ou até 
mesmo não adoçados.  
 
9) Prefira o peito de peru ao invés do presunto, pois é menos gorduroso e ainda 
você leva calorias a menos.  
 
10) Opte pelos pães com fibras, pois são mais nutritivos, auxiliam no 
funcionamento dos intestinos e além disto, já existem vários pães integrais, de 
centeio, e outros, na versão light, com menos calorias.  
 
11) Quando for ao setor de bolachas, escolha aquelas feitas com cereais e sem 
recheios, eles são na maioria das vezes os vilões responsáveis pelas calorias a 
mais.  
 
12) Prefira os molhos simples aos muito elaborados, estes últimos geralmente 
possuem na sua composição cremes gordurosos, óleos ou outros ingredientes 
calóricos.  
 
13) Evite comprar alimentos que você costuma utilizar como aperitivos, pois na 
hora daquela "fominha" são estes que você vai atacar.  
 
14) Dê preferência às carnes magras e brancas, as quais possuem menos 
gorduras, são mais saudáveis e consequentemente têm menos calorias.  
 
15) Se você não consegue ficar sem refrigerante, opte pelos lights, há muitas 
opções no mercado e quase não se nota a diferença do sabor. O ideal, porém, é 
evitar qualquer tipo de refrigerante, pois podem dar gases e impedir a absorção 
de alguns nutrientes importantes para o organismo.  
 
16) Quando for escolher os sucos industrializados, prefira as versões light ou sem 
açúcar, os quais quase não possuem calorias. Porém, não se esqueça que o suco 
natural é mais gostoso e mais saudável, pois fornecem vitaminas e minerais das 
frutas.  
 
17) Use e abuse de ervas e temperos para acentuar o sabor dos pratos, mas 
escolha aqueles com menos gorduras.  
 
18) Quanto mais amarelo for o queijo, maior quantidade de gorduras e mais 
calorias, portanto prefira os queijos brancos aos amarelos.  
 
19) Opte pelo requeijão light, o qual tem 35 a 40% menos calorias quando 
comparados aos tradicionais, mantendo o mesmo sabor e dê preferência aos 
leites e iogurtes desnatados, são menos calóricos por possuírem baixa 
porcentagem de gorduras.  
 



20) Evite comprar pratos prontos, prefira prepará-los em casa, assim você 
garante a leveza das preparações, além de ser um passatempo bem interessante. 

Benefícios da caminhada 

Muitas pessoas têm o hábito de caminhar, outras caminham apenas nos meses 
que antecedem o verão. Há ainda aquelas que nem se preocupam em fazer 
exercícios ... Mas saiba que a caminhada é uma das melhores atividades físicas e 
deveria ser praticada diariamente, pois faz muito bem à saúde.  
 
Se você nunca experimentou, por que não começar agora? Ainda há tempo. Corra 
para o guarda-roupa, vista uma algo bem leve e procure caminhar num local 
gostoso e tranquilo.  
 
A caminhada é um exercício aeróbico muito simples, que não exige 
equipamentos, roupas ou locais específicos, apenas um calçado adequado para 
não causar lesões. Pode ser feita por qualquer pessoa, independente de sexo ou 
idade.  
 
`É um dos exercícios mais indicados para adultos, especialmente idosos e 
portadores de doenças cardíacas e metabólicas, como diabetes, osteoporose, 
obesidade e colesterol alto,´ explica a educadora física Adriana Ramos da Silva, 
da Clínica Caminho. E, além disso tudo, é uma maneira segura de fortalecer a 
musculatura de maneira global, pois o risco de lesões é muito baixo.´  
 
Ela também ajuda no tratamento de distúrbios psicológicos. `Caminhar ou correr 
30 minutos, três vezes por semana, pode ser tão eficiente no tratamento de 
depressão aguda quanto a utilização de medicamentos,´ afirma Adriana.  
 
No entanto, é preciso tomar alguns cuidados para que a caminhada seja eficiente. 
Segundo Adriana, o ritmo é individual, mas é preciso ser constante e mais 
acelerado, aumentando a freqüência cardíaca. `Procure contar os batimentos do 
pulso antes, durante e depois da caminhada. O ideal é praticar entre 65% a 85% 
da Freqüência Cardíaca Máxima, que corresponde a 220 menos a idade da 
pessoa.´  
 
Começar sempre devagar, caminhando por 20 minutos, três vezes por semana, e 
fazer um alongamento simples, principalmente dos membros superiores e 
inferiores, antes e depois da caminhada são fundamentais. Não pratique 
exercícios em jejum e beba água antes, durante e depois da prática. E evite andar 
e parar, como se estivesse passeando. Mantenha o rítmo.  
 
Quando o percurso estiver fácil e o aumento do tempo de caminhada já não 
estiver sendo sobrecarga, é sinal de que você conseguiu um bom 
condicionamento físico. `Somente nesse momento é adequado passar para o 
jogging ou corridas,´ conclui.  

 
Efeito Sanfona 

 
"Até que fiquei bem depois do último regime que fiz para emagrecer... repito isso ao espelho todo dia. Busco 
os melhores ângulos, ajeito a luminária e focalizo só meu rosto. Deixo meus olhos concentrados na 
maquiagem, que faço minuciosamente passando um batom vermelho, ensaiando caras e bocas. No último 
tratamento, perdi cinco quilos. Foi mais penoso e demorado do que quando perdi oito quilos no meu primeiro 
regime, há cinco anos. Aliás, desde a primeira dieta até a mais recente, ficou cada vez mais difícil emagrecer 
e mais fácil engordar. Os quilos perdidos voltam todos".  

Você já não ouviu essa história em algum lugar? Ganhar e perder peso hoje em dia é muito fácil, com toda 



essa indústria de dietas, tratamentos, spas, etc. Não sabemos como manter o peso ideal tendo uma vida 
social intensa, que começa com uma massa na quarta-feira e acaba com uma pizza no domingo.  

Se não soubermos administrar esse estilo de vida, estaremos sempre vivendo o chamado "efeito sanfona", 
que é muito pior do que estar sempre acima do peso. O problema é: como administrá-lo?  

Na verdade, ao comermos fora de casa nunca teremos certeza se o prato que está na nossa frente é 
realmente light, pois não sabemos como ele foi preparado. A grande vilã da história, que é a gordura, pode 
estar presente sem ser vista. Aí, dá-lhe calorias.  

Mas há alguns cuidados que podemos seguir. Comece a partir do couvert: prefira vegetais ou patês de 
vegetais e deixe de lado manteiga e azeitonas. Para a entrada, dê preferência às saladas. Peça-as sem 
tempero e tempere você mesmo com uma quantidade mínima de azeite.  

Se quiser alguma massa para o prato principal, peça com molho de tomate ou verduras. Esqueça o molho 
branco e as gratinadas e não abuse do parmesão ralado. Se a pedida for carne, frango ou peixe, aprecie os 
grelhados acompanhados de verduras e legumes cozidos ou refogados. Abandone as batatas fritas e os 
molhos a base de creme de leite. Para acompanhar, evite as bebidas alcoólicas - não esqueça que cada 
grama de álcool têm sete calorias. Solicite, no lugar, um suco de tomate, por exemplo, ou água mesmo.  

Tenha em mente que, depois de duas horas, tudo o que foi ingerido e não foi gasto é armazenado como 
gordura. O mais importante de tudo é não abusar na quantidade. E lembre-se: à noite nós gastamos muito 
menos calorias do que durante o dia - portanto, não devemos fazer do jantar a refeição mais farta.  

Falando genericamente, o corpo é um produto de sua nutrição. Você é o que você come. Não faça de você 
mesmo uma pizza!  

 
Alimentos e seu humor 

Alguns alimentos têm o poder de estimular substâncias em nosso organismo 
responsáveis por regular nosso humor. Conheça estes alimentos e seus 
mecanismos de ação e deixe o mau-humor de lado.  
 
Carboidratos  
 
A teoria mais difundida defende que a ingestão de carboidratos abre caminho 
para a entrada de maior quantidade de triptofano no cérebro, onde ele será 
transformado em serotonina (neurotransmissor bastante conhecido como 
"substância química calmante").  
 
Foi formulada a hipótese de que a sacarose (açúcar simples) age, determinando 
de alguma maneira a liberação de endorfinas. Isto explicaria a tendência de 
consumir petiscos doces nos períodos de estresse e a preferência por doces 
durante festas superanimadas.  
 
Ovos, Fígado e Soja  
 
A colina e a lecitina, presentes nos ovos, no fígado e na soja, afetam de maneira 
favorável o funcionamento do cérebro em pessoas com alteração de humor.  
 
Vegetais de folhas verdes  
 
Os vegetais de folhas verdes e algumas leguminosas são fontes de ácido fólico, 
um potente antidepressivo. Esse nutriente, quando reduzido no organismo, pode 
baixar os níveis cerebrais de serotonina. Deve-se saber, no entanto, que 
quantidades exageradas desse nutriente são tóxicas.  
 
Carnes, grãos integrais e levedo de cerveja  
 
São fonte de vitamina B6 que atuam no humor da mesma forma que o ácido 
fólico.  



 
Frutos do mar e castanha-do-pará  
 
Os frutos do mar também podem melhorar o humor, pois possuem um alto teor 
de selênio, mineral que reduzido em muita quantidade em nosso organismo pode 
causar depressão. A castanha-do-pará é também muito rica em selênio, porém 
sua forma de atuação ainda é desconhecida, no entanto, não descarta-se que os 
poderes antioxidantes do selênio estejam envolvidos.  
 
Qual é o nutriente mais poderoso?  
 
São os carboidratos. Embora o triptofano seja um aminoácido encontrado 
também em todas as proteínas completas como as carnes, o leite e os ovos, 
depois de uma refeição rica em proteínas, pouca quantidade desse aminoácido 
atinge o cérebro devido à competição com outros aminoácidos.  
 
Constatou-se, no entanto que, por outro lado, depois de uma refeição rica em 
carboidratos, a insulina atua mais intensamente sobre os aminoácidos, realizando 
um papel de maior destaque na distribuição dos mesmos, assim, uma quantidade 
maior de triptofano é desviada para o cérebro fornecendo uma maior quantidade 
de serotonina.  
 
Complexos vitamínicos funcionam também?  
 
A suplementação vitamínica pode funcionar para uma melhora no humor já que a 
carência de algumas vitaminas pode contribuir para o mau humor. Sabe-se que a 
carência de vitamina B6 ou ácido fólico no organismo pode levar a uma 
diminuição na síntese de serotonina, neste caso, a suplementação agiria 
diretamente sobre o humor. No entanto, vale sempre lembrar que a melhor forma 
de obter esses nutrientes é por meio de uma alimentação equilibrada e variada.  
 
Os vegetais de cores amarela, verde e vermelho são os melhores para o combate 
do mau-humor? Por quê?  
 
Esses vegetais são fontes das vitaminas A, C e algumas do complexo B, assim, a 
ingestão adequada desses vegetais supre as carências vitamínicas deixadas pelos 
distúrbios de humor, e além disso, poderá aumentar a produção de serotonina, 
como citado acima.  
 
O que deve ser evitado?  
 
Cafeína (em excesso), álcool e alimentos com alto teor de gordura (já que o 
estresse prejudica o funcionamento do sistema digestivo).  

Água de Côco é Saúde 

O coco é um fruto do coqueiro, da família das palmáceas, a qual abrange cerca de 
um milhão de espécies. O coco-da-baia, introduzido na Bahia em 1553, pelos 
portugueses, é o mais conhecido e utilizado.  
 
A água de coco, líquido existente no interior do fruto, especialmente em maior 
quantidade quando o coco está verde, constitui sabor levemente adocicado e 
suave.  
 
Propriedades  
 
O valor nutritivo do coco e seu sabor variam de acordo com o estágio de 



maturação apresentando de maneira geral quantidades significativas de sais 
minerais (potássio, sódio, fósforo e cloro), e fibras. À medida que a polpa 
amadurece, enriquece o seu teor de gorduras. O coco também possui 
carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas A, B1, B2, B5 e C e magnésio.  
 
Uma unidade média de coco verde contém cerca de 300 ml, o que eqüivale a:  
 
54 calorias 
12g de carboidratos 
0,4g de proteínas 
0,4g de gorduras 
 
 
Benefícios  
 
A água de coco é considerada um isotônico natural por ser rica em minerais. A 
presença de eletrólitos tais como sódio e potássio na água de coco possibilita a 
uma absorção mais rápida, recuperando as perdas destes minerais através da 
urina e da pele. Além disso, a água de coco é a única bebida isotônica natural 
disponível comercialmente. Portanto, é ideal para repor o líquido perdido depois 
das atividades físicas e para a recuperação nos casos de desidratação por ser um 
excelente soro vegetal. 
 
Qualidade e conservação 
 
Quando o coco é verde, essa parte é pouco desenvolvida e mole, guardando 
muita água no seu interior. Á medida que o coco vai amadurecendo, a parte 
carnosa se torna mais consistente e a água diminui. O coco verde está adequado 
para consumo quando sua casca é fibrosa e carnuda, com um tom esverdeado e 
se o núcleo está bem duro. Além disso, a polpa deve apresentar-se tenra com 
consistência cremosa. 
 
O coco fresco, ainda fechado, pode ser conservado por 2 meses. Depois de 
aberto, a polpa deve ser consumida no mesmo dia ou conservada em geladeira 
por até 5 dias.  

 
Comece Bem Seu Dia Com Café da Manhã 

A ingestão de alimentos no período da manhã é muito importante para abastecer 
o organismo para a jornada diária.  

Durante à noite, seu organismo continua trabalhando e ao acordar, seu "tanque" 
de combustível já está quase vazio. 

Se você não tem o costume de fazer essa refeição, tome algum líquido como suco 
de frutas ou leite e derivados (iogurte, fermentados), inclusive de vegetais (leite 
de soja ou arroz), para uma oferta mesmo que pequena de alimentos e energia. 
Isto também ajudará como estímulo para a digestão, para as outras refeições do 
dia não causarem desconfortos. 

Uma caminhada, se possível diária previne doenças degenerativas e mantém você 
mais animado e bem disposto. Mas não a faça em jejum. Alimente-se antes com 
alguma fonte de carboidratos (bolachas, porções pequenas de pães) ou uma 
fruta. 



 Dicas de alimentos para o seu café da manhã: 

 LEITE DESNATADO 
ótima fonte de cálcio vitaminas a e d, além 

de minerais como fósforo e magnésio. 
possui menor quantidade de gordura e 

colesterol. 

IOGURTE DESNATADO 
tão nutritivo quanto o leite, com grandes 

quantidades de fósforo, cálcio, zinco, 
vitaminas a e b. é mais digerível que o leite 

para pessoas com intolerância à lactose. 

SUCO DE ABACAXI 
fonte de vitamina c, b6, folato, tiamina, 

ferro e magnésio. também é rico em fibras 
solúveis auxiliando no controle do 

colesterol. 

SUCO DE LARANJA 
excelente fonte de vitamina c, que é um 

poderoso antioxidante, entre outros 
nutrientes como a tiamina, potássio e o beta 

caroteno.se ingerido com o bagaço é 
também uma boa fonte de fibras. 

FRUTAS DA ÉPOCA 
muito refrescantes as frutas são também, 

excelentes fontes de vitaminas, minerais,e 
fibras, ( ajudam no funcionamento 

intestinal) por serem deliciosas e não 
conterem muitas calorias podem facilmente 

substituir uma sobremesa. 

CHÁ 
quando bebido puro quase não possui 
calorias e nutrientes, o que pode ser 

revertido se for feito com leite o suco de 
fruta. a grande maioria dos chás contém 

cafeína(exceto os chás verdes), por isso é 
considerado uma bebida estimulante.muito 

conhecido por seus fins terapêuticos e 
medicinais. 

AÇÚCAR MASCAVO 
é um alimento de energia rápida e feito 
através de revestimento dos cristais do 

açúcar branco com melaço. 

MEL 
é um alimento que além de ter o poderde 

adoçar ainda confere sabor àpreparação ao 
qual vai ser adicionado, porém contém 
mais calorias se comparado ao mesmo 

volume de açúcar.  

ADOÇANTES 
são substâncias com grande poder de 
adoçar, porém quase não fornecem 

calorias, por isso são muito utilizados em 
dietas de emagrecimento e por pessoas 

diabéticas, substituindo o açúcar. 

CAFÉ 
é um alimento que estimula o sistema 

nervoso,por conter muita cafeína , por isso 
pode manter a pessoa mais ativa. assim 

como o chá, quando consumido puro quase 
não possui calorias e nutrientes. 

 
  

 
NUTRIÇÃO E DESEMPENHO NOS EXERCÍCIOS – PARTE I 

  
Este artigo diz respeito a importância da relação entre desempenho nos exercícios e 
nutrição. De fato, o desempenho humano melhora com uma boa nutrição e 
deteriora-se com uma deficiência nutricional. 
  
Os nutrientes são as substâncias químicas de que nossos corpos necessitam para 
sustentar a vida; enquadram-se em seis categorias: água, carboidratos, gorduras, 
proteínas, vitaminas e minerais. Todos os seis nutrientes são encontrados na 
maioria dos alimentos, e a água constitui incontestavelmente o mais abundante. 
Carboidratos (açúcares), Lipídeos (gorduras) e proteínas (aminoácidos) são as 
únicas fontes de energia alimentar útil, além de desempenhar papéis importantes 
na manutenção da integridade estrutural e funcional do organismo. 
Conseqüentemente são denominados “nutrientes energéticos”, e serão abordadas 
como tema deste artigo. 
  
Carboidratos (Açúcares)  
  



Os carboidratos são classificados com monossacarídeos, dissacarídeos 
(oligossacarídeos) e polissacarídeos. Cada um desses tipos de caboidratos 
caracteriza-se pelo número de açúcares simples em combinação dentro da célula. 
  
Os açúcares simples e os carboidratos complexos são compostos químicos que 
abrangem o grupo nutricional denominado “carboidratos”. Todos os carboidratos 
contêm átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio.  
  
Dois dos açucares, glicose e frutose, são denominados monossacarídeos. A 
galactose também é um monossacarídeo, no entanto, nunca existe na forma pura 
na natureza, mas, pelo contrário, é encontrada sempre ligada a algo mais. Quando 
se unem dois monossacarídeos, formam um dissacarídeo. Os três dissacarídeos são 
sacarose (glicose + frutose), maltose (glicose + glicose) e lactose (glicose + 
galactose). Os monossacarídeos e dissacarídeos são conhecidos como açucares 
simples. Os carboidratos complexos, ou polissacarídeos são o amido, o glicogênio e 
as fibras (exemplo a celulose). 
  
Sabemos que a energia nos é fornecida pelos alimentos que ingerimos; portanto, o 
importante é compreender como essa energia é transformada em ATP. Essa 
conversão é necessária porque o ATP é o único elemento químico usado pelo corpo 
para realizar as funções fisiológicas e o trabalho. 
  
Dissacarídeos e Polissacarídeos são desmembrados pela digestão – que começa na 
boca e termina no intestino delgado – para monossacarídeos antes de serem 
absorvidos. Os monossacarídeos são absorvidos pelo intestino delgado e se dirigem 
ao fígado, onde são transformados em glicose. A seguir, a glicose é armazenada no 
fígado como glicogênio ou é lançada no sangue. Essas duas formas de carboidratos 
(glicose e glicogênio) funcionam como importantes combustíveis que entram nos 
processos metabólicos celulares pela glicólise (degradação da molécula de glicose 
em ATP) anaeróbia ou aeróbia. Trinta e seis moléculas de ATP representam a 
produção total de ATP pela desintegração completa de uma molécula de glicose no 
músculo esquelético.  
  
O valor energético dos carboidratos varia conforme o arranjo dos átomos na 
molécula de cada carboidrato. Para a glicose, o valor calórico é de 3,74 kcal por 
grama, sendo menor que o valor para o glicogênio (4,19 kcal/g) e o amido (4,20 
kcal/g). O valor de 4,2 kcal em geral representa o valor energético médio para um 
grama de carboidrato. Podendo ser divididos em carboidratos de alto índice 
glicêmico e baixo índice glicêmico. O índice glicêmico (GI) é uma medida relativa do 
grau em que a glicose sanguínea aumenta após a ingestão de um alimento 
contendo 50 gramas de carboidratos, onde GI > 70: alto; GI 55-70: moderado; GI 
<55: baixo.  
Obs.: (segue em anexo uma tabela de índice glicêmico de alguns alimentos). 
  
Glicogênio é o carboidrato de armazenamento peculiar ao músculo e fígado dos 
mamíferos. O tamanho desta macromolécula de formato irregular pode variar de 
poucas centenas a milhares de moléculas de glicose unidas. Nos seres humanos 
bem nutridos, cerca de 375 a 475g de carboidratos são armazenados no corpo. 
Dessa quantidade, cerca de 325g são representados por glicogênio muscular (maior 
reserva) e 90 a 110 g são representados por glicogênio hepático (concentração 
mais alta que representa entre 3 e 7% do peso do fígado) e apenas cerca de 5g 
estão presentes como glicose sanguínea. Como cada grama de glicogênio contém 4 
calorias de energia, a pessoa comum armazena entre 1.500 a 2.000 calorias na 
forma de carboidratos (McArdle et al., 1998). 
  
Se os reservatórios hepáticos (do fígado) e musculares de glicogênio estiveram 
saturados, a glicose em excesso pode ser convertida pelas células adiposas 



(gordurosas) para gordura na forma de energia armazenada. O resultado final é 
que o nível sanguíneo de glicose se normaliza à medida que o corpo armazena o 
excesso. 
  
Função dos Carboidratos  
  
Os carboidratos desempenham quatro funções importantes relacionadas ao 
metabolismo energético e à realização dos exercícios: 
  
Fonte de energia – a principal função dos carboidratos consiste em funcionar 
como combustível energético, particularmente durante o exercício. A energia que 
deriva da desintegração da glicose carreada pelo sangue e do glicogênio hepático e 
muscular acaba sendo utilizado para acionar os elementos contráteis do músculo, 
assim como outras formas de trabalho biológico. A ingestão diária de carboidratos 
deve ser suficiente para manter as reservas corporais de glicogênio, que são 
relativamente limitadas. 
  
Preservação das Proteínas – a ingestão adequada de carboidratos ajuda a 
preservar as proteínas teciduais. Quando as reservas de glicogênio são reduzidas e 
os níveis plasmáticos de glicose caiem, existem vias metabólicas para a síntese de 
glicose a partir tanto da proteína quanto da porção glicerol da molécula de gordura. 
Entretanto, o preço a ser pago é uma redução temporária nas “reservas” corporais 
de proteínas, particularmente proteína muscular. Nas condições extremas, isto 
acarreta uma redução significativa na massa tecidual magra e gera uma sobrecarga 
concomitante de solutos para os rins, que deverão aumentar sua carga de trabalho 
para excretar os co-produtos da desintegração protéica que contém nitrogênio. 
  
Ativador metabólico – os carboidratos funcionam como “ativador” para o 
metabolismo lipídico. Certos produtos da desintegração dos carboidratos devem 
estar disponíveis para facilitar o metabolismo das gorduras. Se o metabolismo de 
carboidratos for insuficiente o corpo irá mobilizar uma quantidade de gordura maior 
que aquela que consegue metabolizar. O resultado é a desintegração incompleta 
das gorduras e o acúmulo de co-produtos semelhantes à acetona (denominados 
corpos cetônicos, tóxicos para o funcionamento equilibrado do organismo). Essa 
situação pode dar origem a um aumento prejudicial na acidez dos líquidos 
corporais, condição essa denominada acidose. 
  
Combustível para o Sistema Nervoso Central – o carboidrato é essencial para o 
bom funcionamento do sistema nervoso central. Em condições normais o cérebro 
utiliza a glicose sanguínea quase exclusivamente como combustível e, 
essencialmente, não possui qualquer suprimento armazenado desse nutriente. 
Existe até mesmo alguma indicação de que ocorrem adaptações no músculo 
esquelético que elevem sua capacidade de queimar gorduras para a obtenção de 
energia durante o exercício e, concomitantemente, poupar glicogênio muscular. Os 
sintomas de uma redução moderada na glicose sanguínea (hipoglicemia) incluem 
sensações de fraqueza, fome e vertigens. Essa condição prejudica o desempenho 
físico e pode explicar em parte a “fadiga central” associada com o exercício 
prolongado. Uma queda persistente e prolongada na glicemia pode causar perda da 
consciência e dano cerebral irreversível. Por causa do importante papel da glicose 
no metabolismo do tecido nervoso, a glicemia é regulada habitualmente dentro de 
limites muitos estreitos. 
  
Quanto deve ser utilizado? 
  
Para as pessoas fisicamente mais ativas e aquelas que participam de um 
treinamento com exercícios, cerca de 50 a 60% das calorias diárias (400 a 600g) 
deveriam ser representadas por carboidratos, predominantemente da variedade 



complexa não processada rica em fibras presente nas frutas e nos vegetais. Essa 
quantidade será suficiente para substituir (reabastecer) os carboidratos usados 
para acionar o maior nível de atividade física. O consumo pode ser aumentado 
durante os treinamentos extenuantes e as competições, de forma a garantir a 
existência de reservas suficientes de glicogênio. Uma recomendação geral para 
atletas em treinamento árduo é a manutenção de uma ingestão diária de 
aproximadamente 10g de carboidrato por quilograma de peso corporal (cerca de 
70% da ingestão diária das calorias totais). 
  
Quando e como deve ser utilizado? 
  
O consumo de carboidrato ocorre durante as principais refeições, que devem 
ocorrer em variados momentos durante o dia e deve ser administrado de forma que 
haja um equilíbrio entre o consumo de carboidrato e as outras fontes de nutrientes. 
O melhor seria consultar um profissional especializado na área para saber a 
quantidade exata de carboidratos e as melhores fontes para cada indivíduo. 
  
Alguns estudos revelam que as refeições líquidas preparadas comercialmente 
oferecem uma abordagem pratica para a nutrição pré-exercício e durante o 
exercício. As soluções de re-hidratação que contêm carboidratos consumidos 
durante o exercício podem aprimorar o desempenho nas atividades de alta 
intensidade e atividades de longa duração por preservarem a concentração de 
açúcar no sangue. Este poderá ser usado a seguir pelos músculos ativos seja para 
preservar (poupar) o glicogênio muscular, seja para funcionar como glicose reserva 
a ser utilizada subseqüentemente se o glicogênio muscular for depletado.  
  
Para reduzir a fadiga e prevenir a desidratação, é importante determinar a mistura 
ideal de líquido/carboidrato e o volume necessário para uma atividade de 
endurance. Essas combinações são extremamente importantes, pois a ingestão de 
um grande volume líquido pode afetar a captação de carboidratos, enquanto uma 
solução concentrada de açúcar pode afetar a reposição dos líquidos. Isto é de 
considerável importância, pois o consumo excessivo de açúcar na bebida é de efeito 
negativo potencial sobre a absorção de água a partir do trato digestivo. O 
esvaziamento gástrico é retardado por uma maior concentração de partículas em 
solução (osmolalidade), assim como pela densidade calórica do líquido ingerido. A 
esse respeito, os efeitos negativos das moléculas de açúcar sobre o esvaziamento 
gástrico podem ser reduzidos, e o volume plasmático poderá ser mantido, se for 
usada uma solução com polímero da glicose (maltodextrina) ao formular a bebida. 
  
Segundo McArdle et al., os carboidratos tanto na forma líquida quanto na sólida que 
são consumidos durante o exercício são benéficos para o desempenho no exercício 
aeróbio de longa duração e com uma intensidade relativamente alta, assim como 
nas séries curtas e repetitivas de um esforço quase máximo. 
  
No período pré-exercicio (imediato) deve-se consumir carboidratos de baixo índice 
glicemico, pois assim, evitasse qualquer explosão de insulina (que ocorreria caso 
houvesse a ingestão de carboidratos de alto índice glicemico), e isso levaria a uma 
hipoglicemia relativa, acarretando assim, uma possível depleção precoce das 
reservas de carboidratos (McArdle et al. 1992).  
  
A necessidade de glicogênio no músculo previamente ativo é um fator primário que 
afeta a ressíntese de glicogênio no período pós-exercício. Quando o alimento é 
disponível e a atividade física é baixa, o meio ambiente hormonal (insulina elevada 
e catecolaminas baixas) faz aumentar a atividade da enzima armazenadora do 
glicogênio (glicogênio sintetase). Para acelerar o reabastecimento de carboidratos 
após um período de treinamento árduo ou uma competição, convém começar 
consumindo alimentos ricos em carboidratos logo que possível após o exercício. É 



uma boa idéia comer cerca de 50 a 75g de carboidratos com um índice glicêmico de 
alto a moderado a cada 2 horas até serem consumidos 500g ou até ser feita uma 
grande refeição rica em carboidratos. 
  
Fontes de Carboidratos 
  
As fontes comuns de carboidratos são os leguminosos (ervilhas e feijões), os 
cereais (trigo, arroz, aveia, cevada, milho); raízes ricas em amido, frutas secas, 
frutas frescas, mel, açúcar, pães e vegetais ricos em fibras que não foram 
submetidos a qualquer processamento. 
 

MUSCULAÇÃO 
  
O que é musculação 
  
A musculação é uma atividade que consiste em trabalhar a musculatura corporal, 
realizando exercícios contra uma resistência que pode ser empregada das mais 
variadas formas, como uma carga num halter ou numa barra longa, num aparelho 
com baterias de placas, tensores elásticos, aparelhos de ar comprimido, ou 
simplesmente contra a força da gravidade. 
  
Quem pode praticar musculação? 
  
A musculação pode ser realizadas por diferentes grupos de indivíduos, desde 
adolescentes à idosos, passando por aquelas pessoas que precisam de cuidados 
especiais, como cardiopatas (portadores de distúrbios no coração), diabéticos, 
hipertensos (indivíduos com pressão arterial acima do normal), portadores de 
deficiência física, indivíduos que estão em fase de recuperação de lesões ou em 
quadro pós-operatório,  liberados pelo médico para fortalecimento muscular. 
  
Quando iniciamos a pratica da musculação pela primeira vez, passamos por um 
período chamado “período de adaptação”, onde o nosso organismo sofre 
modificações e adaptações quanto à força, coordenação do movimento, 
recrutamento de fibras musculares envolvidas na atividade, entre outras. Esse 
período, dentro de uma pratica regular, acontece nas duas primeiras semanas, 
onde é visível a melhora da performance do aluno na realização dos exercícios após 
este período. 
  
Em relação ao período onde o praticante de musculação vai atingir os seus 
objetivos, deve ser levado em consideração os reais objetivos e as possibilidades 
dos mesmos serem atingidos, ou seja, só é possível atingir um resultado dentro das 
possibilidades das suas características morfológicas e genéticas (deve se levar em 
consideração à estrutura óssea morfológica e a distribuição dos tipos de fibras em 
cada indivíduo). Dentro do conteúdo possível de modificação do corpo do individuo, 
o resultado será sempre dependente do nível de seriedade em que o praticante irá 
treinar, sua freqüência de treino, sua responsabilidade com o treino e com a 
alimentação, e até a suplementação. 
  
Orientação Profissional 
  
O treinamento na musculação deve ser acompanhado por um professor, formado 
em educação física, especialista na área de musculação, que irá planejar a rotina de 
treinamento do aluno e acompanhá-lo no dia-a-dia, dentro da academia. Este 
profissional é de fundamental importância no processo de evolução do praticante, 
pois ele tem uma maneira diferente, dos alunos, de ver esta atividade. O professor 
deve orientar o aluno quanto ao conteúdo do programa de treinamento, a forma 
correta de execução dos exercícios, o correto posicionamento nos aparelhos, deve 



dar orientação quanto às dúvidas dos alunos e ajudar os alunos, com menos 
experiência ou até os avançados, que utilizam o professor como uma ferramenta 
para uma correta execução dos exercícios e por motivo de segurança, e para uma 
melhor performance. 
  
Objetivos da Musculação 
Nos dias atuais a musculação é utilizada por seus praticantes com objetivos 
distintos, como aumento de força e de massa muscular, diminuição do peso 
corporal, massa gorda e percentual de gordura, melhora do condicionamento físico 
geral, aumento da performance esportiva, da potência ou da resistência muscular. 
Porém cada propósito exige o uso de diferentes tipos de treinamento, com 
diferentes intensidades, volumes, velocidade de execução dos movimentos, séries, 
intervalos entre as séries e os exercícios, e períodos de recuperação entre os 
treinos.  
  
Na montagem do programa de treinamento do aluno o que deve ser levado em 
consideração é a especificidade do treinamento, um termo utilizado no treinamento 
desportivo onde cada indivíduo deve treinar e desenvolver as qualidades físicas 
relacionadas aos seus objetivos. Então para cada praticante da musculação, deve 
haver um treinamento diferenciado. Pode até acontecer de um, ou mais, alunos 
utilizarem o mesmo treinamento, mas isso só ocorrerá se os objetivos forem os 
mesmos, se o nível de adaptação ao treino for o mesmo e se nenhum dos 
exercícios forem contra-indicados para nenhum destes mesmos alunos. 
  
Veremos a seguir alguns objetivos finais desenvolvidos com a pratica da 
musculação: 
  
- Hipertrofia muscular: é um aumento da secção transversa do músculo; isso 
significa um aumento no tamanho e número de filamentos de actina e miosina 
(proteínas), e adição de sarcômeros (constituintes da estrutura interna do músculo) 
dentro das fibras musculares já existentes. 
  
- Força Pura: é a capacidade de exercer força máxima na musculatura para dado 
movimento corporal, contudo os músculos podem exercer força máxima nas 
seguintes formas: contrações isométricas (estáticas), concêntricas (fase positiva do 
movimento, onde se vence a resistência), e excêntricas (fase negativa do 
movimento, onde a resistência vence a sua força). 
  
- Potência muscular: é a combinação entre a velocidade e a força; quanto maior a 
força ou a velocidade de execução, maior será a potência gerada. 
  
- Resistência Muscular Localizada: caracterizada pelo tempo máximo em que um 
indivíduo é capaz de manter a força isométrica ou dinâmica em um determinado 
movimento ou exercício. A resistência muscular localizada pode também ser 
definida como a capacidade de manter a atividade contrátil do músculo até que o 
mesmo entre em fadiga. 
  
Na musculação existem dos tipos de séries na montagem de um programa de 
treinamento. Uma é a “Alternada por segmento”, onde o praticante realiza um 
exercício para o complexo muscular superior e outro exercício para os grupos 
musculares inferiores. O outro tipo de série é a “Localizada por articulação”, onde o 
indivíduo realiza diferentes exercícios, porém utilizando a mesma articulação, para 
então depois passar para outros grupos musculares. Este tipo de série pode ser 
subdividido em: Agonista e Antagonista, completa, pré-exautão, parcelada, 
prioritária, seletiva, mista, associada a articulação adjacente, e direcionada por 
grupo muscular. 
  



Uma outra abordagem da musculação é a utilização de exercício para a correção 
postural, onde o profissional de educação física, especializado na área, diagnóstica 
o desvio postural do indivíduo e através deste diagnóstico ele planeja o seu 
treinamento, fortalecendo os músculos enfraquecidos e alongando, principalmente, 
os músculos encurtados. Além, é claro, de prescrever alongamentos e exercícios 
para todo o restante do corpo. 
  

A PERIODIZAÇÃO DO TREINAMENTO 
  
O conceito de periodização no treinamento foi revelado originalmente em 1972 por 
um cientista russo e incorporado nos esquemas de treinamento para atletas, tanto 
novatos quanto de elite. A idéia de periodização consiste em subdividir um período 
específico de treinamento (macrociclo) em períodos menores ou fases (mesociclos), 
com cada mesociclo sendo separado novamente em microciclos semanais.  
  
O fracionamento do macrociclo em suas partes componentes tem por finalidade 
manipular a intensidade do treinamento, o volume, a freqüência, as séries, as 
repetições e os períodos de repouso (para prevenir o supertreinamento) e alterar a 
variedade das sessões de treino. Espera-se com isso uma redução de quaisquer 
efeitos negativos do treinamento e culminar em um desempenho máximo do 
indivíduo ao final do período do macrociclo. 
  
Macrociclo 
  
Representa a organização de todo o treinamento que será desenvolvido em um 
determinado período de tempo. A estruturação desse período de treinamento 
obedece a um plano de expectativas e, geralmente, encerra-se num ponto máximo 
de performance (peak) do individuo. 
  
Dividi-se em fase de preparação, que abrange duas etapas: uma básica (ou de 
base) e outra específica (ou de especialização). Visando proporcionar um 
condicionamento da aptidão do individuo que permita-o alcançar “performances 
máximas” em etapas mais avançadas do treinamento; na fase básica trabalha-se 
com maior volume e menor intensidade, visando desenvolver a resistência aeróbia, 
a resistência muscular localizada, a resistência da força estática, a flexibilidade, 
etc.; já na fase específica diminui-se o volume e aumenta a intensidade, uma vez 
que o objetivo do treinamento é dar ênfase na resistência anaeróbia, na força 
dinâmica, estática e explosiva. Além também, de se proporcionar a manutenção 
dos ganhos, das qualidades físicas, obtidos na fase básica. 
  
Período de Performance, ou de competição, é o período onde se atinge o auge da 
performance do indivíduo, onde se reduz o volume e a intensidade (em 20 a 30%) 
do treinamento visando o “polimento final” da condição  atlética, a performance 
máxima. 
  
Período de transição, que é o final do macrociclo, e situa-se entre o período de 
competição e reinicio de um novo ciclo de treinamento (macrociclo). Sua função 
principal é promover uma recuperação total do individuo em função dos exigentes 
esforços a que foi submetido nas fases anteriores do treinamento. 
  
Mesociclo 
  
Um macrociclo é composto de vários mesociclos (no mínimo quatro). Um mesociclo 
é formado por vários microciclos – normalmente de três a seis (Dantas, 1985). 
  
Esse ciclo de treinamento encontra-se intimamente correlacionado aos princípios da 
sobrecarga e da interdependência volume-intensidade, com vistas a proporcionar a 



aplicação de cargas crescentes com respectiva recuperação, visando progressos na 
performance. 
  
Microciclo 
  
É o menor ciclo de treinamento. Normalmente possui a duração de sete dias, 
coincidindo com o período de uma semana. 
  
Observamos nessa etapa a alternância de intensidade das cargas de treinamento. 
Dependendo da etapa do treinamento e da qualidade física desenvolvida essa 
composição de intensidades vai variar. O importante a destacar é que essa variação 
das cargas de trabalho é que vai proporcionar as adaptações fisiológicas que 
objetivamos naquele momento. A manutenção de cargas sempre fortes poderá 
levar a um estado de supertreinamento (overtraining), já a manutenção de cargas 
de trabalho sempre fracas não proporcionará os benefícios que desejamos, 
caracterizando uma estagnação do treinamento.  
  
Assim sendo, devemos variar os estímulos de forma que haja um estímulo, uma 
adaptação ao estímulo e conseqüente recuperação para podermos dar um novo 
estimulo, isto para não gerar fadiga por estímulos fortes consecutivos.  
  
Princípios do Treinamento Desportivo 
  
Todo o trabalho desenvolvido na periodização do treinamento deve encontrar-se 
enquadrado nos Princípios do treinamento desportivo. Sendo assim, o valor dessa 
periodização assume dois papéis de grande relevância: organização de todos os 
estímulos de forma apropriada, em consonância com todos os objetivos 
previamente determinados; e proporcionar a otimização da performance através de 
um equilíbrio entre os esforços de treinamento e o tempo de recuperação 
necessário para o restabelecimento das reservas orgânicas. 
  
O respeito a esses princípios, proporcionará o desenvolvimento de um treinamento 
seguro, rápido (não confundir com rapidez, aceleração do processo; é o “tempo”, 
correto do treinamento), e eficiente. 
  
Princípio da Individualidade biológica 
  
Onde se baseia o principio das diferenças individuais, ou seja, somos resultado da 
associação do genótipo - nossa carga genética, adquirida de nossos ancestrais, 
principalmente dos pais - com o fenótipo - as influências que o meio-ambiente 
exerce sobre nós. 
  
Segundo Dantas (1985), “pode-se dizer que os potenciais são determinados 
geneticamente, e as capacidades ou habilidades expressas são decorrentes do 
fenótipo”. Assim, respeitando este principio estaremos respeitando as possíveis 
limitações oferecidas por esse indivíduo oportunizando uma melhor adaptação sua à 
esse tipo de atividade. 
  
Segundo Dantas (1985,24), o princípio da adaptação no treinamento tem por 
objetivo “quebrar”, através de stresses físicos, a homeostase do organismo (estado 
de equilíbrio instável mantido entre os sistemas constitutivos do organismo vivo, e 
o existente entre este e o meio ambiente), desencadeando um processo 
denominado de Síndrome de Adaptação Geral (SAG). Os agentes estressantes 
(esforços físicos) desencadeiam a SAG em três etapas: fase de excitação, fase de 
resistência (que provoca adaptações ao organismo), e fase de exaustão (que 
provoca danos ao organismo). A periodização tem por objetivo desencadear essa 



SAG até a sua segunda etapa, evitando os processos de “over training”, ou seja, os 
excessos do treinamento. 
  
ESTÍMULOS FASES DO SAG REAÇÕES DO 

ORGANISMO 
Fracos Não há resposta Não provocam alterações 
Médios Excitação Apenas excitam 
Fortes Adaptação Provocam adaptações 
Muito Fortes Exaustão Provocam danos 
(intensidade dos estímulos e suas respectivas conseqüências, segundo Tubino 1984 
e Dantas 1985). 
  
Princípio da sobrecarga 
  
Também conhecido como o principio da elevação progressiva da carga. Este 
principio relaciona-se às adaptações sofridas pelo organismo em conseqüência aos 
estímulos de treinamento (esforço físico). O aumento regular e progressivo da 
carga (total) de trabalho é que possibilitará a almejada melhoria de rendimento. 
Observa-se que essa reação do organismo é muito rápida inicialmente, tornando-se 
mais lenta à medida que o indivíduo atinge níveis de performance cada vez maiores 
e melhores. 
  
Este princípio encontra-se diretamente relacionado não só às intensidades dos 
estímulos de treinamento como também, e principalmente, ao tempo de 
recuperação orgânica conseqüente à essas próprias intensidades de treinamento. 
Assim sendo, a aplicação de uma nova carga de trabalho dependerá da intensidade 
da carga anterior; do período de recuperação (anabolismo); e do período de 
restauração ampliada (ou super-compensação). O período de recuperação somado 
ao período de super-compensação produzem um efeito de assimilação 
compensatória, ou seja, o período no qual ocorrerá o “superávit energético” 
(Gomes/ Araújo 1992) visando a obtenção de um nível de capacidade física cada 
vez maior e melhor. 
  
Dosar bem todo esse processo é fundamental, pois um período de recuperação 
demasiadamente longo não levará a modificações da performance, já um período 
de recuperação insuficiente fatalmente levará a um estado de strain (Carlyle 1967, 
por Tubino 1984) ou supertreinamento (Weineck 1989), evidenciando 
conseqüentemente sintomas de exaustão. Segundo Dantas (1985) “o processo de 
exaustão possui um caráter progressivo e exponencial”. 
  
Sobre o tempo médio desse intervalo de recuperação, que inclui uma perfeita 
interação ente o sono (descanso) e a nutrição (alimentação), Matveíev (1981 por 
Gomes/ Araújo Filho 1992) preconiza um intervalo médio de 48 horas para 
estímulos de treinamento com altas intensidades. 
Todavia, o principio da sobrecarga não se restringe somente aos intervalos dos 
tempos de recuperação, abrangendo também outros aspectos, tais como o volume 
de treinamento; a intensidade do treinamento; e ambos, tanto o volume quanto a 
intensidade do treinamento. Enquanto o volume traduz o somatório, a quantidade 
total da carga de treinamento, a intensidade denota a qualidade do treinamento, o 
tipo específico de carga que o individuo encontra-se submetido. 
  
Princípio da continuidade 
  
O treinamento baseia-se na aplicação de cargas crescentes, progressivamente 
assimiladas pelo organismo. O fator que não só proporciona como também, e 
principalmente, assegura essa melhora de rendimento é a continuidade do processo 



de treinamento, caracterizado pela alternância entre os stress crescentes (esforços 
físicos) e o período proporcional de recuperação. 
  
As contusões, as faltas freqüentes e os períodos muitos longos de recuperação, 
segundo Gonzáles (1985), são as principais causas que atuam negativamente sobre 
o processo de treinamento (Gomes/ Araújo Filho, 1992). Desta forma não só 
deixamos de ganhar como também corremos o risco de perder performance. 
  
Princípio da interdependência volume-intensidade 
  
Este princípio aborda os diferentes tipos de sobrecargas, ou seja, quando há um 
aumento no volume de treino ou quando o aumento se dá na intensidade o 
treinamento. 
  
Tubino (1984) cita que os estudos de Kashlakov (1970) constataram que os êxitos 
de treinamento estão sempre referenciados a uma grande quantidade (volume) e 
uma alta qualificação (intensidade) no trabalho, e que a predominância de uma 
dessas variáveis em relação a outra dependerá diretamente da fase de treinamento 
desenvolvida, seguindo ainda uma orientação de interdependência entre si. “Isto 
quer dizer que, dependendo de uma série de fatores e variáveis intervenientes, 
qualquer ação de incremento do volume provocará modificações na estimulação da 
intensidade, sendo que a recíproca será sempre verdadeira”, declara Tubino. 
  
Na periodização de um treinamento, a ênfase no volume (quantidade) da carga de 
trabalho desempenha uma função de base para aquisição de futuros resultados, por 
outro lado, o incremento na intensidade (qualidade) assume como propósito 
alcançar o “peak” (ápice do condicionamento físico). 
  
Princípio da especificidade 
  
Este princípio, como a própria terminologia propõe, baseia-se nas particularidades, 
nas características específicas da atividade. Assim, todo o treinamento deve ser 
direcionado em função dos requisitos específicos da própria atividade escolhida, 
levando-se em consideração principalmente às qualidades físicas, o sistema 
energético predominante e a coordenação motora exigida (técnicas específicas). 
  
Princípio da variabilidade 
  
Este princípio encontra-se fundamentado na idéia do treinamento total, ou seja, no 
desenvolvimento global, o mais completo possível, do indivíduo. 
Para isso deve-se utilizar das mais variadas formas de treinamento que incluem o 
estímulo de diferentes métodos, estratégias, exercícios, intensidades,..., tudo de 
acordo com os objetivos previamente estabelecidos. 
  
Quanto maior for a diversificação desses estímulos - é óbvio que estes devem estar 
em conformidade com todos os conceitos de segurança e eficiência que regem a 
atividade - maiores serão as possibilidades de se atingir uma melhor performance 
 

TREINAMENTO IDEAL 
  

  
Você treina serio já faz um bom tempo, todos os dias, a semana toda, durante 
vários meses...e o resultado de tanta dedicação demora a aparecer. Pare de tentar 
e leia as dicas para um treinamento objetivo e eficaz para ganho de massa 
muscular. 
  



Alimentar...Treinar...Suplementar...Repousar...Esses são os pilares fundamentais 
de uma estratégia bem sucedida para a construção da massa muscular bem 
desenvolvida. Mas lembrem-se: treinamento, alimentação e suplementação devem 
ser orientados por profissionais especializados, que deverão respeitar a 
individualidade biológica de cada individuo. 
  
O treinamento deve ser prescrito por um profissional de educação física, de forma 
que o mesmo possa acompanhar a progressão do aluno. A melhor maneira de 
prescrever o treino é através da periodização do treinamento, onde o aluno irá 
desenvolver várias qualidades físicas necessárias para obtenção do seu objetivo. 
Nesta periodização irá constar o volume (quantidade) e a intensidade (qualidade) 
do treinamento, assim como outros princípios do treinamento desportivo. Uma boa 
dica é definir claramente seus objetivos ao professor para que ele possa traçar uma 
estratégia eficaz para que você atinja seus objetivos ao final do período de 
treinamento.  
  
Segundo McArdle et al., as variações de exercícios com resistências progressivas 
para treinamento com pesos foram estudas a fim de determinar o número ideal de 
séries e repetições, assim como a freqüência e a intensidade relativa do 
treinamento necessária para aprimorar a força muscular. Com isso foi definido que 
a realização de exercícios entre 3 e 12 repetições máximas é o mais eficiente para 
aumentar a força muscular; realizar uma série de um exercício é menos eficiente 
para o aumento da força que realizar duas ou três séries, e existe alguma indicação 
de que três séries são mais válidas do que duas séries; O treinamento diário do 
mesmo grupo muscular pode impedir a boa recuperação entre as sessões de 
treinamento. Isso poderia retardar talvez o processo na adaptação neuromuscular e 
no desenvolvimento da força.  
  
Embora qualquer magnitude de sobrecarga (acima de 60% da capacidade máxima 
do músculo de gerar força) resulte no desenvolvimento da força, um músculo 
trabalhado perto de sua capacidade máxima aumentará de potência (força). O 
ponto mais importante está em que os aumentos de força em geral são governados 
pela intensidade da sobrecarga (nível de tensão aplicada ao músculo) e não pelo 
tipo específico de exercício usado para aplicar a sobrecarga. A resistência excessiva 
contribui pouco para o desenvolvimento da força e aumenta muito as 
probabilidades de lesões musculares ou articulares. Uma carga que seja igual a 60-
80% da capacidade geradora de força de um músculo é suficiente para aumentar a 
força. Assim toda vez que essa carga for considerada leve, há a necessidade de um 
novo reajuste de carga. Esse programa representa um treinamento com resistência 
progressiva: à medida que os músculos ficam mais fortes, o peso é ajustado e 
tenta-se uma carga mais pesada (McArdle et al., 1998; Pollock/Wilmore, 1993). 
  
As adaptações com o treinamento de resistência dependem de alguns fatores 
(genética, atividade física, estado nutricional, influências endócrinas (hormônios), 
ativação do sistema nervoso, e fatores ambientais) que exercem algum impacto 
sobre o desenvolvimento e a manutenção da massa muscular. Sem qualquer 
dúvida, a genética proporciona o arcabouço de referência diretivo que modula o 
efeito de cada um dos outros fatores sobre o resultado final do aumento da massa 
muscular e da força. A atividade muscular contribui muito pouco para o crescimento 
dos tecidos sem uma nutrição apropriada, capaz de proporcionar blocos essenciais 
para essa construção. Outrossim, hormônios e padrões específicos de inervação do 
sistema nervoso são cruciais para modelar a resposta apropriada ao treinamento. 
Entretanto, sem uma sobrecarga de tensão, cada um dos outros fatores é 
relativamente ineficaz no sentido de produzir a resposta desejada ao treinamento 
(McArdle/ Katch, 1998). 
  



Segundo McArdle, et al., uma nova tendência para ganho de massa muscular 
consiste em utilizar a nutrição como alternativa legal para “ativar” os mecanismos 
anabólicos normais do organismo. Muitos levantadores de peso e fisiculturistas 
utilizaram suplementos nutricionais comerciais, particularmente aminoácidos, tanto 
isoladamente quanto em combinação, acreditando que estes produtos irão acelerar 
a produção natural pelo corpo dos hormônios anabólicos testosterona, GH ou 
insulina a fim de proporcionar aumento no tamanho e na força dos músculos e de 
facilitar a perda de gordura corporal. 
  
Um aumento na tensão muscular (força) é a exigência primária para dar início ao 
crescimento do músculo esquelético pelo treinamento com exercícios. Os aumentos 
no tamanho do músculo através de uma maior síntese protéica durante o 
treinamento com resistência constituem uma adaptação biológica fundamental a 
uma maior carga de trabalho em homens e mulheres, independente da idade. O 
processo de hipertrofia está relacionado diretamente à síntese de componentes 
celulares, particularmente dos filamentos protéicos que constituem os elementos 
contráteis (fibras musculares). Esse crescimento pode envolver a lesão real e 
repetida das fibras musculares (especialmente em contrações excêntricas) seguida 
de uma supercompensação da síntese protéica, resultando em um efeito anabólico 
global (Antônio/ Gonyea, 1993; Fiatarone et al., 1994). 
  
Outra dica seria a utilização de hipercalóricos e anti-catabólicos, que seriam 
utilizados com o intuito de diminuir o catabolismo (degradação de substratos 
energéticos) durante o treinamento, proporcionando um maior rendimento e uma 
melhor performance. 
  
Outro fator importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento muscular é o 
repouso da musculatura trabalhada, pois só no momento de descanso é que o 
organismo entra no processo de anabolismo (síntese de energia), e neste momento 
que a musculatura lesionada durante o treinamento se recupera aumentando assim 
de tamanho e conseqüentemente você passa a observar o aumento da sua massa 
muscular. 
  

Importância do período de recuperação depois do exercício. 
  

O corpo humano necessita de atividade física assim como necessita de descanso 
para que haja um perfeito funcionamento de suas funções vitais no decorrer dos 
anos de vida de cada indivíduo.  Ou seja, é necessário que haja um equilíbrio entre 
desgaste e reposição para boa manutenção do estado físico e funcional do corpo. 
Assim sendo, vamos analisar a importância do descanso após a atividade física no 
que diz respeito ao corpo, em sua forma estrutural e fisiológica. 
  
Quando o corpo realiza qualquer função - seja física, fisiológica, ou mental – há um 
gasto energético para que isto ocorra. Ou seja, o nosso corpo utiliza um 
combustível chamado ATP (adenosina trifosfato) para qualquer ação que ele realiza. 
Esse gasto energético ocorre pela utilização da energia livre de um fosfato 
inorgânico liberado pela quebra do ATP, que posteriormente passa a se chamar ADP 
(adenosina difosfato), pois o ATP perde um fosfato, então para que esse ADP se 
restaure a forme outro ATP é necessário que o corpo humano disponha de 
substratos energéticos (fontes alimentícias) e repouso.  
  
Os substratos energéticos são provenientes dos alimentos, ou dos suplementos, e 
são eles os carboidratos (glicose), as proteínas (aminoácidos) e os lipídeos ou 
gorduras (ácidos graxos) - os substratos provenientes dos suplementos são 
absorvidos em menor tempo e com maior facilidade pelo nosso organismo. 
  



Numa escala gradativa de utilização de substratos energéticos pelo corpo humano, 
primeiro se utiliza o ATP (duração aproximada de 3 a 6 segundos), depois a 
fosfocreatina (que é responsável pela resíntese (reconstrução) do ATP, e tem 
duração de 10 a 15 segundos aproximadamente), depois o organismo solicita a 
utilização das reservas de glicose, principalmente a hepática (armazenada no 
fígado) e sanguínea, e glicogênio muscular (armazenado nos músculos). A energia 
proveniente da glicose, resintetiza o ATP permitindo prolongar o exercício físico por 
alguns minutos, levando em consideração que quanto mais intensa for à atividade 
menor será o tempo de duração da mesma, pois o corpo entrará em fadiga. 
  
Acabando essas reservas energéticas e o corpo estando ainda em atividade, e 
havendo um equilíbrio entre o consumo e o gasto de oxigênio, o organismo começa 
a utilizar-se de gordura, mais precisamente triglicerídeos, para prolongar a 
atividade física por mais tempo; caso não haja o equilíbrio entre o gasto e consumo 
de oxigênio, o corpo entra em fadiga e ocorre a interrupção do exercício. 
  
Deve-se levar em consideração que o organismo tem duas fases distintas: o 
catabolismo (que é o consumo (gasto) de energia) e o anabolismo (que é a síntese 
(estoque) de energia), e quando estamos realizando uma atividade de qualquer 
natureza o evento que ocorre é o catabolismo, e quando estamos em repouso, no 
momento de descanso, ou durante o sono, o evento que ocorre é o anabolismo. 
(Veja o artigo Anabolismo x Catabolismo) 
  
Então, quando utilizamos estas informações para uma melhor performance no 
treinamento, podemos chegar à conclusão que o descanso, ou repouso, é tão 
importante quanto o treinamento. Dito isto pelo fato de que enquanto 
treinamos não estamos ganhando nada, na verdade estamos perdendo, estamos 
catabolizando energia, destruindo nossas fibras musculares, gastando nossas 
reservas energéticas, estamos gerando estresse muscular para durante o repouso, 
ou período de recuperação, termos o momento do anabolismo, de recuperação dos 
substratos energéticos gastos durante a atividade física, e a reconstrução das fibras 
musculares lesionadas. 
  
A fase de anabolismo é melhor aproveitada pelo organismo se houver uma dieta de 
supercompensação, ou seja, ao termino da atividade física até quatro horas após, 
deve-se ingerir carboidrato (ou hipercalórico) e proteína (ou aminoácido), que são 
respectivamente responsáveis pela restauração das reservas de ATP e 
reconstituição das fibras musculares. 
  
O período de recuperação existe durante o treinamento diário, ou seja, entre as 
séries de um mesmo exercício e entre diferentes exercícios contidos em nosso 
programa de treinamento. Assim como também ocorre entre os diferentes dias de 
treinamento, onde podemos ter um período de recuperação de 24, 48, ou 72 horas, 
dependendo do tipo de treinamento prescrito para cada indivíduo. Porém quem 
deve determinar este período é o professor de musculação, que é o profissional de 
educação física com conhecimentos de musculação, treinamento desportivo, 
fisiologia e outras áreas estudas no período de graduação deste profissional. 
  
A freqüência do treino depende da divisão da rotina de treinamento. Para iniciantes, 
três sessões semanais trabalhando o corpo inteiro geralmente são o mais indicado; 
sessões separadas por um intervalo de 48 horas parecem ser adequadas para uma 
boa recuperação. Sistemas de treinamento de três ou mais dias consecutivos, 
seguidos por um dia de descanso, são característicos de fisiculturistas, ou 
praticantes veteranos que estão próximos ao ápice de desenvolvimento da 
hipertrofia muscular. 
  



Segundo Tesch (1994), realizar duas sessões de treinamento para cada grupo 
muscular (por semana) é suficiente para induzir uma resposta adaptativa ótima 
para hipertrofia muscular. 
  
No entanto, quando o número de sessões aumenta, é necessário um planejamento 
mais detalhado para que haja uma recuperação adequada, dividindo assim os 
músculos a serem trabalhados em dias diferentes. Para treinos intensos, muitos 
praticantes adotam intervalos superiores a 48 horas para cada grupo muscular, 
porém a resposta individual nesse caso é o que mais importa. 
  
Uma das variáveis mais negligenciadas durante o planejamento do treino é o tempo 
de descanso entre as séries e os exercícios. Os intervalos nem sempre são 
respeitados, principalmente em academias, onde muitas vezes a conversa 
demasiada ou a pressa de ir embora faz com que essa variável seja desprezada. 
Entretanto, temos que nos atentar a esse importante item, pois ele pode ter um 
papel decisivo em relação ao objetivo do praticante. 
  
Para que se possa atingir o objetivo de forma plena, é necessário que haja o 
respeito dos intervalos, pois eles proporcionarão a faixa média ideal de recuperação 
para cada objetivo. 
  
Segundo McArdle (et al), para treinar o sistema de energia glicolítico a curto prazo 
(sistema prioritário utilizado no treinamento de força e hipertrofia),  o intervalo de 
recuperação é o dobro do intervalo de trabalho, ou uma relação de 1 para 2. Essas 
relações específicas de trabalho e recuperação para treinamento anaeróbico 
permitem supostamente uma restauração suficiente dos fosfatos intramusculares 
(ATP) e/ou a remoção suficiente do ácido láctico (resíduo químico derivado da 
quebra do ATP na ausência de oxigênio), de forma a permitir que a próxima sessão 
de exercício possa prosseguir sem qualquer fadiga ou com fadiga mínima. 
  
Diminuir o intervalo entre as séries e os exercícios também é uma forma de 
intensificar o treino, pois fazendo essa manobra há redução no tempo de 
recuperação, tornando o treino mais cansativo. Com a diminuição do intervalo entre 
as séries, o que pode ser modificado são as repetições máximas, visto que com o 
maior intervalo é possível utilizar mais peso, pois o tempo de recuperação acaba 
sendo maior. Já com o intervalo menor, os pesos são menores, porém o treino se 
torna mais intenso metabolicamente e a concentração de lactato pode ser maior, 
criando um ambiente mais propício para um treino de hipertrofia. 
  
Abaixo vemos uma recomendação do período de recuperação semanal, e entre 
séries e exercícios durante um programa de treinamento: 
  
- Força – freqüência semanal: 2 – 3 dias para o mesmo grupo muscular (*depende 
do grau de treinabilidade do praticante, da intensidade e do volume de 
treinamento); intervalo entre as sessões é de 48 a 72 horas em média; intervalo 
entre as séries e os exercícios deve ser igual ou maior que 3 minutos. 
  
- Hipertrofia – freqüência semanal: 1-3 dias para o mesmo grupo (*depende do 
grau de treinabilidade do praticante, da intensidade e do volume de treinamento); 
intervalo entre as sessões é de 48 a 72 horas em média; intervalo entre as séries e 
os exercícios deve ser igual ou menor que 1,5 minuto. 
  
- RML - freqüência semanal: maior que 3 dias para o mesmo grupo muscular 
(*depende do grau de treinabilidade do praticante, da intensidade e do volume de 
treinamento); intervalo entre as sessões é de 24 a 48 horas em média; intervalo 
entre as séries e os exercícios deve de 30 segundos a 2 minutos (caso for acima de 
30 repetições). 



  
  
- Potência - freqüência semanal: 2 dias para o mesmo grupo muscular (*depende 
do grau de treinabilidade do praticante, da intensidade e do volume de 
treinamento); intervalo entre as sessões é de 48 a 96 horas em média; intervalo 
entre as séries e os exercícios deve ser maior que 3 minutos. 
  
Com o treinamento regular intenso e prolongado, sem um período de recuperação 
adequado, certos praticantes experimentam a síndrome de supertreinamento 
(overtraining), ou “fadiga”. Como resultado, fica deteriorada a realização do 
exercício normal. Pois o indivíduo apresenta uma dificuldade cada vez maior de 
recuperar-se após uma sessão de treino. 
  
 A condição de supertreinamento é mais que uma simples incapacidade temporária 
de treinar com a intensidade habitual ou de um ligeira queda no nível de 
desempenho durante o treinamento; pelo contrário, envolve uma fadiga mais 
crônica evidenciada tanto durante as sessões de exercícios quanto nos períodos 
subseqüentes de recuperação. Está associado também com um desempenho 
sistematicamente precário na realização dos exercícios, infecções freqüentes e um 
mal estar geral e falta de interesse no treinamento de alto nível. As lesões por uso 
excessivo também são mais freqüentes no estado de supertreinamento, assim 
como insônia, perda de peso, estado de humor perturbado, caracterizado por fadiga 
geral, depressão e irritabilidade.  
  
Segundo Wilmore, apesar das causas da quebra no desempenho não serem 
totalmente compreendidas, o supertreinamento freqüentemente parece estar 
associado aos períodos de excesso de treinamento. Quando a carga de treino é 
muito intensa ou o volume de treinamento ultrapassa a capacidade do corpo de 
recuperação e de adaptação, o organismo apresenta mais catabolismo 
(degradação) do que anabolismo (acúmulo). 
  
McArdle e colaboradores citam que a periodização apropriada do treinamento 
contribui de maneira significativa para prevenir a síndrome de supertreinamento. 
Mais especificamente, professores e praticantes terão que proporcionar uma 
recuperação adequada durante os ciclos de treinamento mais intenso. Salienta 
ainda que a nutrição torna-se particularmente importante durante o treinamento 
árduo, devendo ser enfatizado especialmente o reabastecimento de glicogênio 
(tempo de recuperação suficiente com a suplementação de carboidratos dietéticos) 
e a reidratação. 
  
Como conclusão deste estudo, vimos que o período de recuperação é essencial para 
recuperação das reservas de substratos energéticos e das taxas de oxigênio, 
prevenção de lesões e otimização do treinamento de alto rendimento. 
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Anexos: 
Quadro: O tempo necessário para a conclusão de alguns processos bioquímicos no 
período de descanso (Volkov, 1986).  

PROCESSOS  RECUPERAÇÃO  
  Recuperação das reservas de O2 do organismo  10 a 15 seg.  
  Recuperação das reservas anaeróbio nos músculos  02 a 05 min.  
  Eliminação do ácido lático  30 a 90 min.  
  Ressíntese das reservas intra-musculares de glicogênio 12 a 48 horas  
  Recuperação das reservas de glicogênio no fígado 12 a 48 horas  

 
O QUE É CLA? 

Cla ou Ácido Linoléico Conjugado é um ácido graxo poliinsaturado natural, 
encontrado com maior freqüência em carne de ruminantes (bovinos, 
bubalinos,ovinos e caprinos) e em produtos lácteos (grande parte na gordura do 
leite). 
Informações sobre os possíveis efeitos benéficos do ácido linoléico conjugado, 
tem sido publicadas enfatizando as propriedades atribuídas a este ácido graxo, 
como: 
·        Efeitos sobre o peso corporal; 
·        Efeitos sobre o colesterol; 
·        Efeitos sobre o sistema imunológico; 
·        Efeitos anticarcinogenicos; 
·        Efeitos antioxdantes. 
  
Efeitos sobre o peso corporal 
Estudos realizados sobre a suplementação com CLA demonstraram uma redução 
da gordura corporal e um aumento da massa corporal magra, com doses de CLA 
de até 3,4g/dia, mais que isso tornam-se desnecessárias.  
Os resultados apresentam efeitos positivos sobre a redução da gordura 
abdominal, porém, as outras medidas antropométricas não mostraram redução 
significativa. 
  
Efeitos hipocolesterolêmicos 
CLA tem demonstrado diminuir os níveis plasmáticos de colesterol, com respostas 
muito similares as obtidas pelos ácidos graxos ômega -3 (aumento do bem 
colesterol, HDL). 
  
Efeitos no sistema imunológico 
As descobertas da ação do Cla sobre o sistema imunológico são bem recentes, e 
acredita-se que este acido graxo poderia ter efeitos favoráveis na prevenção e/ou 
tratamento de certas alergias alimentares. As ações atribuídas ao CLA sobre o 
sistema imunológico possui estreita relação com seu efeito na prevenção do 
desenvolvimento de certos tipos de cânceres. 
  
Efeitos anticarcinogênicos 
Talvez sejam os menos documentados e estão respaldados por estudos realizados 
em humanos. Dentro dos diferentes tipos de câncer, a ação do Cla sobre o câncer 



mamário parece ser a mais significativa. O CLA é mais eficiente em seu aspecto 
de prevenção deste tipo de câncer que outros ácidos graxos insaturados. 
  
Efeitos antioxidantes 
Estudos realizados in vitro tem demonstrado que o CLA possui uma efetiva 
capacidade de captar os radicais livres pró-oxidante. Em modelos in vivo o CLA 
inibe o estresse oxidativo que resulta no envelhecimento e destruição celular.   
        
  
Conclusão 
Até o momento o CLA tem-se mostrado seguro e eficiente e nenhum efeito 
colateral foi relatado. Já existem inúmeros estudos que nos levam a acreditar se 
tratar de uma substancia “milagrosa”. Seu consumo na forma de suplemento 
nutricional tem se tornado uma “febre” nas academias de ginásticas pois, quando 
associado a atividade física, ajuda a reduzir as medidas, impedindo que as 
moléculas de gordura se unam e dificultando seu depósito nos tecidos.  
ácido linoleico conjugado (CLA - cis-9, trans-11 ou trans-10,cis-12 - ácido 
octadecadienóico) é o termo utilizado para descrever a mistura de isômeros de 
posição e geométricos que possuem uma dupla ligação após duas ligações 
simples.  
 
Esta alternância entre ligações é denominada "conjugação", por isso o nome 
ácido linoléico conjugado.  
 
O CLA é um ácido graxo poliinsaturado natural, nutriente encontrado nos 
produtos da alimentação diária, aves, ovos, mas principalmente nos leites, 
derivados e nas carnes bovinas. Estudos realizados em animais indicam que o 
CLA protege contra o câncer, aterogênese e diabetes tipo 2. Além disso, 
acredita-se que este ácido graxo esteja relacionado às alterações corporais 
promovendo redução de gordura e aumento de massa muscular. No entanto, o 
mecanismo de ação pelo qual isto ocorreria ainda não foi totalmente esclarecido. 
Muitos autores (Lee et al.,1998; Choi et al.,2000 e PDR,2001) acreditam que a 
suplementação com CLA promova modificações na membrana do tecido adiposo, 
alterando a expressão gênica do adipócito, através da diminuição da atividade 
da enzima stearoyl-CoA desaturase. Outros (Park et al.,1998) propõe que os 
efeitos do CLA sobre a composição corporal estejam relacionados à redução do 
tecido adiposo e aumento da lipólise.  
 
Devido ao possível efeito dessas alterações na composição corporal, o CLA 
começou a ser comercializado como "suplemento" por alguns laboratórios, tendo 
como principal indicação a queima de gordura e o ganho de massa muscular 
mesmo não havendo estudos suficientes que comprovem estes efeitos.  
 
Um estudo realizado com humanos em 2000 por Blakson et al., constatou que 
os grupos que receberam CLA tiveram redução do peso. Todos os grupos eram 
formados por indivíduos obesos. Diversas doses foram administradas, mas foi 
observado que doses acima de 3,4 g não são necessárias. De acordo com o PDR 
for Nutritional Supplements (2001), doses acima de 2g podem surtir efeitos 
colaterais como transtornos gastro-intestinais. Neste estudo não foi observado 
alterações nos níveis de lipídeos no sangue e na massa magra.  
 
Considerando que os estudos acerca desta substância, comprovando sua 
eficácia na redução de peso foram pouco explorados e considerando os possíveis 
efeitos colaterais que podem provocar no uso prolongado, a sua utilização não é 
recomendada. Outros estudos estão sendo realizados para identificar os 
possíveis benefícios deste ácido graxo no organismo humano.  
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O CLA é um ácido graxo poliinsaturado natural encontrado em produtos lácteos 
(grande parte na gordura do leite) e carne de ruminantes (bovinos, bubalinos, 
ovinos e caprinos), as quais representam as duas maiores fontes de CLA na 
alimentação dos seres humanos. Também se pode encontra-lo na carne de 
cordeiro, na vitela e em menor grau na carne de suíno, frango, peru e em 
algumas fontes vegetais (JIANG et al, 1996; STEINHART, 1996; IP et al, 1999).  
 
Acido linoléico conjugado é um termo que descreve os isômeros geométricos do 
ácido linoléico. Ele é formado no rúmen, como um primeiro intermediário da bio-
hidrogenação do ácido linoléico, pela enzima ácido linoléico isomerase, 
proveniente da bactéria anaeróbica ruminal Butyrivibrio fibrisolvens. Portanto, 
uma explicação plausível em relação à quantidade de CLA ser maior nos 
ruminantes é que a hidrólise da gordura dentro do rúmen proporciona maior 
produção de ácido linoléico.  
 
Esta substancia tem sido associada à redução de gordura corporal, aumento do 
metabolismo e ganho de massa muscular, porém suas atribuições vão muito mais 
além. O ácido linoléico conjugado é indicado na proteção contra o câncer, 
combate ao colesterol, controle da diabetes além de ser considerado um 
excelente antioxidante (BAUMAN et al, 1998; LIN et al, 1999 JENSEN et al, 1991). 
 
As industrias de suplementos tem corroborado com as vantagens do CLA, 
aumentando assim a comercialização desse produto. Porém a maioria dos estudos 
que comprovam o aumento do metabolismo e conseqüente redução da gordura 
corporal é feita em animais de laboratório.  
 
Redução de gordura corporal, aumento do metabolismo e ganho de massa 
muscular  
 
Um estudo feito por PARK et al (1997) analisou a composição corporal de 
camundongos que foram suplementados com óleo de milho ou CLA. Os resultados 
mostraram uma redução de 57 a 60% de gordura corporal e aumento de 5 a 14% 
a massa corporal magra no grupo que suplementou com CLA. Em outro estudo 
feito em camundongos, os pesquisadores acrescentaram CLA à dieta desses 
animais, trazendo resultados surpreendentes: ao final de seis semanas foi 



observado que o CLA proporcionou uma redução de 43 a 88% do tecido adiposo 
(WEST et al., 1998).  
 
Em seres humanos muitas pesquisas já foram feitas, porém os resultados 
deixaram a desejar. Veja o exemplo do estudo publicado por BLANKSON et al em 
dezembro de 2000, onde os autores analisaram o efeito do CLA na redução da 
gordura em seres humanos obesos, usando para avaliação corporal o dual-energy 
X-ray absorptiometry (DEXA). Depois de 12 semanas o grupo que utilizou CLA 
(3,4 g/d) teve uma redução significativa da gordura corporal, comparado com o 
grupo placebo, porém não relataram alterações na massa corporal magra. Neste 
estudo o CLA se mostrou eficiente para reduzir a gordura corporal em seres 
humanos obesos. Seus resultados parecem prometedores, porém o número da 
amostra era relativamente pequeno e isto, em ciência, pode ser considerado um 
fator limitante em conclusões gerais.  
 
Os efeitos do ácido linoléico conjugado em seres humanos com obesidade 
abdominal foram investigados em um estudo de 4 semanas, no qual 24 homens 
obesos com síndrome metabólica fizeram parte da amostra. Catorze deles 
receberam 4,2 g CLA/d e 10 receberam placebo.ram nenhuma diferença 
significativa entre os grupos. Os resultados indicaram que a suplementação de 
CLA por 4 semanas em homens obesos com síndrome metabólica pode diminuir a 
gordura abdominal (RISERUS, 2001). Mas por que será que as outras medidas 
não diminuíram? Já um outro estudo, com indivíduos de peso normal que se 
exercitavam regularmente o CLA não se mostrou eficaz na redução da gordura 
corporal (SEMEDMAN e VESSBY, 2001). BLANKSON et al (2000) analisaram 66 
indivíduos obesos (com IMC acima de 25-35 kg/m2) que foram divididos em 5 
grupos:  
 
placebo (9g de óleo de oliva),  
1.7g de CLA,  
3.4g de CLA,  
5.1g de CLA e,  
6.8 g de CLA.  
Ao final de 12 semanas, todos os grupos que receberam CLA apresentaram 
redução significativa do percentual de gordura em comparação com o grupo 
placebo e dentre os grupos que receberam CLA a redução da gordura corporal foi 
significativamente maior nos grupos que receberam 3,4 e 6,8 gramas por dia, 
sugerindo que doses diárias acima de 3,4 gramas de CLA sejam desnecessárias.  
 
Acredita-se que a suplementação com CLA promova modificações na membrana 
do tecido adiposo, alterando assim a expressão gênica do adipócito, através da 
diminuição da atividade da enzima stearoyl-CoA desaturase (LEE, PARIZA, 
NTAMBI, 1998). Alguns autores propõem que os efeitos do CLA sobre a 
composição corporal estejam relacionados à redução do tecido adiposo pelo 
aumento da lipólise (PARK et al., 1999).  
 
O consumo diário de CLA no homem ocidental é estimado em apenas 1 g, embora 
esteja sendo recomendada a ingestão de 3,5 g de CLA/dia para um homem adulto 
de 70 kg. Assim, a suplementação de CLA na dieta do ser humano faz-se 
necessária para alcançar essa recomendação (IP et al., 1994).  
 
Câncer:  
 
O CLA está entre os compostos anticarcinogênicos que atuam reduzindo a 
incidência de tumor e a inibição de células cancerígenas de melanoma, cólon, 
próstata, pulmão, ovário e tecido mamário (WONG et al., 1997; CESANO et al., 
1998; IP et al., 1999).  



 
Alguns sugerem que o acido linoléico talvez seja o mais potente anti-
carcinogênico de origem animal conhecido pelo homem, sendo seus efeitos 
considerados pela National Academy of Science estadunidense como 
inequivocamente comprovados. Algumas formas de CLA (c9, t11) não só 
previnem, mas atacam as células tumorais já presentes no organismo, reduzindo 
tumores previamente formados.  
 
Colesterol  
 
GAVINO et al em 2000, conduziram uma pesquisa com o objetivo de avaliar os 
efeitos do CLA sobre o perfil lipídico sanguíneo de ratos que recebiam uma dieta 
contendo colesterol e gordura hidrogenada do coco mais 1% de CLA. Os 
resultados apresentaram menores níveis sanguíneos de colesterol, triglicerídeos e 
nenhuma alteração nos níveis de HDL além de terem ganhado significativamente 
menos peso.  
 
Diabetes  
 
BELURY et al (2003) descobriram que o CLA retarda o início da diabete em ratos, 
também chegando à conclusão que este ácido ajuda a melhorar o controle do 
início da diabete em humanos.  
 
Antioxidantes  
 
Vários estudos como o de IP et al (1991) e BANNI et al (1995) sugerem que o 
CLA também pode atuar por mecanismos antioxidantes 

 
 

SUPLEMENTOS X ALIMENTOS 
Pesquisas recentes demonstram que muitos suplementos são utilizados tanto por 
atletas como pela população em geral, sendo que a prevalência do uso por atletas 
não é muito maior do que a de indivíduos não atletas. A suplementação pode 
superar a ingestão diária recomendada de diversos nutrientes e substâncias,  
 
muitas vezes com alguns efeitos desejáveis e outros colaterais. O mercado de 
suplementos nutricionais oferece uma série de produtos com funções específicas 
ao organismo, sendo divididos em: 
 
a) Ergogênicos: são aqueles que podem promover aumento do desempenho físico 
além da capacidade fisiológica. 
 
b) Repositores: são aqueles utilizados em determinadas fases para garantir a 
reposição dos nutrientes perdidos por alguma situação específica.  
 
O consumo de suplementos muitas vezes é feito por indivíduos com baixo 
consumo alimentar, apenas corrigindo o déficit nutricional, o que poderia ser 
alcançado tranqüilamente através da alimentação caso este indivíduo estivesse 
disposto a mudar seus hábitos. Ao pensarmos neste consumo é preciso ter em 
mente que este somente é justificável quando a ingestão de alimentos não 
conseguir alcançar as necessidades, ou mesmo se estas forem muito aumentadas,
o que vai depender da freqüência dos treinos e da atividade em questão. Outro 
ponto é a tentativa de elevar o consumo de um determinado nutriente para 
aumentar o desempenho na modalidade praticada.  
 
É fundamental que a suplementação seja indicada e acompanhada por um 



profissional qualificado, pois o efeito pode ser contrário ao esperado e ainda, pode 
trazer conseqüências sérias e irreversíveis. Também é importante conhecer a 
composição e a indicação do produto e ter consciência de que todo suplemento 
deve ser fabricado dentro de certos padrões de qualidade para que sejam 
preservados suas características e garantir sua eficácia e inocuidade.  
 
A fim de diminuir o risco de saúde no consumo de suplementos nutricionais com a 
atividade física, o Ministério da Saúde regulamenta estes produtos de acordo com 
sua finalidade, dando assim uma característica de necessidade, consumo e até 
mesmo estabelecendo quantidades. Assim, o consumidor pode avaliar a real 
necessidade no uso destes produtos, como descritos abaixo:  
 
- Energéticos – são especialmente desenvolvidos para repor ou fornecer energia 
aos treinamentos. São basicamente formulados à base de carboidratos e podem 
ser consumidos em pó (misturados em água) ou saches em gel. Aqui podem 
ainda ser consideradas as barras à base de cereais que fornecem basicamente 
carboidratos.  
 
- Protéicos – Basicamente proteínas, em pó ou em forma de barras, produzidas a 
partir da proteína do ovo (albumina) do leite (caseína ou whey) ou isolados de 
soja.  
 
- Compensadores – Pós que enriquecem sucos ou leite e são formulados com 
todos os nutrientes necessários a uma dieta. Acrescentam calorias, proteína, 
carboidratos, vitaminas e minerais, de acordo com a necessidade calórica 
aumentada do esporte praticado.  
 
- Repositores – São bebidas esportivas com o objetivo de repor água, sais e 
carboidratos (glicose) de forma mais rápida, evitando a desidratação de uma 
atividade intensa e/ou longa, ou ainda causada pela temperatura elevada do 
ambiente.  
 
- Aminoácidos – Deste grupo, todas as formas de aminoácidos isolados (partes de 
proteínas) estão excluídos da classificação de suplementação alimentar, sendo 
que penas os BCAAs são permitidos como suplemento. Até o momento o 
Ministério da Saúde entende que altas dosagens de aminoácidos não são seguras 
suficientes para o consumo generalizado.  
 
Sabendo sobre a função e a classificação destes produtos, todos os atletas e 
esportistas podem manter bom rendimento com mais segurança. Além disto, o 
uso adequado e orientado por profissionais especialistas (médico/ nutricionista) 
levam aos melhores resultados no controle de peso corporal, ganho de massa 
muscular e melhora no desempenho. Sendo sempre, o uso de suplementos, uma 
conduta posterior à adequação da dieta, de acordo com as necessidades 
individuais.  

 
Diferentes Substratos Energéticos Usados Durante a 

Atividade Física 
Artigo sobre Carboidratos / Maltodextrina (em Energia)  

 
Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
A nutrição esportiva, apesar de ainda ser muito recente como ciência, tem se 
tornado cada dia mais independente como área de atuação do profissional 
nutricionista. O tema em questão, não se resume apenas na utilização do 



carboidrato como principal fonte de energia ou a oxidação dos ácidos graxos nos 
exercícios de baixa intensidade. Podemos ser cada vez mais específicos às 
necessidades de desempenho e  
 
composição corporal do esportista e do atleta.Quando falamos em esportista, nos 
referimos também ao indivíduo praticante de atividade física, uma vez que é 
comum a atuação do nutricionista em academias e consultórios com este perfil de 
clientela, em busca de emagrecimento e qualidade de vida, e ainda de atletas 
com fins competitivos e objetivos de performance e melhora da composição 
corporal.  
 
A base da nutrição e fisiologia aplicada ao exercício será igual para ambos, porém 
o cuidados poderão ser mais direcionados quando problemas comuns são 
encontrados nestes diferentes grupos.  
 
O fornecimento de energia acontece quando há uma demanda (solicitação) do 
músculo em contração. A energia do alimento não vem pronta para utilização, 
este passará por um processo de degradação através da digestão e 
posteriormente serão armazenados em formas mais compactas. Os carboidratos, 
que são quebrados em moléculas de glicose, serão armazenados no músculo e 
fígado em forma de glicogênio. A gordura é degradada em ácido graxo e glicerol e 
armazenadas em forma de triglicérides, e os depósitos de proteínas encontram-se 
sob a forma de aminoácidos.  
 
O substrato energético utilizado durante o exercício dependerá do tipo, 
intensidade e duração da atividade física. Dependendo da modalidade esportiva 
em questão basicamente três sistemas de fornecimento de energia estarão 
atuando para o desempenho do indivíduo: ATP-CP; Sistema anaeróbio; Sistema 
aeróbio.  
 
Quando o indivíduo passa de um estágio de repouso e dá início ao exercício, o 
primeiro sistema de fornecimento imediato de energia é ativado para fornecer 
energia rápida ao músculo em atividade à Sistema ATP-CP. A atividade pode 
durar segundos como provas de curta duração e alta intensidade, como corrida de 
100 metros, provas de natação de 25 metros, levantamento de peso, sprints no 
futebol ou uma cortada no volley.  
 
Esta energia é proporcionada pelos fosfatos de alta energia (ATP e CP) 
armazenados dentro do músculos específicos em atividade, portanto a sua 
liberação acontece mais prontamente. O ATP é a principal fonte de energia para 
todos os processos do organismo, porém esta fonte de energia é limitada e deve 
ser continuamente reciclada dentro da célula. Esta ressíntese acontece a partir 
dos nutrientes e do composto Creatina Fosfato (CP). Os estoques de creatina 
fosfato são resistetizados pelo músculo a partir de três aminoácidos: glicina, 
arginina e metionina (s-adenosil metionina). Pode ser encontrada tanto na forma 
livre como creatina l ou fosforilada denominada fosfocreatina.  
 
A medida que o exercício continua, a via glicolítica - liberação de energia a partir 
dos carboidratos - é ativada. Existem dois estágios para a degradação da glicose 
no organismo. O primeiro é a decomposição de glicose para duas moléculas de 
ácido pirúvico e este é convertido em ácido latico. Estas reações envolvem 
transferências de energia que não necessitam de oxigênio - denominadas 
anaeróbias. Ocorrem durante exercícios de alta intensidade (Intensidade de 
exercício acima de 75% do Vo2 max), e média duração (alguns minutos) como 
lutas, musculação, resistência localizada e de velocidade. De forma prática o 
conhecimento da intensidade do exercício será relatada pela freqüência cardíaca 
durante a sessão de treinamento. Por exemplo, uma aula de aeróbica em 



academia pode ser de alta intensidade para um aluno e baixa para outro melhor 
condicionado. No caso de intensidades altas, o principal substrato utilizado será o 
carboidrato, pela grande liberação de glicose durante a atividade. O tempo de 
exercício será limitado pela oferta de glicogênio disponível. Neste caso, 
suplementação com carboidratos durante é benéfica, podendo prolongar o tempo 
de atividade.  
 
Se o indivíduo mantém a intensidade do exercício moderada ou baixa com uma 
freqüência cardíaca abaixo do limiar (onde a demanda de ácido lático é pequena), 
o ácido pirúvico é convertido num componente chamado acetil CoA, que entrará 
no ciclo de Krebs, iniciando o sistema de fornecimento de energia aerobia, como 
em atividades de resistência, maratonas, ciclismo, caminhadas e natação.  
 
Neste momento, a gordura também contribuirá para as necessidades energéticas 
do músculo. O ácido graxo livre entra na célula muscular sofre uma 
transformação enzimática chamada ß oxidação, e transformado em Acetil CoA, 
que entrará no ciclo de Krebs. Este processo é denominado lipólise.  
 
Os depósitos de glicogênio hepático e muscular são capazes de fornecer apenas 
1.200 a 2.000 cal de energia, enquanto a gordura armazenada nas fibras 
musculares e células de gordura podem fornecer cerca de 70.000 a 75.000 cal. 
Portanto, quando ocorre a utilização de ácidos graxos, o tempo de atividade tende 
a ser prolongado.  
 
Proporcionalmente, haverá maior utilização da gordura, entretanto, o carboidrato 
é necessário para dar início ao ciclo.  
 
Os exercícios aeróbicos, além dos benefícios cardiovasculares, potencializam a 
capacidade do músculo em utilizar a gordura como substrato energético, sendo 
uma forma de preservar o glicogênio muscular.  
 
A ingestão de gorduras não estimula o músculo a utilizar os ácidos graxos livres. 
Os fatores estimulantes para a lipólise são o exercício, a presença de oxigênio e 
um alto nível de catabolismo dos carboidratos.  
 
Os carboidratos e gorduras serão os combustíveis preferenciais. Porém, as 
proteínas (formadas por aminoácidos), são transformadas nos intermediários do 
metabolismo como piruvato ou Acetyl CoA. para entrar no processo de 
fornecimento de energia. A energia total proveniente deste metabolismo protéico 
pode variar de 5 a 10%. Em casos de déficit de carboidratos, a demanda de 
proteína para atender as necessidades do músculo aumenta.  
 
Entretanto, sabe-se que durante atividade há um rompimento das fibras 
musculares provocada pela contração, havendo como conseqüência a necessidade 
do aumento do consumo de proteínas na dieta para recuperação da integridade 
muscular. 

 
Hidratação x Atividade Física x Calor 

Quando praticamos exercícios, devemos ter cuidados, não só na escolha dos 
alimentos que comemos, mas também no conteúdo e nas quantidades de líquidos 
que ingerimos.  
 
Considerando-se que há perdas significativas de líquidos e minerais durante o 
exercício, nossa ingestão hídrica deve ser aumentada para que a falta de 
hidratação não interfira na performance física.  
 



Durante uma atividade física, a taxa de transpiração é altamente variável, em 
média, perde-se de 1 a 2 Litros de líquidos por hora de exercício. Os eletrólitos 
perdidos em maior quantidade na transpiração são o sódio e o cloro. A 
desidratação antecede a sede provocando diminuição do volume plasmático e 
aumento da osmolaridade. A diminuição de água promove perda de peso, no 
entanto, a capacidade de hidrólise de lipídeos também é reduzida. Isto acarreta 
em diminuição da capacidade máxima de desempenho.  
 
O efeito mais sério da prática de exercícios em ambientes quentes é a 
hipovolemia progressiva (um volume sangüíneo abaixo do normal), acompanhado 
de uma desidratação. Na verdade, o volume sangüíneo é mantido razoavelmente 
bem durante a desidratação porque a hipertonicidade que se instala, quando a 
água deixa o compartimento vascular, promove a saída de água do 
compartimento intersticial e intracelular para o sistema intravascular. A 
hipovolemia ,eventualmente, induz a uma alteração na temperatura interna pela 
vasodilatação cutânea e na redução do fluxo sangüíneo periférico máximo. Esta 
hipertemia combinada com uma diminuição do débito cardíaco máximo e redução 
do VO2 Max compromete a capacidade de se exercitar por um período prolongado 
em alta intensidade.  
 
Efeitos da hipohidratação:  
 
Quando sentimos sede já estamos em processo de hipohidratação. Por isso, não 
podemos esperar a manifestação da sede para nos hidratarmos. Perda hídrica de 
2% do peso corporal: manifestação da sede. Perda de 4% do peso corporal: 
ocorre diminuição da capacidade de hidrólise e diminuição do desempenho. Perda 
de 7% do peso corporal: há comprometimento plasmático. 9% do peso corporal: 
há risco de colapso. 10% do peso corporal: risco de morte  
 
Consequências da não reidratação:  
 
Quando um indivíduo torna-se hipohidratado, ocorre diminuição do volume 
plasmático com aumento da concentração de sódio e potássio. Todos eletrólitos 
ficam mais concentrados se não houver reposição hídrica. Pode ocorrer débito 
cardíaco, diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos e prejuízo na 
performance.  
 
Influência do ambiente na hidratação:  
 
Ambiente quente e úmido: consome, em média, 1,2 Litros por hora de exercício 
Ambiente frio e seco: consome, em média, 0,303 Litros por hora de exercício 
Dependendo do tipo de exercício e ambiente, um indivíduo pode perder até 2,5 L 
por hora. A temperatura ideal do ambiente para a prática de exercícios é, em 
média, 26 - 28ºC (9ºC acima da temperatura do corpo).  
 
Bebidas esportivas  
 
Apesar da água ajudar a acabar com muitos problemas de desidratação, estudos 
comprovam que uma mistura apropriada de líquido com carboidratos e eletrólitos 
podem melhorar o desempenho do atleta. Por este motivo devemos nos utilizar 
de bebidas esportivas.  
 
O objetivo maior da inclusão de eletrólitos nas bebidas esportivas é a reposição 
do que foi perdido no suor. Quanto aos carboidratos, estes além de melhorarem a 
palatabilidade, têm um efeito mínimo no esvaziamento gástrico e estimula a 
absorção de líquidos e eletrólitos no intestino delgado. É importante ressaltar que 
a concentração ideal de carboidratos para atingir esses benefícios é de 60 a 70 



g/L. Um bom exemplo de uma bebida esportiva adequada quanto aos eletrólitos e 
aos carboidratos é o soro caseiro, com custo infinitamente menor do que as 
bebidas esportivas industrializadas. Porém, sua palatabilidade pode ser 
desagradável para algumas pessoas.  
 
Para quem não tem o hábito de beber água, carregue sempre uma garrafinha 
consigo, não só quando for praticar exercícios físicos, mas também nas atividades 
do dia-a-dia. Ao olhar para a sua garrafinha, você automaticamente irá lembrar 
que tem que tomar água.  
 
Hidratação e otimização do exercício:  
 
A restauração do volume sanguíneo deve seguir a seguinte fórmula: Solução água 
+ carboidratos + eletrólitos.  
 
Fatores positivos da reposição eletrolítica:  
 
sódio retém por mais tempo a água no organismo; Os eletrólitos adicionados ao 
carboidrato, possuem maior palatatividade  
 
Atenção: a reposição hídrica não se faz com volume e sim com frequência de 
ingestão de líquidos, portanto deve-se iniciar a hidratação cedo e de forma 
regular.  
 
Inclusão de carboidratos:  
 
Fatores que determinam o carboidrato ideal para a hidratação:  
 
Tipo de carboidrato;  
concentração;  
índice glicêmico;  
relação com diabetes mellitus 
 
Fatores que influenciam na ingestão de líquidos:  
 
sabor e temperatura;  
composição;  
disponibilidade;  
tipo de atividade;  
reconhecer valores individuais  
 
De acordo com o " American College Of Sports Medicine" a reposição de líquidos 
para quem pratica exercícios deve ser da seguinte forma: 
 
2 h antes do exercício: ingestão de 500 mL de líquidos  
A partir de 1 h de exercício: 600 - 1200 mL de líquidos por hora de exercício  
O carboidrato é essencial como repositor energético e no retardo da fadiga;  
Concentração ideal de carboidrato para hidratação: 4 - 8%  
Concentração de sal: 1 terço de colher de sopa de sal por litro de água;  
Hidratar a cada 15 - 20 minutos de exercício  

 
A gordura nos exercícios 

1- ONDE SÃO ABSORVIDOS ? 
No intestino delgado. 
 
2- ONDE SÃO ARMAZENADOS ?  



A gordura tem seu excesso dietético armazenado no tecido adiposo. 
 
3- QUANDO SÃO UTILIZADOS ?  
Os ácidos graxos liberados pelos triglicerídeos nos locais de armazenamento de 
gordura, contribuem consideravelmente para atender as necessidades energéticas 
do exercício. Durante curtos períodos de exercício moderado, a energia deriva de 
quantidades aproximadamente iguais de carbohidratos e gorduras. À medida que 
o exercício prossegue por uma hora ou mais e os carbohidratos ficam depledados, 
observa-se um aumento gradual da quantidade de gordura utilizada para obter 
energia. No exercício prolongado a gordura pode proporcionar quase 80 % da 
energia total necessária. 
 
4- COMO SÃO UTILIZADOS? 
A molécula de ácido graxo é transformada em acetilCoA na mitocôndria, no 
processo denominado beta oxidação, e vai para o ciclo de Krebs para ser 
metabolizado. Para isso, é necessário a presença de oxigênio, pois em condições 
anaeróbicas, o hidrogênio continua em NAD e FAD e o catabolismo dos lipídeos é 
bloqueado.  

 
Radicais Livres 

O que é Radical livre e antioxidante 
 
Os alicerces da medicina biomolecular foram construídos na década de 30, 
quando o ganhador de dois prêmios Nobel, Linus Pauling, falou pela primeira vez 
sobre a importância das vitaminas e sais minerais, destacando o valor da 
alimentação equilibrada na manutenção da saúde. As primeiras pesquisas sobre 
radicais livres surgiram em 1954, e em 1968, esta prática médica ganhou 
impulso. 
 
Proposta 
 
Com uma visão, sobretudo, preventiva, a medicina biomolecular se preocupa em 
"atacar"a ação maléfica do radicais livres, moléculas desestabilizadas que existem 
no oxigênio e provocam a oxidação (degeneração) celular. Este processo 
"corrosivo" pode ser observado quando partirmos uma maçã e guardamos uma 
das partes na geladeira. Em pouco tempo, observaremos que sua face estará 
escurecida. Este efeito é provocado pela ação dos radicais livres, que "oxidam" a 
superfície da fruta. O mesmo acontece em nossas células, quando os radicais 
livres se encontram em excesso. A poluição atmosférica, a contaminação por 
metais como cobre, chumbo, alumínio e mercúrio, maus hábitos alimentares e o 
estresse, são alguns dos agentes que contribuem para este desequilíbrio. 
 
Como age 
 
No combate ao caos geral da química orgânica surgem os agentes antioxidantes, 
que têm entre seus principais representantes as vitaminas, sais minerais e 
aminoácidos. Eles combatem a ação dos radicais livres, evitando a oxidação 
celular. Estes agentes buscam o equilíbrio das reações químicas que ocorrem no 
organismo, prevenindo o surgimento de doenças, principalmente as degenerativas 
como mal de Parkinson, arteriosclerose, infarto e a hipertensão. As vitaminas E, C 
e do betacaroteno são algumas das principais aliadas nessa luta.  

 
Triglicérides 

  



Coração de 30% dos brasileiros está em risco 
Alto nível de colesterol é um dos fatores que desencadeiam as doenças 
cardiovasculares. Para se prevenir, basta fazer exames preventivos. 
 
Mais de 30% da população brasileira e 50% da americana têm altos níveis de 
colesterol (acima de 200 miligramas por decilitro de sangue). Mas 
aproximadamente 80% dessas pessoas não sabem. Não há sintomas típicos e 
pouca gente faz exames anuais para detectar o problema. 
 
Há três anos, 15 de junho foi instituído pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – 
Funcor (Fundação do Coração) o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Essa foi 
a forma encontrada para mobilizar autoridades, mídia e comunidade. Como de 
hábito, haverá um almoço comemorativo e a coleta de amostras de sangue da 
população. 
 
Ao contrário do ano passado, quando o evento aconteceu em uma churrascaria – 
a idéia, polêmica, era mostrar que uma refeição à base de carnes também é 
permitida –, o cardápio incluirá peixes e risoto de legumes. “A alimentação é uma 
das formas de controlar o colesterol. Por isso, queremos reforçar a importância de 
uma dieta saudável”, afirma o cardiologista Ari Timerman, presidente do Funcor. 
 
O alerta geral será feito em 39 estandes instalados em 29 cidades brasileiras. 
Nesses locais, além da distribuição de folhetos explicativos, as pessoas poderão 
medir seu colesterol gratuitamente. A meta é fazer a dosagem de 8.100 amostras 
de sangue, quase o dobro de 99. Na época, dos 4.600 exames realizados, 52% 
tiveram resultado normal (até 200 mg/dL), 20% estavam em fase intermediária 
(entre 200 e 240 mg/dL) e 28%, elevado (acima de 240mg/dL). 
 
Motivos para fazer o exame preventivo 
O colesterol é um tipo de gordura que está presente em todas as células do 
organismo. Algumas, como as do sistema nervoso central, são praticamente 
colesterol puro. Parte dessa gordura, a chamada fração ruim ou LDL (low density 
lipoprotein), se deposita nas artérias. Outra fração, a HDL (high density 
lipoprotein), é considerada boa porque “varre” a gordura dos vasos e a leva até o 
fígado para ser metabolizada. O ideal é que a fração de LDL não ultrapasse 130 
mg/dL e que a HDL supere 40 mg/dL. 
 
O desequilíbrio entre as frações acontece porque o nível de LDL está acima do 
recomendado. “Os problemas com o colesterol são alguns dos principais fatores 
de doenças cardiovasculares – a primeira causa de morte no Brasil e no mundo”, 
frisa Antonio de Pádua Mansur, cardiologista do Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas de São Paulo. 
 
Quem apresenta taxas acima de 240 mg/dL corre duas vezes mais riscos de 
sofrer um ataque cardíaco do que pessoas com níveis inferiores a 200 mg/dL. 
Mais uma prova que o colesterol influencia o surgimento das doenças do coração 
é que 35 a 50% dos pacientes com problemas coronários apresentam alterações 
no nível de gordura do sangue. 
 
Outros perigos para o coração 
A medicina continua procurando novos fatores de risco para as doenças cardíacas. 
A intenção é explicar por que pacientes que não possuem os fatores de risco já 
conhecidos – como tabagismo, diabetes, vida sedentária, hipertensão, obesidade 
e o próprio colesterol elevado – também podem sofrer um ataque do coração. 
 
Nesse leque de novos fatores de risco estão o fator homocisteína, os triglicérides, 
as apolipoproteínas e a proteína C-reativa. Os exames que detectam essas 



substâncias no sangue ainda estão em fase experimental. 
 
A investigação da proteína C-reativa indica processos inflamatórios no organismo. 
“Acredita-se que os eventos cardíacos causem uma inflamação nas artérias. A 
presença da proteína C-reativa, portanto, sinalizaria esse problema”, diz 
Timerman. Mas ainda é um tipo de informação inútil. “Não há como ter certeza de 
que a proteína indique um problema no coração ou outra infecção”, pondera 
Mansur. 
 
Alimentos mais saudáveis 
Para manter o colesterol sob controle é recomendável associar a prática de 
exercícios físicos à dieta equilibrada. Tanto que a alimentação é capaz de baixar 
em até 15% as taxas de gordura no sangue. E estes são alguns dos itens que não 
devem faltar no cardápio: 

•  azeite  
•  suco de uva  
•  vinho tinto  
•  margarina becel pro.activ (que tem selo de aprovação do Funcor)  
•  farelo de trigo. 

 
Gordura Trans 

Artigo sobre Colesterol (em Alimentos / Funcionais)  
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Atualmente, o consumo de gordura tem sido muito discutido em função da 
relação de sua elevada ingestão com o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e circulatórias. 

O controle da epidemia das doenças cardiovasculares tem sido realizado 
adotando-se novos hábitos de vida 

em conjunto com uma alimentação controlada em gordura total e reduzida em 
gordura saturada e colesterol. 

Entre os diferentes tópicos inseridos neste contexto, o significado nutricional da 
presença de ácidos graxos trans em óleos e gorduras hidrogenadas assume um 
importante papel, pois estes interferem no metabolismo dos ácidos graxos 
essenciais, possuem propriedades físicas, químicas e metabólicas comparáveis 
aos ácidos graxos saturados e muitas questões são relacionadas à absorção, 
catabolismo e incorporação dos mesmos nas membranas celulares, porém ainda 
não completamente elucidadas. 

Os ácidos graxos insaturados que apresentam uma ou mais duplas ligações, 
podem formar isômeros geométricos, uma vez que os segmentos da cadeia 
carbônica adjacentes à dupla podem situar-se do mesmo lado (isômeros cis) ou 
em posições opostas (isômeros trans), mantendo a molécula reta.  

Nos alimentos de origem vegetal, os ácidos graxos apresentam-se 
predominantemente na forma de cis, sendo os isômeros trans praticamente 
inexistentes, ou presentes em quantidades muito pequenas em óleos e gorduras 
vegetais. Já em produtos de origem animal, especialmente nos leites e derivados, 
a quantidade de ácidos graxos trans pode chegar em até 5% do total de ácidos 



graxos presentes na totalidade da gordura. Estes isômeros trans são formados 
por um processo de hidrogenação específica resultante da atividade microbiana 
do lúmen sobre os ácidos graxos mono e polinsaturados que derivam da dieta 
desses animais. 

A maior contribuição, entretanto, dos ácidos graxos trans na dieta origina-se do 
consumo de óleos e gorduras hidrogenadas, principalmente das margarinas. O 
processo de hidrogenação industrial consiste na adição de hidrogênio às duplas 
ligações dos ácidos graxos insaturados dos óleos vegetais. Além da eliminação de 
algumas duplas ligações pela saturação, durante o processo de hidrogenação 
algumas dessas duplas ligações podem adquirir a configuração trans e mudar de 
posição ao longo da cadeia.  

Os ácidos graxos trans, ingeridos e absorvidos são usados como fonte de energia 
e degradados pelas mesmas vias metabólicas dos cis, através da b -oxidação. No 
entanto, eles tem sido implicados na etiologia de várias disfunções metabólicas, 
provocando fragilidade dos eritrócitos, entumecimento mitocondrial, reduzindo o 
consumo de oxigênio e síntese de ATP, especialmente no fígado. Além disso, os 
ácidos graxos trans podem substituir os ácidos graxos essenciais nos tecidos e 
competir por enzimas específicas fundamentais, o que resulta no bloqueio do 
metabolismo dos ácidos graxos essenciais. 

Recentemente, outras importantes implicações nutricionais dos ácidos graxos 
trans têm sido extensivamente estudadas. Demonstra-se que ocorre um aumento 
plasmático das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), e uma diminuição das 
lipoproteínas de alta densidade (HDL). Este fato contribui para o desenvolvimento 
das doenças cardiovasculares. 

Em estudos recentes, os resultados confirmam a importância na redução da 
ingestão de gordura saturada bem como dos ácidos graxos trans por terem papel 
similar na patogenia de coronariopatia. No Consenso Brasileiro sobre Hiperlipemia 
da SBC – Departamento de Arterosclerose (1993-1996) estão contidas afirmações 
segundo a qual deve-se orientar a redução na ingestão de gordura saturada. 
Indiretamente, sugere-se que o uso de Halvarina – livre de ácidos graxos trans – 
deve substituir a manteiga e margarina. 

  

QUANTIDADE DE ÁCIDOS GRAXOS TRANS ALIMENTOS FONTES DE 
GORDURAS 

Tipo de gordura Valores médios de ác. Graxos trans 

Gordura hidrogenada 39.7 % 

Margarinas duras 32.2 % 

Creme vegetal 23.1 % 

Margarina cremosa 20.7 % 

Manteiga 4 a 6.2 % 
 

 
Alimentos Funcionais 

O que são alimentos funcionais? 



São aqueles alimentos que contêm substâncias ou nutrientes que forneça beneficio à saúde, 
seja como prevenção ou tratamento de doenças.  

De maneira geral, os alimentos funcionais são considerados promotores de saúde e podem 
estar associados com a diminuição dos riscos de algumas doenças crônicas. 

 
Como isso pode ocorrer?  

Isso ocorre porque em sua composição são encontrados compostos bioativos, capazes de 
atuar como moduladores dos processos metabólicos, prevenindo o surgimento precoce de 

doenças degenerativas. Dessa forma, está cada vez mais claro, que existe uma relação entre 
os alimentos que consumimos e nossa saúde. 

Onde são encontradas essas substâncias bioativas? 

Essas substâncias são encontradas em hortaliças, grãos e leite fermentado. Essas substâncias 
também apresentam funções antioxidantes e/ou reguladoras presentes nos pigmentos ou 

outros compostos químicos de sua composição. 

Como podemos classificar os alimentos funcionais? 
Os alimentos funcionais são classificados da seguinte maneira: 

Alimentos geneticamente modificados em algum nutriente para desempenhar alguma função 
fisiológica específica, com benefícios sobre à saúde.  

Matéria – prima de origem vegetal  
Alimentos processados sem adição de ingredientes  

Alimentos processados com ingredientes adicionados, sendo este último grupo muito 
questionado, com muitos autores preferindo classificar essa gama de produtos como 

fortificados ou enriquecidos e não como funcional. 

O que são fitoquímicos? 

No organismo humano possuem a capacidade de ativar o código genético na emissão de 
células de alta potencialidade de energia biológica, causada pela ação na eletrofisiologia 
humana, redistribuindo a energia biológica fabricada pelo corpo. Ajudam a incrementar a 

energia no núcleo das células, de maneira que possam funcionar com maior eficiência 
contribuindo na restauração de moléculas que estruturam o corpo.  

O processo de ativação é o resultado de combinações exclusivas e balanceadas de 
micronutrientes extraídos das células vegetais vivas.  

Serão apresentadas a seguir algumas substâncias consideradas funcionais: 

substância funções fontes alimentares 
ÁCIDOS GRAXOS MONO-
INSATURADOS Efeito protetor sobre cânceres de mama e de próstata azeite de oliva 

ÔMEGA – 3: 

Efeito protetor de doenças cardiovasculares  

Evita a formação de coágulos sanguíneos na parede arterial 
Diminui a pressão sanguínea 
Aumenta o HDL plasmático (colesterol bom) e reduz o 
colesterol LDL (ruim) 

Pode diminuir a quantidade de triglicérides no sangue 

Peixes de água fria e 
frutos do mar. 



ÔMEGA – 6: Efeito protetor para as doenças cardiovasculares. 

óleos vegetais, como 
azeite, óleo de canola, 
milho e girassol, bem 
como nas nozes, soja e 
gergelim 

FITOESTERÓIS 

Age precipitando o colesterol dietético presente no 
intestinopode colaborar a redução da absorção do 
colesterol. 
Têm propriedade de auxiliar no controle de alguns 
hormônios sexuais e, eventualmente aliviar os sintoma de 
TPM por atenuar a queda de estrógeno que ocorre nesta 
fase 

Óleos vegetais, cremes 
vegetais com adição desta 
substância, legumes, 
gergelim, e semente de 
girassol 

FITOESTRÓGENOS 
isoflavona  
(genisteína e a daidzina) 

Menor incidência de doenças cardiovasculares 
Câncer de mama 
Câncer de próstata 
Osteoporose 

Soja 

Inhame 

Antocianinas (flavonóides) Possuem propriedades anti-carcinogênicas, anti-
inflamatórias e anti - alérgicas 

cerejas, jambolão, uvas, 
vinho, morangos, amoras 
vermelhas, uvas, vinho, 
berinjelas entre outros 

Antoxantinas (flavinóides) Possuem propriedades anti-carcinogênicas, anti-
inflamatórias e anti - alérgicas batata e repolho branco 

CAROTENÓIDES 

Essenciais para a visão, diferenciação das células, 
desenvolvimento embriológico e outros processos 
fisiológicos, e ainda possuem ação estimulante ao sistema 
imunológico, inibem a mutagênese e protegem contra a 
oxidação e contra doenças cardiovasculares 

Cenoura, abóbora e mamão

LICOPENO Reduz a concentração de radicais livres 
Previne o ataque cardíaco por impedir a oxidação de LDL Tomate, melancia 

FIBRAS SOLÚVEIS 
Absorvente sobre os ácidos e sais biliares que atenuam a 
velocidade de absorção de diversos nutrientes, entre eles a 
glicose e o colesterol 

Algumas frutas, vegetais, 
leguminosas 
( feijão, lentilha ) 

FIBRAS INSOLÚVEIS 

Como celulose e lignina, por não serem digeridos 
favorecem o bom funcionamento dos intestinos, 
aumentando o volume fecal, e atualmente sendo citados 
como fator importante na redução de incidência de câncer 
de intestino (cólon). 

cascas de cereais 

 
 

Ginseng e Impotência 
Artigo sobre Ginseng Coreano Vermelho (em Energia -> Energéticos e Afrodisíacos)  

 
Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
O ginseng pode atuar favoravelmente na reversão de quadros leves e moderados 
de disfunção erétil, segundo pesquisa realizada pelo urologista Enrico Andrade, 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), apresentada no Congresso 
Americano de Urologia deste ano, em Chicago. O médico acompanhou 60 
pacientes divididos em dois grupos: metade recebeu doses diárias de ginseng 
coreano vermelho durante três meses e a outra metade recebeu placebo – 
formulação farmacêutica sem atividade utilizada para efeito de comparação em 
estudos com medicamentos ativos.  
 
Na tese que defendeu neste ano, Andrade revelou que 68% dos pacientes que 
tomaram o ginseng vermelho coreano tiveram melhora na ereção, em 
comparação a 25% dos que tomaram o placebo. Ele conta que decidiu iniciar o 
estudo a convite do Departamento de Ginecologia da Unifesp, que estava fazendo 



pesquisas com a substância para verificar eventuais efeitos sobre a libido sexual 
feminina.  
 
Os pacientes recrutados para a pesquisa tinham entre 26 e 70 anos e 
apresentavam disfunção erétil de graus leve e moderado a leve. “Fizemos uma 
triagem geral e incluímos pacientes com patologias e fatores de risco associados 
à impotência, como diabetes, hipertensão, infarto, tabagismo e álcool. Os 
diabéticos incluídos na pesquisa estavam com bom controle glicêmico, uma vez 
que aqueles que mostravam forte descompensação também já apresentavam 
disfunção erétil em grau severo.  
 
Os participantes do estudo foram avaliados a cada quatro semanas por meio de 
um questionário conhecido como Índice Internacional de Função Erétil, que 
determina a função erétil do paciente com base na somatória de suas respostas 
sobre ereção, atividade sexual e prazer. Durante o tratamento, o pesquisador 
verificou aumento estatisticamente significativo na pontuação total do grupo do 
ginseng em comparação àquela dos pacientes que tomaram placebo.  
 
Nos graus leve e moderado a leve, que concentram a maioria dos casos de 
impotência, o ginseng tem uma boa resposta e é mais barato que os 
medicamentos orais indicados para tratar o problema”, afirma Andrade. Segundo 
ele, o tratamento com a raiz custa entre R$ 30 e R$ 40 mensais, enquanto os 
medicamentos tradicionais, se ingeridos duas vezes por semana, custam R$ 160 
por mês. Ele adverte, entretanto, que o ginseng não produz efeitos sobre os 
casos graves e avançados de disfunção erétil e não pode ser utilizado nos graus 
leve e moderado sem acompanhamento médico.  
 
Uma limitação do tratamento com o ginseng vermelho coreano é a dificuldade em 
encontrar o produto no Brasil. É preciso fazê-lo em farmácias de manipulação, 
pois não existe um fabricante nacional”, diz o pesquisador. “E é importante que 
não seja confundido com o ginseng branco americano, que tem menor 
potencialização.  
 
A pesquisa do urologista mostrou ainda que o ginseng não provocou efeitos 
colaterais. Apenas um paciente apresentou insônia no início do tratamento, efeito 
que logo depois desapareceu”, destaca o pesquisador. Segundo ele, o ginseng 
age facilitando a irrigação sanguínea e não produz alterações hormonais. O 
urologista acredita que esse tipo de tratamento tenderá a ser uma opção rotineira 
nos consultórios. Ele lembra que estudo semelhante realizado nos Estados Unidos 
foi publicado no ano passado no Journal of Urology, a mais importante publicação 
científica de urologia, mostrando resultados idênticos.  

 
Ginkgo Biloba 

Botânica: Ginkgo biloba L. 
 
Considerada pelos botânicos como um fóssil vivo, sendo o único exemplar desta 
família, e ancestral o carvalho. O Ginkgo tem condições de se adaptar às mais 
precárias condições ambientais sendo resistente à poluição moderna. Esta árvore 
pode alcançar os 40m de altura, e raramente é atacado por insetos ou fungos, os 
quais causam estragos mínimos à planta. 
 
Fitoterapia: 
 
Conhecido popularmente como antioxidante natural, ou seja, previne o 
envelhecimento precoce, ação antiinflamatória. Possui considerável ação como 
estimulante da circulação sangüínea, atuando na circulação arterial, venosa e 



capilar. Muito eficiente como auxiliar nos tratamentos de micro-varizes, úlceras 
varicosas e cansaço das pernas. Utilizado em casos de vertigem, deficiências 
auditivas, perda de memória e dificuldade de concentração. 

 
Zinco nas atividades aeróbicas 

Artigo sobre Zinc 25mg (100 cáps) (em Vitaminas e Minerais -> Zinco)  
 

Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
Zinco é um forte aliado dos atletas nas atividades aeróbicas. 
 
O zinco é um forte aliado dos atletas, principalmente daqueles que realizam 
intensas atividades aeróbicas, como correr, pedalar e nadar. Durante os 
exercícios, o metabolismo energético fica acelerado e ocorre a formação de 
espécies reativas de oxigênio. Esses radicais livres podem causar lesões 
musculares e danos na membrana das células.  
 
Para evitar esses problemas, o organismo conta com mecanismos antioxidantes, 
cujo funcionamento, muitas vezes, depende da ação do zinco. O problema é que, 
em geral, a ingestão diária desse mineral pelos atletas é insuficiente. E, para 
piorar a situação, em resposta aos exercícios, a excreção de zinco pelo suor fica 
aumentada. É o que revela artigo de duas pesquisadoras da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Josely Koury, do Departamento de Nutrição 
Básica, e Carmen Donangelo, do Laboratório de Bioquímica Nutricional e de 
Alimentos. 
 
De acordo com elas, "na atividade física intensa, há um aumento de 10 a 20 
vezes no consumo total de oxigênio do organismo e um aumento de 100 a 200 
vezes na captação de oxigênio pelo tecido muscular, favorecendo o aumento da 
produção de espécies reativas de oxigênio". Esses radicais livres atacam as 
principais classes de moléculas que formam o corpo humano.  
 
Os lipídeos, abundantes nas membranas celulares, são os mais suscetíveis aos 
ataques. Para manter a integridade e a funcionalidade das membranas, é 
fundamental a função que o zinco desempenha no organismo. Pesquisas têm 
demonstrado que, devido à deficiência desse mineral, a membrana dos glóbulos 
vermelhos do sangue se torna mais frágil. "O zinco é um nutriente com papel 
biológico essencial nos mecanismos de proteção antioxidante, principalmente nos 
relacionados às membranas celulares, bastante requisitados durante a atividade 
física intensa", dizem Josely e Carmen no artigo. 
 
No entanto, os efeitos benéficos do zinco podem ficar limitados por causa de uma 
alimentação inadequada. "Os atletas geralmente consomem quantidade de zinco 
na dieta insuficiente para compensar as perdas aumentadas pelo suor e urina e 
para atender a elevada demanda bioquímica", alertam as pesquisadoras.  
 
A ingestão diária recomendada de zinco é de oito miligramas para mulheres e de 
11 miligramas para homens. Suplementos alimentares poderiam ser usados para 
enriquecer a dieta com zinco. Mas é preciso cuidado para não exagerar na dose. 
Zinco em excesso inibe a absorção de cobre, outro mineral importante para que o 
corpo funcione corretamente 

 
Os 10 Mandamentos da Atividade Física  
 



1. Estas normas são para adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) ³ 25 Kg/m2, 
ou seja com excesso de peso - pré-obesidade ou já obesos.  
 
2. A Atividade Física ao longo de toda a vida é muito importante para a saúde dos 
vários órgãos e aparelhos do corpo humano. A sua importância não se limita ao 
controlo do peso, nem a uma dada fase da vida. Não basta ter feito desporto 
durante a juventude e nunca é tarde para começar.  
 
3. Atividade Física e alimentação saudável completam-se e não se podem 
substituir. Atividade Física ou dieta sozinha, sem estarem associadas, estão 
condenadas ao fracasso á longo prazo em termos de resultados. A Atividade Física 
potencia os efeitos da correção alimentar.  
 
4. A perda de peso deve ser lenta para ser eficaz, duradoura e segura. Meio a um 
quilo por semana é uma velocidade média de emagrecimento adaptável à maioria 
das situações, que pode ir a 2 Kg mensais em casos mais graves.  
 
5. Emagrecer equilibradamente e manter a perda. - Pequenas perdas, na ordem 
dos 5% a 10% do peso, desde que mantidas, já trazem grandes benefícios à saúde. 
Nem sempre é necessário ou possível normalizar o peso por completo. O bom é 
muitas vezes inimigo do ótimo.  
 
6. A Atividade Física tem de ser freqüente e regular. Esta é a característica mais 
importante da Atividade Física, sobretudo quando o objetivo é a perda de peso. Por 
isso o ideal é cinco dias por semana. Três dias por semana é o mínimo dos mínimos 
e menos que três não faz sentido.  
 
7. A Atividade Física para emagrecer deve ser ligeira a moderada, mas 
PROLONGADA. - Começar com meia hora por dia até chegar a cerca de uma hora 
por dia (ou mais para quem puder e gostar). O ideal é gastar 2.000 Kcal por 
semana e nunca menos de 800 a 1000 Kcal. Existem métodos fáceis e rápidos para 
calcular o dispêndio calórico da marcha.  
 
8. Caminhar rapidamente é a Atividade Física ideal para a maioria das pessoas que 
necessitam de perder peso, por ser uma Atividade Física que emagrece muito e de 
baixos riscos. Toda a Atividade Física é bem vinda, embora as diversas Atividades 
físicas difiram muito nas calorias que consomem e nos seus riscos.  
 
9. Exercícios de força e de flexibilidade são úteis como complemento da marcha a 
partir duma certa fase do programa, mas a marcha é o mais importante.  
 
10. A Atividade Física deve ser fonte de prazer e de bem-estar durante a sua 
prática e no resto do dia. Os prazeres também se podem educar…  
 

Anabolismo x Catabolismo 
Artigo sobre Anabolizantes Naturais (em Massa Muscular)  

 
Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
Anabolismo x Catabolismo 

O entendimento da relação anabolismo X catabolismo é fundamental para quem 
deseja ganhar massa muscular. Primeiramente vou explicar, de forma 
simplificada, o que significa anabolismo e catabolismo.  



  

Anabolismo: são processos metabólicos que implicam na construção de moléculas 
a partir de outras. A síntese protéica, a síntese de ácidos graxos e a síntese de 
hormônios são exemplos de reações anabólicas. 

Catabolismo: são processos metabólicos que implicam na “quebra” de substâncias 
complexas em substâncias mais simples. A “quebra” das proteínas do tecido 
muscular para obter energia é um exemplo de catabolismo. 
De uma forma bem simples podemos afirmar então, que o anabolismo é a 
construção e o catabolismo é a destruição. 

Principais fatores que favorecem o anabolismo: 

- Treinamento adequado visando hipertrofia, com alta intensidade e baixo 
volume; 

- Alimentação adequada ingerindo (1,8g X peso corporal) de proteína de origem 
animal por dia. Esta proteína devera ser ingerida juntamente com carboidrato 
após o treinamento e sozinha antes de dormir. Estes dois momentos são 
favoráveis para uma melhor síntese protéica; 

- A qualidade do sono é importante para que ocorra o anabolismo. O sono deverá 
ser durante a noite, tranqüilo e profundo. 

Principais fatores que favorecem o catabolismo: 

- Treinamento longo e extenuante. A sessão de treinamento não deverá exceder 
60 minutos; 

- Alimentação inadequada. Treinar com fome ou mais de duas horas depois da 
última refeição. Aconselha-se ingerir uma fonte de carboidrato antes da sessão de 
treinamento. Após o treinamento demorar para ingerir alimentos também 
favorece o catabolismo;  

- Sono inadequado ou insuficiente; 

- Ingestão de bebida alcoólica.  

Quem deseja ganhar massa muscular deve, portanto, direcionar o seu 
treinamento para promover o anabolismo e procurar evitar ao máximo o 
catabolismo muscular. 

 
100 dicas para um treino eficiente 

Artigo sobre Massa Muscular  
 

Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
:: TREINOS 
1.TREINE PELO MENOS TRÊS VEZES POR SEMANA. É o mínimo para os efeitos da 
corrida começarem a ser sentidos. Apenas a partir deste ponto, começa a haver a 
supercompensação, pois os intervalos entre os estímulos não ficam tão grandes e o corpo 
pode realizar o processo de adaptação ao esforço. 
  



2.AUMENTO DE VOLUME DEVE SER GRADUAL. Não eleve o volume dos seus treinos 
abruptamente, tentando atingir cargas elevadas em pouco tempo. Deve-se aumentar o 
volume semanal em no máximo 10% por vez. 
  
3.TREINE EM GRUPO APENAS UMA VEZ NA SEMANA. Corra em grupo apenas um dia 
por semana, no treino de intensidade média. Nos outros, corra sozinho, pois há o risco de o 
grupo aumentar o ritmo dos treinos regenerativos ou de diminuir o ritmo dos de alta 
intensidade. Alguém do grupo sempre estará correndo fora do ritmo correto. Nos treinos 
orientados por um técnico, esse perigo é minimizado pelo planejamento individual semanal. 
  
4.TESTE DA CONVERSA. Nos treinos de intensidade média, realizados entre 65% e 75% da 
FCmax, o ritmo deve possibilitar você conversar normalmente com seus parceiros de corrida. 
É um referencial para medir seu esforço. 
  
5.OS ORGANISMOS SÃO DIFERENTES.  Esqueça os conselhos dos parceiros de corrida. 
Cada corpo tem características próprias e o que serve para eles não necessariamente é o 
melhor para você. 
  
6.RESPEITE OS PERÍODOS DE DESCANSO. Entre os treinos é necessário um período de 
descanso para seu corpo se recuperar dos desgastes, realizar a supercompensação e também 
evitar lesões e fraturas. Treinar antes de o corpo completar esse processo prejudica sua 
performance. O período de descanso é maior quanto maior o volume ou intensidade do 
treino. 
  
7.APROVEITE A RECUPERAÇÃO ATIVA. Parte do descanso pode ser feita com 
recuperação ativa, que consiste em realizar atividades físicas paralelas de baixo impacto, 
como natação e ciclismo. 
  
8.DIMINUA O VOLUME AO FINAL DE CADA MESOCICLO. Essa diminuição no último 
microciclo de cada mesociclo serve para o corpo se recuperar do desgaste. Esse microciclo 
recuperativo pode ser adiantado caso seja necessário, afinal você deve acompanhar sua 
evolução e avaliar se está se sobrecarregando. 
  
9.EVITE O OVERTRAINING. Evite sobrecargas exageradas para não entrar em 
overtraining, ou seja, queda de rendimento por excesso. Após um treino longo ou de alta 
intensidade, deve vir um treino regnerativo ou um dia de descanso. Siga com rigor sua 
planilha, pois nada que é exagerado é produtivo. 
  
10.CALCULE A DISTÂNCIA PERCORRIDA. Se onde você corre não há marcadores de 
distância, utilize métodos alternativos. Muitas cidades adotam a numeração métrica, que dá 
aos imóveis os números aproximados em metros da distância do início da rua. Para lugares 
onde não há nenhuma forma de medir, faça o trajeto do treino de carro, de bicicleta com 
marcadores, pedômetro ou monitor cardíaco com GPS, ou ainda, calcule o número de 
quarteirões -em média seis quadras completam um quilômetro. 
  
11.A RECUPERAÇÃO COMEÇA LOGO APÓS O TREINO. Alimente-se e hidrate-se logo 
que acabar um treino de alta intensidade ou volume, pois a primeira hora após o exercício é a 
mais importante do processo de recuperação, que, no entanto, é contínuo e depende também 
da qualidade do sono e do descanso. 
  
12.NÃO CORRA MUITO TARDE À NOITE. A corrida faz o seu corpo liberar substâncias 
estimulantes. Por isso, planeje seu treino pelo menos para três horas antes do seu horário de 
dormir, pois seu organismo precisa de algum tempo para voltar à estabilidade. 
  
13.ENCONTRE A PROPORÇÃO PERFEITA. Adapte a distribuição dos treinos aos seus 
objetivos. Maratonistas têm de ter um volume maior nos longos, com cerca de 60% do 
volume em treinos de intensidade leve e apenas 10% de alta. Já corredores de 10km 



precisam de 40% do volume de carga leve e de 20% em intensidade alta. 
  
14.CONHEÇA SEU RITMO. A cada treino, preste atenção no ritmo em que está correndo e 
na sua percepção de esforço, para reconhecer o que é fraco, moderado, um pouco forte, 
forte, e muito forte. Acompanhe sua freqüência cardíaca e sua evolução em cada treino para 
avaliar se está se desenvolvendo no ritmo certo, dar feedback para seu treinador e correr 
suas provas. 
  
15.VOCÊ PODE CORRER NA CHUVA. Mantenha seu cronograma de treinamento e treine 
em dias de chuva. Seque-se e vista roupas secas imediatamente após o fim do treino e não 
haverá problemas. Mas cuidado! Se estiver com a imunidade em baixa – ter tido resfriado nas 
últimas semanas, por exemplo – é melhor correr outro dia. Se for uma chuva muito 
forte,também há o risco de raios e queda de árvores, além de o trânsito ficar mais perigoso, 
se for correr na rua. 
  
16.TREINE LADEIRA ACIMA. É um treino excelente para o trabalho específico de força. 
Para vencer mais facilmente as subidas nas provas e nos treinos, incline levemente o corpo à 
frente. 
  
17.EVITE LADEIRA ABAIXO. Descidas castigam as articulações, pois aumentam o impacto 
e forçam a abertura das passadas. Nas provas, quando não pode fugir delas, mantenha o 
equilíbrio e não aumente o tamanho da passada nem a velocidade. 
  
18.AUMENTE A CARGA EM APENAS UMA DIREÇÃO. Os treinos intervalados podem 
evoluir de três formas diferentes: diminuição dos tempos das voltas, diminuição do tempo de 
recuperação ou aumento de repetições, mas você deve aumentar a carga apenas em uma 
direção por vez e de forma gradativa, pois, juntamente aos treinos longos, o intervalado é o 
tipo de treino que tem maior possibilidade de causar mais lesões. 
  
19.ALTERNE OS TREINOS DE INTENSIDADE ALTA. A combinação de treinos 
intervalados e fartlek gera benefícios mais rápidos do que fazer somente os fartlek e com 
menos lesões do que fazendo somente os intervalados. Alterne fartlek numa semana e 
intervalados na outra. 
  
20.INTERVALADOS SÓ APÓS TRÊS MESES DE TREINO. Comece a fazer treinos 
intervalados somente depois de três a seis meses de treinamento, dependendo da condição 
física e do histórico esportivo, pois são treinos desgastantes, que exigem bastante disciplina. 
  
21.NÃO COMPARE OS TEMPOS DOS LONGOS. Evite comparar os tempos dos longos, 
pois o objetivo não é ganhar velocidade e sim aumentar o volume sangüíneo, adequar o 
organismo aos gastos de glicogênio nos exercícios de longa duração e ensinar o corpo a 
utilizar gordura como fonte de energia. 
  
22.UM LONGO NÃO É UMA ETERNIDADE. Não corra mais do que três horas seguidas, ou 
cerca de 30km, pois isto força seu corpo e desgasta seus ligamentos sem trazer benefícios a 
mais. Além disso, os longos têm que ser, no máximo, um por semana e não devem ser 
maiores do que o dobro do segundo treino mais longo. 
  
23.FAÇA A SEGUNDA METADE MAIS RÁPIDA. É o chamado treino progressivo e deve ser 
utilizado nos longos. A estratégia serve também para as provas, pois economiza energia para 
o final. 
  
24.MANTENHA A MÃO FECHADA. Você deve correr com a mão fechada, mas não 
apertada. A medida é como se segurasse um canudo de papel sem amassar. 
  
25.MOVIMENTE OS BRAÇOS JUNTO AO CORPO. Os braços devem se mover junto ao 
corpo, formando um ângulo de 90º no cotovelo. Os ombros devem ficar relaxados. 



  
26.OLHAR NO HORIZONTE E PASSADAS HOMOGÊNEAS. Mantenha o olhar no horizonte 
e as passadas homogêneas. Isso ajuda a manter o movimento e o corpo equilibrados, 
economizando energia durante os treinos e as provas. 
  
27.INVISTA NOS EDUCATIVOS. Exercícios de educação corporal, como elevação de 
joelhos (skipping) e elevação do calcanhar no glúteo (anfersen), ajudam a aumentar a 
precisão do movimento e a criar consciência corporal. Planeje duas sessões de dez minutos 
de educativos por semana. 
  
28.A PASSADA É SUA ASSINATURA. Não há uma medida exata do número de passadas 
por minuto. Cada atleta imprime um ritmo e um comprimento à passada. Quanto mais 
flexível, maior a passada, e, quanto mais preparado o atleta, mais constante o ritmo e maior 
o número de passadas por minuto, mas mesmo entre atletas de mesmo nível, as passadas 
variam de tamanho e ritmo. 
  
29.SIMULE AS CONDIÇÕES DA PROVA. Para quem está se preparando para uma prova 
específica, vale a pena simular as condições da prova, como o horário de acordar e de correr, 
o relevo do percurso, a hidratação e a suplementação, no caso de provas mais longas. Este 
treino, no entanto, deve ser realizado pelo menos um mês antes da prova, para dar tempo de 
o corpo se recuperar.  
  
30.DIMINUA O VOLUME ANTES DAS PROVAS. Descanse antes das provas e isto não 
vale apenas para os iniciantes. Quanto maior a prova e o desgaste dos treinos 
correspondentes, mais tempo de descanso para chegar à prova em boas condições. Para a 
maratona, é aconselhável fazer o último treino longo três semanas antes da prova; para 
provas mais curtas, como a de 10km, o descanso é de quatro a sete dias. 
  
31.RESPEITE SEUS LIMITES DURANTE A PROVA. Não hesite em diminuir o ritmo ou até 
andar, se estiver apresentando sinais de fadiga. Não é demérito e se trata de uma questão de 
segurança e preservação: você poderá correr a próxima prova em boas condições. Verifique a 
temperatura média e o relevo do percurso para poder ter controle da situação quando for 
correr. 
  
32.NÃO ALTERE SUA ROTINA NO DIA DA PROVA. Não faça nada diferente no dia da 
prova. Realize o alongamento do mesmo modo que nos dias de treino e também a mesma 
hidratação e a mesma suplementação, para não precisar se adaptar a novidades durante o 
evento. Simule nos treinos a freqüência e o volume de hidratação e suplementação que vai 
utilizar durante a prova. Beba de 150ml a 250ml de água a cada 15 minutos depois da 
primeira hora de prova. 
  
33.NÃO ADOTE METAS RÍGIDAS. Para não avaliar negativamente sua participação nas 
provas e não enfrentar frustrações à toa, não estabeleça metas rígidas, como um tempo 
específico. Estabeleça metas alternativas ou abrangentes, como completar a prova ou 
terminá-la em certo intervalo. 
  
34.VÁ PARA A PROVA COM SUA TÁTICA DEFINIDA. Conheça o percurso e seus limites 
e vá para a prova com uma meta definida. Mentalize quais podem ser os problemas a serem 
enfrentados e as possíveis reações. Nas provas longas, controle a ansiedade e comece 
devagar, até encaixar o ritmo. 
  
35.AQUEÇA ATÉ 30 MINUTOS ANTES. Não aqueça muito antes da prova, pois, 
dependendo do tempo, corre o risco de iniciar a corrida já desaquecido. 
  
36.LARGUE ATRÁS. Na largada, não fique próximo ao pelotão de elite, a menos que esteja 
nele. Procure um local atrás, onde possa desenvolver seu ritmo sem atropelos e sem ser 
atropelado. 



  
37.NÃO APERTE MUITO O CADARÇO. Cadarços muito apertados podem irritar a pele, 
comprimir os tendões ou até mesmo prejudicar a circulação, causando inchaços. Mas cuidado 
para não deixar frouxo e ter que parar para amarrá-los. Para resolver isso, passe o cadarço 
na última casela do tênis e volte para a penúltima, onde poderá amarrar forte sem apertar o 
pé. 
  
38.PARA DEPOIS DA PROVA. Aplique uma sessão de massagem e uma de gelo nos 
principais músculos, para recuperar do desgaste e prevenir inflamações. O gelo age como um 
antiinflamatório natural. 
  
39.DESCANSE TRÊS DIAS APÓS A PROVA. Não se deve treinar nos três dias posteriores 
a uma prova longa como a maratona. Apenas caminhe ou trote de leve neste período. 
  
  
:: PREPARE SEU CORPO 
  
40.VARIE OS TREINOS COMPLEMENTARES. A variação no programa de 
condicionamento físico produz melhores resultados no longo prazo, pois o corpo não tem 
tempo de se acostumar com o mesmo exercício e entrar na zona de conforto. 
  
41.PREPARO MUSCULAR É ESSENCIAL. Os exercícios de força aumentam a tonicidade 
dos músculos, o que aumenta a precisão e a segurança do movimento e corrige desequilíbrios 
musculares entre os membros e entre os grupos superiores e inferiores. Faça duas ou três 
sessões semanais de trabalho muscular com carga baixa e média. As regiões mais 
importantes são a dorsal e a abdominal, que ajudam a absorver os impactos da corrida, 
aliviando a pressão sobre os ossos e tendões. 
  
42.FIQUE DE OLHO NA FREQÜÊNCIA BASAL. Verifique sua freqüência cardíaca ao 
acordar: se ela estiver dez ou mais batimentos por minuto acima da média, pode ser um 
indício de que não se recuperou do treino anterior. Para medir a freqüência, utilize os dedos 
indicador e médio -não use o polegar, pois há pulsação e isso confunde a medição –, 
pressione a artéria radial no lado interno do pulso, ou na traquéia no pescoço. 
  
43.NUNCA FAÇA TRABALHO MUSCULAR APÓS A CORRIDA. Depois de correr, os 
músculos estão precisando de descanso. Agende suas sessões de trabalho muscular em dias 
alternados com a corrida, ou no início do dia, se correr à noite. 
  
44.GANHE EQUILÍBRIO MELHORANDO A PROPRIOCEPÇÃO. Treine a propriocepção, 
que é a capacidade de traduzir as deformações mecânicas do ambiente e modular respostas 
adaptadas, que conferem equilíbrio e harmonia ao movimento e ajudam a prevenir lesões, 
mesmo em superfícies irregulares. Séries de saltos com giros de 180º, com os olhos 
vendados, de agachamentos unilaterais e de ultrapassagem de obstáculos podem ajudá-lo a 
melhorar sua propriocepção. Faça os exercícios descalço. 
  
45.REAPROVEITE A ENERGIA DO IMPACTO COM A PLIOMETRIA. Condicione seus 
músculos a reaproveitar ao máximo a energia utilizada e gerada na corrida, transformando o 
impacto em impulsão. Isso é conseguido com os treinos de pliometria, que utilizam o reflexo 
de alongamento para produzir uma reação explosiva. 
  
46.ALONGUE NA HORA CERTA. Alongar músculos desaquecidos pode trazer problemas. 
Trote levemente e faça alguns exercícios para as articulações antes de alongar. Não comece a 
alongar imediatamente após o fim dos treinos, trote e caminhe durante alguns minutos antes 
de começar a se alongar. 
  
47.EVOLUA GRADUALMENTE NO ALONGAMENTO. Não exagere no alongamento, pois 
pode estirar as fibras. A condição geral melhora gradualmente. Faça de duas a quatro 



repetições curtas, de cinco a dez segundos de cada posição. 
  
48.EM DIAS FRIOS, O AQUECIMENTO DEVE SER MAIS LONGO. Em dias frios o 
aquecimento, que normalmente dura de quatro a seis minutos, tem que ser um pouco mais 
longo, podendo durar até doze minutos, dependendo da temperatura. Se puder, utilize um 
casaco durante o aquecimento, mas, depois de aquecido, corra sem ele, substituindo-o por 
uma camisa de manga longa.  
  
49.VALORIZE AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO. Existem atividades que auxiliam o 
processo de recuperação, seja por atuarem diretamente sobre os músculos sobrecarregados, 
como as massagens, ou por auxiliarem no processo de baixar a tensão e o estresse, como tai 
chi chuan, acupuntura e yoga. Mas cuidado! Não inicie nenhuma destas atividades na semana 
que antecede uma prova, pois, por não estar acostumado, pode não se adaptar muito bem a 
alguma delas e ter problemas para correr a prova. 
  
50.DURMA SETE HORAS POR NOITE. Não há uma medida universal, mas dificilmente o 
seu corpo se recupera dos desgastes com menos do que isso. Mas quantidade não é tudo, 
elimine perturbações para atingir um sono mais profundo e regenerativo. 
  
  
:: EQUIPAMENTOS 
  
51.NÃO “BATIZE” UM TÊNIS NOVO NA CORRIDA. Compre o par de tênis que vai utilizar 
em uma prova pelo menos três semanas antes do evento, para poder se acostumar ao 
calçado e não ter problemas de aperto, desconforto ou lasseamento excessivo durante a 
corrida. Ande alguns dias com ele, depois faça algumas sessões de treinamento para, só 
então, colocálo para ser usado nas provas. 
  
52.TRILHAS PODEM QUEBRAR A MONOTONIA. Quando for realizar um treino de média 
intensidade e em grupo, uma opção para quebrar a monotonia são os treinos em trilhas e os 
off-road, que, além de introduzirem um elemento de aventura, promovem uma variação de 
ritmo na corrida. Mas cuidado! Procure trilhas conhecidas, utilize tênis apropriados e corra à 
luz do dia para não ter acidentes e lesões. 
  
53.INCLINE A ESTEIRA EM 1%. Esteiras são aliadas dos corredores, pois causam menos 
impacto, dão mais estabilidade de ritmo e de movimento e mais segurança. Para minimizar as 
diferenças da corrida na rua, corra com 1% de inclinação para aumentar o esforço, pois elas 
não reproduzem exatamente o mesmo esforço da corrida na rua. 
  
54.FACILITE O MONITORAMENTO DO TREINO COM UM FREQÜENCÍMETRO. 
Monitores cardíacos facilitam o acompanhamento do ritmo dos seus treinos. A vantagem é 
que basta olhar o mostrador para ter a informação imediata, sem precisar parar o treino para 
medir o pulso. Existem várias marcas e modelos, desde os mais simples e em conta, mas que 
informam com precisão a freqüência cardíaca, até modelos que medem a distância percorrida 
(GPS) e até mesmo o VO2max. 
  
55.USE ROUPAS LEVES E CONFORTÁVEIS. Use camisetas de nylon, dryfit ou de coolmax, 
que possibilitam secar o suor mais rapidamente e são leves. Evite as de algodão e as 
apertadas. As de algodão são mais pesadas e demoram a secar. As apertadas podem lhe 
causar irritações e assaduras. 
  
56.NO FRIO, AQUEÇA AS MÃOS E A CABEÇA. Utilize luvas, bonés e gorros, pois você 
perde calor pelas extremidades do corpo. Pode usar também calça de lycra e camisa de 
manga longa do mesmo material das camisetas ou um casaco corta-vento. Não use roupas de 
algodão, pois demoram a secar, nem corra com muitas roupas. Moletons devem ser utilizados 
apenas para se aquecer e para vestir imediatamente após os treinos, para evitar resfriados. 
  



57.PROTEJA-SE DO SOL. Não corra em horários em que o sol esteja a pino, prefira correr 
no começo da manhã ou no final da tarde. Se o dia estiver muito quente, mesmo nestes 
horários, utilize boné ou viseira e protetor solar nos braços. 
  
  
:: VIAGEM 
  
58.MANTENHA-SE HIDRATADO NO AVIÃO. O ar-condicionado dos aviões faz o ambiente 
ficar em média 20% mais seco, o que faz as pessoas perder mais água pela pele. Durante o 
vôo, mantenha-se hidratado, bebendo água, sucos, água de coco e isotônicos. 
  
59.LEVE UM AGASALHO NA VIAGEM. Resfriados são comuns em viagens. Procure levar 
um agasalho caso sinta frio no avião ou no ônibus. 
  
60.CAMINHE DURANTE A VIAGEM. Tente não ficar muito tempo sentado. A cada hora, 
levante e caminhe no corredor do avião ou do ônibus para não ter problemas de circulação. 
  
61.CUIDADO COM O FUSO HORÁRIO. Quando a viagem for para outro continente, 
planeje com cuidado a sua adaptação ao fuso horário. Verifique a diferença em relação ao 
horário da cidade onde mora para começar a se preparar antes mesmo de viajar. Assim, se 
for para a Europa, comece a dormir e a acordar duas horas mais cedo pelo menos dez dias 
antes para ter menos diferença para se adaptar quando viajar. Como regra geral, até duas 
horas de diferença não causam alterações significativas, mas a partir de três horas já é 
necessária uma adaptação de pelo menos 48 horas, período que aumenta com o aumento da 
diferença de fuso. 
  
62.VIAJE COM ANTECEDÊNCIA. Quando for correr em outro estado ou país, planeje a 
viagem para uma semana antes do evento, para ter tempo de se recuperar de desgastes e 
mal-estares. Se não for possível, viaje o quanto antes e se concentre nas atividades de 
recuperação. Durma um pouco mais antes de viajar e depois que chegar ao local da prova. 
Evite exageros e exposição excessiva ao frio e ao sol. 
  
63.PLANEJE SUA ALIMENTAÇÃO. Quando for viajar para outro país, verifique a 
alimentação disponível no local, pois a diferença da comida pode causar problemas e 
prejudicar sua participação na prova. 
  
  
:: NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO 
  
64.COMA DURANTE OS TREINOS LONGOS. Para quem corre provas longas, a 
suplementação de carboidratos deve ser uma rotina nos treinos com mais de uma hora (na 
prova, a partir de 40min). Corridas menores não precisam de suplementação nem de dose 
extra de carboidratos. Não adianta nada e pode atrapalhar. Não coma alimentos ricos em 
fibras antes de correr, pois estimulam o intestino e você pode sentir algum desconforto. 
  
65.ALIMENTE-SE LOGO DEPOIS DE TREINAR. Coma imediatamente após o treino para 
começar a se recuperar. Ingira alimentos fontes de carboidratos de alto índice glicêmico, por 
exemplo pão com geléia, com mel ou goiabada. 
  
66.A MAIOR PARTE DA DIETA DEVE SER COMPOSTA DE CARBOIDRATOS. A dieta 
cotidiana dos corredores tem de ter entre 60% e 65% do volume calórico concentrado em 
carboidratos. Se for disputar provas longas, tem de fazer um estoque extra de glicogênio 
aumentando esta participação para 70% a 75% da dieta. 
  
67.GORDURAS E PROTEÍNAS NA DOSE CORRETA. A participação das proteínas na dieta 
cotidiana do corredor tem de ser entre 15% e 20% do total do volume calórico, ou de 1,3g a 
1,7g por quilo de massa corporal. As proteínas servem para manter a produção dos tecidos e 



auxiliar no processo de recuperação do organismo. A gordura deve compor entre 10% e 15% 
do volume calórico e, ingerida nas quantidades corretas, é uma importante fonte de energia e 
também participa da regeneração do tecido muscular. 
  
68.MINERAIS E VITAMINAS SÃO ESSENCIAIS. Mesmo sem prover energia para o 
corpo, os minerais e as vitaminas entram nos processos químicos para a correta utilização dos 
outros nutrientes, por isso são imprescindíveis. Suplementos vitamínicos podem ser utilizados, 
mas na dosagem diária correta. 
  
69.NÃO EXAGERE NOS ISOTÔNICOS, NEM NA ÁGUA. A composição dos isotônicos 
favorece a hidratação, pois contém carboidratos numa concentração que facilita a absorção 
intestinal, mas ele tem que ser utilizado de forma adequada para não sobrecarregar os rins 
com excesso de minerais. Por outro lado, não se pode ingerir água sem a correta ingestão de 
sais, principalmente sódio, cuja falta causa hiponatremia, mal raro, mas perigoso. Beber só 
água ou água em excesso também pode diminuir a concentração de sódio no organismo. 
Alterne água e isotônicos. 
  
70.ACERTE O HORÁRIO DA ALIMENTAÇÃO E DOS TREINOS. Não corra em jejum, faça 
pequenas refeições e não fique mais de três horas sem comer. Quando realizar uma refeição 
grande, espere pelo menos 1h30min para iniciar a corrida; já com um pequeno lanche, o 
prazo é de 40min. Para quem corre à noite, é indicado jantar logo após o treino, para 
completar pelo menos duas horas antes de se deitar. Neste caso, evite consumir gordura, 
porque a digestão é mais lenta. Para quem corre de manhã, alimente-se bem no dia anterior, 
para não sentir fome no treino. 
  
71.NÃO UTILIZE SUPLEMENTOS SEM ORIENTAÇÃO. Se tiver interesse em utilizar 
suplementos mais complexos, como BCAA ou creatina, consulte o nutricionista, que poderá 
prescrever uma dieta adequada às suas necessidades e sem riscos. Evite também as dietas 
da moda. Elas não levam em consideração o equilíbrio entre os grupos de alimentos e podem 
prejudicar sua saúde. 
  
72.BEBIDAS ALCOÓLICAS DESIDRATAM. Com a ingestão de álcool, a diurese é 
estimulada, o que causa perda excessiva de água. Evite excessos e, quando ingerir bebidas 
alcoólicas, beba água. Evite bebidas alcoólicas antes dos dias de treinos de alta intensidade, 
de longos e de provas. 
  
  
:: COMPORTAMENTO 
  
73.EVITE CORRER COM SEU CÃO. Correr com o cachorro pode ser uma boa oportunidade 
de variar o treino, mas evite esta prática. Mesmo que seu cachorro seja bem adestrado, há o 
risco de outros animais encrencarem com ele na rua e causarem problemas. Os treinos longos 
também podem prejudicar a saúde do cão. 
  
74.DIVIRTA-SE CORRENDO. O treino deve ser prazeroso, se não, há algo errado. A 
melhora da forma é apenas o resultado do processo. Seja criativo para quebrar a monotonia 
dos treinos, variando os locais de treino, treinando em grupo uma vez por semana e 
estabelecendo prêmios para si mesmo quando completar uma boa semana de treinos. 
  
75.BUSQUE INFORMAÇÕES. Você pode ter um técnico permanente para acompanhá-lo, 
ou obter orientação inicial para definir o treinamento e depois seguir sozinho ou ainda montar 
seus próprios treinos. Em qualquer um dos casos, no entanto, informe-se lendo livros, 
revistas e portais na internet para entender os benefícios do treino, avaliá-lo e torná-lo mais 
seguro e eficiente. 
  
76.CUIDADO COM O VOLUME DO SOM. Além de prejudicar a audição, ouvir música muito 
alta nos treinos coloca em risco sua segurança, pois lhe impede de escutar sons que podem 



indicar perigo. É melhor não escutar música nas corridas na rua, mas, se não conseguir correr 
sem os fones, corra na esteira. 
  
77.CORRA NA CONTRAMÃO. Corra na direção contrária à dos carros, para poder ter o 
tráfego no seu campo de visão e garantir a antecipação de situações de risco. 
  
78.EVITE A POLUIÇÃO. Evite correr em ruas movimentadas e em horários de pico, com 
muitos veículos poluindo o ar. Prefira correr de manhã, quando o ar apresenta menos 
poluentes; à noite, o ar está mais poluído e seco. Se o ar estiver muito desfavorável, treine 
na academia. 
  
79.NÃO HÁ IDADE PARA COMEÇAR. A corrida é um exercício composto de movimentos 
naturais e é bem assimilada mesmo por pessoas sedentárias durante muitos anos, 
requerendo apenas a adaptação do volume e da carga para cada caso. Pessoas com mais de 
40 anos têm de dar atenção aos exercícios de força, pois, a partir dessa idade começa um 
processo de perda de massa muscular, que pode prejudicar a corrida. 
  
  
:: MOTIVAÇÃO E CONCENTRAÇÃO 
  
80.PROMOVA UMA MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA. Não adianta sair correndo e manter 
outras práticas contraditórias, como fumar, alimentar-se de maneira errada e dormir pouco. 
Utilize a corrida como vetor desta mudança. 
  
81.NÃO TORNE O TREINO UM FATOR DE ESTRESSE.  Desenvolva o hábito de corrida. 
Procure correr sempre no mesmo horário para seu corpo ter mais facilidade em assimilar os 
treinos. No início, escolha um horário que tenha disponibilidade, para o treino ser um 
elemento de relaxamento mental e não parecer uma obrigação chata ou mais um fator de 
estresse em sua vida. 
  
82.TENHA UM PLANO DE LONGO PRAZO. Suas planilhas podem ser alteradas, afinal 
muitos imprevistos acontecem, mas tenha clara sua meta de longo prazo para poder avaliar 
sua evolução. Estabeleça um foco preciso, que pode ser completar uma prova ou perder 
determinado peso em certo período, por exemplo. Correr sem um objetivo claro pode minar 
seu entusiasmo. 
  
83.EVOLUA PASSO A PASSO. Elabore uma série de objetivos intermediários relativamente 
fáceis de se realizar. Ao ultrapassar cada etapa, terá estímulo para completar a próxima. 
  
84.BOTE O PÉ PARA FORA DE CASA. Force-se a sair de casa para treinar. Quando estiver 
lá fora, a vontade de correr fala mais alto.  
  
85.AUMENTE SUA CONCENTRAÇÃO. Algumas técnicas podem ajudá-lo a aumentar a 
concentração para cumprir seus treinos. Coloque uma bola de tênis sobre a televisão e tente 
se concentrar em sua imagem durante 2 ou 3 minutos, primeiro com a televisão desligada, 
depois com a imagem ligada e o som desligado e, em seguida, com imagem e o som ligados. 
Isso pode ajudá-lo a aumentar a concentração para visualizar o cumprimento de sua meta 
com sucesso. 
  
86.SUPERE DIFICULDADES DURANTE AS PROVAS. Utilize técnicas mentais para superar 
dificuldades durante as provas ou durante treinos duros. A mais indicada é a técnica 
associativa, que consiste em se concentrar na dificuldade e buscar na experiência pessoal e 
nos estímulos próprios relacionados à preparação elementos para vencer a dor e o desprazer. 
Há também a técnica dissociativa, que pode ajudar dependendo da situação, quando o 
desconforto for menor, que consiste em desviar o pensamento, buscando idéias agradáveis 
fora da situação real, como uma viagem prazerosa, um encontro amoroso, entre outros. 
  



87.LEMBRE-SE DE SUAS MELHORES CORRIDAS. Para fazer seus treinos e para se 
concentrar para a prova, lembre-se de suas melhores corridas e do prazer que sentiu com seu 
resultado. Isso ajuda a aumentar sua confiança. Durante a prova, no entanto,  concentre-se 
apenas em sua corrida, para não carregar o peso da comparação. 
  
88.TENHA SUA RESPOSTA NA PONTA DA LÍNGUA. Descubra a resposta para a 
pergunta: “Por que corro?”. E a tenha sempre em mente quando enfrentar dificuldades para 
ir correr, como preguiça ou desmotivação. 
  
89.CORRA PROVAS INTERMEDIÁRIAS. O desafio competitivo das provas pode trazer 
motivação e estímulo e melhorar sua performance na prova principal. Mesmo em um treino 
bastante motivado, não se consegue atingir a mesma performance de uma prova. 
  
  
:: PREVENÇÃO, EXAMES E LESÕES 
  
90.FAÇA EXAMES ANTES DE COMEÇAR A TREINAR. Faça um exame ergoespirométrico 
antes de iniciar seus treinos – ou se ainda não fez e já treina – para verificar as condições do 
aparelho cardiovascular, detectar fatores de risco e definir os limiares de treinamento e a 
faixa exata na qual deve treinar. Caso isso não seja possível, faça um teste ergométrico, que 
avalia a existência de cardiopatia, para diminuir o risco da corrida. Se não há como fazer 
exames ergoespirométricos ou ergométricos, faça, pelo menos, uma avaliação clínica bem 
detalhada. Nela muitos problemas e riscos podem ser detectados. 
  
91.ESTABELEÇA UMA ROTINA DE EXAMES. O atleta enfrenta mais desgaste, com os 
treinamentos. Assim, é indicado estabelecer uma rotina de exames. Para atletas em perfeito 
estado de saúde, que seguem o treinamento com disciplina, podem ser realizados exames a 
cada dois ou três anos e, para atletas que tenham um ou mais fatores de risco, é indicado um 
check-up anual. 
  
92.CUIDE DAS CÃIBRAS. A causa mais comum para cãibras musculares é a perda de sódio 
e líquidos. Se sentir cãibras em um treino ou prova, alongue a região para neutralizar a 
contração. Depois massageie a área, para estimular a corrente sangüínea. Para a 
recuperação, descanso e reidratação com líquidos que contenham eletrólitos, particularmente 
sódio. 
  
93.OUÇA SEU CORPO. Desconfortos e dores podem indicar que algo está errado. Um 
resfriado e uma dor fraca podem ser solucionados com um dia de descanso, mas, se isso não 
ajudar e o mal-estar persistir, procure um especialista. Não tente treinar sem se sentir bem: é 
melhor tirar uns dias antes de se machucar seriamente do que precisar ficar parado mais 
tempo com uma lesão séria. 
  
94.DÊ TEMPO ÀS SUAS ARTICULAÇÕES. As articulações se adaptam aos aumentos de 
carga algumas semanas mais lentamente do que o aparelho cardiovascular e do que os 
músculos. Assim, mesmo que esteja se sentindo “forte” e bem preparado, não aumente a 
carga mais do que o indicado em sua planilha, ou mais de 10% por semana. 
  
95.EVITE O CONCRETO. Evite correr no concreto. Este é o pior piso para suas articulações, 
pois não absorve nenhuma parcela do impacto. Dos pisos duros, o asfalto é o mais indicado, 
mas cuidado com os carros. O correto é utilizar pisos macios, como grama e terra batida, em 
pelo menos uma das sessões de treinos semanais. 
  
96.USE UM CALÇADO DE UM NÚMERO MAIOR. Bolhas, unhas pretas e encravadas 
costumam atormentar os atletas. Com os treinos, ocorre uma vasodilatação e o pé incha um 
pouco causando o aperto se o número for justo. Cortes da unha que deixam pontas também 
podem causar problemas deste tipo. 
  



97.EVITE AS PRINCIPAIS LESÕES. Fascite plantar (dor na sola do pé, próximo ao 
calcanhar), inflamação da canela (periostite tibial), síndrome da banda íleo-tibial, fraturas por 
estresse (microfraturas que tornam o osso frágil) e tendinite no tendão de Aquiles e nos 
tendões de patela podem ser evitados com músculos fortes, aquecidos e alongados, treinos 
na dose certa e piso e tênis adequados. Se tiver estes problemas, compressas com gelo 
ajudam, mas os tratamentos podem envolver também fisioterapia, medicação e repouso, que 
varia de acordo com a extensão de cada lesão. No caso da corrida, poucas lesões são 
traumáticas, mas, dependendo da gravidade, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica. 
  
98.CUIDADO REDOBRADO NO ESCURO. Muito cuidado quando for correr depois de 
anoitecer. Além da segurança do local onde corre, é preciso redobrar a atenção com 
desníveis, buracos e obstáculos que podem passar despercebidos e causar acidentes e lesões. 
  
99.EXISTE GANHO SEM DOR. O atleta não precisa de dor para melhorar sua performance, 
nem nos treinos nem nas provas. Nas provas, no entanto, com o acúmulo do ácido lático e 
com a sobrecarga, pode ocorrer uma dor pontual nos músculos de fadiga, mas que não 
precisa ser uma lesão. Depois do descanso essa dor deve passar e não voltar. 
  
100.DORES NO PEITO, ESTÔMAGO OU BRAÇO PRECISAM DE ATENÇÃO. Dores no 
peito, estômago ou no braço podem ser sintomas de problemas de circulação e apresentam 
probabilidade de serem sinais de doenças coronarianas e infarto. Pode existir a dor típica, no 
meio do peito, de curta duração, com sudorese excessiva, o que facilita o diagnóstico, mas o 
problema pode apresentar-se de maneira não típica, como uma dor no estômago ou no 
braço. Identificando qualquer dor deste tipo, ainda mais se apresentar outros fatores de risco, 
procure um especialista. 

 

Os poderes do Óleo de Linhaça  

Os alimentos são os veículos dos nutrientes que fornecem ao organismo a matéria-prima para o seu equilíbrio e 
funcionamento. Existe uma classe de nutrientes que possuem ações especiais sobre as células, tecidos e 
órgãos, que são os nutracêuticos. Eles agem estimulando a função destas estruturas, muito semelhante a uma 
ação “farmacológica”. Ainda com relação aos alimentos, diz-se que de uma maneira ideal deve-se comer “sol”, 
isto é, ingerir os nutrientes provenientes da fotossíntese, ou seja, comer as plantas que realizaram a 
fotossíntese, ou então, comer a carne do animal que ingeriu estas plantas com todos os seus nutrientes, isto 
porque o organismo, ao longo de sua evolução, se adaptou a estas condições.  
Os óleos vegetais atendem muito bem a estas recomendações. A linhaça é uma planta linum usiotatissimum, 
que é utilizada quase na sua totalidade. Do caule retira-se as fibras para fazer o linho, tecido nobre usado para 
confeccionar roupas. Das sementes, por sua vez, extrai-se o óleo, que é utilizado nas indústrias de tintas e 
resinas. Contudo, além destas aplicações, o óleo de linhaça é usado como um nutracêutico, por ser rico em 
ácidos linolêicos, conhecidos como Ômega 3. As sementes da linhaça são utilizadas como complemento 
alimentar, sendo adicionadas a massas, pães, bolos e cereais. As sementes podem ser usadas, ainda, como 
laxativas.  
O óleo de linhaça é extraído de suas sementes por compressão a frio, fato que preserva suas propriedades 
nutritivas. Os gregos e romanos fazem uso da linhaça como alimento. Thomaz Alves Edson disse: Teu alimento, 
teu remédio”. Claro que não pode ser tomado ao “pé da letra” porque os remédios medicamentosos são de 
suma importância para a saúde e para salvar vidas. No entanto, a alimentação adequada pode prevenir e até 
mesmo curar determinadas doenças.  
O óleo de linhaça é rico, como se disse, em Ômega 3 e fitoestrógeno. O Ômega 3 promove uma ação protetora 
para o coração e vasos sangüíneos. Estudos demonstram que o óleo de linhaça reduz o colesterol total e o mau 
colesterol, conferindo uma proteção cardiovascular. Age ainda como antiinflamatório ao lupus-eritematoso e 
como antialérgico. O óleo de linhaça possui substâncias parecidas como os estrogênios (hormônios femininos) 
somente que de ação mais atenuada, melhorando a absorção de cálcio, prevenindo, por exemplo, a 
osteoporose.  
Paradoxalmente, estes fitoestrógenos parecem ter, também uma ação antiestrogênica, fato este que deve 
conferir uma ação contra os tumores dependentes do estrogênio, prevenindo sobretudo o câncer de mama, 
através de uma ação nutracêutica direta nos receptores dos órgãos alvos. O óleo de linhaça, como já referido, 
exerce ação protetora sobre o sistema cardiovascular pela ação do Ômega 3 e, também, pelo fitoestrógeno que 
faz parte da sua composição, melhorando a elasticidade das artérias, e desta forma a irrigação sangüínea.  
O óleo de linhaça possui ademais ação antioxidante contra os radicais livres, que quando em excesso, 
provocam doenças crônico degenerativas e envelhecimento precoce. Como se vê, trata-se de importante aliado 
na suplementação alimentar, ajudando a promover o equilíbrio orgânico. Como pode-se observar, o óleo de 
linhaça é um importante nutracêutico, que quando bem indicado, pode ser de grande valia para a sua saúde. 



Corte os excessos 
Artigo sobre Massa Muscular  

 
Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
A sensação de bem-estar durante e após uma corrida é tamanha que às vezes dá vontade de 
fazer mais, mais e mais... Em alguns dias, a corrida está tão boa que dá para dar uma 
“esticada” no treino longo de 20km e fazer 25km, ou dar cinco tiros em vez dos três que 
estavam programados. Afinal, treinando mais você só tem a ganhar, certo? Errado. O 
treinamento para a corrida segue princípios básicos que envolvem fazer tipos de treinos 
diferentes durante a semana, descansar e, principalmente, não sair “acabado” todos os dias.  
Ou seja, nem sempre é para chegar ao limite, muito menos para ultrapassá-lo com 
freqüência. Pode parecer precaução demais, mas não é: os excessos levam à queda de 
rendimento, a lesões ou ao temido overtraining. Para facilitar que você identifique seus 
eventuais erros, dividimos os exageros em quatro categorias. 
  
Excessos de volume de treino 
Não importa se você segue uma planilha feita por um técnico, por você mesmo ou alguma 
sugerida em uma revista especializada: você não terá benefícios se correr mais que o 
planejado para um treino. E, pior, provavelmente vai desenvolver alguma lesão, como 
inflamações e fraturas. 
  
:: Correr a mais: existem aqueles corredores que fazem sempre o dobro da planilha, aqueles 
que aumentam alguns quilômetros do treino longo “só para garantir” e outros que, “estando 
num dia bom”, resolvem continuar mesmo depois de encerrado o que a planilha - ou a 
intenção inicial - determina. “A pessoa precisa entender que um treino não é isolado, existe 
um planejamento. É necessário obedecer ao volume indicado neste treino para que não fique 
desproporcional aos outros da semana. Í Sem contar que, se a pessoa correr a mais hoje, não 
consegue fazer a progressão de volume na semana seguinte”,  destaca Fábio Rosa, 
coordenador técnico da MPR Assessoria Esportiva e pós-graduado pelo Centro de Alto 
Rendimento de Barcelona.  
  
:: Aumentar o aquecimento ou o desaquecimento: geralmente os treinos de corrida começam 
com um aquecimento (um trote leve) de cinco a dez minutos. “É comum o corredor achar que 
o treino está muito pequeno e fazer meia hora de aquecimento”, conta Fábio Rosa. “Há 
pessoas que correm até o local do treino, fazem um treino longo e ainda voltam pra casa 
correndo”, exemplifica Luis Tavares, diretor técnico da equipe de corrida Tavares, pós-
graduado em treinamento esportivo pela FMU. 
  
 “O aquecimento tem uma função fisiológica: quando começa o exercício, o corpo precisa 
desse tempo para fornecer oxigênio em quantidade adequada para a corrida.Í Se partir em 
intensidade muito alta, vai ter um déficit de oxigênio e se cansar mais rápido”, explica 
Antonio Sergio Tebexreni, médico cardiologista, especializado em fisiologia do exercício, 
professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e médico do Laboratório Fleury. 
“Por outro lado, Í prolongar essa fase inicial é bobagem - você estará treinando abaixo do 
limiar que deveria e não terá melhora nenhuma de condicionamento”, alerta.  
  
:: Correr em apenas um tipo de terreno: Ífazer todos os treinos em asfalto prejudica as 
articulações e os músculos, porque superfícies muito duras geram um impacto de até 2,5 
vezes o seu peso durante a corrida. O ideal é fazer cerca de 30% da quilometragem semanal 
em solos de terra batida ou grama.  
  
Excessos de intensidade 
Um princípio básico de fisiologia: quanto mais alta sua freqüência cardíaca (FC) durante o 
exercício, mais energia você gasta e mais riscos você corre. “Quando o corredor faz treinos de 
intensidade - em que sai da zona de conforto (exercício aeróbio) e trabalha também de forma 



anaeróbia - tem que respeitar alguns limites de duração e de intensidade”, diz Tebexreni.  
  
O padrão ideal de rendimento cardiovascular está entre 60% e 85% da FC máxima (esta 
pode ser medida em um exame ergoespirométrico). Nessa faixa, o exercício é seguro e 
eficiente.  
  
É possível aplicar uma sobrecarga maior - desde que por um tempo limitado - nos treinos de 
intensidade (tiros, intervalados). O limite, nesse caso, é o segundo limiar, que chega às vezes 
até 95% da FCmáx, mas sempre com cautela. “Nesse ponto ou acima, o coração bate mais 
rápido e não tem tempo de encher de sangue e esvaziar adequadamente”, explica Tebexreni. 
Í Ele alerta que, caso a pessoa tenha algum problema na artéria coronária - aquela que irriga 
o próprio coração -, o músculo cardíaco não vai receber sangue suficiente para manter as 
contrações. Isso pode levar a uma arritmia, parada cardíaca ou a um enfarto. “Muitos 
pacientes descobrem problemas cardíacos ocultos quando forçam demais a intensidade do 
exercício”, conta o cardiologista. 
  
Outros problemas relacionados ao excesso de intensidade são fadiga muscular e lesões, como 
distensões e rupturas (veja tabela). Abaixo os exageros mais comuns de intensidade. 
  
::  Correr com FC mais alta que a programada: ocorre tanto nos treinos longos quanto nos de 
intensidade. A pessoa acha que, forçando um pouco mais, terá condicionamento mais rápido, 
o que não é verdade. “Se ela correr acima da FC estipulada, não terá nenhum benefício na 
prática”, afirma Tebexreni. Í Ainda, a recuperação do organismo após o exercício será mais 
lenta. 
  
:: Correr mais tempo que o programado em FC alta: um caso comum é o treino intervalado. 
O corredor deveria fazer, por exemplo, 2min fortes, 2min fracos. Mas, como demora para 
acelerar, acaba fazendo 2min30s fortes e 2min fracos. “Já não é o mesmo treino”, alerta 
Fábio. Manter a FC alta por períodos longos também não traz benefícios e, pior, pode levar a 
um desarranjo metabólico do organismo. Í Em freqüência alta, o corpo, além de queimar 
gorduras e carboidratos, consome proteínas, o que  prejudica a recuperação dos músculos. 
Mais que isso, o corredor produz energia tanto em processo aeróbio (com uso de oxigênio e 
limpeza do ácido láctico/ carbônico na expiração) como em processo anaeróbio (sem oxigênio 
nem limpeza). Quando há mais ácido carbônico no sangue, o cérebro ordena que o pulmão 
trabalhe mais e a pessoa fica ofegante. “Chega um ponto em que é impossível eliminar tanto 
ácido (na forma de gás carbônico) e a pessoa vai pregar”, conta o cardiologista. 
  
:: Dar mais tiros que o necessário: também não traz benefícios e desrespeita a progressão de 
treinos da semana seguinte.  
  
:: Fazer o tiro em velocidade maior que a pedida: “há treinos em que se estabelece que o 
atleta deve fazer tiros de 400m em 1min30s. O corredor acha que está bem e faz em 
1min20s. Ele não está treinando o ritmo que vai fazer na prova, não adianta”, alerta Tavares. 
Í “Em longo prazo, isso leva à fadiga muscular ou a lesões”, diz Celso Gomes, ortopedista 
especializado em esportes pela USP, diretor do Sports Medicine e Laboratório do Pé (RS). 
  
:: Chegar sempre ao limite: querer sentir as pernas queimarem, “o coração na garganta”: 
nem todos os treinos são feitos para a pessoa atingir seu limite físico. “A maioria, inclusive, 
deve ser confortável”, afirma Tebexreni. “As pessoas, infelizmente, ainda têm a sensação de 
que o treino foi bom quando estão cansadas, doloridas. Não é nada disso”, afirma Fábio 
Rosa. Í “E não ache que você está se superando só porque seu coração está batendo demais. 
Você não tem benefícios e ainda está se colocando em risco”, alerta o médico. 
  
:: Repetir o treino de intensidade no mesmo dia: alguns acham que não foram bem no treino 
que fizeram pela manhã e resolvem repeti-lo à tarde. Í“Se você não respeitar o tempo de 
recuperação do corpo (de 48h a 72h para treino de intensidade), não terá benefícios e pode 
se machucar”, diz Celso Gomes. 



  
:: Correr com muito calor: “já ouvi pessoas dizerem que treinam sob sol forte para ficarem 
mais condicionadas”, diz Fábio. “Esses treinos só são válidos caso a pessoa vá competir no 
calor. Mesmo assim, são poucos, em um período específico antes da prova”, completa. Í “Sob 
o sol, o corredor perde mais líquido, desidrata mais e não tem benefícios de condicionamento. 
É o mesmo que correr com saco plástico amarrado na cintura pensando que vai emagrecer na 
barriga. Só vai perder água”, diz Tebexreni.  
  
Excessos de forma 
Existe uma forma correta de executar as passadas e movimentar o corpo durante a corrida. 
Ela respeita critérios pessoais (flexibilidade, força, peso etc) e padrões físicos de eficiência de 
movimento, chamados de biomecânica da corrida. Para adequar a forma, reserve 15 minutos, 
duas vezes por semana, para os exercícios educativos. Os mais básicos são: elevação 
alternada dos joelhos, flexão de pernas e levantar os calcanhares alternadamente em direção 
aos glúteos. Além disso, preste atenção aos movimentos que você faz durante a corrida. Veja 
os exageros mais comuns. 
  
:: Dar passadas largas demais: “alguns corredores tentam aumentar a passada porque vêem 
um atleta profissional ou mesmo um amigo com passadas maiores e acabam forçando demais 
a musculatura da perna para correr”, afirma Fábio. O tamanho da passada é muito individual 
e depende do tamanho das pernas, da flexibilidade e da força dos músculos da pessoa, mas 
alguns parâmetros ajudam a detectar se você está exagerando: o movimento tem que ser o 
mais natural possível; você não pode sentir que está saltando; o passo não deve ser largo a 
ponto de obrigá-lo a tocar com a ponta do calcanhar primeiro no chão (o calcanhar deve 
apoiar inteiro logo no primeiro contato com o solo). 
  
:: Correr na ponta do pé: “há casos de pisadas completamente erradas, em que o corredor 
inicia o movimento com a ponta dos pés”, conta Tavares. 
  
:: Movimentar os braços de forma errada: “muitos pensam que corrida é só pernas e 
negligenciam os braços. Os erros mais comuns são braços encolhidos, caídos, parados e 
tensos”, afirma Tavares. Í A postura inadequada acarreta dores nos ombros, no braço e no 
pescoço (leia a reportagem na página 36).  
  
:: Respirar apenas pelo nariz: “já vi alunos mal conseguirem correr porque pensam que 
devem inspirar o ar apenas pelo nariz”, conta Tavares. “É uma bobagem. Conforme você 
aumenta a intensidade do exercício, precisa de mais oxigênio. O volume de ar que passa pelo 
nariz não é suficiente, então pode - e deve - inspirar pela boca”, afirma Tebexreni. 
  
Excessos de planejamento 
Treinar corrida não é apenas colocar o tênis, começar as passadas e desligar do mundo. O 
esporte exige um planejamento que envolve, em uma mesma semana, treinos longos, de 
intensidade, regenerativos e dias de descanso. “Um plano básico na semana seria: segunda - 
intensidade moderada; quarta - intensidade alta; sexta - um regenerativo (fraco); sábado - 
leve com longa duração”, exemplifica Fábio. Ainda, de uma semana para a outra os treinos 
podem ter uma progressão de 5% a 10% no volume e na intensidade. É comum, porém, ver 
corredores que correm todos os dias ou não variam o tipo de treino, por exemplo. “Na melhor 
das hipóteses, isso apenas compromete a evolução da performance. Na pior, causa lesões ou 
overtraining”, afirma Tebexreni.  
  
:: Sempre a mesma distância e intensidade. “O organismo se adapta àquele exercício”, alerta 
Fábio Rosa. “O corpo precisa de estímulos novos todos os dias.”, completa. Í Uma pessoa que 
faz quatro treinos na semana, com 6km, 10km, 12km e 8km, está mais condicionada que 
quem corre sempre 10km. 
  
:: Correr todos os dias/ não descansar: Í o descanso faz parte do treinamento, porque é 
fundamental para que o corpo reponha os estoques de glicogênio muscular, regenere as 



microfraturas e assimile as melhorias de condicionamento.  
  
:: Não periodizar o treinamento: “Um iniciante deve começar com trotes e caminhadas 
intercalados para não ter uma lesão”, afirma Mariane Spotti, médica especializada em 
exercício pela UFMRJ e da Clinimex (RJ). Corredores experientes que não fazem periodização 
costumam treinar aumentando a intensidade e o volume até a prova. Í Chegarão cansados e 
menos preparados. 
  
:: Dividir o treino longo: se hoje está planejado que você faça um treino de 30km, não 
adianta correr 20km de manhã e 10km à tarde. O treino longo deve ser feito de uma vez só 
justamente para que seu corpo se acostume ao esforço de tantos quilômetros seguidos de 
corrida.  
  
:: Correr apenas, sem complementos: Í exercícios de força e alongamento são complementos 
fundamentais para o corredor, pois diminuem os riscos de lesões e ajudam a recuperar a 
musculatura usada na corrida. Para força, devem ser feitos dois dias de trabalho muscular por 
semana, intercalados aos dias de corrida. Cada seção de musculação deve durar cerca de 
40min. A flexibilidade tem de ser trabalhada com alongamento cerca de 10min antes e depois 
de correr e, se possível, em mais alguma seção exclusiva de alongamento, com 30 minutos, 
por semana. 
  
:: Fazer treino diferente do programado para ter companhia: “Alguns corredores não gostam 
de treinar sozinhos, então acompanham um amigo de nível mais avançado. No fim do treino, 
o amigo está bem e ele está acabado”, exemplifica Tavares. Continue no seu ritmo e na sua 
progressão. Í Submeter seu organismo a uma carga superior à que pode suportar gera de 
fadiga a fraturas por estresse.  
  
:: Pular um treino e fazer dois juntos: “Treino não é acumulativo. Se o atleta falta em um 
treino e depois quer treinar os dois, eu falo: então, amanhã você não almoça e, à noite, você 
janta e também come a refeição do almoço. Será que você agüenta?”, diz Tavares.  
  
:: Correr com dor/ lesionado: a dor é um sinal do corpo de que algum limite foi ultrapassado. 
É o principal indicativo de uma lesão, portanto não insista em correr se estiver com dor. Caso 
o descanso não seja suficiente para resolver o problema, procure um médico. Lesionado, 
procure um especialista que possa resolver seu problema. Í “Se você insistir, pode ficar ainda 
mais tempo parado, já que a lesão se agrava a cada treino”, afirma Celso Gomes (veja o 
quadro).                                                            
  
:: LESÕES DA CORRIDA 
  
Os excessos físicos têm uma conseqüência praticamente imediata: a lesão. “Ao sentir o 
primeiro desconforto, pare de treinar. Não o deixe chegar a estágios mais avançados e muito 
menos ignore a dor. Quanto antes você tratar o problema, mais rápido e melhor será a 
recuperação”, afirma Celso Gomes. O tratamento deve ser acompanhado por profissionais, 
mas, aos primeiros sinais de desconforto, repouso e compressas de gelo são muito bem 
vindos. Abaixo, as lesões mais freqüentes em corredores. 
  
OVERTRAINING  
O overtraining é uma das conseqüências do excesso de  treinamento. “O corredor perde 
rendimento de tanto treinar. Ele  pensa que sua performance caiu por falta de treinos e os 
intensifica ainda mais, piorando o quadro”, alerta Mariane Spotti. Os sintomas: 
:: cansaço para atividades diárias 
:: perda do rendimento e de massa muscular 
:: fadiga muscular - cansaço precoce dos músculos 
:: falta de minerais e vitaminas 
:: desidratação 
:: perda de apetite 



  
Parâmetros de treino 
  
Veja o volume ideal de treino por semana, na época de base,  de acordo com a distância que 
você corre em provas: 
  
                Iniciantes          Intermediários           Avançados 
5km             20km                      30km                         40km 
10km           30km                      40km                         50km 
21km           35km                      45km                         55km 
42km           60km                      60km                         60km 

 
ÓXIDO NÍTRICO 

  
Óxido nítrico (NO), foi criado com a mais alta tecnologia, sendo diferenciado no 
ramo dos suplementos por desenvolver um processo chamado hemodilatação, que 
passa a ter uma função especifica de aumentar o calibre das veias, facilitando o 
transporte do sangue para a célula muscular. Através desse transporte sangüíneo é 
possível otimizar ganhos consideráveis, pois é a corrente sangüínea que faz o 
transporte de ‘’nutrientes’’ como: oxigênio, glicose, entre outros para que possam 
formar a fibra muscular. 
  

LIGAÇÃO ARGININA-ÓXIDO NÍTRICO (NO) 
  

A L-Arginina é precursora na gênese do óxido nítrico, a L-Arginina, tem uma função 
de melhorar a capacidade de concentração, diminuir a fadiga, na recuperação 
muscular, entre outros. A partir desse processo de formação do óxido nítrico 
produzido pela L-Arginina é fácil entender pois, o óxido nítrico tem uma função que 
é a de ‘’regular a pressão arterial’’, devido um melhor controle da pressão, quase 
que todos os sistemas funcionam bem. 
  

ÓXIDO NíTRICO (NO) PODE SER COMPARADO COM CREATINA? 
  

Apesar dos dois proporcionarem um bom incremento muscular, o óxido nítrico tem 
um papel de proporcionar maior volume intracelular (dentro da fibra muscular), 
devido maior concentração sangüínea no bombeamento do sangue para o músculo, 
carreando os nutrientes, oxigênio, glicose, entre outros,  até o local especifico. Já a 
creatina tem o papel de captar líquidos para a membrana extracelular, essa 
membrana é a que envolve um conjunto de fibras musculares (membrana 
sarcoplasmática), ou seja, cada um tem um papel diferente no organismo. Sem 
contar que quem leva a creatina para o músculo é a glicose, já quem leva a glicose 
para o músculo é o óxido nítrico (NO).      
  

ALGUNS BENEFÍCIOS DO ÓXIDO NÍTRICO (NO) 
  

Dentre os principais benefícios, pode se destacar o ganho de volume que o músculo 
passa a obter após (6-7) dias de utilização do óxido nítrico, devido a melhor 
circulação da corrente sangüínea, além desse temos também: aumento da força, 
menor fadiga, melhora na contração muscular. 
  

MELHOR TIPO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓXIDO NÍTRICO 
(NO) 

  
Como sua melhor utilização esta diretamente ligada ao bombeamento do sangue 
para as regiões especificas do músculo, o melhor tipo de treinamento seria o 
treinamento por fluxo, como seria isso: deve-se malhar de 3 a 4 exercícios para o 
mesmo grupamento muscular, sem alternar com nenhum outro grupamento, isso 



facilita que o transporte sangüíneo fique localizado em um músculo especifico. 
OBS: lembre-se sempre não é qualquer individuo que estará preparado para fazer 
esse tipo de treinamento, o melhor caminho é procurar a orientação de um 
profissional de Ed. Física antes de mudar seu treino. 
  

MALEFÍCIOS DO ÓXIDO NÍTRICO (NO) 
  

Não foi encontrado no momento nenhum malefício na administração do óxido 
nítrico, somente algumas precauções devem ser tomadas como: não ingerir uma 
quantidade elevada do produto, diabéticos ou grávidas não devem tomar óxido 
nítrico (NO).  Mas atenção: O NO2 NÃO DEVE SER USADO EM CONJUNTO COM 
VASODILATADORES SINTÉTICOS OU MEDICAMENTOS PARA O CORAÇÃO (EX.: 
VIAGRA, ISORDIL, CIALIS, LEVITRA E OUTROS). 
  

  
MELHOR DOSAGEM DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) 

  
Como existem no mercado de suplementos uma série de marcas, o ideal é seguir 
as orientações indicadas pelo fabricante. 
  

  
ORIENTAÇÃO MÉDICA DO ÓXIDO NÍTRICO 

  
Como todo e qualquer suplemento deve-se procurar a orientação de um médico 
especialista, para a utilização desse suplemento.  
  

EXEMPLOS DE ÓXIDO NÍTRICO DO MERCADO 
  
Atualmente no mercado existem várias marcas confiáveis e de renome que 
oferecem o Óxido Nítrico. Você pode conhecer um pouco mais sobre cada um deles: 
  
Nitro NO2 Protein Time Release (900g) - Nitro NO2 da Probiótica é elaborado com 
duas fórmulas exclusivas de proteínas de alto valor biológico (AVB).  
 
Monster Nitro Pack NO2 (44 packs)  - Monster Nitro Pack é composto por fórmulas 
com alto teor de proteínas de AVB como Whey Protein concentrada e hidrolisada, 
além de proteína isolada de soja. Presente no tablete mastigável, proteína com alto 
teor de arginina. 
  
Nitro Active NO2 (160 tabs) - Em março de 2002, Ed byrd introduziu o uso do óxido 
nítrico (NO2). Com isso atletas de alta performance, em academias do mundo 
inteiro, começaram a falar sovre a nova ciência de GANHO MÁXIMO, 
BOMBEAMENTO PERMANENTE, RECUPERAÇÃO FÍSICA TOTAL e FORÇA FUNCIONAL. 
Porém, a melhor notícia veio em junho de 2004, quando resultados do teste clínico 
de 8 semanas, realizado na Universidade Baylor, demonstraram surpreendente 
habilidade do NO2 para elevar a performance atlética, dando aos atletas vantagens 
nunca antes imaginadas.  
 
Verdades e mentiras sobre o peso 
 
A obesidade em geral está ligada a problemas de tireóide? O peso sempre aumenta 
com a idade? O que é mesmo verdade e o que não se deve pensar quando o 
assunto é excesso de peso, um problema que já afeta 40% dos brasileiros adultos. 
O quadro se deve ao sedentarismo e ao aumento do consumo de alimentos 
gordurosos, que são muito calóricos, entre as camadas mais pobres da população. 
As pessoas precisam mudar radicalmente seu hábito alimentar, aumentando a 
ingestão de frutas e verduras e evitando o excesso de alimentos gordurosos. O 



consumo moderado de arroz, feijão, batata (não a frita) e macarrão também é 
indicado porque eles são carboidratos complexos importantes. Além disso, é preciso 
fazer mais atividade física - não apenas na academia.  
 
VERDADADE: As gorduras engordam mais do que as proteínas e os carboidratos.  
 
Cerca de 25% das calorias provenientes do açúcar e dos carboidratos são gastas 
pelo organismo para transformá-los em tecido adiposo. Para fazer o mesmo com os 
alimentos gordurosos, são consumidas apenas 3% das calorias que eles contêm.  
 
MENTIRA: A maior parte dos obesos tem problemas na tireóide.  
 
Os distúrbios tireoidianos são responsáveis por apenas 5% dos casos de obesidade. 
Na maioria das vezes, o problema aparece por causa do excesso de ingestão 
calórica, da dificuldade para queimar gordura ou da facilidade para acumulá-la.  
 
VERDADE: Mulheres com mais de 85 centímetros de abdômen têm mais chance de 
sofrer distúrbios cardiovasculares  
 
Essa medida indica que a gordura se concentra no abdômen, o que favorece o 
aparecimento de distúrbios cardiovasculares.  
 
MENTIRA: Pesar pouco significa ser magro  
 
Nem sempre. Muitas vezes, o indivíduo apresenta baixo peso, mas a porcentagem 
de gordura que ele tem no corpo é alta.  
 
VERDADE: O peso aumenta com a idade  
 
Depois dos 35 anos, ganha-se em média 2 quilos por década. Isso porque a massa 
muscular diminui e, quanto menos músculos, menos calorias o organismo queima 
para funcionar. E com o tempo as pessoas tendem a comer mais e a se exercitar 
menos.  
 
MENTIRA: Todo gordo come muito  
 
Nem sempre. Existem pessoas que não comem demais, mas têm grande facilidade 
para armazenar a gordura 
 
Saiba quais são as funções das vitaminas, o que o excesso e a falta de cada 
uma podem causar e em que alimentos são encontradas. 
 
As vitaminas são um grupo de compostos orgânicos necessários apenas em 
quantidades mínimas na dieta, mas essenciais para reações metabólicas específicas 
do interior da célula e necessárias para o crescimento normal e para a manutenção 
da saúde. Várias delas agem como coenzimas ou como um grupo de enzimas 
responsáveis pela promoção de reações químicas essenciais. 
 
VITAMINA A 
Funções: visão, crescimento, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento e 
manutenção do tecido epitelial (pele), imunidade, reprodução, anti-cancerígeno. 
Fontes: óleo de fígado de peixe, fígado, rim, ovo, leite, óleo de dendê, cenoura, 
couve, espinafre, manteiga. 
Deficiência: cegueira noturna, alterações cutâneas. 
Excesso: dor e fragilidade óssea, hidrocefalia e vômitos em crianças, pele seca 
com fissuras, unhas frágeis, perda de cabelo, gengivite, anorexia, irritabilidade, 
fadiga, hepatomegalia e função hepática anormal, oscite e hipertensão portal. 



 
VITAMINA B1 (ou TIAMINA) Funções: respiração tecidual, metabolismo de 
corboidratos, gorduras e proteínas. 
Fontes: carne de porco, gema de ovo, fígado, coração miúdos, presunto, nozes, 
levedo de cerveja, germe de trigo. 
Deficiência: confusão mental, fraqueza muscular, instabilidade emocional, 
depressão, irritabilidade, perda de apetite, letargia, beri-beri (insuficiência cardíaca 
e manifestações nervosas). 
Excesso: Não conhecido. 
 
VITAMINA B2 (ou RIBOFLAVINA) 
Funções: crescimento, produção de corticosteróides, formação das células 
vermelhas do sangue, gliconeogenese e atividade reguladora das enzimas tiróideas. 
Fontes: leite, ovos, fígado, coração, músculo de boi e aves, hortaliças de folhas 
verdes, levedo de cerveja. 
Deficiência: estomatite angular, lacrimejamento, queimação e coceira nos olhos, 
síndrome uro-genital. 
Excesso: Não conhecido. 
 
VITAMINA B6 (ou PIRIDOXINA) 
Funções: imunidade celular, liberação de glicogênio hepático e muscular, diurético. 
Fontes: fígado, carnes, gema de ovo, cereais, pães integrais, banana, batata, 
frango, abacate. 
Deficiência: anormalidades no sistema nervoso central, retardo mental, 
convulsões, anemia hipocrônica. 
Excesso: insônia. 
 
VITAMINA B12 (ou CIANOCOBALAMINA) 
Funções: metabolismo celular, crescimento. 
Fontes: fígado, coração, mariscos, ostras, gema de ovo, carnes, queijos, peixe, 
camarão, lagosta. 
Deficiência: diminuição do crescimento, anemia e outros disturbios sanguíneos e 
distúrbios no trato gastrointestinal. 
Excesso: interfere na ação farmacológica de drogas anticonvulsivas. 
 
VITAMINA C (ou ÁCIDO ASCÓRBICO) 
Funções: produção e manutenção do colágeno (integridade celular), cicatrização, 
absorção do ferro. 
Fontes: frutas cítricas, hortaliças de folhas verdes, pimentão, tomate, batata. 
Deficiência: fragilidade capilar, hemorragia, escorbuto. 
Excesso: formação de cálculos de urato, cistina e oxalato (+ de 9 g/dia). 
 
VITAMINA D 
Funções: absorção, mobilização e reabsorção de cálcio e fosfato. 
Fontes: leo de fígado de peixe, manteiga, fígado, gema de ovo, leite, salmão, atum 
e luz solar. 
Deficiência: raquitismo, osteomalácia. 
Excesso: calcificação óssea excessiva, cálculos renais, calcificação metastática de 
partes moles (rins e pulmões), hipercalcemia, cefaléia, fraqueza, vômitos, náusea, 
constipação, poliúria, polidipsia. 
 
VITAMINA E 
Funções: antioxidante. 
Fontes: germe de trigo, óleo de milho, sementes de algodão, girassol e soja, 
vegetais de folhas verdes, gema de ovo. 
Deficiência: fragilidade muscular, deposição ceróide no músculo liso, creatinúria, 
hemólise, reabsorção fetal, atrofia testicular, anormalidades embrionárias, distrofia 



muscular, encefalomalácia e necrose hepática. 
Excesso: efeito anticoagulante e prolongamento do tempo de coagulação 
sangüínea. 
 
VITAMINA K 
Funções: processo de coagulação sangüínea. 
Fontes: vegetais de folhas verdes, fígado, leite, nabo, iogurte, gema de ovo. 
Deficiência: hemorragia. 
Excesso: anemia hemolítica, hernicterus em crianças. 
 
VITAMINA PP (ou NIACINA) 
Funções: componente de coenzimas relacionadas às enzimas respiratórias e 
vasodilatadoras. 
Fontes: fígado, carnes, peixes, trigo integral, amendoim. 
Deficiência: fraqueza muscular, anorexia, indigestão, pelagra, estomatite angular, 
língua vermelha, lesões dematológicas, perturbações mentais. 
Excesso: formigamento e enrubecimento da pele, sensação de latejamento na 
cabeça. 
 
ÁCIDO FÓLICO 
Funções: divisão celular e transmissão de traços hereditários, formação e 
maturação dos eritrócitos e leucócitos. 
Fontes: espinafre, vegetais de folhas verdes, fígado, levedo de cerveja, cenoura, 
gema de ovo. 
Deficiência: diminuição do crescimento, anemia megaloblástica e outros distúrbios 
sangüíneos, glossites e distúrbios no trato gastrointestinal. 
Excesso: interfere na ação farmacológica de drogas anticonvulsivas. 
 
ÁCIDO PANTOTÊNICO 
Funções: essencial para a digestão de carboidratos, gorduras e proteínas. 
Fontes: presente em todos os vegetais e animais. As melhores fontes são ovos, 
fígado e salmão. 
Deficiência: dermatites, sensação de queimação, perda de apetite, náusea, 
indigestão, estresse. 
Excesso: não se conhecem efeitos tóxicos sérios, mas a ingestão de grandes 
quantidades pode causar diarréia. 
 
CARBOIDRATOS A palavra carboidrato é o termo utilizado em nutrição para 
designar as substâncias mais comumente chamadas de “amidos” ou “açucares”. 
Precisamos ingerir determinada quantidade de carboidratos porque eles fornecem 
calorias ou energia para o organismo. Existem três tipos básicos de carboidratos: 
os complexos, os refinados e os simples. Os carboidratos complexos ou integrais 
são os que devemos ingerir para ter boa saúde. Eles possuem teor de gordura 
relativamente baixo e ao mesmo tempo são ricos em vitaminas, minerais e fibras. 
São exemplos de carboidratos complexos os alimentos ricos em amido, tais como 
as batatas, bata doce, milho, macarrão, arroz integral, feijão, ervilhas e lentilhas. 
Carboidratos refinados incluem os pães brancos, arroz branco, biscoitos, tortas, 
bolos e a maioria das sobremesas assadas. De maneira geral é melhor evitar esses 
tipos de carboidratos porque eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes 
essenciais. Os carboidratos simples também são conhecidos como “açucares”. É 
saudável ingerir alguns desses carboidratos, tais como os encontrados em frutas 
frescas ou em pequenas quantidades de sucos de frutas. Outros carboidratos 
simples devem ser evitados durante um programa de redução de peso. Exemplos 
são: o açúcar branco, o açúcar mascavo, xaropes à base de milho, mel, melados, 
geléias e compotas. E muito fácil ingerir quantidades excessivas de carboidratos 
refinados e simples. Como a soma total de calorias é um elemento importante para 
quem está seguindo um programa de redução de peso, recomendamos a ingestão 



limitada desses tipos de alimentos. Coma diariamente os alimentos indicados na 
seção “sinal verde”, limite a ingestão de alimentos indicados na seção “sinal 
amarelo” a 1 ou 2 vezes por semana e, evite ao máximo os alimentos indicados na 
seção “sinal vermelho”.  
 

Suplementos Ideais 
No momento da escolha do tipo de suplemento deve-se levar em consideração: o 
objetivo a alcançar e o tipo de atividade física. Atletas com grande desgaste 
físico, como maratonistas e triatletas necessitam de um aporte de calorias e 
proteínas devido ao desgaste físico e muscular. Para estes casos a utilização de 
energéticos, hipercalóricos e de protéicos são de grande utilidade. Atletas 
iniciantes podem usar hipercalóricos, menos densos, como Gainers 1000 e ir 
passando para outros mais calóricos conforme o progresso físico. Levantadores 
de peso, basistas (powerlifting), arremessadores, corredores de curtas distâncias, 
saltadores, lutadores e jogadores necessitam de suplementos protéicos, 
principalmente a base de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) e repositores 
energéticos. O fisiculturista no período de base (off season) requer maior aporte 
calórico e protéico, e para isso a utilização de hipercalóricos (Strength Bulls e 
Muscles Fuel 2400) e protéicos são de grande importância para melhora do 
desempenho. Não podemos esquecer, porém, que para uma escolha do 
suplemento que melhor se adapta ao seu caso é importante orientar-se com um 
profissional nutricionista.  

 
O suco de clorofila 
 
O suco de clorofila é a grande novidade em matéria de sucos naturais, considerada 
por muitos pesquisadores como a fonte de nutrição mais balanceada do planeta. 
Seus 103 nutrientes, entre vitaminas, proteínas e sais minerais trazem benefícios 
indiscutíveis. O trigo contém mais vitamina A do que uma cenoura, possui vitamina 
E (ajuda na prevenção de radicais livres, elementos responsáveis pelo 
envelhecimento) além de conter todo complexo B (favorece a regeneração celular). 
No broto de trigo encontram-se alguns minerais importantes como o Magnésio 
(alivia o stress) e o Potássio (tonifica os músculos e enrijece a pele). O consumo 
destes nutrientes vitais melhora sua disposição porque ajudam a repor energia. 
Descoberto pelos engenheiros bioorgânicos, o suco de clorofila é um milagre 
natural. Beber um copo por dia equivale suprir toda a carência de alimentos verdes 
que um ser humano precisa.  
 
A maior parte dos alimentos industrializados é pobre em elementos bioorgânicos e 
não contribui em nada para o organismo. Ao contrário, geram mais oxidação e 
envelhecimento precoce, resultando em ausência de tônus, baixa energia, cabelos 
brancos, pele ressecada e aspecto cansado. Imagine nosso organismo como uma 
máquina e os alimentos como o combustível necessário para fazer esta máquina 
funcionar. O suco de clorofila serve como um aditivo que vai permitir o melhor 
funcionamento da máquina humana, desarmando e carregando o material tóxico 
para fora das células. Segundo pesquisas americanas a clorofila combate o 
crescimento de tumores, principalmente os pulmonares. Atua sobre glândulas 
endócrinas, evitando os tumores linfáticos e enriquecendo o sangue, além de 
liberar as artérias entupidas. O poderoso suco vem sendo utilizado também como 
tratamento alternativo para o câncer devido à presença da raríssima vitamina B-17 
em sua composição.  
 
Mais importante do que suas propriedades de cura e regeneração, o suco de 
clorofila é uma ferramenta indispensável para a manutenção de um corpo saudável 
e equilibrado. O consumo diário de clorofila promove uma simbiose de nutrientes 
capazes de desintoxicar o corpo humano, aumentando a oxigenação celular e 



prevenindo as doenças do mundo moderno. Segundo o cientista japonês Dr. 
Yoshihide Hagiwara, quando um ser humano ingere clorofila ocorre uma reposição 
molecular de magnésio para ferro. Em outras palavras, quando o "sangue da 
planta" é absorvido por humanos, este se transforma em sangue humano que 
transporta nutrientes para todas as células do sangue. 
 
Veja algumas dicas para melhorar a qualidade do seu sono: 
 
Primeiro de tudo, durma em um local confortável, fresco, escuro e silencioso. As 
alterações de ruído, de luz e de temperadtura podem atrapalhar o sono. 
 
Prepare-se para dormir. Crie seus próprios rituais, como a meditação, o 
relaxamento, a oração ou outra técnica de controle da tensão. 
 
Evite olhar o relógio a cada vez que acordar: este hábito pode piorar uma eventual 
noite de insônia. 
 
Pratique exercícios regularmente, pois isso melhora as condições do organismo. 
Mas procure fazer ginástica até seis horas antes de se deitar. 
 
Não durma com fome. Uma boa dica é beber um copo de leite morno antes de ir 
para a cama: o leite é rico em triptofano, que é um precursor da serotonina - 
substância envolvida no processo de sono. 
 
Faça refeições leves à noite. A partir dos 16 anos, a capacidade digestiva de nosso 
organismo começa a diminuir, e uma digestão difícil atrapalha terrivelmente o 
sono. 
 
Use a cama apenas para dormir, e não para ver televisão, ler ou jogar videogame, 
pois esses hábitos são desfavoráveis ao sono. 
 
Se estiver numa noite de insônia, não fique na cama forçando o sono. Levante-se, 
procure alguma atividade e só retorne quando sentir sono. 
 
Tratamentos para a insônia e outros problemas: Se você tem dificuldade de dormir, 
e as mudanças de hábitos acima não solucionarem o seu problema, é fundamental 
procurar um médico e, se for possível, uma clínica do sono. Nessas clínicas, o 
paciente é monitorado enquanto dorme para ter seu problema diagnosticado com 
maior precisão. Os tratamentos para os problemas do sono variam de caso a caso - 
por isso a avaliação médica é tão importante.  
 
Um plano para quem quer deixar o vício, com o que fazer desde a decisão inicial até a tentação da 
recaída 

Nicotina – uma dependência poderosa  
 
As pessoas que já tentaram parar de fumar sabem como esta experiência é difícil. Isso ocorre porque a 
nicotina, uma das aproximadamente 4700 substâncias que a fumaça do cigarro contém, é uma droga muito 
poderosa na produção da dependência.  
 
Na verdade, não é a nicotina que mais mata ou produz doenças. As pessoas se tornam dependentes do cigarro 
por causa da nicotina, mas acabam ficando doentes ou morrendo devido à ação das demais substâncias.  
 
Embora a nicotina seja poderosa, as pessoas são mais fortes do que ela. Qualquer um pode parar de fumar, 
não importando a idade, condições de saúde ou estilo de vida. A decisão de parar e o sucesso em conseguir 
manter-se sem o cigarro estão intimamente relacionados à determinação que a pessoa tem de realmente livrar-
se do fumo. Centenas de pessoas param de fumar todos os dias. No mundo todo, metade de todas as pessoas 
que fumavam já deixaram o vício.  
 
 
Os três estágios para parar de fumar  
 



Estágio 1- Preparando-se para parar  
 
Ete estágio, que pode durar dias ou anos, é significativo quando realmente traz conseqüências. Às vezes, as 
pessoas têm uma grande vontade de parar de fumar, mas acabam adiando indefinidamente sua decisão. Ficam 
apenas no desejo, adiam a ação. É o estágio da decisão.  
 
Estágio 2 – Parando de fumar  
 
Para ter sucesso em seu propósito, vale a pena escrever num papel as respostas para estas perguntas:  

• Porque eu quero parar de fumar?  

• Em outra ocasião em que eu tentei parar, o que me ajudou? O que não me ajudou?  

• Em que situação eu terei mais dificuldade em ficar sem o cigarro? <  

 
Saiba tudo sobre estrias 
 
O que são? 
 
As estrias são rupturas das fibras colagens e elásticas que dão sustentação a pele.  
 
Como aparecem? 
 
Estirão: 
 
O crescimento muito rápido, conhecido como estirão, que ocorre na puberdade, 
acaba por não dar tempo para a pele se adaptar aos novos contornos do corpo, 
provocando o aparecimento de estrias.  
 
Efeito sanfona: 
 
Outro fator que leva ao aparecimento de estrias é o efeito sanfona, onde a pessoa 
engorda e emagrece repetidas vezes. O mesmo processo acontece durante a 
gravidez. Aparência A pele estriada aparenta-se fina, ás vezes pregueada, com 
menor elasticidade e perda da tonalidade rosada.  
 
Grau 
 
As estrias com tom rosa-claro caracterizam o primeiro rompimento da pele. Nessa 
fase os tratamentos trazem melhores resultados. As que apresentam um tom mais 
escuro geralmente se alongam e ficam arroxeadas. O sucesso no tratamento 
desses casos é menor do que no caso anterior. Já as estrias esbranquiçadas, com 
pequenas depressões, têm poucas chances de desaparecer.  
 
Prevenção  
 
 
 
Tente manter o peso estável Na gravidez, evite engordar além dos 9 quilos 
recomendados Hidrate o corpo com cremes e óleos vegetais, como o de amêndoas 
e cenoura, para proteger a umidade da pele.  
 
Tratamento 
 
A estria é incurável. Porém é possível "disfarçá-la" conforme o grau de ruptura da 
pele. O tratamento envolve o uso de cremes a base de ácido (prescrito pelo 
dermatologista) e dependendo do caso há o uso do laser para estimular a produção 
do colágeno 
 



Reduza a barriga 
Artigo sobre Quitosana 120 cáps (600mg) (em Alimentos / Funcionais -> Quitosana)  

 
Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
Uma alimentação saudável é ideal para manter a forma e até perder aquela 
barriginha indesejável. EVITE: · Alimentos causadores de gases como: 
refrigerantes, feijão, frituras, pão, queijo e enlatado carne vermelha, embutidos 
como lingüiça, presunto, salame e salsicha. · Alimentos que retém líquidos como: 
embutidos, sal em excesso e alimentos processados. Alimentos que favorecem 
uma barriga retinha: · As fibras insolúveis associadas a uma ingestão adequada 
de líquidos permitem que o intestino funcione de forma regular evitando que a 
barriga fique dilatada e dolorida (são eles: farelo de trigo não processado ou 
farelo de arroz, cereais integrais, pão Integral; legumes/ervilha, vagem e nozes; 
raízes incluindo batata e cenoura; verduras como o espinafre; maçã, laranja e 
outras frutas. No entanto, as fibras são decompostas pelas bactérias do intestino 
e o organismo leva um tempo para se acostumar com isso. Assim, introduza-as 
devagar nas refeições). · Os alimentos diuréticos também contribuem para 
diminuir a retenção hídrica diminuindo o inchaço (chás, suco de limão, melancia, 
morango, abóbora, agrião, beterraba, cenoura, escarola, folhas de beterraba, 
repolho, salsinha, tomate, broto de feijão, pepino) Dicas para diminuir o volume 
da barriga · Em primeiro lugar, se estiver acima do peso, deve-se pensar em uma 
alimentação equilibrada para perder peso e conseqüentemente a gordura 
localizada; · As magras também não estão livres de apresentar uma barriguinha; 
se for o caso, devem manter uma alimentação saudável, evitando gorduras, 
frituras, doces e refrigerantes, que também provocam barriga. Devem evitar 
também pratos muito gordurosos, dando preferência às carnes magras e coma 
legumes, verduras e frutas; · Se o funcionamento de intestino anda devagar, 
aumente a ingestão de fibras e água (no mínimo 8 copos por dia) · Pratique 
atividade física - além de queimar calorias também refletem em um bom 
funcionamento do organismo. Devem ser praticados com freqüência associando-
se exercícios aeróbicos (para ativar a circulação e gastar calorias) a exercícios 
localizados (para enrijecer a região abdominal); · Fracione bem a dieta - O 
sistema digestivo não consegue processar um grande volume de alimento 
ingerido de uma só vez. O ideal é fazer refeições pouco volumosas e de baixo 
valor calórico até 6 vezes ao dia. · Mastigue devagar - A pessoa que come rápido 
pode acabar engolindo ar junto com a comida além de prejudicar a digestão. Além 
disso, o cérebro não registra o sinal de saciedade com tanta rapidez e, assim, 
você acaba comendo mais. · Evite os alimentos formadores de gases - 
refrigerantes, feijão, frituras, pão, queijo e enlatados, carne vermelha, embutidos 
como lingüiça, presunto, salame e salsicha. · Evite alimentos gordurosos - a 
gordura possui uma digestão mais lenta e com isso os alimentos gordurosos 
acabam permanecendo mais tempo no trato gastrointestinal favorecendo 
aumento de seu volume. · Evite o consumo excessivo de sal, exemplos - Pães 
fermentados ou roscas feitas com sal; pães de preparo rápido ou bolos, feitos c/ 
fermento em pó, bicarbonato de sódio, sal ou feitos com misturas comerciais; 
cereais enriquecidos ou de cozimento rápido; cereais secos; bolachas cream 
cracker, exceto a bolacha água; pipoca salgada; pickles; batatas chips; 
embutidos( lingüiça, salsicha, paio, presunto cru, mortadela). · Aumente o 
consumo de alimentos diuréticos - erva doce, salsão, coentro, berinjela e 
endivias, alho, limão, noz-moscada, cebola, salsa, hortelã; abacaxi, melancia, 
maracujá e chá: em especial, chá de salsa: acrescentar algumas folhinhas de 
salsa à água quente, adoçar ou não com adoçantes. E chás de ervas ( gengibre/ 
canela / cardamomo: fazer um mix dos ingredientes e acrescentar água que 
ferveu) ou frutas. · Atenção ao leite - Se estiver com gases, experimente tirar o 
leite do cardápio. Muitas pessoas têm intolerância à lactose. · Atenção a alguns 



adoçantes - alguns adoçantes são a base de sorbitol que fermenta no organismo 
provocando gases. Algumas frutas secas como uva passa, damasco, banana e 
principalmente ameixa seca também possuem em sua composição sorbitol. · Beba 
bastante água - Além de diminuir a retenção de líquidos, ajuda na lubrificação do 
intestino. Por isso, é essencial tomar pelo menos 2 litros por dia. Mas evite 
líquidos durante as refeições (o suco e a água dilatam as paredes do estômago 
empurrando a barriga). · Reserve as preparações mais leves para o jantar: à 
noite nosso metabolismo está reduzido e portanto também devemos ingerir 
menos calorias neste período, evite gorduras e carboidratos em excesso nestas 
refeições.  

 
Radicais livres: os vilões da celulite 
 
RIO DE JANEIRO - Tudo, ou quase tudo, no organismo feminino favorece a celulite. 
São os hormônios, a predisposição genética, o fato de o corpo da mulher possuir 
mais gordura do que músculos, além de alimentação e sedentarismo. Como se não 
bastasse, até a ação dos radicais livres conspira para o seu aparecimento e torna o 
problema ainda mais renitente aos tratamentos estéticos. A boa notícia é que com 
uma ação conjunta consegue-se melhorar muito a maldita aparência de casca de 
laranja. 
 
Segundo a nutróloga Regina Mestre, esta é, por sinal, uma das principais causas da 
celulite. Isso porque, além das várias alterações que provocam no organismo, os 
radicais livres também causam atrofia das fibras colágenas. “A produção de 
substâncias tóxicas no organismo interfere em maior ou menor grau na celulite e 
na flacidez, em função da desestruturação dos tecidos”, diz. 
 
O que pode se explicado de forma simples. Todos os músculos do corpo estão 
envoltos em tecido conectivo e gordura. As células de gordura deste revestimento 
estão banhadas em meio líquido e são mantidas no lugar por uma rede de fibras de 
tecido conectivo. “Sob a ação dos radicais livres, os fibroblastos — células de tecido 
conectivo que produzem colágeno — passam a produzir uma quantidade excessiva 
de mucina, substância amorfa, constituída de ácido hialurônico. Como é altamente 
hidrófilo, este ácido enche-se de líqüido com facilidade. O que faz surgir a celulite”, 
diz a médica. 
 
Gordura: fácil de acumular, difícil de eliminar 
 
É importante explicar que, ao contrário do que muitos pensam, o que degenera é o 
tecido de sustentação. Quanto mais as fibras esclerosam, mais a gordura fica presa 
em seu entremeado. Quando elas enrijecem — como resultado de exercício, por 
exemplo —, a gordura continua ali, mas é mais facilmente transformada em 
energia. Gordura, aliás, é agravante por mais de um fator. Como esclarece a 
nutróloga, as membranas celulares possuem dois tipos de receptores para as 
células de gordura: os alfa, que possibilitam os depósitos de gordura; e os beta, 
que liberam a gordura das células e a transformam em energia. 
 
Acontece que as células gordurosas localizadas nos glúteos, coxas e joelhos têm 
seis vezes mais receptores alfa. Na parte superior do corpo, ocorre o contrário: as 
células gordurosas ali localizadas têm seis vezes mais receptores beta. A 
conseqüência disso é a óbvia: a gordura é armazenada na parte inferior do corpo e 
liberada na parte superior. E com isso, a maior concentração de celulite também 
fica concentrada na parte inferior. Não esqueçamos ainda o fato de que os 
hormônios femininos somam mais um dado nesta conta. “Enquanto o estrogênio 
estimula o acúmulo de gordura nos seios, nádegas e coxas, a progesterona 
intensifica o acúmulo de líqüidos”, fala a médica. 
 



Com tantos fatores jogando contra, a ação dos radicais livres também não pára por 
aí. Paralelamente, quanto mais radicais houver, maior também a quantidade de 
toxinas que se acumulam nos tecidos. O que torna ainda mais difícil a ação do 
sistema de defesa a proceder a uma limpeza destas toxinas. Em vez de ser 
eliminadas através do sistema linfático, estas toxinas se acumulam, favorecendo 
ainda mais a retenção de líqüidos, que extravasam para a pele, formando edemas. 
 
A médica lembra ainda que a intolerância a certos alimentos - particularmente pão, 
leite e ovos - e as reações alérgicas resultantes também contribuem para a celulite. 
Porque quando o aparelho digestivo apresenta problemas de funcionamento, é mais 
um motivo para que haja retenção de líqüidos no organismo. Somando-se a uma 
drenagem linfática deficiente, o resultado é a falta da eliminação de toxinas. O que 
só tende a favorecer a celulite e a dificultar que ela desapareça. “Pelos mesmos 
motivos, às vezes, embora fazendo regime a pessoa não emagrece”, explica Regina 
Mestre. 
 
Resultados proporcionais ao empenho no tratamento 
 
Com tantos fatores contrários, só mesmo atacando em muitas frentes. “Não se 
pode falar somente em tratamento estético”, diz a médica. É preciso evitar cigarro 
e álcool, e, tanto quanto possível, o estresse, o que vai ajudar a reduzir a produção 
de radicais livres. E bater na tecla sempre presente da reeducação alimentar. “Uma 
dieta adequada, com muitos vegetais e pouca gordura saturada, rica em fibras de 
farelo de trigo, aveia, sementes e frutas com casca, além de muito líqüido, faz 
aumentar a saciedade e acelera a velocidade do trânsito intestinal. Com isso reduz-
se a pressão abdominal, melhora-se o retorno venoso e a drenagem linfática”, 
esclarece. 
 
“Também é preciso recuperar a permeabilidade intestinal, muitas vezes prejudicada 
por parasitoses, alergias alimentares e redução da flora intestinal. Só isso já 
permite que se drene de um a dois litros de líqüido em poucas semanas”, diz. 
Igualmente é preciso reforçar a atividades das células macrófagas. O que se pode 
conseguir com vitaminas C e E, zinco e fitoterápicos, como ginseng e equinácea. 
Estimular a atuação destas células e também tornar o sistema de defesa mais 
competente e permitir que ele se encarregue da drenagem linfática natural”, 
explica. 
 
Aí então, é hora de dar início ao combate estético propriamente dito: massagens de 
drenagem linfática, que ativam a circulação sangüínea dos membros inferiores, 
exercícios físicos, para ajudar a reduzir os percentuais de gordura, e um trabalho 
estético completam o combate. “Bons resultados exigem um conjunto de medidas. 
Apenas uma forma isolada de tratamento não resolve”, garante a médica. 
Atacando-se em todas estas frentes, consegue-se melhoras sobretudo para as 
celulites de grau 3 e 4, as mais difíceis de tratar. 
 
“Celulite não tem cura, mas as melhoras que se pode conseguir são diretamente 
proporcionais ao esforço empenhado no tratamento”, reforça a médica. Nem por 
isso é preciso histeria. As mulheres devem se cuidar, sim, mas sabendo que pela 
enquete feita pelo PlanetaVida, os homens não dão tanta importância assim ao 
problema. 
 
Cerca de 12% disseram não se incomodar com a celulite; 75,7% que não é o ideal, 
mas há defeitos piores, enquanto que apenas 11,7% responderam que não querem 
nem ver uma mulher com aspecto de casca de laranja. Ou seja, para eles, celulite 
na companheira pode não ser o ideal, mas há defeitos bem piores... 
 



Plantas que acabam com a insônia 
Artigo de Produto  

 
Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
Cerca de 45 milhões de brasileiros sofrem de insônia.  
São os adultos, principalmente mulheres, na faixa etária entre os 40 e 60 anos. Portanto o 
sexo feminino é mais atingido (cerca de 60%). 

Como que os fitoterápicos podem contribuir? 

Melissa officinalis-cidreira verdadeira. Planta muito aromática, que pode ser utilizada sob a 
forma de chá em infusão ou tintura. Muito conhecida no sul do Brasil. Aqui em Vitória a 
população utiliza mais o capim cidreira e a erva cidreira no uso caseiro. 

Passiflora edulis - Maracujá: Várias espécies são conhecidas como calmantes. A parte mais 
indicada é a folha. 

Valeriana officinalis - Valeriana. Erva importada da Europa. Encontramos sob a forma de 
tintura e extrato seco nas farmácias. 

E. mulungu - mulungu. Planta brasileira, se prepara o chá com a casca do caule triturada. 

Piper methysticum - kava-kava. .Tem custo mais elevado, pois é importada e se encontra na 
forma do extrato seco. 

Para quem gosta de tomar o chá o preparo é: 
Despejar 1 xícara de água fervente sobre uma colher de sopa de erva fresca picada ou 1/2 
colher de sopa de ervas secas. Tomar duas vezes ao dia, sobretudo 1 hora antes de deitar-
se para dormir. 

Dicas para dormir melhor: 

• Evitar atividades muito estimulantes, como ver TV. Melhor ouvir uma música suave. 
• Fazer exercícios físicos diariamente, porém evitar faze-los depois das 21 horas, pois 

a adrenalina liberada na corrente sanguínea pode afastar o sono. 
• O quarto de dormir deve estar escuro.  
• Evitar refeições mais peadas à noite, pois a digestão para durante a noite.  
• Evitar tomar café, chocolate, refrigerantes à base de cola, guaraná em pó ou 

ginseng, a partir às 18 horas, pois são excitantes.  
• Bebidas alcoólicas fazem com o corpo relaxe, mas pode fazer com que o sono se 

interrompa facilmente. 
• Evitar fumar cigarro, principalmente à noite e procurar não dormir durante o dia, pois 

as madornas de dia podem atrapalhar o sono à noite.  
• Tomar banho morno antes de dormir e retirar todos os odores fortes, como perfume 

ou odor de cigarro 

 
Picolinato de Cromo 

Artigo sobre Body Cromo 200 (em Emagrecimento -> Picolinato de Cromo)  
 

Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  



O picolinato de cromo é uma forma orgânica e completamente biodisponível de 
Cromo. O picolinato de cromo apresenta um teor de cromo muito mais elevado 
que os minerais quelados, apresentando uma atividade de 120mg de cromo em 
cada grama de picolinato de cromo. Na forma de picolinato, o cromo é muito bem 
tolerado pelo organismo, até porque o organismo humano é capaz de sintetizar 
exatamente este sal. 
 
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS:  
 
O cromo ativa diversas enzimas envolvidas no metabolismo da glicose e sintese 
de proteínas, principalmente a insulina. Na realidade o cromo participa 
ativamente na biossíntese desse hormônio, auxiliando também no seu 
aproveitamento pelas células durante o transporte de glicose.  
 
UTILIZAÇÃO CLINICA: 
 
*Coadjuvante no tratamento de pacientes diabéticos (pacientes com baixos níveis 
de cromo apresentam diminuição de tolerância a glicose) 
 
*Redução de ácidos graxos do do sangue, icluindo colesterol total e LDL-
colesterol. 
 
*Estudos indicam que o cromo também é efetivo na redução das gorduras totais 
do organismo. 
 
DOSAGEM RECOMENDADA: 
 
50 A 400 mcg / dia 

 
Peles Oleosas 

Artigo sobre Gel Anti-Acne (em Pele -> Anti-Acne)  
 

Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
Por que a oleosidade da pele é maior no verão?  
 
um fenômeno: mal começa o verão e as peles mais oleosas passam a trabalhar 
alucinadamente. São cerca de 900 glândulas sebáceas por centímetro quadrado 
espalhadas só na pele do rosto, produzindo o sebo em ritmo acelerado devido a 
fatores genéticos e potencializados pelo calor e sol.  
 
O brilho excessivo acompanha as mulheres o dia todo e parece não ter fim, 
mesmo com o uso de sabonetes ou de produtos especiais. A maquiagem não 
dura, a sensação é desconfortável, os poros ficam abertos e há o risco de acnes 
aparecerem pelo rosto ou costas. Em situações como essas, bate o desespero e o 
exagero de limpeza do rosto ou o uso de produtos inadequados podem acabar 
agravando o problema.  
 
Cravos e espinhas  
 
A pele do rosto tem cerca de 900 glândulas sebáceas, nove vezes mais do que a 
pele de outras regiões do corpo, por isso é tão natural a ocorrência de cravos e 
espinhas. A pele com acne ou espinha tem as glândulas maiores do que a pele 
normal ou seca. Ela produz mais sebo, que pode aparecer em forma de cravos ou 
espinhas, explica a dermatologista Patrícia Rittes.  



 
A oleosidade associada à ação de bactérias ou à sensibilidade à testosterona pode 
agravar os casos de acne. Geralmente as taxas de testosterona são normais, mas 
a pele oleosa tem maior receptividade à sua ação, o que gera a acne. Existem 
tratamentos que diminuem a sensibilidade da pele e acabam resolvendo o 
problema, explica a dermatologista Lígia Kogos.  
 
O tratamento para peles oleosas e com incidência de acne é diferente do 
tratamento para peles apenas oleosas. A acne pode variar do grau um ao cinco e 
o tratamento mais eficaz e moderno é feito com vitamina A em forma ácida. Uma 
outra opção são os antibióticos orais associados com tratamento tópico. Tudo 
sempre receitado pelo dermatologista, adverte Patrícia Rittes.  
 
Poros Dilatados  
 
Um dos grandes problemas das peles mais oleosas são os poros dilatados, que 
tiram a uniformidade da pele e dão aspecto brilhante ao rosto. A glândula sebácea 
produz mais sebo e deixa o poro dilatado. Ele fica maior porque não consegue se 
livrar do excesso de secreção, explica a dermatologista Carla Góes Sallet, da 
Clínica Sallet. 
 
Uma das opções de tratamento é fazer peeling superficial com pool de ácidos – 
eles vão retirar as células mortas e garantir que os poros fiquem mais fechados e, 
conseqüentemente, a pele menos oleosa. A luz pulsada também pode resolver o 
problema porque vai fechar os poros, diminuir possíveis manchas e controlar a 
oleosidade. A vantagem é que qualquer tipo de pele pode recebê-la e não há 
restrições e nem período de recuperação da pele, explica Sallet. 
 
Para garantir resultados duradouros, é necessário completar os tratamentos com 
o controle da oleosidade.  
 
Como evitar a oleosidade e o brilho excessivo  
 
Alguns cuidados diários podem sua pele mais sequinha e sem brilho. Não adianta 
nada ficar lavando o rosto a todo momento. O segredo é fazer direito e manter a 
pele sempre hidratada e protegida.  
 
O ideal é lavar bem o rosto de manhã e antes de dormir com sabonetes secativos 
indicados por um dermatologista. Depois aplicar um tônico para retirar resíduos 
de poluição, maquiagem e do próprio sabonete. 
 
Na hora de hidratar e aplicar protetor solar, escolha produtos oil free (livres de 
óleo) e que não causam obstrução dos poros. 
 
Tome cuidado com a temperatura da água, que não pode ser quente e nem muito 
gelada. Evite esfregar a toalha para secar a pele, pois isso pode causar irritação. 
 
Se a oleosidade persiste mesmo com esses cuidados, chegou a hora de visitar um 
dermatologista e recorrer aos ácidos especiais ou tratamentos orais. O ácido 
retinóico é um dos mais usados, associado à limpeza de pele e manutenção 
diária, adianta Carla Góes Sallet.  
 
Vantagens e desvantagens da pele oleosa creme anti-rugas vai mesmo ficar 
para mais tarde para as mulheres que possuem pele oleosa. Mas isso não significa 
que a pele oleosa não deva receber protetor solar e hidratantes para manter-se 
jovem. 
 



Outra característica positiva é que ela está mais protegida do ar condicionado e 
das condições climáticas, diz Carla Góis Sallet. 
 
Mas nem tudo são flores no mundo da oleosidade: além do brilho excessivo, as 
peles oleosas são mais sensíveis aos hormônios, o que pode agravar a acne e 
deixar cicatrizes futuras. Também é bom fugir do sol. Num primeiro momento dá 
sensação de que a pele está mais seca, mas depois a produção excessiva de óleo 
é inevitável e pode vir acompanhada de acnes mais inflamadas, completa a 
dermatologista.  

 
Os melhores abdominais 

Artigo sobre Fat Free (Fat Burner) (90 cáps) (em Emagrecimento -> Queimador de Gordura)  
 

Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
Abdominais amigos 
 
Uma das primeiras perguntas que um praticante de fitness faz é: «qual o melhor 
exercício para trabalhar os abdominais?». Conheça a nossa proposta!  
 
A parede abdominal, que ocupa a região anterior do tronco, entre as últimas 
costelas e a zona púbica, tem 2 funções: a estabilização da coluna lombar 
(tornando-se o seu principal aliado no combate às dores dessa região) e a 
mobilização do tronco (flexão, torção e inclinação) e bacia (retroversão). É 
constituída por três camadas de músculos: os retos abdominais, na zona central; 
os grande e pequeno oblíquos e o transverso, na zona lateral.  
 
Exercícios de Estabilização  
 
Objetivo  
 
Aumentar a consciencialização do transverso, o músculo mais importante para 
estabilidade da coluna lombar e bacia.  
 
Descrição  
 
“Expiração Profunda” - Deitado em decúbito dorsal (barriga para cima), pés bem 
apoiados no chão, joelhos fletidos, contraia a parede abdominal, ao mesmo tempo 
que deita o ar fora com força (como se estivesse a soprar as velas do bolo de 
aniversário). Não ajude com os músculos das coxas ou das nádegas, não faça 
movimentos com a bacia (retroversão), nem movimente a região lombar. Imagine 
que está apertando o cinto das calças e o seu umbigo é empurrando para as 
costas. Mantenha a posição de contração durante 5 segundos.  
 
“Bridge” – Contraia os abdominais como no exercício anterior e, ao mesmo 
tempo, eleve ligeiramente a bacia. Simultaneamente, contraia os músculos das 
nádegas, da região posterior das coxas e pernas e os músculos do pavimento 
pélvico, que controlam os esfíncteres (imagine que precisava, urgentemente, de 
“ir à casa-de-banho").  
 
Número de repetições  
 
Realize 10 a 15 repetições de cada um dos exercícios propostos, progredindo até 
às 25-30.  
 



Não esquecer  
 
Os abdominais devem estar internamente contraídos, durante a execução do 
exercício. Se sentir que se projetam para a frente ou algum desconforto lombar, 
pare imediatamente. Não esqueça a respiração profunda e a contração da 
musculatura pélvica.  
 
Exercícios de Mobilização  
 
Objetivo  
 
Fortalecimento do reto abdominal, que participa na flexão do tronco e dos 
oblíquos que, para além de participarem na flexão do tronco, ainda realizam a sua 
torção e inclinação e são fundamentais para a estabilidade lombar.  
 
Descrição  
 
“Crunch” - Deitado em decúbito dorsal (barriga para cima), pés bem apoiados no 
chão, joelhos fletidos, mãos atrás da nuca, queixo afastado das clavículas à 
distância de um punho. Realizar uma flexão do tronco através da contração da 
parede abdominal (eleve a cabeça e as omoplatas do chão).  
 
“Crunch Invertido” – O tronco permanece fixo e as pernas elevadas, na vertical, 
joelhos semi-fletidos. Contraia, simultaneamente, os abdominais (extremidade 
inferior) e nádegas. Eleve ligeiramente o cóccix do chão, sem dar impulsão com 
as pernas. As mãos permanecem encostadas às coxas (sobre as cristas ilíacas) de 
modo a oferecerem resistência ao movimento das pernas.  
 
Oblíquos – Na mesma posição, braços estendidos ao lado da cabeça, elevar o 
braço direito na direcção do joelho esquerdo, sem elevar a cabeça do chão, 
apenas realizando a torção do tronco, a baixo das costelas (manter a bacia fixa).  
 
Número de repetições  
 
Realize 10 a 15 repetições de cada um dos exercícios, e progrida até às 20.  
 
Não esquecer  
 
Realize todos os movimentos lentamente (4 tempos para cima e 4 para baixo). Se 
sentir dor na região cervical ou lombar interrompa o exercício. Expire 
(profundamente) quando contrai (para cima) e inspire enquanto alonga (para 
baixo). Não sinta mexer a coluna lombar ou a bacia, e não ajude com os braços 
ou a cabeça, durante flexão do tronco! 

 
Mitos e Verdades da Musculação 
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Frases como essas abaixo ecoam pelas academias de musculação do país. É um 
local onde existem pessoas de diferentes níveis sociais e intelectuais. Fala-se de 
tudo, desde receita de bolo até política e economia.  
 
E também podemos ouvir dicas e conselhos de todos os tipos para se obter um 
resultado estético mais rápido. Segue abaixo alguns deles:  



 
Tomar banho após um treino de hipertrofia impede o desenvolvimento dos 
músculos.  
Uma pessoa muito forte não pode nunca parar de treinar senão os músculos 
caem.  
Somente com o uso de complementos alimentares você consegue hipertrofiar.  
Grande parte desses conselhos são pronunciados como verdade absoluta por 
praticantes experientes, porém sem nenhum conhecimento científico no assunto.  
Durante o treino de musculação, o nosso organismo desvia grande parte do 
volume sangüíneo para a região trabalhada, aumentando com isso a 
vascularização e oxigenação local. O tamanho e o tônus desse músculo modifica-
se, dando uma falsa impressão de hipertrofia instantânea, sendo que na realidade 
está ocorrendo um catabolismo (ou degradação da musculatura). Esse 
catabolismo, ou perda de substâncias plásticas e metabólicas, só é revertido na 
fase de repouso e com uma alimentação correta (anabolismo). Dependendo da 
intensidade do estímulo, após passar minutos ou horas depois do fim do treino, o 
músculo volta ao seu tamanho e tônus normal. Ou seja, entre você terminar um 
treino e ir para casa e tomar um banho, pode ter passado tempo suficiente para 
isso ocorrer, dando a impressão que tomar banho após o treino interfere no 
desenvolvimento de seu músculo.  
 
A verdadeira hipertrofia somente é alcançada na fase anabólica, quando são 
refeitas as reservas musculares que tendem a superar as quantidades anteriores. 
Esse anabolismo é alcançado através de um repouso correto e suficiente após o 
treino e uma alimentação balanceada. A maneira de se saber qual a melhor 
alimentação, e se há a necessidade de fazer uso de complementos alimentares 
(pois isso depende de vários fatores, tais como sua genética, tipo de treino, ritmo 
de vida, etc.), é consultar um nutricionista esportivo.  
 
E não se preocupe em ser obrigado a treinar até o fim de sua vida com medo que 
seus músculos caiam. Pra começar, os músculos não caem, quem cai é a gordura. 
Portanto, se você quiser parar de treinar após 5, 10 ou 20 anos de musculação, 
simplesmente faça uma alimentação adequada ao seu novo ritmo de vida. Você 
emagrecerá e adquirirá um corpo parecido com o anterior, só que em proporções 
menores.  
 
Portanto, cuidado em acreditar em tudo que se fala pelas academias. Procure 
sempre um profissional formado da área para sanar suas dúvidas.  

 
Mitos e verdades 
Por dentro da obesidade 
 
Se você anda brigada com a balança, chegou a hora de tirar suas dúvidas. Para 
isto, ouvimos o endocrinologista Alfredo Halpern, fundador e ex-presidente da 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO) e vice-presidente da 
Associação Internacional para o Estudo da Obesidade. 
 
A causa da obesidade é sempre hormonal 
 
Mito 
A crença de que os indivíduos gordos apresentam um excesso de tecido gorduroso 
devido a desequilíbrios hormonais é falsa. As causas orgânicas endócrinas ocupam, 
no máximo, cinco por cento do quadro da doença. 
 
Para emagrecer é necessário passar fome 
 
Mito 



Nada de fazer um regime rigoroso e depois voltar a comer compulsivamente. Para 
que o tratamento da obesidade traga resultados, não é preciso fechar a boca, mas 
sim aprender a deixá-la aberta com bom senso, comendo de tudo, só que sob 
generosas doses de moderação. E, além disso, queimar mais calorias do que 
ingeriu através dos alimentos. 
 
Praticar exercícios pesados é a melhor forma de perder peso 
 
Mito 
Você não precisa se matar nos aparelhos de musculação para perder os quilinhos 
extras que tanto o incomodam. Tão importante quanto os exercícios praticados em 
academias é a atividade física em nosso dia-a-dia: aquela caminhada ao invés de 
pegar o carro ou um táxi, aquela escada que você sobe quando poderia utilizar o 
elevador ou a escada rolante. Coloque a preguiça de lado e movimente-se. 
 
Remédios, às vezes são necessários 
 
Verdade 
A obesidade deve ser encarada da mesma forma que uma série de outras doenças 
crônicas. A tentativa de mudar apenas o estilo de vida do obeso nem sempre vai 
levá-lo a resolver seu problema de peso. O uso de remédios é admissível e, em 
algumas histórias, até recomendável. A medicação se torna necessária nas histórias 
onde a pessoa apresenta uma obesidade que prejudica sensivelmente sua saúde. 
 
Pacientes que apresentam Diabetes Mellitus (com episódios alternantes de 
hiperglicemia e hipoglicemia), hipertensão arterial, riscos de coronariopatias ou 
problemas de gordura sangüínea, por exemplo, devem ser medicados com drogas 
sempre que possível, desde que o tratamento convencional não tenha dado 
resultado. 
 
Da mesma forma, pessoas com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior do que 30 
Kg/m2 devem receber drogas caso não consigam emagrecer após a modificação de 
seus hábitos alimentares e a prática de exercícios. Nunca é demais lembrar: 
remédios só podem ser prescritos por médicos, de preferência por 
endocrinologistas ou nutrólogos. 
 
 

Metabolismo e Emagrecimento 
Artigo de Produto  
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Acelere seu metabolismo e emagreça!! 
 
Você faz de tudo para emagrecer - dietas mirabolantes, fica até a hora do almoço 
em jejum - e nada, os ponteiros da balança continuam no mesmo lugar (quando 
não sobem). Mas não desista. O que você precisa aprender é a acelerar o seu 
metabolismo. Já reparou que algumas pessoas comem de tudo e não engordam? 
Pois é justamente por terem o metabolismo acelerado que isso acontece.  
 
E o que é o metabolismo?  
 
Antes de pensar em acelerá-lo, você precisa saber do que estamos falando. O 
índice de metabolismo basal (IMB) é a energia gasta pelo corpo no descanso para 
manter as funções normais. Esse trabalho contínuo abrange mais de 60% das 



calorias que usamos e inclui o batimento cardíaco, a respiração e a manutenção 
da temperatura corporal. Seu IMB é influenciado por inúmeros fatores, tais como 
idade, peso, altura, sexo, temperatura ambiente, dieta e prática de exercícios.  
 
Devido à intensa atividade de divisão celular, o jovem tem metabolismo mais 
rápido; por outro lado, um indivíduo alto e mais pesado tem seu metabolismo 
acelerado também. Por causa da alta percentagem de massa magra no corpo 
masculino, homens têm geralmente um IMB 10% a 15% mais rápido que as 
mulheres.  
 
Mesmo em pessoas ativas, mais de 60% das calorias vai para o metabolismo 
basal. Quando se faz dieta, o metabolismo basal fica com um gasto menor como 
defesa. Já o exercício não deixa baixar o metabolismo basal, e aumenta o gasto 
calórico. Entende agora porque você deve aliar a dieta à atividade física?  
 
Pequenos truques que o ajudarão a aumentar o seu metabolismo.  
 
Pratique exercícios aeróbios - A taxa metabólica aumenta 25% durante 12 a 15 
horas após os exercícios aeróbios intensos. Além disso, o exercício ajuda a 
acelerar o processo digestivo, reduzindo a absorção de calorias.  
 
Ganhe massa muscular - Os exercícios de musculação ajudam a substituir a 
gordura por músculo, o que é benéfico, porque o seu organismo queima mais 
calorias para manter o músculo do que a gordura. Não se engane com a balança. 
Apesar do músculo ser mais pesado que a gordura, ele acelera o metabolismo, 
define o corpo e aumenta a força. 
 
Evite dietas rígidas - Quanto menor a ingestão calórica diária, menor o seu 
metabolismo, pois o organismo interpreta essa situação como uma ameaça. Faça 
seis pequenas refeições diárias e reduza a ingestão calórica, calculando uma 
perda de até 400g por semana, de forma segura e com bons resultados a longo 
prazo.  
 
Coma devagar - Quanto mais devagar e menos calorias uma pessoa come, maior 
a liberação de insulina, substância que promove o armazenamento adequado de 
gordura. 
 
Tome café da manhã - Os pesquisadores demonstraram que as pessoas que 
pulam o café da manhã têm metabolismo diminuído em relação àqueles que 
fazem essa refeição regularmente.  
 
Reduza as gorduras e aumente os carboidratos - Uma dieta rica em gorduras 
estimula muito menos o seu metabolismo do que uma refeição com os outros 
grupos de alimentos, além de conter mais calorias por grama. Pães integrais, 
cereais, verduras, frutas, batata e massas são melhores para o seu metabolismo. 
 
Mantenha-se em movimento - Quanto menos você se movimenta, mais come. 
Portanto, mantenha o corpo e a mente ativos, e evite preencher o tempo com 
lanches desnecessários. 
 
Com esses pequeninos toques, você consegue acelerar o seu metabolismo e, aos 
poucos, esses passos farão parte da sua rotina. Assim, os quilos a mais vão 
embora sozinhos, sem muito sacrifício.  

 
Livre-se da Insônia 

Artigo de Produto  
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Cerca de um terço dos adultos têm insônia em algum período do ano. Além disso, 
a maior parte não tem as oito horas de sono necessárias para o descanso do 
corpo, dormindo menos de sete horas por noite. Há maneiras de relaxar, há a 
acupuntura, ervas e suplementos que podem ajudar a ter uma boa noite de sono 
de volta.  
 
Há vários tipos de insônia, entre elas o despertar precoce, a dificuldade para 
pegar no sono e o acordar várias vezes à noite. O ritmo dormir e acordar é 
determinado internamente no organismo pelo ritmo circadiano, que é muito 
influenciado pela luz que entra através dos olhos que acaba sinalizando ao 
cérebro para regular a produção de certos hormônios, entre eles a melatonina.  
 
Alterações na quantidade de luz ambiente podem, por si só, alterar o ritmo de 
sono (pode-se citar a cegueira que surge com o envelhecimento, que, associada a 
outras condições, como depressão e demência, podem elevar os níveis de outros 
hormônios, como o cortisol, e causar insônia). Viajar para outras regiões de fusos 
horários diversos, turnos de trabalho alternantes noite-dia podem mudar o relógio 
biológico interno.  
 
A insônia pode ser um sinal de uma condição médica como depressão, alterações 
da função da tireóide, pressão alta, doenças cardíacas, asma, apnéia do sono, 
síndrome das pernas móveis (a pessoa não consegue parar de movimentar-se), 
demência ou síndromes de dores crônicas. O despertar precoce, por exemplo, 
pode indicar presença de depressão ou estresse constante. O estilo de vida pode 
levar a uma série de distúrbios do sono, e um diário do sono pode ajudar a 
identificar e mudar os fatores de insônia, tais como:  
 
1) estresse 
2) cafeína 
3) álcool 
4) hábito de comer muito tarde à noite 
5) nicotina 
6) 6) excesso ou falta de exercícios físicos 
7) excesso de tempo no computador 
8) trabalho e ansiedade ligada ao mesmo  
 
Os tratamentos convencionais mais utilizados e efetivos para estabelecer uma boa 
noite de sono são comportamentais, e não medicamentosos, e consistem em 
higiene do sono e mudanças no estilo de vida.  
 
Uma equipe multidisciplinar que possa ensinar técnicas de relaxamento pode ser 
útil. O yoga, a meditação, o relaxamento profundo, hipnose, massagens e 
biofeedback são algumas maneiras, principalmente se realizados cerca de 30 
minutos antes de dormir.  
 
A acupuntura, técnica milenar chinesa, é muito efetiva para o tratamento tanto do 
estresse quanto da insônia, podendo ter um índice de melhora de até 90%. Deve 
ser aplicada semanalmente até que um padrão de sono normal seja restabelecido, 
para então as sessões serem mensais.  
 
Exercícios físicos regulares são uma maneira excelente de ajudar a manter o ciclo 
vigília-sono adequados. Devem ser realizados algum tempo antes do jantar, e se 
feitos muito próximos à hora de dormir podem trazer insônia.  



 
Para aqueles que trabalham em turnos alternantes e apresentam insônia, a 
fototerapia (utiliza luzes) é muito funcional. Ela envolve o uso de luzes brancas no 
local de trabalho e, quando se tenta dormir durante o dia, utilizam-se óculos 
escuros mesmo estando em um quarto sem luz alguma!!!  
 
A insônia também pode ser tratada com ervas e suplementos, o que já era 
utilizado há séculos em culturas orientais.  
 
A lavanda inalada ou em outra forma de aromaterapia pode ajudar a ter uma 
noite de sono mais completa, principalmente para os idosos. Pode ser usada como 
infusão para chá (existem preparados especiais).  
 
A raíz valeriana é um botânico muito promissor para o tratamento da insônia. Há 
estudos que mostram que ela serve para a insônia que está relacionada à 
ansiedade, nervosismo, estresse e insônia com despertares precoces. Não se sabe 
qual o período de tempo que ela deve ser utilizada, nem a sua dose adequada 
(talvez 400 mg à noite).  
 
O chá de melissa é muito útil isolada ou conjuntamente com a raíz valeriana. 
Pode ser usado em forma de chá ou de cápsulas (300 até 900 mg).  
 
O extrato de Passiflora incarnata é indicado para o sono inquieto devido a 
nervosismo e ansiedade, devendo ser usado na dose de 2 gramas, em conjunto 
com o chá de melissa e a raíz valeriana.  
 
O chá de camomila serve para insônias leves, na dose de 3 gramas do chá antes 
de dormir.  
 
O chá de folhas de lúpulo tem as mesmas indicações do extrato de Passiflora, na 
dose de 300 até 500 mg.  
 
O chá de casca de laranja está indicado para insônia de adultos e crianças, na 
dose de 2 gramas de chá em água fervente.  
 
Uma outra substância é a melatonina, que funciona para aqueles que não 
conseguem adormecer ou que estão em fusos horários diferentes (viagens ou 
turnos de trabalho alternantes). É muito útil para pessoas que usam os beta-
bloqueadores, medicamentos para pressão alta e doenças cardíacas. Ela não 
costuma funcionar em idosos, mas vai bem em doentes mentais, como os 
esquizofrênicos. Porém seus efeitos parecem limitados para os primeiros cinco 
dias, perdendo então seu efeito. Restrição absoluta de seu uso em gravidez, 
aleitamento, doenças auto-imunes, leucemias e linfomas. As doses recomendadas 
variam de 1 a 3 mg ao dia.  
 
Há quem use a vitamina B12, porque ela pode normalizar os níveis de hormônios 
de estresse. Assim, serve para insônias de viajantes ou de trabalhadores de 
turnos alternados.  
 
O magnésio é usado na síndrome das pernas inquietas, mas seu mecanismo de 
ação ainda é desconhecido.  
 
Não esquecer que a avaliação médica é importante antes de qualquer conduta ser 
adotada 
Insônia - Qualidade do Seu Sono 
Artigo de Produto  
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Insônia 
Dormir bem é tudo o que se quer. Estejamos felizes ou tristes, cansados ou 
relaxados, uma boa noite de sono, ou mesmo uma sesta na hora certa, fazem 
milagres pelo nosso bem-estar. Mas, embora a natureza nos prepare para dormir 
todos os dias, várias horas por dia, nem sempre nosso organismo corresponde a 
essa necessidade, e o resultado é o cansaço, a ansiedade e, muitas vezes, o mau 
humor.  
Segundo o médico gaúcho Denis Martinez, autor do livro Como vai seu sono?, 
cerca de 2% das crianças e de 50% dos idosos têm dificuldade para dormir, mas 
isso não tem nada a ver com a consciência tranqüila das crianças. O que ocorre é 
que, à medida em que envelhecemos, os neuro-transmissores que coordenam o 
nosso sono também envelhecem. "Os distúrbios do sono não têm origem 
psicológica, mas orgânica. A sociedade criou o mito de que a dificuldade de 
dormir tem relação com a consciência pesada, mas a causa da insônia é sempre 
física".  
Ele observa que "o sentimento geral é de que o sono é um estado mágico, 
protegido por um 'anjo da guarda', e que não necessita cuidados. Só os que 
sofrem com seu sono sabem o quão errada é essa idéia. A prevenção de 
distúrbios do sono não é diferente de outras formas de prevenção. Ela exige 
cuidados. Assim como se deve escovar os dentes diariamente para evitar cáries e 
perda de dentes, deve-se também tomar cuidados com o sono para que não se 
venha a desenvolver insônia e outras doenças".  
Veja algumas dicas para melhorar a qualidade do seu sono:  
�  Primeiro de tudo, durma em um local confortável, fresco, escuro e silencioso. 
As alterações de ruído, de luz e de temperadtura podem atrapalhar o sono. 
�  Prepare-se para dormir. Crie seus próprios rituais, como a meditação, o 
relaxamento, a oração ou outra técnica de controle da tensão. 
�  Evite olhar o relógio a cada vez que acordar: este hábito pode piorar uma 
eventual noite de insônia. 
�  Pratique exercícios regularmente, pois isso melhora as condições do 
organismo. Mas procure fazer ginástica até seis horas antes de se deitar. 
�  Não durma com fome. Uma boa dica é beber um copo de leite morno antes de 
ir para a cama: o leite é rico em triptofano, que é um precursor da serotonina - 
substância envolvida no processo de sono. 
�  Faça refeições leves à noite. A partir dos 16 anos, a capacidade digestiva de 
nosso organismo começa a diminuir, e uma digestão difícil atrapalha 
terrivelmente o sono. 
�  Use a cama apenas para dormir, e não para ver televisão, ler ou jogar 
videogame, pois esses hábitos são desfavoráveis ao sono. 
�  Se estiver numa noite de insônia, não fique na cama forçando o sono. 
Levante-se, procure alguma atividade e só retorne quando sentir sono.  
Tratamentos para a insônia e outros problemas: Se você tem dificuldade de 
dormir, e as mudanças de hábitos acima não solucionarem o seu problema, é 
fundamental procurar um médico e, se for possível, uma clínica do sono. Nessas 
clínicas, o paciente é monitorado enquanto dorme para ter seu problema 
diagnosticado com maior precisão. Os tratamentos para os problemas do sono 
variam de caso a caso - por isso a avaliação médica é tão importante.  
O doutor Denis Martinez explica que o sono não é uma função (como a digestão), 
mas um estado da vida (como o exercício), com inúmeras funções. Existem várias 
teorias sobre o sono: alega-se, por exemplo, que ele tenha a função de restaurar 
processos químicos e físicos que se deterioram durante a vigília, ou que sirva para 
conservar a energia do organismo. Sobre os sonhos, também há diversas teorias: 
diz-se que eles estimulam o crescimento cerebral, que apagam memórias 
indesejáveis e que consolidam outras memórias.  



"Mas, ainda que não se tenha desvendado completamente o papel indispensável 
do sono na sobrevivência dos seres vivos sabe-se cada vez mais sobre sua 
arquitetura", explica o doutor. Hoje, o monitoramento do sono demonstra que ele 
tem diversas fases, algumas mais leves, outras mais profundas, e também as 
fases em que sonhamos.  
Os horários de sono e de vigília são, em parte, condicionados pela adaptação de 
cada animal ao meio ambiente. Mas, com relação ao ser humano, essa adaptação 
acaba variando um pouco. Ainda que a vida social dê indicadores da hora de fazer 
cada coisa (comer, dormir, trabalhar etc), algumas pessoas podem perder esses 
indicadores, dependendo da rotina (ou da falta de rotina) que estabeleçam para 
suas vidas.  
�  A insônia 
Embora a imagem típica do insone seja a daquela pessoa que não consegue pegar 
no sono, se vira na cama e perambula pela casa de madrugada, o tipo mais 
comum de insônia é aquela em que a pessoa até dorme, mas acorda mais 
cansada do que estava quando se deitou. Outros tipos de insônia também 
atingem pessoas que acordam diversas vezes durante a noite, ou que despertam 
no final da madrugada e não conseguem mais dormiir. O médico Denis Martinez 
alerta que, se algum desses problemas (ou vários deles) atingem uma pessoa por 
dias seguidos, ou se forem intermitentes, ela está sofrendo de insônia, e deve 
procurar o médico.  
Ele também explica que, embora a insônia possa ser causada por diversos 
fatores, a sua ocorrência está sempre ligada a distúrbios nos neuro-transmissores 
que coordenam o sono, e que esses distúrbios são os mesmos que causam a 
depressão: "Mais da metade das pessoas que sofrem de insônia estão com 
depressão. E, se algumas até conseguem conviver com a falta de sono, a 
depressão é uma doença devastadora na vida de qualquer um". Então, fique 
atento, pois a insônia pode ser um sinal de que a depressão está se instalando.  
�  O ronco 
Muita gente pensa que o ronco é um problema chato, mas inofensivo. Entretanto, 
o ronco acontece porque a garganta está flácida, e isso pode causar problemas 
graves. Algumas vezes, é possível tratar o ronco com mudanças de posição para 
dormir, ou eliminando hábitos como beber, fumar e fazer lautas refeições à noite. 
Mas é sempre necessário o diagnóstico de um médico para avaliar a gravidade da 
situação.  
�  A apnéia 
Apnéias são interrupções da respiração por mais de 10 segundos. Durante o sono, 
um pequeno número de apnéias, geralmente de 7 a 20 por noite, pode aparecer 
em indivíduos normais. Quando ocorrem com freqüência maior que cinco apnéias 
por hora, ou 30 apnéias por noite, são consideradas anormais. Os malefícios da 
doença decorrem da soma de apnéias ao longo de anos.  
Os dois indícios de que uma pessoa sofre de síndrome das apnéias obstrutivas do 
sono são o roncar no sono e a sonolência diurna. O ronco sinaliza a obstrução da 
garganta e a sonolência reflete a conseqüência dos múltiplos despertares para 
voltar a respirar. As apnéias interrompem o roncar com períodos de silêncio. 
Quando a respiração retorna, o ronco atinge o máximo, lembrando um urro ou 
rugido. Nesse momento, o indivíduo está acordado e poderá responder a 
estímulos externos. Em poucos segundos, porém, volta a dormir e esquece que 
acordou.  
Como o processo da doença se desenvolve em anos ou décadas, as pessoas 
acostumam-se à sonolência excessiva e passam a considerá-la "normal". O 
tratamento das apnéias do sono varia conforme o caso. Pode-se usar 
medicamentos, aparelhos e até cirurgias.  
Insônia - O que é 
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Descrição 
É a impossibilidade crônica de entrar no sono, de dormir uma quantidade 
adequada de horas durante a noite ou acordar sentindo-se descansado. 
 
Causas 
Os elementos envolvidos na alteração do sono estão relacionados com: doenças 
médicas (hipertireoidismo), eventos produtores de estresse(especialmente os 
crônicos e aqueles relacionados com o trabalho, a ansiedade e o consumo de 
álcool). Os lutos e perdas significativas diminuem a eficiência do sono, do mesmo 
modo que o consumo de alimentos ou de bebidas estimulantes. A quantidade de 
horas de sono e a sua qualidade diminuem com o passar dos anos. 
 
Sintomas 
A dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou não descansar durante o mesmo. 
Algumas pessoas não apresentam dificuldade para dormirem, mas acordam de 
madrugada e já não podem dormir novamente. Também podem existir 
modificações nas características do sono, que pode ser leve ou inquieto. Todo 
esse tipo de alterações produz mal-estar ou deterioração social, no trabalho ou 
em outras áreas importantes na atividade da pessoa. A insônia pode produzir 
diminuição da energia, irritabilidade, falta de orientação, olheiras, mudanças na 
postura e fadiga. 
 
Diagnóstico 
A melhor maneira de diagnosticar se um indivíduo está dormindo a quantidade 
suficiente é avaliar como ele se sente. O médico analisa o prontuário clínico da 
pessoa, o consumo de fármacos ou entorpecentes, o tipo de atividade que realiza 
durante o dia, etc. 
 
Tratamento 
De preferência, deve procurar solucionar a insônia sem percorrer ao uso de 
medicamentos. Deve ser estabelecido um horário de sono regular e usar técnicas 
de relaxamento para evitar os pensamentos que causem nervosismo. Não é 
conveniente passar longos períodos deitado durante o dia, porque o corpo fica 
acostumado de estar na cama acordado. O leite, as carnes vermelhas e outros 
alimentos são indutores naturais do sono; por isso, para algumas pessoas é 
conveniente tomar um lanche desse tipo antes de deitarem. O uso de sedativos e 
antiistamínicos para tratar a insônia pode aumentar a sonolência durante o dia. 
Os sedativos mais fortes, vendidos sob prescrição médica, podem induzir 
tolerância (ou seja, requererem de dose cada vez maior para produzirem o 
mesmo efeito) e não conseguem um sono natural e de qualidade. Como resultado 
disso, o indivíduo pode desenvolver dependência ao fármaco. Quando a sua 
administração é interrompida, pode apresentar efeito contrário, com maiores 
problemas de insônia. 

 
Inimigos do Corpo 
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Seu Inimigo, o Sal  
 
O uso exagerado do sal pode contribuir para a formação de celulite. É muito 
importante, portanto, que a ingestão de sal seja restringida o mais possível, para 



facilitar a eliminação dos líquidos. Isso significa não só evitar salgar demais os 
alimentos naturalmente salgados, como anchovas, picles, bacon etc.  
 
Sua Amiga, a Água  
 
A água é fundamental na luta contra a celulite. Quanto mais água você tomar, 
tanto mais ativos serão os seus rins na limpeza de seu corpo, eliminando os 
resíduos pela urina. Sua dose diária de água deve ser de seis a oito copos, 
sempre tomados entre as refeições.  
 
Um Aliado Especial  
 
Um de seus maiores aliados na luta contra a celulite é o iodo.  
 
Ele é a matéria-prima que dá energia à tireóide, a glândula que determina o 
índice do processo metabólico que queima o alimento para transformá-lo em 
energia. Essa combustão é importante porque qualquer alimento que não seja 
queimado de maneira apropriada pode acabar sendo armazenado como gordura 
indesejável, levando à celulite. Muitos alimentos deliciosos são ricos em iodo.  
 
Tente incluí-los regularmente na dieta: alcachofra, agrião, alface, alho, aspargo, 
arroz integral, banana, batata, cebola, cenoura, ervilha, espinafre, frutos do mar, 
gema de ovo, morango, nabo, pêra, repolho, tomate, uva, vagem.  
 
Cuidado Com os Petiscos  
 
Quase todo mundo tem dificuldades em restringir o hábito de comer apenas às 
refeições. E são justamente esses petiscos beliscados entre as refeições os 
principais causadores da celulite e, também, do excesso de peso. Os seguintes 
alimentos não atrapalharão você na luta contra a celulite: frutas, iogurte, legumes 
crus e leite desnatado. Estes são os "poluentes". 
 
Alguns alimentos devem ser evitados a qualquer preços. São eles os grandes 
responsáveis pela "poluição" do seu corpo: anchovas, azeitonas, batata frita, 
bacon, Ketchup, Chucrute, carne de porco, chocolate, enlatados, frituras em 
geral, frutas oleaginosas, lingüiça, maionese, massas, peixes ou carnes 
defumadas, picles, pizza, refrigerantes, salame e salsicha. Apesar de não ser 
estritamente proibido como os alimentos acima, o café deve ser tomado com 
moderação: não mais que 2 xícaras por dia, de preferência fraco.  

 
Estrias - Saiba mais 
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Causas das Estrias: 
 
Genética. A elasticidade e a resistência da pele dependem das características 
hereditárias. Ou seja, se a sua mãe ou avó tiveram uma pele resistente e elástica, 
a probabilidade de você ter estrias diminui.  
 
. Descontrole hormonal. O aumento da produção de estrógeno e progesterona 
(normalmente na adolescência) podem fragilizar as fibras de colágeno e elastina, 
o que torna mais fácil seu rompimento.  
 



Gravidez. Se não houver controle de peso, a pele pode estriar. Principalmente em 
jovens na primeira gestação, durante o terceiro mês - na região lombar e nos 
seios - e após o sexto mês - nos glúteos, abdômen e coxas. 
 
Alterações de peso. Emagrecer ou engordar (efeito sanfona) de forma rápida ou 
excessiva pode provocar o esticamento da pele.  
 
Corticóides. Injeções, medicamentos, cremes e pomadas à base de corticóides, 
aumentam a retenção de líquidos provocando inchaço e diminuição de 
elasticidade da pele.  
 
Musculação. As maiores vítimas são os homens, principalmente os que exageram 
na dose. As fibras, pressionadas pelo aumento da massa muscular, se rompem. 
 
Celulite. Os inchaços da celulite prejudicam a circulação, diminuindo a quantidade 
de substâncias que nutrem os fibroblastos, células que produzem fibras elásticas 
e colágenas. 
 
Como identificar o tipo de estria:  
 
Rosadas: são as estrias mais recentes, avermelhadas devido ao rompimento dos 
vasos sanguíneos. Os tratamentos iniciados nessa fase têm melhores resultados, 
pois as células continuam vivas e com maior capacidade de resposta 
regenerativa. 
 
Nacaradas: são mais antigas, de cor branco-acinzentada ou amarelada, pois a 
melanina (substância que dá coloração à pele) não é mais produzida nesta onde 
as fibras se rompem. Também apresentam uma diminuição acentuada da 
espessura da pele, formando uma depressão, tipo de uma cicatriz. Os 
tratamentos iniciados nessa etapa conseguem estreitá-la e atenuar a depressão. 
Um verão sem estrias 
 
RIO DE JANEIRO - Primeiro você identifica linhas avermelhadas na região do 
abdômen ou do bumbum. Elas começam a esbranquiçar e, de repente, lá estão 
elas, bem à vista dos olhares mais atentos. As estrias não perdoam suas vítimas. 
Depois que surgem, dificilmente conseguimos eliminá-las. 
 
Engana-se quem pensa que são privilégio da mulher moderna. Nos séculos 
passados, já alimentavam reclamações e crises de baixa-estima de considerável 
parte da população feminina. Desde então, vêm sendo dissecadas pelos 
cientistas. Até hoje, no entanto, as opiniões se dividem. Afinal, seriam cicatrizes 
ou apenas enfraquecimentos da pele? 
 
A resposta definitiva ainda não foi dada. Ao certo, sabemos que alguns fatores 
favorecem – e consideravelmente - seu aparecimento. Dentre os mais 
conhecidos, está o efeito sanfona: engordar e emagrecer com freqüência. 
 
Há poucos anos, os pesquisadores descobriram que a utilização de corticóides 
também pode desencadear o problema. Muitos estudiosos também apontam 
indícios genéticos. Ou seja, algumas pessoas teriam uma predisposição 
hereditária maior do que outras. Esta seria a explicação por que certas mulheres 
engordam, emagrecem, engravidam várias vezes e não apresentam nenhum sinal 
de estrias, enquanto outras sofrem com seus efeitos já aos 12 anos de idade. 
 
Frente a frente com o inimigo 
 
As estrias têm preferência declarada por determinas regiões de nosso corpo. As 



áreas eleitas? Seios, coxas, bumbum e barriga. Segundo especialistas, surgem 
em conseqüência da diminuição das fibras elásticas da pele. 
 
Explicando melhor: a pele divide-se em várias camadas. A estria atinge a mais 
profunda (derme), que fica bastante enfraquecida quando aparece. Imagine que 
esta região seja normalmente grossa como um couro. No local comprometido pelo 
problema, ela justamente torna-se fininha como uma meia de seda. 
 
Para entender melhor o que isso representa, compare a derme a uma tira de 
elástico. Ela possui uma determinada flexibilidade. Quando é ultrapassada, fica 
frouxa ou se rompe, não conseguindo voltar mais ao normal. O mesmo acontece 
com nossa epiderme. 
 
Mulheres são as principais vítimas 
 
Estrias são mais freqüentes nas mulheres, principalmente, as adolescentes e as 
que ainda não completaram 30 anos, sobretudo as de pele clara, fina e tendendo 
a seca. De modo geral, se mulher que não apresentou o problema até esta idade, 
poucas são as chances de enfrentá-lo dali para frente. Por outro lado, sempre 
existe o risco de desenvolvê-lo com a gravidez, outro fator predisponente 
relevante devido ao aumento do volume mamário e abdominal. Afinal, durante os 
nove meses, o estiramento da pele nos seios e paredes laterais da barriga 
favorece – e muito – seu surgimento 
Como manter a forma definitivamente 
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Como manter-se em forma, definitivamente 
 
Quando já se chegou a um certo ponto do treinamento e exercícios físicos, com 
certeza você terá conseguido algum dos seus objetivos (um corpo magro definido 
e em boa forma, uns músculos tonificados ou uma melhor saúde). 
 
Agora, não é hora de parar! Deixe de lado aquela tradicional desculpa: agora que 
já consegui o corpo que quero, vou me dedicar a outras coisas, pois não tenho 
tempo de fazer tudo.  
 
Quando se estabelece um programa de exercícios a longo prazo, deve considerar 
três palavras fundamentais: resistência, flexibilidade e força, (como também o 
papel importante desempenhado por cada pessoa, na hora de conseguir uma boa 
forma física). É necessário lembrar os motivos que levaram a exercitar-se pela 
primeira vez, e se for necessário, procure novas metas ou mude a sua atividade 
esportiva.  
 
Aproveite o presente, mas pense bem com relação a sua vida, porque não será 
agradável se no futuro tiver dores e rigidez muscular, todos os dias quando 
amanheçer ou tiver que fazer compras. Tudo o que você conseguiu até agora não 
durará para sempre, só se você toma uma decisão inteligente: conservar os 
resultados. Lembre-se que em pouco tempo pode passar de uma excelente forma 
física a ficar sem coragem para fazer algum esforço. Não deixe isso acontecer, 
procure qualquer outra alternativa para mover o corpo, deixando de lado a 
inatividade física.  
 
Conselhos para conservar a boa forma  



 
Não coloque metas irreais. Os objetivos planejados para uma semana são mais 
fáceis de conseguir. Passo a passo é a forma de construir o corpo desejado. Além 
disso lembre-se que praticar exercícios, deve fazer parte da sua vida e não 
somente um programa que irá deixar de lado a qualquer minuto.  
 
Não se desespere. Fazer um esporte ou uma atividade física é muito divertido, 
mas algumas vezes as pessoas preocupam-se tanto com a ginástica que passam 
a desorganizar a própria vida.  
 
Não complique a sua vida. Ponha a ginástica no seu cotidiano, freqüente uma 
academia perto da sua casa ou pratique em casa, não faça exercícios que 
necessite equipamentos difíceis ou caros.  
 
Faça ginática na companhia de um amigo, pois será mais difícil deixar a atividade. 
Faça também ginástica ao ar livre, você se sentirá com mais vitalidade.  
 
Modifique o programa de trenaimento físico diariamente, assim evitará a rotina e 
obrigará o seu corpo a adaptar-se a diferentes hábitos. Esta é uma forma bem 
dinâmica de fazer ginástica, renovando o estilo que é necessário para manter uma 
boa forma.  

 
Chá Verde na saúde 
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Chá verde é benéfico  
 
Estudos recentes de investigadores japoneses e australianos sugerem que a 
ingestão diária de chá verde pode diminuir a probabilidade de cancro na próstata, 
bem como de ataques cardíacos. [MAIS] Estudos anteriores de cientistas 
japoneses indicavam que os indivíduos que bebem uma chávena de chá verde por 
dia, pelo menos, têm menos 42% de probabilidade de vir a sofrer problemas de 
coração, revela o estudo publicado no American Journal of Cardiology.  
 
Os investigadores acreditam que é o flavonóide, substância característica do chá 
verde, que provoca este efeito de fortalecimento dos vasos sanguíneos e do 
coração. Outras propriedades atribuídas a esta bebida é o alto teor de flúor e os 
efeitos anti-inflamatórios. Um estudo mais recente, conduzido por australianos e 
japoneses, aponta para as propriedades do chá verde como capazes de combater 
o cancro na próstata. 
 
O chá verde é consumido no Oriente há centenas de anos, tendo conhecido o seu 
auge no Japão imperial. Para fazer um bom chá, tenha em atenção que as folhas 
não devem ferver mais de cinco minutos, começando então a perder 
propriedades. É preferível optar pela infusão, isto é, deitar água fervente sobre as 
folhas e deixá-las tapadas por alguns minutos, antes de beber.  
 
É igualmente necessário ter cuidado com as medidas, uma vez que mesmo os 
produtos mais benéficos podem ter propriedades tóxicas quando tomados em 
excesso. Quatro ou cinco chávenas por dia (tendo em conta que 35 gramas de 
folhas chegam para ½ litro de chá) são suficientes para manter uma vida 
saudável. 
 



Para outros males, há chás mais adequados. Por exemplo, a erva de cidreira é 
indicada para combater a ansiedade; a palha de milho e a raíz de salsa 
contrariam o cálculo renal; a hortelã e o aniz melhoram a cólica intestinal; o chá 
de carqueja elimina a má digestão; o eucalipto e o alecrim são bons para o mau 
hálito; o dente de leão e a bardana são eficazes contra hemorróidas; o ananás 
tem propriedades adstringentes da pele e evita cravos e espinhas, além de 
melhorar as gargantas inflamadas; e até o chá de alface actua sobre o sistema 
nervoso, sendo um excelente calmante e analgésico. 
Estudos confirmam que chá verde é benéfico à saúde  
 
O chá verde contém altas concentrações de antioxidantes que possuem efeitos 
protetores conhecidos. Tem recebido muita atenção ultimamente, conforme os 
cientistas começaram a identificar seus benefícios para doenças cardíacas, câncer, 
obesidade, entre outras.  
 
Dois novos estudos publicados em Dezembro de 1999 constataram que o chá 
verde é mais do que uma agradável bebida. Tais pesquisas sugerem que o 
crescente consumo do chá verde pode disparar mecanismos bioquímicos que 
afetam nossa saúde.  
 
Um trabalho realizado por Dulloo e colegas, publicado no American Journal of 
Clinical Nutrition, demonstrou que extrato de chá verde - que possui altas 
concentrações de antioxidantes como catequina, polifenóis e muitos outros 
compostos incluindo cafeína - pode aumentar a utilização de energia muito acima 
dos efeitos da cafeína pura. O consumo desse chá produz termogênese (criação 
de calor) e maior gasto de energia e gorduras em humanos.  
 
Um segundo estudo conduzido por Erba, publicado no Journal of Nutrition, avaliou 
o efeito dos compostos do chá verde em danos oxidativos, causados pelo 
tratamento com ferro em cultura de células leucêmicas humanas. Os resultados 
apontaram para o fato de o chá proteger as células dos danos. Ingestão crescente 
de chá verde pode auxiliar na redução dos danos oxidativos associados a vários 
processos de doenças.  
 
Hoje, cientistas criam "alimentos funcionais", modificando as propriedades dos 
alimentos existentes para promover funções fisiológicas específicas. O desafio 
para o futuro está na determinação de funções benéficas de vários alimentos 
naturais, possibilitando a escolha de alimentos conforme as necessidades de cada 
um 
 
Apareceu uma nova “vedete” entre os alimentos denominados funcionais: o chá 
verde. Estudos mostram que esse tipo de chá possui inúmeras propriedades que 
ajudam na manutenção da saúde. Muitas pessoas pensam que é uma nova 
espécie de planta, mas, na verdade, ela é da mesma família do chá preto: a 
Camellia sinensis. A diferença entre os dois está no grau de preparação das 
folhas. O chá verde é obtido na primeira fase do processo de desidratação, a 
etapa seguinte dá origem ao chamado ban-chá, muito consumido entre os 
japoneses e, na seqüência, com um grau muito maior de secagem e torrefação, 
é produzido o chá preto. O segredo da variação de sabor entre eles está 
exatamente no grau de desidratação, ou seja, quanto mais desidratada for a 
folha, mais amarga ela se torna.  
 
Mas você sabe quais são as vantagens de se ingerir chá verde? Primeiro, ele é 
muito digestivo, o que ajuda as pessoas que sofrem de problemas relacionados 
à digestão. Depois, ele possui polifenóis, um tipo de antioxidante que protege o 
fígado e evita a formação de radicais livres, que são responsáveis tanto pelo 
envelhecimento como pela formação de células malignas em nosso organismo. 



Existem estudos realizados pela Universidade de Nova Jersey que apontam que 
o consumo de chá verde diminui a incidência do aparecimento de diversos tipos 
de câncer, como o de mama, pâncreas, cólon, esôfago e pulmão, em seres 
humanos, pois na composição desse chá há um quimiopreventivo. Outras 
pesquisas revelam que ele também estimula o sistema imunológico, 
aumentando nossa proteção natural contra as infecções, inclusive contra gripe. 
O chá verde está tão na moda que até a indústria de cosméticos já está usando-
o na formulação de cremes.  
 
Mas para o chá verde fazer efeito há um segredinho na hora de prepará-lo: 
basta uma colher de sopa de erva para cada litro de água fervente; ele também 
não pode ser fervido, deve somente ficar em infusão por dois ou três minutos. 
Depois de preparado ele pode ser bebido quente ou frio e, de preferência, sem 
açúcar ou adoçante, para que não perca suas propriedades funcionais.  
 
A indústria farmacêutica já lançou cápsulas de chá verde, porém, estas não têm 
as mesmas propriedades que o chá feito por infusão, pois são fabricadas com a 
essência purificada, o que pode eliminar as substâncias funcionais da planta.  
 
O chá verde deve ser tomado diariamente antes ou após as refeições. Se for 
consumido antes, funciona como preparação do estômago para a refeição e, se 
for ingerido depois, ajuda na digestão dos alimentos. Mas deve-se esperar 
aproximadamente uma hora após o término da refeição para ingeri-lo.  
 
Apesar desses benefícios, as pessoas que sofrem de gastrite, esofagite de 
refluxo e úlcera gástrica devem evitar tomar esse chá, pois ele tem alta 
concentração de cafeína, o que pode provocar dores e a reincidência dessas 
patologias.   

 
Cerveja e Ácido Úrico 
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Consumidores de cerveja têm mais chances de ter gota 
 
Londres, 16 abr (EFE).- Beber cerveja pode aumentar as chances de se ter gota, 
doença caracterizada pelo aumento de ácido úrico no organismo e que provoca 
inchaço nas articulações, segundo um estudo da revista médica britânica "The 
Lancet", publicado hoje, sexta-feira.  
 
A pesquisa, efetuada por um período de 12 anos pelo especialista Hyon Choi e por 
médicos do Hospital Geral de Massachusetts (EUA), analisou o consumo de álcool 
de 47.000 empregados do sexo masculino que trabalham no setor de saúde.  
 
Entre todos os voluntários, a equipe de pesquisa encontrou 730 casos 
confirmados de gota.  
 
Ainda segundo os resultados, os homens que tomam uma ou duas cervejas por 
dia têm 2,5 vezes mais chances de ter a doença do que aqueles que não bebem, 
ao passo que os que ingerem a mesma quantidade de licor são 1,6 vezes mais 
propensos a desenvolver o mal.  
 
O estudo também prova que uma ingestão moderada de vinho não influencia na 
incidência da doença, o que contraria os mitos que a relacionavam a bebidas de 



elevado teor alcóolico.  
 
Choi, responsável pelo estudo, disse que a cerveja tem maior probabilidade de 
causar problemas, apesar de ter um teor alcoólico menor.  
 
"Os resultados sugerem que pode ser um componente não alcoólico da cerveja a 
causa da gota", declarou.  
 
"Esta bebida", acrescentou, "possui um elevado nível de purina, um componente 
químico que se converte em ácido úrico".  
 
A gota, que afeta principalmente os homens, provoca a inflamação das 
articulações. Geralmente ela começa nos dedos dos pés e , pouco a pouco, a pele 
entorno do inchaço fica avermelhada.  

 

Cenoura previne contra câncer de pulmão 

Uma cenoura pode fazer a diferença, segundo a Universidade de Búfalo, no estado de Nova 
Yorque, nos EUA. 
A diferença pode se ter câncer de pulmão ou não. 
Pesquisadores do Fundo Imperial de Pesquisa, em Oxford na Inglaterra, foram mais longe: 
estão explicando que uma só mordida, bem mastigada, de cenoura todo dia, fornece ao 
organismo a quantidade de beta-caroteno, capaz de salvar vidas. 
Uma cenoura média tem seis miligramas de beta-caroteno e para a prevenção contra a doença 
basta 1 miligrama.Por isso uma mordida por dia pode ser a tábua de salvação para se ter uma 
saúde consistênte. 
É preciso acrescentar que a quantidade de beta-caroteno necessária para a prevencão contra 
o câncer pulmonar depende de vários fatores: hereditariedade,da poluição, do hábito de fumar 
ou de ser um fumante passivo (aquele que não fuma ,mas convive com pessoas que fumam) e 
principalmente da capacidade da absorção do beta-caroteno de cada organismo. 
Os cientistas concluiram que a diferença de consumo entre os mais e menos proponsos a 
adquirir o câncer pulmonar impressiona de tão pequena que é. 
A pesquisadora PHD Regina Ziegler, do Instituto Nacional do Câncer, calculou que a 
defasagem diária de beta-caroteno é fator decisivo para a instalação da doença.No estudo de 
Oxford ficou clara a relação entre dose e resposta: quanto maior o consumo de beta-caroteno, 
menores as chances de adquirir este tipo de câncer. 
O poder anti-câncer do beta-caroteno da cenoura provém do fato de ser um poderoso anti-
oxidante, além do fato de estimular a imunidade do organismo. 
Uma dieta que contenha além da cenoura, beterraba, batata-doce, suco de laranja de côr meia-
escura e vegetais crús de côr escura também são importantíssimos aliados na prevenção 
contra diversos tipos de câncer. 
E não precisa de muito esforço, tem muitas publicações com receitas deliciosas com estes 
produtos disponíveis nas bancas e nas livrarias. 
É claro que a eliminação de frituras, refrigerantes,carnes vermelhas, congelados e alimentos 
refinados também é importante, pois estes alimentos induzem a doenças graves. 
Não se esqueça: um prato com uma cenoura é primordial e fácil de ingerir, principalmente se 
estiver ralada e temperada com um pouco de limão e um fio de azeite de oliva virgem. 
Pra quem aderir, certamente o resultado será uma saúde melhor e por mais longo período 

Radicais livres: os vilões da celulite 
 
RIO DE JANEIRO - Tudo, ou quase tudo, no organismo feminino favorece a celulite. 
São os hormônios, a predisposição genética, o fato de o corpo da mulher possuir 
mais gordura do que músculos, além de alimentação e sedentarismo. Como se não 
bastasse, até a ação dos radicais livres conspira para o seu aparecimento e torna o 
problema ainda mais renitente aos tratamentos estéticos. A boa notícia é que com 



uma ação conjunta consegue-se melhorar muito a maldita aparência de casca de 
laranja. 
 
Segundo a nutróloga Regina Mestre, esta é, por sinal, uma das principais causas da 
celulite. Isso porque, além das várias alterações que provocam no organismo, os 
radicais livres também causam atrofia das fibras colágenas. “A produção de 
substâncias tóxicas no organismo interfere em maior ou menor grau na celulite e 
na flacidez, em função da desestruturação dos tecidos”, diz. 
 
O que pode se explicado de forma simples. Todos os músculos do corpo estão 
envoltos em tecido conectivo e gordura. As células de gordura deste revestimento 
estão banhadas em meio líquido e são mantidas no lugar por uma rede de fibras de 
tecido conectivo. “Sob a ação dos radicais livres, os fibroblastos — células de tecido 
conectivo que produzem colágeno — passam a produzir uma quantidade excessiva 
de mucina, substância amorfa, constituída de ácido hialurônico. Como é altamente 
hidrófilo, este ácido enche-se de líqüido com facilidade. O que faz surgir a celulite”, 
diz a médica. 
 
Gordura: fácil de acumular, difícil de eliminar 
 
É importante explicar que, ao contrário do que muitos pensam, o que degenera é o 
tecido de sustentação. Quanto mais as fibras esclerosam, mais a gordura fica presa 
em seu entremeado. Quando elas enrijecem — como resultado de exercício, por 
exemplo —, a gordura continua ali, mas é mais facilmente transformada em 
energia. Gordura, aliás, é agravante por mais de um fator. Como esclarece a 
nutróloga, as membranas celulares possuem dois tipos de receptores para as 
células de gordura: os alfa, que possibilitam os depósitos de gordura; e os beta, 
que liberam a gordura das células e a transformam em energia.. 
 
Acontece que as células gordurosas localizadas nos glúteos, coxas e joelhos têm 
seis vezes mais receptores alfa. Na parte superior do corpo, ocorre o contrário: as 
células gordurosas ali localizadas têm seis vezes mais receptores beta. A 
conseqüência disso é a óbvia: a gordura é armazenada na parte inferior do corpo e 
liberada na parte superior. E com isso, a maior concentração de celulite também 
fica concentrada na parte inferior. Não esqueçamos ainda o fato de que os 
hormônios femininos somam mais um dado nesta conta. “Enquanto o estrogênio 
estimula o acúmulo de gordura nos seios, nádegas e coxas, a progesterona 
intensifica o acúmulo de líqüidos”, fala a médica. 
 
Com tantos fatores jogando contra, a ação dos radicais livres também não pára por 
aí. Paralelamente, quanto mais radicais houver, maior também a quantidade de 
toxinas que se acumulam nos tecidos. O que torna ainda mais difícil a ação do 
sistema de defesa a proceder a uma limpeza destas toxinas. Em vez de ser 
eliminadas através do sistema linfático, estas toxinas se acumulam, favorecendo 
ainda mais a retenção de líqüidos, que extravasam para a pele, formando edemas. 
 
A médica lembra ainda que a intolerância a certos alimentos - particularmente pão, 
leite e ovos - e as reações alérgicas resultantes também contribuem para a celulite. 
Porque quando o aparelho digestivo apresenta problemas de funcionamento, é mais 
um motivo para que haja retenção de líqüidos no organismo. Somando-se a uma 
drenagem linfática deficiente, o resultado é a falta da eliminação de toxinas. O que 
só tende a favorecer a celulite e a dificultar que ela desapareça. “Pelos mesmos 
motivos, às vezes, embora fazendo regime a pessoa não emagrece”, explica Regina 
Mestre. 
 
Resultados proporcionais ao empenho no tratamento 
 



Com tantos fatores contrários, só mesmo atacando em muitas frentes. “Não se 
pode falar somente em tratamento estético”, diz a médica. É preciso evitar cigarro 
e álcool, e, tanto quanto possível, o estresse, o que vai ajudar a reduzir a produção 
de radicais livres. E bater na tecla sempre presente da reeducação alimentar. “Uma 
dieta adequada, com muitos vegetais e pouca gordura saturada, rica em fibras de 
farelo de trigo, aveia, sementes e frutas com casca, além de muito líqüido, faz 
aumentar a saciedade e acelera a velocidade do trânsito intestinal. Com isso reduz-
se a pressão abdominal, melhora-se o retorno venoso e a drenagem linfática”, 
esclarece. 
 
“Também é preciso recuperar a permeabilidade intestinal, muitas vezes prejudicada 
por parasitoses, alergias alimentares e redução da flora intestinal. Só isso já 
permite que se drene de um a dois litros de líqüido em poucas semanas”, diz. 
Igualmente é preciso reforçar a atividades das células macrófagas. O que se pode 
conseguir com vitaminas C e E, zinco e fitoterápicos, como ginseng e equinácea. 
Estimular a atuação destas células e também tornar o sistema de defesa mais 
competente e permitir que ele se encarregue da drenagem linfática natural”, 
explica. 
 
Aí então, é hora de dar início ao combate estético propriamente dito: massagens de 
drenagem linfática, que ativam a circulação sangüínea dos membros inferiores, 
exercícios físicos, para ajudar a reduzir os percentuais de gordura, e um trabalho 
estético completam o combate. “Bons resultados exigem um conjunto de medidas. 
Apenas uma forma isolada de tratamento não resolve”, garante a médica. 
Atacando-se em todas estas frentes, consegue-se melhoras sobretudo para as 
celulites de grau 3 e 4, as mais difíceis de tratar. 
 
“Celulite não tem cura, mas as melhoras que se pode conseguir são diretamente 
proporcionais ao esforço empenhado no tratamento”, reforça a médica. Nem por 
isso é preciso histeria. As mulheres devem se cuidar, sim, mas sabendo que pela 
enquete feita pelo PlanetaVida, os homens não dão tanta importância assim ao 
problema. 
 
Cerca de 12% disseram não se incomodar com a celulite; 75,7% que não é o ideal, 
mas há defeitos piores, enquanto que apenas 11,7% responderam que não querem 
nem ver uma mulher com aspecto de casca de laranja. Ou seja, para eles, celulite 
na companheira pode não ser o ideal, mas há defeitos bem piores... 
 
Celulite, a inimiga do biquini 
 
Descrição 
 
Cientistas afirmam que toda mulher tem celulite depois da puberdade. Um caso de 
injustiça da natureza, já que os homens dificilmente apresentam essa 
característica. Mas é possível preveni-la, adotando hábitos de vida saudáveis, como 
dieta adequada e exercícios físicos regulares. 
 
A celulite, ou como é conhecida entre os médicos, Lipodistrofia Ginóide, é uma 
doença crônica e hereditária caracterizada pelo aparecimento de depressões, de 
inchaços e de gorduras em coxas, pernas e nádegas, podendo surgir em outras 
regiões como abdômen, face interna dos joelhos e nuca. 
 
Como ela se forma? 
 
A partir da puberdade, o estrogênio (hormônio feminino) passa a ser produzido em 
maior quantidade, e as meninas ganham mais volume nas nádegas e coxas. Esse 
hormônio aumenta a retenção de líquido e provoca uma concentração de gordura 



nessas regiões. 
Normalmente, as células de gordura recebem oxigênio e nutrientes, e liberam água 
e toxinas. Quando não se consegue mais estabelecer esse mecanismo, essas 
células incham e comprimem os vasos sangüíneos, causando alteração de tecidos 
elásticos como elastina e colágeno. 
 
Progresso passo a passo 

•  FASE UM 
 
Você pode passar por essa etapa sem saber que a celulite está se formando. 
Acontece, principalmente, um aumento na retenção de líquido entre os vasos 
sangüíneos e os tecidos (locais onde se dá a troca de nutrientes e oxigênio). Há, 
também, um aumento de volume das células do tecido gorduroso na região 
afetada, mas não há sinais visíveis na pele. 

•  FASE DOIS 
 
Já é possível notar ondulações na pele. As células gordurosas ficam um pouco mais 
cheias de gordura e se multiplicam. 

•  FASE TRÊS 
 
É quando aparece as ondulações com aspecto de casca de laranja. A elasticidade e 
o brilho da pele diminuem. As células continuam aumentando de volume e ocorre o 
aparecimento de nódulos. Vasinhos e microvarizes podem surgir nessa fase – 
prejudicando a circulação sangüínea –, assim como uma sensação de peso, cansaço 
e dor nas pernas, causada pela compressão das terminações nervosas. 

•  FASE QUATRO 
 
Os nódulos são sensíveis ao toque e surgem depressões quando se contrai ou 
repuxa a pele. O aspecto de casca de laranja se intensifica, a celulite se torna mais 
dura e as pernas pesadas, inchadas e doloridas. 
 
Os maiores inimigos 
 
Ela é causada por uma união de fatores como: 

•  entarismo; 
•  obesidade; 
•  má alimentação; 
•  distúrbios circulatórios; 
•  pílulas anticoncepcionais; 
•  diabetes; 
•  estresse; 
•  disfunções hormonais; 
•  sedentarismo; 
•  álcool; 
•  roupas apertadas; 
•  cigarro; 
•  ciclo menstrual irregular; 
•  bebida gasosa; 
•  gravidez e  
•  predisposição genética familiar; 
 
É melhor prevenir 



•  Adote uma alimentação saudável, rica em legumes, verduras, frutas e fibras. 
Procure evitar excesso de sal e fast food. 

•  A prática regular de exercícios também é fundamental: o sedentarismo diminui o 
consumo de energia pelo corpo, facilitando a transformação das sobras alimentares 
em gordura. Procure aliar exercícios anaeróbicos, que formam músculos (como a 
musculação e a ginástica localizada, por exemplo) aos exercícios aeróbicos 
(natação, caminhada, corrida, bicicleta), que desenvolvem a capacidade cardio-
respiratória e queimam gordura. 

•  Beba bastante líquido, de preferência de dois a três litros por dia. Além de 
hidratar o corpo, você estará auxiliando a eliminação de toxinas. 

•  Peça a orientação de um profissional antes de adquirir cremes anticelulíticos. 
Alguns realmente ajudam a tratar o problema, mas ainda há muitas falsas 
promessas no mercado. 

•  Evite ficar sentado ou em pé por muito tempo e, sempre que puder, descanse as 
pernas para cima. 

•  Diminua a freqüência com que usa sapatos de saltos altos. 

•  Controle o estresse, se preciso, utilizando-se de técnicas de relaxamento, 
meditação ou ioga. E evite muito trabalho e excesso de compromissos. 
 
Tratamentos que ajudam 
 
Um dos maiores desafios dos cientistas quanto à medicina estética é a descoberta 
da cura para a celulite. Enquanto ela não chega, conheça os principais tratamentos: 

•  IONORESE 
Correntes de baixa freqüência estimulam a penetração de produtos na pele. 

•  ELETROLIPOFORESE 
Uma corrente elétrica de baixa voltagem faz com que as células gordurosas percam 
a capacidade de reter gordura. A atividade celular é aumentada e o tecido adquire 
um aspecto melhor. 

•  DRENAGEM LINFÁTICA 
Massagem que facilita o escoamento do líquido linfático (que fica entre as células e 
é rico em gorduras) e faz com que ele seja eliminado na urina e na transpiração. 
Ela pode ser feita manualmente ou com a ajuda de aparelhos. 

•  GINÁSTICA PASSIVA 
Estimula a contração dos músculo através da aplicação de correntes elétricas 
especiais. 

•  ULTRA-SOM 
As ondas penetram na pele e agitam as partículas de água da região. Estas se 
colidem com as células gordurosas, facilitando a eliminação da gordura. 

•  MESOTERAPIA 
Microdoses de medicamentos são injetadas na pele em várias aplicações. A 
substância varia a cada caso, e costuma melhorar a circulação, a metabolização das 
gorduras e a produção de colágeno. 



•  ENDERMOLOGIA 
Ginástica cutânea que levanta a pele, permitindo uma melhor circulação do sangue. 
Os tecidos comprometidos passam, também, a receber mais nutrientes. 

•  ÚLTIMA NOVIDADE 
Em março deste ano, houve uma grande movimentação em torno das pílulas 
anticelulite, criada nos Estados Unidos. Elas prometiam eliminar o problema se 
fossem ingeridas três vezes ao dia e por oito semanas. A realização do sonho de 
toda mulher, já que os tratamentos existentes até então, eram dolorosos e 
somente amenizavam o aspecto de casca de laranja da pele. Houve uma grande 
discussão a respeito de seus efeitos e, até agora, não se chegou a um denominador 
comum. 
Hoje, o que se sabe, é que somente o conjunto de medidas de prevenção e 
tratamento é capaz de atenuar o problema 
 

Catuaba 
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Pois é, mas não é bem assim. Além de afrodisíacas, a catuaba tem muitas outras 
qualidades. Ela é afrodísiaca pelos alcalóides que a constituem e se concentram 
na casca (tem ação semelhante ao Viagra: é vaso-pélvica-dilatadora), que são 
também tonificantes do sistema nervoso. Acontece que não existe uma catuaba, 
mas várias. Por isso existe um grande questionamento sobre sua denominação 
botânica.  
 
Muito se tem escrito sobre a origem da catuaba, e vem sendo amplamente 
discutido nos meios da farmaco-botânica do Brasil. Enquanto o assunto é 
discutido seu nome botânico já existe: é Anemopaegma mirandum , da familia 
Bignoniaceae e a casca é sua parte utilizável. Só que as várias plantas conhecidas 
como catuaba pertencem a gêneros e até a famílias diferentes. Isso vale não só 
para as várias regiões diferentes, mas também em uma região específica.  
 
Inicialmente foi chamada de Erytroxylum e foi só depois que se considerou a 
Anemopaegma mirandum como a catuaba verdadeira. Mas também tem sido 
descrita como Phyllanthus nobilis . Só que a Anemopagnma é o único gênero 
conhecido cujos estudos estão mais adiantados. Essa catuaba é originária dos 
campos de Minas Gerais, e a variedade mais encontrada é a da puberula Bur . 
Mas a controvérsia continua: apesar dos estudos estarem centralizados nesse 
gênero, a planta mais vendida no Brasil foi descrita recentemente como Trichilia 
catigua Adr. Juss. , da família Meliaceae . Ainda não foram relatados estudos 
sobre sua atividade terapêutica.  

 
Caminhar para emagrecer 
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Caminhe a passos largos e aumente o gasto calórico! 
 
Nem caminhar nem correr. Apertar o passo é a melhor maneira de perder 
calorias, ganhar fôlego e deixar as pernas fortes. Especialistas garantem que 



andando em ritmo acelerado você consegue resultados mais rápidos do que 
caminhando normalmente. E que o exercício pode ser tão eficiente como uma 
corrida -- com a vantagem de o risco de lesão ser mais baixo porque o impacto é 
menor. Veja como essa atividade aeróbica pode ajudar você a perder peso. Não 
dá para começar com pique de maratonista. Cada um deve respeitar o seu limite 
e não cometer exageros. Caso contrário, pode se machucar. O melhor a fazer é 
acelerar o passo aos poucos, dentro das suas limitações. Na "power caminhada", 
você deve andar a uma velocidade média de 6 a 8 km/h. 
 
Para andar a 6 km/h - você tem que percorrer 1 km em 10 minutos. 
 
Para andar a 8 km/h - você tem que percorrer 1 km em 7 minutos. 
 
Na hora do exercício, é muito importante calcular a freqüência cardíaca (para não 
ter problemas de saúde e a atividade fazer efeito). Na power caminhada, você 
precisa andar a 85% da sua freqüência cardíaca máxima (FCM). OBS.: O 
FITVIRTUAL TEM UMA CALCULADORA PARA ESSA FREQUÊNCIA!  
 
Durante o exercício, se você não tiver um relógio do tipo Polar, é fácil controlar a 
freqüência cardíaca. Verifique sua pulsação (no pescoço ou no pulso) durante 10 
segundos e multiplique o número de batimentos por 6. O resultado tem que ficar 
próximo ao que você acabou de calcular (se estiver um pouquinho abaixo ou 
acima não tem problema). 
 
Fique de olho na postura. Deixe a cabeça sempre alinhada com a coluna e 
mantenha o abdômen contraído durante toda a caminhada. Os braços devem 
acompanhar o movimento, com os cotovelos flexionados a 90 graus. Use roupas 
leves e um tênis confortável, com sistema de amortecimento (prefira modelos 
indicados para caminhada). Evite caminhar sob sol forte. Use chapéu ou boné e 
não esqueça de passar filtro solar, mesmo como o tempo nublado. 
 
Beba bastante água antes, durante e depois da caminhada. É recomendável 
tomar, em média, de 100 a 150 ml (meio copo) a cada 10 ou 15 minutos. 
Alongue os músculos antes de começar a caminhar e ande de 5 a 10 minutos em 
ritmo lento para aquecer. No final, alongue para esfriar o corpo. Se você está sem 
praticar exercício há muito tempo, procure um médico e faça uma avaliação física 
antes de começar o treino. Organize o seu programa. Você não precisa fazer 
"power caminhada" diariamente. Mas, para obter resultados, é preciso caminhar 
em ritmo normal nos outros dias da semana por, pelo menos, 30 minutos.  

Caminhar é um jeito fácil de emagrecer 
De baixo impacto, o exercício ajuda a queimar calorias, a diminuir a compulsão 
alimentar e a recuperar a auto-estima. 
 
Chegar ao manequim 40 é um drama para as mulheres. Para as que estão três ou 
quatro quilos acima do peso, a tarefa requer disciplina militar na tentativa de 
cortar guloseimas e aumentar o gasto calórico – em geral, na academia. 
Para uma mulher com vinte quilos a mais, outros problemas pesam na balança e 
agem como complicadores na hora de tomar alguma atitude capaz de afinar a 
silhueta. 
Mas não é preciso nenhuma estratégia mirabolante para ganhar um corpo tão 
sarado quanto o das modelos de revista. A velha caminhada é a saída mais 
simples, barata e eficaz para alcançar esse objetivo. 
Por se tratar de uma atividade fácil, não requer treinador nem orientação especial 
– basta um tênis confortável, boné e protetor solar. Diferente do que acontece 
nas academias, na rua imperam bermudas e camisetas. 
E mais: a atividade de baixo impacto é perfeitamente segura para joelho, 



ligamentos e articulações – partes mais vulneráveis a lesões. Perda calórica e 
resultados estimulantes “Essa atividade física promove perda calórica. Conforme 
vai ficando mais leve, a pessoa consegue caminhar por mais tempo e com maior 
velocidade, o que acelera o emagrecimento”, outra vantagem do exercício é o 
ganho de auto-estima. 
“Por se sentir cada vez mais disposta, a atleta começa a se gostar mais, toma 
consciência do que fazia de errado e fica antenada com aquilo que está comendo. 
Percebe o que não faz tão bem e passa a controlar a quantidade e a qualidade do 
que ingere”. 
Um benefício extra, mas igualmente importante para quem precisa perder peso, é 
o controle da ansiedade. 
“O exercício funciona como um pára-raio do stress”, diz Torres. 
“Quando a gente anda, ocorre a liberação de algumas substâncias, como as 
endorfinas, que dão sensação de prazer e ajudam a acalmar. Essa descarga 
hormonal reduz a ansiedade e a compulsão alimentar”. 

 

QUANTIDADE DE CALORIAS 
NECESSARIAS POR DIA 
PARA MANTER O PESO 

PARA ADULTOS  
1. Primeiro, determine se seu peso é saudável, se tem 
sobrepeso, se é obeso ou se tem obesidade grave. 
Para isso, utilize a tabela de Cálculo do IMC (na página 
principal). 
 
2. Em seguida, identifique o seu Índice de Atividade Física: 

20 - Leve (para quem é sedentário ou faz atividades leves) 

30 - Moderada (para quem caminha duas vezes por semana) 

40 - Intensa (para quem faz ginástica quatro vezes por 
semana) 

Se seu IMC acusou SAUDÁVEL, use a fórmula abaixo: 
105  x 40  = 4200  

Peso  Índice de 
Atividade Física  Valor Calórico Total* 

*Para emagrecer, é preciso comer menos do que esse valor. Se 
ultrapassar, provavelmente vai engordar.  
Se seu IMC acusou SOBREPESO, OBESIDADE ou OBESIDADE 
GRAVE, utilize a seguinte fórmula: 

1.7  x 1.7  x 24,9 = 71.9609999 
Altura  Altura  Peso Máximo Saudável 

O resultado é o número máximo de quilos que pode pesar para se 
enquadrar dentro da faixa de peso saudável. 
 

71.96  x 40  = 2878.43999 
Peso Máximo 

Saudável 
Índice de 
Atividade 

Física 
Valor Calórico 

Total** 
** Essa é a quantidade de calorias diárias que o seu corpo precisa 
para se manter. Para emagrecer, é preciso consumir menos do que 
este valor.  

 



Calcule a frequência cardíaca ideal 
  
Passo 1: Determine o seu nível cardíaco 

• Iniciante: Uma pessoa é considerada iniciante quando ela não está 
praticando nenhuma atividade física até o momento e deseja começar a 
fazer algum exercício. A intensidade do exercício inicialmente é baixa para 
facilitar sua adaptação a ele e seu aumento é gradual conforme a evolução 
do praticante.  

• Intermediários: O grupo dos intermediários é composto por indivíduos 
que praticam atividades físicas como subir escadas, andar até a padaria, 
levar o cachorro para passear, cuidar do jardim e caminhadas leves, ou 
seja, são pessoas mais ativas e que realizam exercícios em intensidades 
mais leves, geralmente duas vezes por semana.  

• Avançados: Por último, os avançados são aqueles que praticam exercícios 
regulares como corrida, caminhada, ciclismo, natação de 3 a 6 vezes por 
semana, com um condicionamento físico que permite realizar alguns 
treinos mais fortes.  
 
Atenção: seja bem cuidadoso na determinação de seu nível de 
condicionamento para evitar qualquer dano à sua saúde. Na dúvida, opte 
sempre pelo nível menos desenvolvido.  

Passo 2: Freqüência Cardíaca de Repouso 
 
Uma maneira de garantir a segurança do seu treinamento é através do controle 
da freqüência cardíaca. Para saber qual a sua freqüência cardíaca ideal para a 
prática de atividades físicas, use nossa calculadora (que você encontra na 
próxima página).  
 
Será necessário descobrir sua Freqüência Cardíaca de Repouso. Para isso, 
permaneça sentado, coloque os dedos indicador e médio na artéria do seu punho 
durante 15 segundos e conte quantas vezes você sentiu bater. Multiplique esse 
valor por 4 e sua Freqüência Cardíaca de Repouso estará determinada na unidade 
de batimentos por minuto.  
 
Anote este número e, na próxima página, coloque os valores pedidos na 
calculadora e terá sua zona de treinamento adequada para a realização da 
atividade física desejada.  
 
Atenção: seja bem cuidadoso na determinação de seu nível de condicionamento 
para evitar qualquer dano à sua saúde. Na dúvida, opte sempre pelo nível menos 
desenvolvido. 

Passo 3: Calcule o seu nível cardíaco ideal 
 
Informe, abaixo, sua idade e a freqüência cardíaca em repouso que você calculou 
no passo anterior. Nos boxes abaixo, você vai ver a freqüência cardíaca ideal 
(máxima e mínima) para você. Você deve apenas saber escolher se é iniciante, 
intermediário ou avançado 

 



Idade: 30  
Freqüência Cardíaca em Repouso: 88  

 

Máximo: 159.399  

Mínimo: 149.2 
 

Alho, para que serve? 
Artigo sobre Óleo de Alho (60 cáps) (em Alimentos / Funcionais -> Óleo de Alho)  

 
Deseja imprimir este artigo? Clique aqui! 

Indique este artigo a um amigo. 
  
Allium sativum L. FAMÍLIA: ALLIÁCEAS 

BOTÂNICA: Erva anual perene, caracterizada por crescer formando bulbos ("cabeças") de 
20 dentes a mais.É originário da Ásia Central e atualmente se encontra distribuído em todo 
o mundo. 

PARTE UTILIZADA : Bulbos. 

HISTÓRICO 
Planta utilizada desde 3000 A.C. para combater parasitoses e prevenir epidemias. Na Grécia, 
o historiador Heródoto menciona o uso de alho para prevenir tifo e cólera. 
Já no século XX, os médicos na I Guerra Mundial, utilizavam extratos de alho para evitar 
infecções e gangrenas nas feridas dos soldados. 
Na década de 60, os japoneses demonstraram a comunidade científica a ação anti-tumoral 
em ratos.Em 70 e 80 aumenta consideravelmente os estudos, e o Inst. de Câncer dos USA, 
recomenda-o na dieta como método preventivo do câncer. 

AÇÃO TERAPÊUTICA HIPOLIPEMIANTE 
É efetivo no controle sangüíneo do colesterol e das lipoproteínas de baixa densidade. Reduz 
em até 12% o LDL. 

AÇÃO ANTITUMORAL E IMUNOMODULADORA 
O Instituto Nacional do Câncer dos EUA , em estudos experimentais, com 1695 pessoas, 
concluiu que a incidência de câncer de estômago era menor nas pessoas que ingeriam mais 
alho e cebola na dieta/diária. 
Reduz a fadiga e anorexia depois da adm. de radio - quimioterápicos. 
Um estudo piloto de 10 semanas com 10 pacientes que receberam o extrato de alho se 
observou um aumento da atividade das células NK, bem como para várias patologias 
associadas tais como: herpes genital, diarréia, candidíase e pansinusite recorrente com 
febre. 

AÇÃO ANTIIFECCIOSA E ANTIVIRAL 
Inibe o crescimento de Cândida albicans. 
Efetivo contra o vírus da Influenza B, Herpes simples tipo I. 

Portanto, o alho possui as seguintes vantagens : 
- Se pode administrar durante mais tempo sem temer os efeitos colaterais. 
- Seu emprego não leva a resistência. 
- Não afeta a flora intestinal. 



- Possui atividade antiviral (algo que os antibióticos não possuem). 

EFEITOS ADVERSOS E / OU TÓXICOS 
O alho cru não é bem tolerado já que pode provocar anemia, mal estar gástrico e reações 
alérgicas tipo asmática ou dermatite de contato. 
Diferentes testes de toxicidade aguda, subaguda e crônica, mutagenicidade e evolução 
clínica sintomatológica demonstraram segurança na tomada de extratos de alho. Evitar altas 
doses devido a uterocontrabilidade (in vitro). 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
Podem interagir com os tratamentos anticoagulantes, hipotensores e hipoglicemiantes. 

 
Acne: Mito x Realidade 
 
"Chocolate e outros alimentos provocam espinhas" - Não existe comprovação 
científica, mas é recomendado que cada caso seja analisado isoladamente;  
 
"Acne é contagiosa" Embora seja uma infecção, a acne não é contagiosa;  
 
"Menstruação causa acne" Sim, pode haver o surgimento de espinhas nesta fase 
pela influência dos hormônios;  
 
"Sol piora/melhora a acne" Apesar de ter efeito cicatrizante, o sol pode aumentar a 
produção de sebo e causar câncer de pele.  
 
TRATAMENTOS Devem ser direcionados ao grau de acne de cada um. O 
dermatologista deve acompanhar o tratamento para verificar se os efeitos estão 
sendo satisfatórios.  
 
Grau 1 (cravos) Sabonetes e produtos à base de ácido salicílico, enxofre e peróxido 
de benzoíla  
 
Grau 2 (grau 1 + pápulas) Todos os anteriores, associados a antiinflamatório e/ou 
antibióticos locais.  
 
Grau 3 (grau 2 + pústulas) Todos os anteriores, associados a antibióticos orais e 
peeling com ácidos retinóico e glicólico.  
 
Grau 4 (grau 3 + nódulos) Isotretinoína oral.  
 
Grau 5 (grau 4 + fístulas) Isotretinoína oral, antiinflamatório e antibiótico orais.  
 
INCIDÊNCIA 85% da população mundial têm acne na puberdade  
 
3% dos homens acima de 25 anos têm acne  
 
12% das mulheres acima de 25 anos têm acne  
 
RECOMENDAÇÕES Se você estiver fazendo tratamento com produtos antiacne, 
proteja-se do sol. Não use fórmulas caseiras ou cosméticos inadequados. Isso pode 
atrapalhar o tratamento e até causar lesões na pele.  

 


