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FALANDO UM POUCO
SOBRE MINHA FORMAÇÃO:
Eu me chamo Ana Raquel Holanda da Cunha, sou graduada em Ciências da Nutrição em 2004 

pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 

pela EMESCAM-ES (2011), especializada em Terapia Nutricional (2006), em Nutrição Clínica 

Funcional (2012), em Nutrição Esportiva Funcional (2018), e especialista em Fitoterapia 

aplicada a prática clínica (2014). Nutricionista há 17 anos e atualmente atuo como nutricionista 

do Programa PREVBEM do Santa Casa Saúde de Vitória onde abordo na prática a nutrição como 

uma missão muito gratificante no tratamento de doenças e nos cuidados com o nosso corpo 

e saúde. 

Elaborei esse e-book com muito carinho e respeito para te levar 

informações de fácil compreensão sobre a 

dieta low carb e conhecer como esse tipo de 

alimentação pode incentivar a deixar 

sua alimentação saudável, auxiliando a 

perder peso com saúde. Aqui explico no 

que consiste a dieta low carb, dúvidas mais 

frequentes sobre esse tipo de estratégia 

alimentar e algumas vantagens de incorporar melhores hábitos de alimentação na rotina que 

vão desde dar aquela turbinada na dieta, podendo te ajudar a desintoxicar o organismo até 

desinchar o corpo, dar energia, melhorar a memória, regular o intestino, a digestão, a 

imunidade, a circulação e os hormônios. Aproveite!

Vou começar falando que mudar a alimentação parece tão difícil que se sofre antes mesmo 

de começar. E quem já não começou uma ‘dieta’ na segunda-feira porque começar no final de 

semana é uma tragédia? Parece difícil, mas não é, a partir do momento que você entende 

conceitos importantes de forma simplificada e escolhe experimentar. Sim, é uma escolha 

sentir-se melhor, cuidar da saúde, emagrecer. Nada como estar satisfeito (a) consigo mesmo 

(a) para indicar que caminho pode seguir melhor. E aí, ajudei a você a pensar melhor sobre 

desmistificar um pouco sobre sua escolha na alimentação? 

Venha comigo e leia mais sobre essa estratégia nutricional que pode te auxiliar a perder peso, 

com saúde e ensinando a ter qualidade de vida. 

Como a própria tradução da língua inglesa já diz, essa é uma estratégia que consiste em 

diminuir o consumo de carboidrato. Estamos numa era bem midiática, cada vez mais inserida 

no dia-a-dia das pessoas, onde as informações de fácil acesso desempenham um papel de 

grande influência. Num tempo onde imperam guerra entre qual dieta é melhor: Low Carb,  

Cetogênica, High fat, Dieta Mediterrânea, Plant Based, Dieta Paleolítica, Dieta Low Fodmap, 

Dieta Vegana, Ciclo de Carboidratos, ...ufa são tantas!. Uma trovoada de informações que 

muitas vezes nos deixam confusos e tornam-se polêmicas acerca do assunto  

emagrecimento saudável. Vamos conversar nesse e-book sobre a estratégia low carb, o que é, 

algumas dúvidas frequentes e benefícios, conhecer um pouco mais sobre a forma correta de 

melhorar o consumo do temido carboidrato, que por muitas vezes vive no banco dos réus!

A dieta low carb não é um tema novo. Está em alta nos últimos tempos e vem ganhando cada 

vez mais adeptos aos que decidem adotar uma alimentação com mais verduras, legumes, 

gorduras e proteínas, e excluir carboidratos que liberam muito açúcar facilmente como batata, 

arroz, pães e massas, por exemplo, que por vezes são tão, culturalmente falando, difíceis de 

ficar de fora da rotina alimentar habitual.  

Antes de mais nada, gostaria de informar a todos vocês que essa é uma a estratégia baseada 

em respaldos científicos. A Associação Americana de Diabetes reconhece que essa estratégia 

trata de forma eficiente pacientes com diabetes tipo 2, pode repercutir positivamente sobre a 

obesidade e pacientes considerados pré-diabéticos. Feita de forma correta, consegue 

controlar doenças ocasionadas a partir do desequilíbrio no metabolismo do carboidrato pelo 

organismo, como na produção anormal de insulina que pode levar ao aumento de percentual 

de gordura e até mesmo à síndrome metabólica. 

Embora por vezes seja colocada de difícil adesão, a redução de carboidratos pode ser feita de 

forma devagar, evolutiva, facilitando a adaptação e tornando possíveis os benefícios e 

resultados de maior durabilidade. Por isso, não deve ser feita de forma generalizada, mas 

adequada para as necessidades individuais. É bem importante que algum profissional 

nutricionista acerte o que é melhor para você. Dessa forma podem-se ter benefícios como 

tratamento dos desequilíbrios no metabolismo dos carboidratos pelo corpo, controle de 

doenças, redução de peso e claro, promoção de saúde!

MAS COMO É A
DIETA LOW CARB?
Embora a alimentação low carb possa parecer bem restritiva, não é necessário parar de comer 

tudo o que se gosta. Deve-se sim entender para fazê-la da melhor forma. 

Desmistificando alguns conceitos, vamos entender algumas dúvidas frequentes e as reais 

verdades e sobre a alimentação low carb:

ALIMENTAÇÃO LOW CARB AUMENTA O COLESTEROL?

É sabido que o excesso de carboidratos refinados, aqueles industrializados, os farináceos 

(pães, massas, biscoitos), excesso de arroz ou os que liberam grandes quantidades de 

açúcares na corrente sanguínea, elevam a insulina, que é responsável pela captação desse 

açúcar no organismo. Quando esse estímulo da elevação da insulina é frequente pode ocorrer 

um quadro chamado de resistência à insulina, que por sua vez pode implicar na produção de 

triglicerídeos e de colesterol e suas frações boas e ruins, o que pode levar a fatores que pioram 

a saúde cardiovascular. 

SEM CARBOIDRATOS FICAREI SEM ENERGIA?

Toda mudança alimentar requer uma adaptação pelo organismo. Pode ser que em primeiro 

momento, o organismo sinta a falta do consumo excessivo de carboidratos que se fazia antes, 

até porque a quantidade de açúcar que comemos influencia nosso cérebro como num ciclo 

vicioso a dependência por ele. Mas, cabe falar que a gordura é uma excelente fonte de energia 

para o corpo! Seja a reserva de gordura do nosso corpo, bem como a energia vinda de gorduras 

saudáveis na nossa alimentação. Sim, existe gordura saudável! E a estratégia low carb reduz o 

carboidrato dito ruim, não vai te faltar energia. Cada um vai receber da alimentação a energia 

que merece para fazer com que o corpo funcione corretamente. Por isso a pessoa que inicia 

uma estratégia low carb deve ser acompanhada, para ingerir na quantidade necessária, os 

nutrientes de que necessita, respeitando os sinais que o corpo emite: saciedade, disposição, 

foco, concentração. Com acompanhamento nutricional espera-se que a quantidade de bons 

carboidratos supram a energia necessária para os resultados esperados! 

COMER MAIS PROTEÍNA NA LOW CARB FAZ COM QUE TENHA  PROBLEMAS NOS RINS? 

A maior parte das perguntas que recebo das pessoas que iniciam low carb é que ao ver a 

diminuem a quantidade dos carboidratos pensa-se que aumenta-se outros nutrientes como 

proteínas e gorduras. Mas isso não é bem verdade! A base da alimentação low carb deve ser, 

antes de tudo, melhores carboidratos e de fontes vegetais. Nessa estratégia calcula-se a 

quantidade de bons carboidratos ingerida, a ingestão de gorduras naturais (que geralmente é 

aumentada) e a quantidade de proteínas nem sempre precisa ser aumentada. Pela 

alimentação low carb é preciso ter alimentos mais naturais e  a retirada dos industrializados, 

equilibrando bem os grupos de nutrientes e usando como fonte proteica as proteínas vegetais, 

que sobrecarregam menos os rins.

NA DIETA LOW CARB É NECESSÁRIO COMER ALIMENTOS COMO BACON, CREME DE LEITE E 
MUITOS QUEIJOS?

Uma inverdade! Apesar de grande parte das pessoas terem boa adesão a esses alimentos, é 

questão de gosto e necessidade! Por isso uma avaliação nutricional para te direcionar melhor 

ao que deve ou não fazer parte do seu cardápio é tão relevante. 

Não é necessário consumi-los, mas é importante falar que bacon artesanal, queijos curados e 

creme de leite fresco não são necessariamente alimentos ruins para a saúde. As versões 

industrializadas desses alimentos podem não trazer benefícios à saúde. Não é regra 

consumi-los caso não se sinta bem ou não goste. Reforço sempre que a melhor dieta é aquela 

que contemple as nossas necessidades e nossas vontades, e que conseguimos fazer. Não 

podemos esquecer que nessa estratégia low carb, as gorduras vegetais têm seu lugar como as 

encontradas nas Castanhas, no Óleo de Coco, no Azeite, Abacate. As escolhas dos alimentos 

são feitas para o que melhor funciona em você.

É PRECISO CORTAR OS CARBOIDRATOS DA ALIMENTAÇÃO?

Outra inverdade. Cabe falar que caso não tenha doença envolvida no cuidado alimentar, 

dificilmente “cortaremos” um alimento ou nutrientes para sempre. A própria palavra “dieta” 

assusta e relaciona-se por vezes a uma restrição ríspida ou mesmo “passar fome”. Eu mesma, 

no dia a dia, evito falar em dieta como restrição e ensino que, do grego diaita, traz ao 

conhecimento como um comportamento que se repete de forma prolongada no tempo, um 

modo de vida, e quem sabe não se entenda por um melhor aprendizado. 

Na estratégia low carb priorizam-se os carboidratos vindos dos alimentos íntegros e naturais. 

Não é uma alimentação restritiva. E, aliás, reforço que toda restrição rígida sem indicação 

profissional, resulta na maioria das vezes numa relação negativa com o alimento. Aceitar que 

você não pode comer algum tipo de alimento geram sentimentos como ansiedade, medo e 

culpa, dificultando a conquista de equilíbrio, de conseguir manter uma estratégia de saúde 

para a vida. Dosar a qualidade e a quantidade de carboidratos é bem diferente de cortar 

carboidratos!

O pulo do gato é conseguir planejar e colocar em prática uma alimentação low carb que te dê 

flexibilidade, que respeite suas preferências alimentares, que seja feita para você!  Minha dica 

é que procure um profissional para fazer o programa alimentar adequado para suas condições 

físicas e biológicas e não esqueça que a prática de atividades físicas também é fundamental 

para o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo!

E POR QUE NÃO TENTAR?

Para te ajudar a dar alguns primeiros passos, de uma forma geral, deixo como bônus alguns 

itens de uma lista de compra baseada na alimentação low carb. Afinal, nem tudo que está na 

prateleira do supermercado e até afirma no rótulo ser low carb pode ser de fato saudável 

como refrigerantes zero, óleos vegetais como soja e milho (maioria são transgênicos), alguns 

tubérculos e frutas que liberam mais açúcares. Questão importantíssima! 

Vamos conhecer!

LISTA DE COMPRAS
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desmistificar um pouco sobre sua escolha na alimentação? 
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Dieta Vegana, Ciclo de Carboidratos, ...ufa são tantas!. Uma trovoada de informações que 

muitas vezes nos deixam confusos e tornam-se polêmicas acerca do assunto  

emagrecimento saudável. Vamos conversar nesse e-book sobre a estratégia low carb, o que é, 

algumas dúvidas frequentes e benefícios, conhecer um pouco mais sobre a forma correta de 

melhorar o consumo do temido carboidrato, que por muitas vezes vive no banco dos réus!

A dieta low carb não é um tema novo. Está em alta nos últimos tempos e vem ganhando cada 

vez mais adeptos aos que decidem adotar uma alimentação com mais verduras, legumes, 

gorduras e proteínas, e excluir carboidratos que liberam muito açúcar facilmente como batata, 

arroz, pães e massas, por exemplo, que por vezes são tão, culturalmente falando, difíceis de 

ficar de fora da rotina alimentar habitual.  

Antes de mais nada, gostaria de informar a todos vocês que essa é uma a estratégia baseada 

em respaldos científicos. A Associação Americana de Diabetes reconhece que essa estratégia 

trata de forma eficiente pacientes com diabetes tipo 2, pode repercutir positivamente sobre a 

obesidade e pacientes considerados pré-diabéticos. Feita de forma correta, consegue 

controlar doenças ocasionadas a partir do desequilíbrio no metabolismo do carboidrato pelo 

organismo, como na produção anormal de insulina que pode levar ao aumento de percentual 

de gordura e até mesmo à síndrome metabólica. 

Embora por vezes seja colocada de difícil adesão, a redução de carboidratos pode ser feita de 

forma devagar, evolutiva, facilitando a adaptação e tornando possíveis os benefícios e 

resultados de maior durabilidade. Por isso, não deve ser feita de forma generalizada, mas 

adequada para as necessidades individuais. É bem importante que algum profissional 

nutricionista acerte o que é melhor para você. Dessa forma podem-se ter benefícios como 

tratamento dos desequilíbrios no metabolismo dos carboidratos pelo corpo, controle de 

doenças, redução de peso e claro, promoção de saúde!

MAS COMO É A
DIETA LOW CARB?
Embora a alimentação low carb possa parecer bem restritiva, não é necessário parar de comer 

tudo o que se gosta. Deve-se sim entender para fazê-la da melhor forma. 

Desmistificando alguns conceitos, vamos entender algumas dúvidas frequentes e as reais 

verdades e sobre a alimentação low carb:

ALIMENTAÇÃO LOW CARB AUMENTA O COLESTEROL?

É sabido que o excesso de carboidratos refinados, aqueles industrializados, os farináceos 

(pães, massas, biscoitos), excesso de arroz ou os que liberam grandes quantidades de 

açúcares na corrente sanguínea, elevam a insulina, que é responsável pela captação desse 

açúcar no organismo. Quando esse estímulo da elevação da insulina é frequente pode ocorrer 

um quadro chamado de resistência à insulina, que por sua vez pode implicar na produção de 

triglicerídeos e de colesterol e suas frações boas e ruins, o que pode levar a fatores que pioram 

a saúde cardiovascular. 

SEM CARBOIDRATOS FICAREI SEM ENERGIA?

Toda mudança alimentar requer uma adaptação pelo organismo. Pode ser que em primeiro 

momento, o organismo sinta a falta do consumo excessivo de carboidratos que se fazia antes, 

até porque a quantidade de açúcar que comemos influencia nosso cérebro como num ciclo 

vicioso a dependência por ele. Mas, cabe falar que a gordura é uma excelente fonte de energia 

para o corpo! Seja a reserva de gordura do nosso corpo, bem como a energia vinda de gorduras 

saudáveis na nossa alimentação. Sim, existe gordura saudável! E a estratégia low carb reduz o 

carboidrato dito ruim, não vai te faltar energia. Cada um vai receber da alimentação a energia 

que merece para fazer com que o corpo funcione corretamente. Por isso a pessoa que inicia 

uma estratégia low carb deve ser acompanhada, para ingerir na quantidade necessária, os 

nutrientes de que necessita, respeitando os sinais que o corpo emite: saciedade, disposição, 

foco, concentração. Com acompanhamento nutricional espera-se que a quantidade de bons 

carboidratos supram a energia necessária para os resultados esperados! 

COMER MAIS PROTEÍNA NA LOW CARB FAZ COM QUE TENHA  PROBLEMAS NOS RINS? 

A maior parte das perguntas que recebo das pessoas que iniciam low carb é que ao ver a 

diminuem a quantidade dos carboidratos pensa-se que aumenta-se outros nutrientes como 

proteínas e gorduras. Mas isso não é bem verdade! A base da alimentação low carb deve ser, 

antes de tudo, melhores carboidratos e de fontes vegetais. Nessa estratégia calcula-se a 

quantidade de bons carboidratos ingerida, a ingestão de gorduras naturais (que geralmente é 

aumentada) e a quantidade de proteínas nem sempre precisa ser aumentada. Pela 

alimentação low carb é preciso ter alimentos mais naturais e  a retirada dos industrializados, 

equilibrando bem os grupos de nutrientes e usando como fonte proteica as proteínas vegetais, 

que sobrecarregam menos os rins.

NA DIETA LOW CARB É NECESSÁRIO COMER ALIMENTOS COMO BACON, CREME DE LEITE E 
MUITOS QUEIJOS?

Uma inverdade! Apesar de grande parte das pessoas terem boa adesão a esses alimentos, é 

questão de gosto e necessidade! Por isso uma avaliação nutricional para te direcionar melhor 

ao que deve ou não fazer parte do seu cardápio é tão relevante. 

Não é necessário consumi-los, mas é importante falar que bacon artesanal, queijos curados e 

creme de leite fresco não são necessariamente alimentos ruins para a saúde. As versões 

industrializadas desses alimentos podem não trazer benefícios à saúde. Não é regra 

consumi-los caso não se sinta bem ou não goste. Reforço sempre que a melhor dieta é aquela 

que contemple as nossas necessidades e nossas vontades, e que conseguimos fazer. Não 

podemos esquecer que nessa estratégia low carb, as gorduras vegetais têm seu lugar como as 

encontradas nas Castanhas, no Óleo de Coco, no Azeite, Abacate. As escolhas dos alimentos 

são feitas para o que melhor funciona em você.

É PRECISO CORTAR OS CARBOIDRATOS DA ALIMENTAÇÃO?

Outra inverdade. Cabe falar que caso não tenha doença envolvida no cuidado alimentar, 

dificilmente “cortaremos” um alimento ou nutrientes para sempre. A própria palavra “dieta” 

assusta e relaciona-se por vezes a uma restrição ríspida ou mesmo “passar fome”. Eu mesma, 

no dia a dia, evito falar em dieta como restrição e ensino que, do grego diaita, traz ao 

conhecimento como um comportamento que se repete de forma prolongada no tempo, um 

modo de vida, e quem sabe não se entenda por um melhor aprendizado. 

Na estratégia low carb priorizam-se os carboidratos vindos dos alimentos íntegros e naturais. 

Não é uma alimentação restritiva. E, aliás, reforço que toda restrição rígida sem indicação 

profissional, resulta na maioria das vezes numa relação negativa com o alimento. Aceitar que 

você não pode comer algum tipo de alimento geram sentimentos como ansiedade, medo e 

culpa, dificultando a conquista de equilíbrio, de conseguir manter uma estratégia de saúde 

para a vida. Dosar a qualidade e a quantidade de carboidratos é bem diferente de cortar 

carboidratos!

O pulo do gato é conseguir planejar e colocar em prática uma alimentação low carb que te dê 

flexibilidade, que respeite suas preferências alimentares, que seja feita para você!  Minha dica 

é que procure um profissional para fazer o programa alimentar adequado para suas condições 

físicas e biológicas e não esqueça que a prática de atividades físicas também é fundamental 

para o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo!

E POR QUE NÃO TENTAR?

Para te ajudar a dar alguns primeiros passos, de uma forma geral, deixo como bônus alguns 

itens de uma lista de compra baseada na alimentação low carb. Afinal, nem tudo que está na 

prateleira do supermercado e até afirma no rótulo ser low carb pode ser de fato saudável 

como refrigerantes zero, óleos vegetais como soja e milho (maioria são transgênicos), alguns 

tubérculos e frutas que liberam mais açúcares. Questão importantíssima! 

Vamos conhecer!

LISTA DE COMPRAS



FALANDO UM POUCO
SOBRE MINHA FORMAÇÃO:
Eu me chamo Ana Raquel Holanda da Cunha, sou graduada em Ciências da Nutrição em 2004 

pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 

pela EMESCAM-ES (2011), especializada em Terapia Nutricional (2006), em Nutrição Clínica 

Funcional (2012), em Nutrição Esportiva Funcional (2018), e especialista em Fitoterapia 

aplicada a prática clínica (2014). Nutricionista há 17 anos e atualmente atuo como nutricionista 

do Programa PREVBEM do Santa Casa Saúde de Vitória onde abordo na prática a nutrição como 

uma missão muito gratificante no tratamento de doenças e nos cuidados com o nosso corpo 

e saúde. 

Elaborei esse e-book com muito carinho e respeito para te levar 

informações de fácil compreensão sobre a 

dieta low carb e conhecer como esse tipo de 

alimentação pode incentivar a deixar 

sua alimentação saudável, auxiliando a 

perder peso com saúde. Aqui explico no 

que consiste a dieta low carb, dúvidas mais 

frequentes sobre esse tipo de estratégia 

alimentar e algumas vantagens de incorporar melhores hábitos de alimentação na rotina que 

vão desde dar aquela turbinada na dieta, podendo te ajudar a desintoxicar o organismo até 

desinchar o corpo, dar energia, melhorar a memória, regular o intestino, a digestão, a 

imunidade, a circulação e os hormônios. Aproveite!

Vou começar falando que mudar a alimentação parece tão difícil que se sofre antes mesmo 

de começar. E quem já não começou uma ‘dieta’ na segunda-feira porque começar no final de 

semana é uma tragédia? Parece difícil, mas não é, a partir do momento que você entende 

conceitos importantes de forma simplificada e escolhe experimentar. Sim, é uma escolha 

sentir-se melhor, cuidar da saúde, emagrecer. Nada como estar satisfeito (a) consigo mesmo 

(a) para indicar que caminho pode seguir melhor. E aí, ajudei a você a pensar melhor sobre 

desmistificar um pouco sobre sua escolha na alimentação? 

Venha comigo e leia mais sobre essa estratégia nutricional que pode te auxiliar a perder peso, 

com saúde e ensinando a ter qualidade de vida. 

Como a própria tradução da língua inglesa já diz, essa é uma estratégia que consiste em 

diminuir o consumo de carboidrato. Estamos numa era bem midiática, cada vez mais inserida 

no dia-a-dia das pessoas, onde as informações de fácil acesso desempenham um papel de 

grande influência. Num tempo onde imperam guerra entre qual dieta é melhor: Low Carb,  

Cetogênica, High fat, Dieta Mediterrânea, Plant Based, Dieta Paleolítica, Dieta Low Fodmap, 

Dieta Vegana, Ciclo de Carboidratos, ...ufa são tantas!. Uma trovoada de informações que 

muitas vezes nos deixam confusos e tornam-se polêmicas acerca do assunto  

emagrecimento saudável. Vamos conversar nesse e-book sobre a estratégia low carb, o que é, 

algumas dúvidas frequentes e benefícios, conhecer um pouco mais sobre a forma correta de 

melhorar o consumo do temido carboidrato, que por muitas vezes vive no banco dos réus!

A dieta low carb não é um tema novo. Está em alta nos últimos tempos e vem ganhando cada 

vez mais adeptos aos que decidem adotar uma alimentação com mais verduras, legumes, 

gorduras e proteínas, e excluir carboidratos que liberam muito açúcar facilmente como batata, 

arroz, pães e massas, por exemplo, que por vezes são tão, culturalmente falando, difíceis de 

ficar de fora da rotina alimentar habitual.  

Antes de mais nada, gostaria de informar a todos vocês que essa é uma a estratégia baseada 

em respaldos científicos. A Associação Americana de Diabetes reconhece que essa estratégia 

trata de forma eficiente pacientes com diabetes tipo 2, pode repercutir positivamente sobre a 

obesidade e pacientes considerados pré-diabéticos. Feita de forma correta, consegue 

controlar doenças ocasionadas a partir do desequilíbrio no metabolismo do carboidrato pelo 

organismo, como na produção anormal de insulina que pode levar ao aumento de percentual 

de gordura e até mesmo à síndrome metabólica. 

Embora por vezes seja colocada de difícil adesão, a redução de carboidratos pode ser feita de 

forma devagar, evolutiva, facilitando a adaptação e tornando possíveis os benefícios e 
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resultados de maior durabilidade. Por isso, não deve ser feita de forma generalizada, mas 

adequada para as necessidades individuais. É bem importante que algum profissional 

nutricionista acerte o que é melhor para você. Dessa forma podem-se ter benefícios como 

tratamento dos desequilíbrios no metabolismo dos carboidratos pelo corpo, controle de 

doenças, redução de peso e claro, promoção de saúde!

MAS COMO É A
DIETA LOW CARB?
Embora a alimentação low carb possa parecer bem restritiva, não é necessário parar de comer 

tudo o que se gosta. Deve-se sim entender para fazê-la da melhor forma. 

Desmistificando alguns conceitos, vamos entender algumas dúvidas frequentes e as reais 

verdades e sobre a alimentação low carb:

ALIMENTAÇÃO LOW CARB AUMENTA O COLESTEROL?

É sabido que o excesso de carboidratos refinados, aqueles industrializados, os farináceos 

(pães, massas, biscoitos), excesso de arroz ou os que liberam grandes quantidades de 

açúcares na corrente sanguínea, elevam a insulina, que é responsável pela captação desse 

açúcar no organismo. Quando esse estímulo da elevação da insulina é frequente pode ocorrer 

um quadro chamado de resistência à insulina, que por sua vez pode implicar na produção de 

triglicerídeos e de colesterol e suas frações boas e ruins, o que pode levar a fatores que pioram 

a saúde cardiovascular. 

SEM CARBOIDRATOS FICAREI SEM ENERGIA?

Toda mudança alimentar requer uma adaptação pelo organismo. Pode ser que em primeiro 

momento, o organismo sinta a falta do consumo excessivo de carboidratos que se fazia antes, 

até porque a quantidade de açúcar que comemos influencia nosso cérebro como num ciclo 

vicioso a dependência por ele. Mas, cabe falar que a gordura é uma excelente fonte de energia 

para o corpo! Seja a reserva de gordura do nosso corpo, bem como a energia vinda de gorduras 

saudáveis na nossa alimentação. Sim, existe gordura saudável! E a estratégia low carb reduz o 

carboidrato dito ruim, não vai te faltar energia. Cada um vai receber da alimentação a energia 

que merece para fazer com que o corpo funcione corretamente. Por isso a pessoa que inicia 

uma estratégia low carb deve ser acompanhada, para ingerir na quantidade necessária, os 

nutrientes de que necessita, respeitando os sinais que o corpo emite: saciedade, disposição, 

foco, concentração. Com acompanhamento nutricional espera-se que a quantidade de bons 

carboidratos supram a energia necessária para os resultados esperados! 

COMER MAIS PROTEÍNA NA LOW CARB FAZ COM QUE TENHA  PROBLEMAS NOS RINS? 

A maior parte das perguntas que recebo das pessoas que iniciam low carb é que ao ver a 

diminuem a quantidade dos carboidratos pensa-se que aumenta-se outros nutrientes como 

proteínas e gorduras. Mas isso não é bem verdade! A base da alimentação low carb deve ser, 

antes de tudo, melhores carboidratos e de fontes vegetais. Nessa estratégia calcula-se a 

quantidade de bons carboidratos ingerida, a ingestão de gorduras naturais (que geralmente é 

aumentada) e a quantidade de proteínas nem sempre precisa ser aumentada. Pela 

alimentação low carb é preciso ter alimentos mais naturais e  a retirada dos industrializados, 

equilibrando bem os grupos de nutrientes e usando como fonte proteica as proteínas vegetais, 

que sobrecarregam menos os rins.

NA DIETA LOW CARB É NECESSÁRIO COMER ALIMENTOS COMO BACON, CREME DE LEITE E 
MUITOS QUEIJOS?

Uma inverdade! Apesar de grande parte das pessoas terem boa adesão a esses alimentos, é 

questão de gosto e necessidade! Por isso uma avaliação nutricional para te direcionar melhor 

ao que deve ou não fazer parte do seu cardápio é tão relevante. 

Não é necessário consumi-los, mas é importante falar que bacon artesanal, queijos curados e 

creme de leite fresco não são necessariamente alimentos ruins para a saúde. As versões 

industrializadas desses alimentos podem não trazer benefícios à saúde. Não é regra 

consumi-los caso não se sinta bem ou não goste. Reforço sempre que a melhor dieta é aquela 

que contemple as nossas necessidades e nossas vontades, e que conseguimos fazer. Não 

podemos esquecer que nessa estratégia low carb, as gorduras vegetais têm seu lugar como as 

encontradas nas Castanhas, no Óleo de Coco, no Azeite, Abacate. As escolhas dos alimentos 

são feitas para o que melhor funciona em você.

É PRECISO CORTAR OS CARBOIDRATOS DA ALIMENTAÇÃO?

Outra inverdade. Cabe falar que caso não tenha doença envolvida no cuidado alimentar, 

dificilmente “cortaremos” um alimento ou nutrientes para sempre. A própria palavra “dieta” 

assusta e relaciona-se por vezes a uma restrição ríspida ou mesmo “passar fome”. Eu mesma, 

no dia a dia, evito falar em dieta como restrição e ensino que, do grego diaita, traz ao 

conhecimento como um comportamento que se repete de forma prolongada no tempo, um 

modo de vida, e quem sabe não se entenda por um melhor aprendizado. 

Na estratégia low carb priorizam-se os carboidratos vindos dos alimentos íntegros e naturais. 

Não é uma alimentação restritiva. E, aliás, reforço que toda restrição rígida sem indicação 

profissional, resulta na maioria das vezes numa relação negativa com o alimento. Aceitar que 

você não pode comer algum tipo de alimento geram sentimentos como ansiedade, medo e 

culpa, dificultando a conquista de equilíbrio, de conseguir manter uma estratégia de saúde 

para a vida. Dosar a qualidade e a quantidade de carboidratos é bem diferente de cortar 

carboidratos!

O pulo do gato é conseguir planejar e colocar em prática uma alimentação low carb que te dê 

flexibilidade, que respeite suas preferências alimentares, que seja feita para você!  Minha dica 

é que procure um profissional para fazer o programa alimentar adequado para suas condições 

físicas e biológicas e não esqueça que a prática de atividades físicas também é fundamental 

para o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo!

E POR QUE NÃO TENTAR?

Para te ajudar a dar alguns primeiros passos, de uma forma geral, deixo como bônus alguns 

itens de uma lista de compra baseada na alimentação low carb. Afinal, nem tudo que está na 

prateleira do supermercado e até afirma no rótulo ser low carb pode ser de fato saudável 

como refrigerantes zero, óleos vegetais como soja e milho (maioria são transgênicos), alguns 

tubérculos e frutas que liberam mais açúcares. Questão importantíssima! 

Vamos conhecer!
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FALANDO UM POUCO
SOBRE MINHA FORMAÇÃO:
Eu me chamo Ana Raquel Holanda da Cunha, sou graduada em Ciências da Nutrição em 2004 

pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 

pela EMESCAM-ES (2011), especializada em Terapia Nutricional (2006), em Nutrição Clínica 

Funcional (2012), em Nutrição Esportiva Funcional (2018), e especialista em Fitoterapia 

aplicada a prática clínica (2014). Nutricionista há 17 anos e atualmente atuo como nutricionista 

do Programa PREVBEM do Santa Casa Saúde de Vitória onde abordo na prática a nutrição como 

uma missão muito gratificante no tratamento de doenças e nos cuidados com o nosso corpo 

e saúde. 

Elaborei esse e-book com muito carinho e respeito para te levar 

informações de fácil compreensão sobre a 

dieta low carb e conhecer como esse tipo de 

alimentação pode incentivar a deixar 

sua alimentação saudável, auxiliando a 

perder peso com saúde. Aqui explico no 

que consiste a dieta low carb, dúvidas mais 

frequentes sobre esse tipo de estratégia 

alimentar e algumas vantagens de incorporar melhores hábitos de alimentação na rotina que 

vão desde dar aquela turbinada na dieta, podendo te ajudar a desintoxicar o organismo até 

desinchar o corpo, dar energia, melhorar a memória, regular o intestino, a digestão, a 

imunidade, a circulação e os hormônios. Aproveite!

Vou começar falando que mudar a alimentação parece tão difícil que se sofre antes mesmo 

de começar. E quem já não começou uma ‘dieta’ na segunda-feira porque começar no final de 

semana é uma tragédia? Parece difícil, mas não é, a partir do momento que você entende 

conceitos importantes de forma simplificada e escolhe experimentar. Sim, é uma escolha 

sentir-se melhor, cuidar da saúde, emagrecer. Nada como estar satisfeito (a) consigo mesmo 

(a) para indicar que caminho pode seguir melhor. E aí, ajudei a você a pensar melhor sobre 

desmistificar um pouco sobre sua escolha na alimentação? 

Venha comigo e leia mais sobre essa estratégia nutricional que pode te auxiliar a perder peso, 

com saúde e ensinando a ter qualidade de vida. 

Como a própria tradução da língua inglesa já diz, essa é uma estratégia que consiste em 

diminuir o consumo de carboidrato. Estamos numa era bem midiática, cada vez mais inserida 

no dia-a-dia das pessoas, onde as informações de fácil acesso desempenham um papel de 

grande influência. Num tempo onde imperam guerra entre qual dieta é melhor: Low Carb,  

Cetogênica, High fat, Dieta Mediterrânea, Plant Based, Dieta Paleolítica, Dieta Low Fodmap, 

Dieta Vegana, Ciclo de Carboidratos, ...ufa são tantas!. Uma trovoada de informações que 

muitas vezes nos deixam confusos e tornam-se polêmicas acerca do assunto  

emagrecimento saudável. Vamos conversar nesse e-book sobre a estratégia low carb, o que é, 

algumas dúvidas frequentes e benefícios, conhecer um pouco mais sobre a forma correta de 

melhorar o consumo do temido carboidrato, que por muitas vezes vive no banco dos réus!

A dieta low carb não é um tema novo. Está em alta nos últimos tempos e vem ganhando cada 

vez mais adeptos aos que decidem adotar uma alimentação com mais verduras, legumes, 

gorduras e proteínas, e excluir carboidratos que liberam muito açúcar facilmente como batata, 

arroz, pães e massas, por exemplo, que por vezes são tão, culturalmente falando, difíceis de 

ficar de fora da rotina alimentar habitual.  

Antes de mais nada, gostaria de informar a todos vocês que essa é uma a estratégia baseada 

em respaldos científicos. A Associação Americana de Diabetes reconhece que essa estratégia 

trata de forma eficiente pacientes com diabetes tipo 2, pode repercutir positivamente sobre a 

obesidade e pacientes considerados pré-diabéticos. Feita de forma correta, consegue 

controlar doenças ocasionadas a partir do desequilíbrio no metabolismo do carboidrato pelo 

organismo, como na produção anormal de insulina que pode levar ao aumento de percentual 

de gordura e até mesmo à síndrome metabólica. 

Embora por vezes seja colocada de difícil adesão, a redução de carboidratos pode ser feita de 

forma devagar, evolutiva, facilitando a adaptação e tornando possíveis os benefícios e 

resultados de maior durabilidade. Por isso, não deve ser feita de forma generalizada, mas 

adequada para as necessidades individuais. É bem importante que algum profissional 

nutricionista acerte o que é melhor para você. Dessa forma podem-se ter benefícios como 

tratamento dos desequilíbrios no metabolismo dos carboidratos pelo corpo, controle de 

doenças, redução de peso e claro, promoção de saúde!

MAS COMO É A
DIETA LOW CARB?
Embora a alimentação low carb possa parecer bem restritiva, não é necessário parar de comer 

tudo o que se gosta. Deve-se sim entender para fazê-la da melhor forma. 

Desmistificando alguns conceitos, vamos entender algumas dúvidas frequentes e as reais 

verdades e sobre a alimentação low carb:

ALIMENTAÇÃO LOW CARB AUMENTA O COLESTEROL?

É sabido que o excesso de carboidratos refinados, aqueles industrializados, os farináceos 

(pães, massas, biscoitos), excesso de arroz ou os que liberam grandes quantidades de 

açúcares na corrente sanguínea, elevam a insulina, que é responsável pela captação desse 

açúcar no organismo. Quando esse estímulo da elevação da insulina é frequente pode ocorrer 

um quadro chamado de resistência à insulina, que por sua vez pode implicar na produção de 

triglicerídeos e de colesterol e suas frações boas e ruins, o que pode levar a fatores que pioram 

a saúde cardiovascular. 

SEM CARBOIDRATOS FICAREI SEM ENERGIA?

Toda mudança alimentar requer uma adaptação pelo organismo. Pode ser que em primeiro 

momento, o organismo sinta a falta do consumo excessivo de carboidratos que se fazia antes, 

até porque a quantidade de açúcar que comemos influencia nosso cérebro como num ciclo 

vicioso a dependência por ele. Mas, cabe falar que a gordura é uma excelente fonte de energia 
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para o corpo! Seja a reserva de gordura do nosso corpo, bem como a energia vinda de gorduras 

saudáveis na nossa alimentação. Sim, existe gordura saudável! E a estratégia low carb reduz o 

carboidrato dito ruim, não vai te faltar energia. Cada um vai receber da alimentação a energia 

que merece para fazer com que o corpo funcione corretamente. Por isso a pessoa que inicia 

uma estratégia low carb deve ser acompanhada, para ingerir na quantidade necessária, os 

nutrientes de que necessita, respeitando os sinais que o corpo emite: saciedade, disposição, 

foco, concentração. Com acompanhamento nutricional espera-se que a quantidade de bons 

carboidratos supram a energia necessária para os resultados esperados! 

COMER MAIS PROTEÍNA NA LOW CARB FAZ COM QUE TENHA  PROBLEMAS NOS RINS? 

A maior parte das perguntas que recebo das pessoas que iniciam low carb é que ao ver a 

diminuem a quantidade dos carboidratos pensa-se que aumenta-se outros nutrientes como 

proteínas e gorduras. Mas isso não é bem verdade! A base da alimentação low carb deve ser, 

antes de tudo, melhores carboidratos e de fontes vegetais. Nessa estratégia calcula-se a 

quantidade de bons carboidratos ingerida, a ingestão de gorduras naturais (que geralmente é 

aumentada) e a quantidade de proteínas nem sempre precisa ser aumentada. Pela 

alimentação low carb é preciso ter alimentos mais naturais e  a retirada dos industrializados, 

equilibrando bem os grupos de nutrientes e usando como fonte proteica as proteínas vegetais, 

que sobrecarregam menos os rins.

NA DIETA LOW CARB É NECESSÁRIO COMER ALIMENTOS COMO BACON, CREME DE LEITE E 
MUITOS QUEIJOS?

Uma inverdade! Apesar de grande parte das pessoas terem boa adesão a esses alimentos, é 

questão de gosto e necessidade! Por isso uma avaliação nutricional para te direcionar melhor 

ao que deve ou não fazer parte do seu cardápio é tão relevante. 

Não é necessário consumi-los, mas é importante falar que bacon artesanal, queijos curados e 

creme de leite fresco não são necessariamente alimentos ruins para a saúde. As versões 

industrializadas desses alimentos podem não trazer benefícios à saúde. Não é regra 

consumi-los caso não se sinta bem ou não goste. Reforço sempre que a melhor dieta é aquela 

que contemple as nossas necessidades e nossas vontades, e que conseguimos fazer. Não 

podemos esquecer que nessa estratégia low carb, as gorduras vegetais têm seu lugar como as 

encontradas nas Castanhas, no Óleo de Coco, no Azeite, Abacate. As escolhas dos alimentos 

são feitas para o que melhor funciona em você.

É PRECISO CORTAR OS CARBOIDRATOS DA ALIMENTAÇÃO?

Outra inverdade. Cabe falar que caso não tenha doença envolvida no cuidado alimentar, 

dificilmente “cortaremos” um alimento ou nutrientes para sempre. A própria palavra “dieta” 

assusta e relaciona-se por vezes a uma restrição ríspida ou mesmo “passar fome”. Eu mesma, 

no dia a dia, evito falar em dieta como restrição e ensino que, do grego diaita, traz ao 

conhecimento como um comportamento que se repete de forma prolongada no tempo, um 

modo de vida, e quem sabe não se entenda por um melhor aprendizado. 

Na estratégia low carb priorizam-se os carboidratos vindos dos alimentos íntegros e naturais. 

Não é uma alimentação restritiva. E, aliás, reforço que toda restrição rígida sem indicação 

profissional, resulta na maioria das vezes numa relação negativa com o alimento. Aceitar que 

você não pode comer algum tipo de alimento geram sentimentos como ansiedade, medo e 

culpa, dificultando a conquista de equilíbrio, de conseguir manter uma estratégia de saúde 

para a vida. Dosar a qualidade e a quantidade de carboidratos é bem diferente de cortar 

carboidratos!

O pulo do gato é conseguir planejar e colocar em prática uma alimentação low carb que te dê 

flexibilidade, que respeite suas preferências alimentares, que seja feita para você!  Minha dica 

é que procure um profissional para fazer o programa alimentar adequado para suas condições 

físicas e biológicas e não esqueça que a prática de atividades físicas também é fundamental 

para o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo!

E POR QUE NÃO TENTAR?

Para te ajudar a dar alguns primeiros passos, de uma forma geral, deixo como bônus alguns 

itens de uma lista de compra baseada na alimentação low carb. Afinal, nem tudo que está na 

prateleira do supermercado e até afirma no rótulo ser low carb pode ser de fato saudável 

como refrigerantes zero, óleos vegetais como soja e milho (maioria são transgênicos), alguns 

tubérculos e frutas que liberam mais açúcares. Questão importantíssima! 

Vamos conhecer!

LISTA DE COMPRAS



FALANDO UM POUCO
SOBRE MINHA FORMAÇÃO:
Eu me chamo Ana Raquel Holanda da Cunha, sou graduada em Ciências da Nutrição em 2004 

pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 

pela EMESCAM-ES (2011), especializada em Terapia Nutricional (2006), em Nutrição Clínica 

Funcional (2012), em Nutrição Esportiva Funcional (2018), e especialista em Fitoterapia 

aplicada a prática clínica (2014). Nutricionista há 17 anos e atualmente atuo como nutricionista 

do Programa PREVBEM do Santa Casa Saúde de Vitória onde abordo na prática a nutrição como 

uma missão muito gratificante no tratamento de doenças e nos cuidados com o nosso corpo 

e saúde. 

Elaborei esse e-book com muito carinho e respeito para te levar 

informações de fácil compreensão sobre a 

dieta low carb e conhecer como esse tipo de 

alimentação pode incentivar a deixar 

sua alimentação saudável, auxiliando a 

perder peso com saúde. Aqui explico no 

que consiste a dieta low carb, dúvidas mais 

frequentes sobre esse tipo de estratégia 

alimentar e algumas vantagens de incorporar melhores hábitos de alimentação na rotina que 

vão desde dar aquela turbinada na dieta, podendo te ajudar a desintoxicar o organismo até 

desinchar o corpo, dar energia, melhorar a memória, regular o intestino, a digestão, a 

imunidade, a circulação e os hormônios. Aproveite!

Vou começar falando que mudar a alimentação parece tão difícil que se sofre antes mesmo 

de começar. E quem já não começou uma ‘dieta’ na segunda-feira porque começar no final de 

semana é uma tragédia? Parece difícil, mas não é, a partir do momento que você entende 

conceitos importantes de forma simplificada e escolhe experimentar. Sim, é uma escolha 

sentir-se melhor, cuidar da saúde, emagrecer. Nada como estar satisfeito (a) consigo mesmo 

(a) para indicar que caminho pode seguir melhor. E aí, ajudei a você a pensar melhor sobre 

desmistificar um pouco sobre sua escolha na alimentação? 

Venha comigo e leia mais sobre essa estratégia nutricional que pode te auxiliar a perder peso, 

com saúde e ensinando a ter qualidade de vida. 

Como a própria tradução da língua inglesa já diz, essa é uma estratégia que consiste em 

diminuir o consumo de carboidrato. Estamos numa era bem midiática, cada vez mais inserida 

no dia-a-dia das pessoas, onde as informações de fácil acesso desempenham um papel de 

grande influência. Num tempo onde imperam guerra entre qual dieta é melhor: Low Carb,  

Cetogênica, High fat, Dieta Mediterrânea, Plant Based, Dieta Paleolítica, Dieta Low Fodmap, 

Dieta Vegana, Ciclo de Carboidratos, ...ufa são tantas!. Uma trovoada de informações que 

muitas vezes nos deixam confusos e tornam-se polêmicas acerca do assunto  

emagrecimento saudável. Vamos conversar nesse e-book sobre a estratégia low carb, o que é, 

algumas dúvidas frequentes e benefícios, conhecer um pouco mais sobre a forma correta de 

melhorar o consumo do temido carboidrato, que por muitas vezes vive no banco dos réus!

A dieta low carb não é um tema novo. Está em alta nos últimos tempos e vem ganhando cada 

vez mais adeptos aos que decidem adotar uma alimentação com mais verduras, legumes, 

gorduras e proteínas, e excluir carboidratos que liberam muito açúcar facilmente como batata, 

arroz, pães e massas, por exemplo, que por vezes são tão, culturalmente falando, difíceis de 

ficar de fora da rotina alimentar habitual.  

Antes de mais nada, gostaria de informar a todos vocês que essa é uma a estratégia baseada 

em respaldos científicos. A Associação Americana de Diabetes reconhece que essa estratégia 

trata de forma eficiente pacientes com diabetes tipo 2, pode repercutir positivamente sobre a 

obesidade e pacientes considerados pré-diabéticos. Feita de forma correta, consegue 

controlar doenças ocasionadas a partir do desequilíbrio no metabolismo do carboidrato pelo 

organismo, como na produção anormal de insulina que pode levar ao aumento de percentual 

de gordura e até mesmo à síndrome metabólica. 

Embora por vezes seja colocada de difícil adesão, a redução de carboidratos pode ser feita de 

forma devagar, evolutiva, facilitando a adaptação e tornando possíveis os benefícios e 

resultados de maior durabilidade. Por isso, não deve ser feita de forma generalizada, mas 

adequada para as necessidades individuais. É bem importante que algum profissional 

nutricionista acerte o que é melhor para você. Dessa forma podem-se ter benefícios como 

tratamento dos desequilíbrios no metabolismo dos carboidratos pelo corpo, controle de 

doenças, redução de peso e claro, promoção de saúde!

MAS COMO É A
DIETA LOW CARB?
Embora a alimentação low carb possa parecer bem restritiva, não é necessário parar de comer 

tudo o que se gosta. Deve-se sim entender para fazê-la da melhor forma. 

Desmistificando alguns conceitos, vamos entender algumas dúvidas frequentes e as reais 

verdades e sobre a alimentação low carb:

ALIMENTAÇÃO LOW CARB AUMENTA O COLESTEROL?

É sabido que o excesso de carboidratos refinados, aqueles industrializados, os farináceos 

(pães, massas, biscoitos), excesso de arroz ou os que liberam grandes quantidades de 

açúcares na corrente sanguínea, elevam a insulina, que é responsável pela captação desse 

açúcar no organismo. Quando esse estímulo da elevação da insulina é frequente pode ocorrer 

um quadro chamado de resistência à insulina, que por sua vez pode implicar na produção de 

triglicerídeos e de colesterol e suas frações boas e ruins, o que pode levar a fatores que pioram 

a saúde cardiovascular. 

SEM CARBOIDRATOS FICAREI SEM ENERGIA?

Toda mudança alimentar requer uma adaptação pelo organismo. Pode ser que em primeiro 

momento, o organismo sinta a falta do consumo excessivo de carboidratos que se fazia antes, 

até porque a quantidade de açúcar que comemos influencia nosso cérebro como num ciclo 

vicioso a dependência por ele. Mas, cabe falar que a gordura é uma excelente fonte de energia 

para o corpo! Seja a reserva de gordura do nosso corpo, bem como a energia vinda de gorduras 

saudáveis na nossa alimentação. Sim, existe gordura saudável! E a estratégia low carb reduz o 

carboidrato dito ruim, não vai te faltar energia. Cada um vai receber da alimentação a energia 

que merece para fazer com que o corpo funcione corretamente. Por isso a pessoa que inicia 

uma estratégia low carb deve ser acompanhada, para ingerir na quantidade necessária, os 

nutrientes de que necessita, respeitando os sinais que o corpo emite: saciedade, disposição, 

foco, concentração. Com acompanhamento nutricional espera-se que a quantidade de bons 

carboidratos supram a energia necessária para os resultados esperados! 

COMER MAIS PROTEÍNA NA LOW CARB FAZ COM QUE TENHA  PROBLEMAS NOS RINS? 

A maior parte das perguntas que recebo das pessoas que iniciam low carb é que ao ver a 

diminuem a quantidade dos carboidratos pensa-se que aumenta-se outros nutrientes como 

proteínas e gorduras. Mas isso não é bem verdade! A base da alimentação low carb deve ser, 

antes de tudo, melhores carboidratos e de fontes vegetais. Nessa estratégia calcula-se a 

quantidade de bons carboidratos ingerida, a ingestão de gorduras naturais (que geralmente é 

aumentada) e a quantidade de proteínas nem sempre precisa ser aumentada. Pela 

alimentação low carb é preciso ter alimentos mais naturais e  a retirada dos industrializados, 

equilibrando bem os grupos de nutrientes e usando como fonte proteica as proteínas vegetais, 

que sobrecarregam menos os rins.

NA DIETA LOW CARB É NECESSÁRIO COMER ALIMENTOS COMO BACON, CREME DE LEITE E 
MUITOS QUEIJOS?

Uma inverdade! Apesar de grande parte das pessoas terem boa adesão a esses alimentos, é 

questão de gosto e necessidade! Por isso uma avaliação nutricional para te direcionar melhor 

ao que deve ou não fazer parte do seu cardápio é tão relevante. 

Não é necessário consumi-los, mas é importante falar que bacon artesanal, queijos curados e 

creme de leite fresco não são necessariamente alimentos ruins para a saúde. As versões 

industrializadas desses alimentos podem não trazer benefícios à saúde. Não é regra 

consumi-los caso não se sinta bem ou não goste. Reforço sempre que a melhor dieta é aquela 

que contemple as nossas necessidades e nossas vontades, e que conseguimos fazer. Não 

podemos esquecer que nessa estratégia low carb, as gorduras vegetais têm seu lugar como as 

encontradas nas Castanhas, no Óleo de Coco, no Azeite, Abacate. As escolhas dos alimentos 

são feitas para o que melhor funciona em você.

É PRECISO CORTAR OS CARBOIDRATOS DA ALIMENTAÇÃO?

Outra inverdade. Cabe falar que caso não tenha doença envolvida no cuidado alimentar, 

dificilmente “cortaremos” um alimento ou nutrientes para sempre. A própria palavra “dieta” 

assusta e relaciona-se por vezes a uma restrição ríspida ou mesmo “passar fome”. Eu mesma, 

no dia a dia, evito falar em dieta como restrição e ensino que, do grego diaita, traz ao 

conhecimento como um comportamento que se repete de forma prolongada no tempo, um 

modo de vida, e quem sabe não se entenda por um melhor aprendizado. 

Na estratégia low carb priorizam-se os carboidratos vindos dos alimentos íntegros e naturais. 

Não é uma alimentação restritiva. E, aliás, reforço que toda restrição rígida sem indicação 

profissional, resulta na maioria das vezes numa relação negativa com o alimento. Aceitar que 

você não pode comer algum tipo de alimento geram sentimentos como ansiedade, medo e 

culpa, dificultando a conquista de equilíbrio, de conseguir manter uma estratégia de saúde 

para a vida. Dosar a qualidade e a quantidade de carboidratos é bem diferente de cortar 

carboidratos!

O pulo do gato é conseguir planejar e colocar em prática uma alimentação low carb que te dê 

flexibilidade, que respeite suas preferências alimentares, que seja feita para você!  Minha dica 

é que procure um profissional para fazer o programa alimentar adequado para suas condições 

físicas e biológicas e não esqueça que a prática de atividades físicas também é fundamental 

para o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo!

E POR QUE NÃO TENTAR?
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Para te ajudar a dar alguns primeiros passos, de uma forma geral, deixo como bônus alguns 

itens de uma lista de compra baseada na alimentação low carb. Afinal, nem tudo que está na 

prateleira do supermercado e até afirma no rótulo ser low carb pode ser de fato saudável 

como refrigerantes zero, óleos vegetais como soja e milho (maioria são transgênicos), alguns 

tubérculos e frutas que liberam mais açúcares. Questão importantíssima! 

Vamos conhecer!
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FALANDO UM POUCO
SOBRE MINHA FORMAÇÃO:
Eu me chamo Ana Raquel Holanda da Cunha, sou graduada em Ciências da Nutrição em 2004 

pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 

pela EMESCAM-ES (2011), especializada em Terapia Nutricional (2006), em Nutrição Clínica 

Funcional (2012), em Nutrição Esportiva Funcional (2018), e especialista em Fitoterapia 

aplicada a prática clínica (2014). Nutricionista há 17 anos e atualmente atuo como nutricionista 

do Programa PREVBEM do Santa Casa Saúde de Vitória onde abordo na prática a nutrição como 

uma missão muito gratificante no tratamento de doenças e nos cuidados com o nosso corpo 

e saúde. 

Elaborei esse e-book com muito carinho e respeito para te levar 

informações de fácil compreensão sobre a 

dieta low carb e conhecer como esse tipo de 

alimentação pode incentivar a deixar 

sua alimentação saudável, auxiliando a 

perder peso com saúde. Aqui explico no 

que consiste a dieta low carb, dúvidas mais 

frequentes sobre esse tipo de estratégia 

alimentar e algumas vantagens de incorporar melhores hábitos de alimentação na rotina que 

vão desde dar aquela turbinada na dieta, podendo te ajudar a desintoxicar o organismo até 

desinchar o corpo, dar energia, melhorar a memória, regular o intestino, a digestão, a 

imunidade, a circulação e os hormônios. Aproveite!

Vou começar falando que mudar a alimentação parece tão difícil que se sofre antes mesmo 

de começar. E quem já não começou uma ‘dieta’ na segunda-feira porque começar no final de 

semana é uma tragédia? Parece difícil, mas não é, a partir do momento que você entende 

conceitos importantes de forma simplificada e escolhe experimentar. Sim, é uma escolha 

sentir-se melhor, cuidar da saúde, emagrecer. Nada como estar satisfeito (a) consigo mesmo 

(a) para indicar que caminho pode seguir melhor. E aí, ajudei a você a pensar melhor sobre 

desmistificar um pouco sobre sua escolha na alimentação? 

Venha comigo e leia mais sobre essa estratégia nutricional que pode te auxiliar a perder peso, 

com saúde e ensinando a ter qualidade de vida. 

Como a própria tradução da língua inglesa já diz, essa é uma estratégia que consiste em 

diminuir o consumo de carboidrato. Estamos numa era bem midiática, cada vez mais inserida 

no dia-a-dia das pessoas, onde as informações de fácil acesso desempenham um papel de 

grande influência. Num tempo onde imperam guerra entre qual dieta é melhor: Low Carb,  

Cetogênica, High fat, Dieta Mediterrânea, Plant Based, Dieta Paleolítica, Dieta Low Fodmap, 

Dieta Vegana, Ciclo de Carboidratos, ...ufa são tantas!. Uma trovoada de informações que 

muitas vezes nos deixam confusos e tornam-se polêmicas acerca do assunto  

emagrecimento saudável. Vamos conversar nesse e-book sobre a estratégia low carb, o que é, 

algumas dúvidas frequentes e benefícios, conhecer um pouco mais sobre a forma correta de 

melhorar o consumo do temido carboidrato, que por muitas vezes vive no banco dos réus!

A dieta low carb não é um tema novo. Está em alta nos últimos tempos e vem ganhando cada 

vez mais adeptos aos que decidem adotar uma alimentação com mais verduras, legumes, 

gorduras e proteínas, e excluir carboidratos que liberam muito açúcar facilmente como batata, 

arroz, pães e massas, por exemplo, que por vezes são tão, culturalmente falando, difíceis de 

ficar de fora da rotina alimentar habitual.  

Antes de mais nada, gostaria de informar a todos vocês que essa é uma a estratégia baseada 

em respaldos científicos. A Associação Americana de Diabetes reconhece que essa estratégia 

trata de forma eficiente pacientes com diabetes tipo 2, pode repercutir positivamente sobre a 

obesidade e pacientes considerados pré-diabéticos. Feita de forma correta, consegue 

controlar doenças ocasionadas a partir do desequilíbrio no metabolismo do carboidrato pelo 

organismo, como na produção anormal de insulina que pode levar ao aumento de percentual 

de gordura e até mesmo à síndrome metabólica. 

Embora por vezes seja colocada de difícil adesão, a redução de carboidratos pode ser feita de 

forma devagar, evolutiva, facilitando a adaptação e tornando possíveis os benefícios e 

resultados de maior durabilidade. Por isso, não deve ser feita de forma generalizada, mas 

adequada para as necessidades individuais. É bem importante que algum profissional 

nutricionista acerte o que é melhor para você. Dessa forma podem-se ter benefícios como 

tratamento dos desequilíbrios no metabolismo dos carboidratos pelo corpo, controle de 

doenças, redução de peso e claro, promoção de saúde!

MAS COMO É A
DIETA LOW CARB?
Embora a alimentação low carb possa parecer bem restritiva, não é necessário parar de comer 

tudo o que se gosta. Deve-se sim entender para fazê-la da melhor forma. 

Desmistificando alguns conceitos, vamos entender algumas dúvidas frequentes e as reais 

verdades e sobre a alimentação low carb:

ALIMENTAÇÃO LOW CARB AUMENTA O COLESTEROL?

É sabido que o excesso de carboidratos refinados, aqueles industrializados, os farináceos 

(pães, massas, biscoitos), excesso de arroz ou os que liberam grandes quantidades de 

açúcares na corrente sanguínea, elevam a insulina, que é responsável pela captação desse 

açúcar no organismo. Quando esse estímulo da elevação da insulina é frequente pode ocorrer 

um quadro chamado de resistência à insulina, que por sua vez pode implicar na produção de 

triglicerídeos e de colesterol e suas frações boas e ruins, o que pode levar a fatores que pioram 

a saúde cardiovascular. 

SEM CARBOIDRATOS FICAREI SEM ENERGIA?

Toda mudança alimentar requer uma adaptação pelo organismo. Pode ser que em primeiro 

momento, o organismo sinta a falta do consumo excessivo de carboidratos que se fazia antes, 

até porque a quantidade de açúcar que comemos influencia nosso cérebro como num ciclo 

vicioso a dependência por ele. Mas, cabe falar que a gordura é uma excelente fonte de energia 

para o corpo! Seja a reserva de gordura do nosso corpo, bem como a energia vinda de gorduras 

saudáveis na nossa alimentação. Sim, existe gordura saudável! E a estratégia low carb reduz o 

carboidrato dito ruim, não vai te faltar energia. Cada um vai receber da alimentação a energia 

que merece para fazer com que o corpo funcione corretamente. Por isso a pessoa que inicia 

uma estratégia low carb deve ser acompanhada, para ingerir na quantidade necessária, os 

nutrientes de que necessita, respeitando os sinais que o corpo emite: saciedade, disposição, 

foco, concentração. Com acompanhamento nutricional espera-se que a quantidade de bons 

carboidratos supram a energia necessária para os resultados esperados! 

COMER MAIS PROTEÍNA NA LOW CARB FAZ COM QUE TENHA  PROBLEMAS NOS RINS? 

A maior parte das perguntas que recebo das pessoas que iniciam low carb é que ao ver a 

diminuem a quantidade dos carboidratos pensa-se que aumenta-se outros nutrientes como 

proteínas e gorduras. Mas isso não é bem verdade! A base da alimentação low carb deve ser, 

antes de tudo, melhores carboidratos e de fontes vegetais. Nessa estratégia calcula-se a 

quantidade de bons carboidratos ingerida, a ingestão de gorduras naturais (que geralmente é 

aumentada) e a quantidade de proteínas nem sempre precisa ser aumentada. Pela 

alimentação low carb é preciso ter alimentos mais naturais e  a retirada dos industrializados, 

equilibrando bem os grupos de nutrientes e usando como fonte proteica as proteínas vegetais, 

que sobrecarregam menos os rins.

NA DIETA LOW CARB É NECESSÁRIO COMER ALIMENTOS COMO BACON, CREME DE LEITE E 
MUITOS QUEIJOS?

Uma inverdade! Apesar de grande parte das pessoas terem boa adesão a esses alimentos, é 

questão de gosto e necessidade! Por isso uma avaliação nutricional para te direcionar melhor 

ao que deve ou não fazer parte do seu cardápio é tão relevante. 

Não é necessário consumi-los, mas é importante falar que bacon artesanal, queijos curados e 

creme de leite fresco não são necessariamente alimentos ruins para a saúde. As versões 

industrializadas desses alimentos podem não trazer benefícios à saúde. Não é regra 

consumi-los caso não se sinta bem ou não goste. Reforço sempre que a melhor dieta é aquela 

que contemple as nossas necessidades e nossas vontades, e que conseguimos fazer. Não 

podemos esquecer que nessa estratégia low carb, as gorduras vegetais têm seu lugar como as 

encontradas nas Castanhas, no Óleo de Coco, no Azeite, Abacate. As escolhas dos alimentos 

são feitas para o que melhor funciona em você.

É PRECISO CORTAR OS CARBOIDRATOS DA ALIMENTAÇÃO?

Outra inverdade. Cabe falar que caso não tenha doença envolvida no cuidado alimentar, 

dificilmente “cortaremos” um alimento ou nutrientes para sempre. A própria palavra “dieta” 

assusta e relaciona-se por vezes a uma restrição ríspida ou mesmo “passar fome”. Eu mesma, 

no dia a dia, evito falar em dieta como restrição e ensino que, do grego diaita, traz ao 

conhecimento como um comportamento que se repete de forma prolongada no tempo, um 

modo de vida, e quem sabe não se entenda por um melhor aprendizado. 

Na estratégia low carb priorizam-se os carboidratos vindos dos alimentos íntegros e naturais. 

Não é uma alimentação restritiva. E, aliás, reforço que toda restrição rígida sem indicação 

profissional, resulta na maioria das vezes numa relação negativa com o alimento. Aceitar que 

você não pode comer algum tipo de alimento geram sentimentos como ansiedade, medo e 

culpa, dificultando a conquista de equilíbrio, de conseguir manter uma estratégia de saúde 

para a vida. Dosar a qualidade e a quantidade de carboidratos é bem diferente de cortar 

carboidratos!

O pulo do gato é conseguir planejar e colocar em prática uma alimentação low carb que te dê 

flexibilidade, que respeite suas preferências alimentares, que seja feita para você!  Minha dica 

é que procure um profissional para fazer o programa alimentar adequado para suas condições 

físicas e biológicas e não esqueça que a prática de atividades físicas também é fundamental 

para o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo!

E POR QUE NÃO TENTAR?

Para te ajudar a dar alguns primeiros passos, de uma forma geral, deixo como bônus alguns 

itens de uma lista de compra baseada na alimentação low carb. Afinal, nem tudo que está na 

prateleira do supermercado e até afirma no rótulo ser low carb pode ser de fato saudável 

como refrigerantes zero, óleos vegetais como soja e milho (maioria são transgênicos), alguns 

tubérculos e frutas que liberam mais açúcares. Questão importantíssima! 

Vamos conhecer!

LISTA DE COMPRAS
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□ Manteiga 

□ Manteiga Clarificada (Ghee)

□ Manteiga de Coco

□ Óleo de Coco

□ Óleo de Abacate

□ Azeite Extravirgem

□ Banha de Porco (orgânica)

□ Manteiga de Cacau

Gorduras

□ Abacate

□ Coco

□ Morango

□ Framboesa

□ Amoras

□ Limão

□ Maracujá

□ Acerola

□ Ameixa

□ Melão

Frutas



FALANDO UM POUCO
SOBRE MINHA FORMAÇÃO:
Eu me chamo Ana Raquel Holanda da Cunha, sou graduada em Ciências da Nutrição em 2004 

pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 

pela EMESCAM-ES (2011), especializada em Terapia Nutricional (2006), em Nutrição Clínica 

Funcional (2012), em Nutrição Esportiva Funcional (2018), e especialista em Fitoterapia 

aplicada a prática clínica (2014). Nutricionista há 17 anos e atualmente atuo como nutricionista 

do Programa PREVBEM do Santa Casa Saúde de Vitória onde abordo na prática a nutrição como 

uma missão muito gratificante no tratamento de doenças e nos cuidados com o nosso corpo 

e saúde. 

Elaborei esse e-book com muito carinho e respeito para te levar 

informações de fácil compreensão sobre a 

dieta low carb e conhecer como esse tipo de 

alimentação pode incentivar a deixar 

sua alimentação saudável, auxiliando a 

perder peso com saúde. Aqui explico no 

que consiste a dieta low carb, dúvidas mais 

frequentes sobre esse tipo de estratégia 

alimentar e algumas vantagens de incorporar melhores hábitos de alimentação na rotina que 

vão desde dar aquela turbinada na dieta, podendo te ajudar a desintoxicar o organismo até 

desinchar o corpo, dar energia, melhorar a memória, regular o intestino, a digestão, a 

imunidade, a circulação e os hormônios. Aproveite!

Vou começar falando que mudar a alimentação parece tão difícil que se sofre antes mesmo 

de começar. E quem já não começou uma ‘dieta’ na segunda-feira porque começar no final de 

semana é uma tragédia? Parece difícil, mas não é, a partir do momento que você entende 

conceitos importantes de forma simplificada e escolhe experimentar. Sim, é uma escolha 

sentir-se melhor, cuidar da saúde, emagrecer. Nada como estar satisfeito (a) consigo mesmo 

(a) para indicar que caminho pode seguir melhor. E aí, ajudei a você a pensar melhor sobre 

desmistificar um pouco sobre sua escolha na alimentação? 

Venha comigo e leia mais sobre essa estratégia nutricional que pode te auxiliar a perder peso, 

com saúde e ensinando a ter qualidade de vida. 

Como a própria tradução da língua inglesa já diz, essa é uma estratégia que consiste em 

diminuir o consumo de carboidrato. Estamos numa era bem midiática, cada vez mais inserida 

no dia-a-dia das pessoas, onde as informações de fácil acesso desempenham um papel de 

grande influência. Num tempo onde imperam guerra entre qual dieta é melhor: Low Carb,  

Cetogênica, High fat, Dieta Mediterrânea, Plant Based, Dieta Paleolítica, Dieta Low Fodmap, 

Dieta Vegana, Ciclo de Carboidratos, ...ufa são tantas!. Uma trovoada de informações que 

muitas vezes nos deixam confusos e tornam-se polêmicas acerca do assunto  

emagrecimento saudável. Vamos conversar nesse e-book sobre a estratégia low carb, o que é, 

algumas dúvidas frequentes e benefícios, conhecer um pouco mais sobre a forma correta de 

melhorar o consumo do temido carboidrato, que por muitas vezes vive no banco dos réus!

A dieta low carb não é um tema novo. Está em alta nos últimos tempos e vem ganhando cada 

vez mais adeptos aos que decidem adotar uma alimentação com mais verduras, legumes, 

gorduras e proteínas, e excluir carboidratos que liberam muito açúcar facilmente como batata, 

arroz, pães e massas, por exemplo, que por vezes são tão, culturalmente falando, difíceis de 

ficar de fora da rotina alimentar habitual.  

Antes de mais nada, gostaria de informar a todos vocês que essa é uma a estratégia baseada 

em respaldos científicos. A Associação Americana de Diabetes reconhece que essa estratégia 

trata de forma eficiente pacientes com diabetes tipo 2, pode repercutir positivamente sobre a 

obesidade e pacientes considerados pré-diabéticos. Feita de forma correta, consegue 

controlar doenças ocasionadas a partir do desequilíbrio no metabolismo do carboidrato pelo 

organismo, como na produção anormal de insulina que pode levar ao aumento de percentual 

de gordura e até mesmo à síndrome metabólica. 

Embora por vezes seja colocada de difícil adesão, a redução de carboidratos pode ser feita de 

forma devagar, evolutiva, facilitando a adaptação e tornando possíveis os benefícios e 

resultados de maior durabilidade. Por isso, não deve ser feita de forma generalizada, mas 

adequada para as necessidades individuais. É bem importante que algum profissional 

nutricionista acerte o que é melhor para você. Dessa forma podem-se ter benefícios como 

tratamento dos desequilíbrios no metabolismo dos carboidratos pelo corpo, controle de 

doenças, redução de peso e claro, promoção de saúde!

MAS COMO É A
DIETA LOW CARB?
Embora a alimentação low carb possa parecer bem restritiva, não é necessário parar de comer 

tudo o que se gosta. Deve-se sim entender para fazê-la da melhor forma. 

Desmistificando alguns conceitos, vamos entender algumas dúvidas frequentes e as reais 

verdades e sobre a alimentação low carb:

ALIMENTAÇÃO LOW CARB AUMENTA O COLESTEROL?

É sabido que o excesso de carboidratos refinados, aqueles industrializados, os farináceos 

(pães, massas, biscoitos), excesso de arroz ou os que liberam grandes quantidades de 

açúcares na corrente sanguínea, elevam a insulina, que é responsável pela captação desse 

açúcar no organismo. Quando esse estímulo da elevação da insulina é frequente pode ocorrer 

um quadro chamado de resistência à insulina, que por sua vez pode implicar na produção de 

triglicerídeos e de colesterol e suas frações boas e ruins, o que pode levar a fatores que pioram 

a saúde cardiovascular. 

SEM CARBOIDRATOS FICAREI SEM ENERGIA?

Toda mudança alimentar requer uma adaptação pelo organismo. Pode ser que em primeiro 

momento, o organismo sinta a falta do consumo excessivo de carboidratos que se fazia antes, 

até porque a quantidade de açúcar que comemos influencia nosso cérebro como num ciclo 

vicioso a dependência por ele. Mas, cabe falar que a gordura é uma excelente fonte de energia 

para o corpo! Seja a reserva de gordura do nosso corpo, bem como a energia vinda de gorduras 

saudáveis na nossa alimentação. Sim, existe gordura saudável! E a estratégia low carb reduz o 

carboidrato dito ruim, não vai te faltar energia. Cada um vai receber da alimentação a energia 

que merece para fazer com que o corpo funcione corretamente. Por isso a pessoa que inicia 

uma estratégia low carb deve ser acompanhada, para ingerir na quantidade necessária, os 

nutrientes de que necessita, respeitando os sinais que o corpo emite: saciedade, disposição, 

foco, concentração. Com acompanhamento nutricional espera-se que a quantidade de bons 

carboidratos supram a energia necessária para os resultados esperados! 

COMER MAIS PROTEÍNA NA LOW CARB FAZ COM QUE TENHA  PROBLEMAS NOS RINS? 

A maior parte das perguntas que recebo das pessoas que iniciam low carb é que ao ver a 

diminuem a quantidade dos carboidratos pensa-se que aumenta-se outros nutrientes como 

proteínas e gorduras. Mas isso não é bem verdade! A base da alimentação low carb deve ser, 

antes de tudo, melhores carboidratos e de fontes vegetais. Nessa estratégia calcula-se a 

quantidade de bons carboidratos ingerida, a ingestão de gorduras naturais (que geralmente é 

aumentada) e a quantidade de proteínas nem sempre precisa ser aumentada. Pela 

alimentação low carb é preciso ter alimentos mais naturais e  a retirada dos industrializados, 

equilibrando bem os grupos de nutrientes e usando como fonte proteica as proteínas vegetais, 

que sobrecarregam menos os rins.

NA DIETA LOW CARB É NECESSÁRIO COMER ALIMENTOS COMO BACON, CREME DE LEITE E 
MUITOS QUEIJOS?

Uma inverdade! Apesar de grande parte das pessoas terem boa adesão a esses alimentos, é 

questão de gosto e necessidade! Por isso uma avaliação nutricional para te direcionar melhor 

ao que deve ou não fazer parte do seu cardápio é tão relevante. 

Não é necessário consumi-los, mas é importante falar que bacon artesanal, queijos curados e 

creme de leite fresco não são necessariamente alimentos ruins para a saúde. As versões 

industrializadas desses alimentos podem não trazer benefícios à saúde. Não é regra 

consumi-los caso não se sinta bem ou não goste. Reforço sempre que a melhor dieta é aquela 

que contemple as nossas necessidades e nossas vontades, e que conseguimos fazer. Não 

podemos esquecer que nessa estratégia low carb, as gorduras vegetais têm seu lugar como as 

encontradas nas Castanhas, no Óleo de Coco, no Azeite, Abacate. As escolhas dos alimentos 

são feitas para o que melhor funciona em você.

É PRECISO CORTAR OS CARBOIDRATOS DA ALIMENTAÇÃO?

Outra inverdade. Cabe falar que caso não tenha doença envolvida no cuidado alimentar, 

dificilmente “cortaremos” um alimento ou nutrientes para sempre. A própria palavra “dieta” 

assusta e relaciona-se por vezes a uma restrição ríspida ou mesmo “passar fome”. Eu mesma, 

no dia a dia, evito falar em dieta como restrição e ensino que, do grego diaita, traz ao 

conhecimento como um comportamento que se repete de forma prolongada no tempo, um 

modo de vida, e quem sabe não se entenda por um melhor aprendizado. 

Na estratégia low carb priorizam-se os carboidratos vindos dos alimentos íntegros e naturais. 

Não é uma alimentação restritiva. E, aliás, reforço que toda restrição rígida sem indicação 

profissional, resulta na maioria das vezes numa relação negativa com o alimento. Aceitar que 

você não pode comer algum tipo de alimento geram sentimentos como ansiedade, medo e 

culpa, dificultando a conquista de equilíbrio, de conseguir manter uma estratégia de saúde 

para a vida. Dosar a qualidade e a quantidade de carboidratos é bem diferente de cortar 

carboidratos!

O pulo do gato é conseguir planejar e colocar em prática uma alimentação low carb que te dê 

flexibilidade, que respeite suas preferências alimentares, que seja feita para você!  Minha dica 

é que procure um profissional para fazer o programa alimentar adequado para suas condições 

físicas e biológicas e não esqueça que a prática de atividades físicas também é fundamental 

para o processo de emagrecimento e para a saúde como um todo!

E POR QUE NÃO TENTAR?

Para te ajudar a dar alguns primeiros passos, de uma forma geral, deixo como bônus alguns 

itens de uma lista de compra baseada na alimentação low carb. Afinal, nem tudo que está na 

prateleira do supermercado e até afirma no rótulo ser low carb pode ser de fato saudável 

como refrigerantes zero, óleos vegetais como soja e milho (maioria são transgênicos), alguns 

tubérculos e frutas que liberam mais açúcares. Questão importantíssima! 

Vamos conhecer!

LISTA DE COMPRAS
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□ Cortes bovinos (todos os tipos): Carne 
moída de 2ª Costela, Ossobuco, Contrafilé, 
Alcatra, Maminha, Picanha

□ Cortes de frango (todos os tipos): Peito 
de frango, Coxa, Sobrecoxa, Asa

□ Cortes suínos (todos os tipos): 
Costelinha, Pernil, Lombo, Bacon orgânico 
(dando preferência ao defumado 
artesanalmente, nos de supermercado é 
adicionado açúcar), linguiças artesanais 
(sempre olhar ingredientes)

□ Ovos (os caipiras são melhores)

□ Peixes: Cavala, Tilápia, Salmão, Bacalhau, 
Truta, Atum, Sardinha

□ Frutos do mar

Proteína de  origem animal

□ Iogurte Natural ou Grego Natural (sem açúcar)

□ Queijos amarelos: mussarela, requeijão de corte ou 
cremoso, cream-cheese 

□ Creme de leite de lata ou fresco (40% de gordura), 
evite os de caixinha, ou Nata

Laticínios
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□ Abobrinha

□ Berinjela 

□ Couve-flor 

□ Brócolis 

□ Tomate 

□ Pepino 

□ Repolho 

□ Acelga 

□ Chuchu 

□ Quiabo 

□ Couve de Bruxelas 

□ Pimentão 

□ Abóbora

□ Cenoura 

□ Beterraba 

□ Folhas variadas: Alface, 
Rúcula, Agrião, Almeirão, 
Espinafre, Couve 

□ Ervas e temperos: Salsão, 
Alho-poró, Cebola, Alho, 
Salsinha, Coentro, Cebolinha

□ Pimentas 

Vegetais

□ Estévia

□ Xilitol

□ Eritritol

Adoçantes
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□ Semente de Girassol

□ Semente de Abóbora

□ Farinha de Linhaça

□ Farinha de Gergelim

□ Farinha de Banana Verde

□ Castanha-do-pará

□ Castanha de Caju

□ Nozes

□ Amêndoas

□ Avelãs

□ Macadâmias

□ Pistache

□ Amendoim

□ Azeitonas

Sementes e  oleagenosas

□ Água

□ Chá Verde 

□ Chá Preto

□ Suco de Limão sem Açúcar

□ Água com Gás

□ Leite de Castanhas (Caju, 
Amêndoas)

□ Kefir

□ Leite de Coco

Bebidas
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□ Cacau em Pó 100%

□ Chocolate 70% Cacau ou Acima

□ Gelatina sem Sabor

□ Cafés

□ Chás não Adoçados

□ Farinhas Variadas (Coco, 
Amêndoas, de Caju, Linhaça)

□ Fermento Químico

□ Bicarbonato de Sódio

□ Leite de Coco (Não Adoçado)

Outros  itens

□ Manjericão

□ Gengibre

□ Pimentas

□ Cardamomo

□ Noz-moscada

□ Orégano

□ Alecrim

□ Páprica

□ Canela

□ Salsinha

□ Cúrcuma

□ Alho

□ Vinagre

Condimentos

Todos os direitos dessa escrita (conteúdo) devem ser preservados. 

Esse e-book tem a finalidade de servir material informativo, educativo, gratuito, com explicitação de 
minha autoria, sendo direcionada como produção para o Programa PrevBem, do qual faço parte. 


