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Apresentação

Seja bem-vindo(a) ao ebook Emagreça Do Jeito Certo! A verdadeira ferramenta 
que vai te ajudar a emagrecer a quantidade necessária de peso que você 
sempre sonhou mas nunca conseguiu! Nosso livro conta com dicas práticas e 
seguras e foi elaborado pelo nutricionista Renato Fernandes, Nutricionista 
Especialista em Nutrição Clínica, Metabolismo, Terapia e Prática Nutricional, 
profissional que vem obtendo sucesso com seus métodos simples e eficazes 
na área de nutrição e saúde! Então sem mais delongas, venha conosco e 
vamos ao trabalho!!!



Nota do Autor
Olá! Seja bem-vinda(o) ao meu ebook , gostaria de dizer que este ebook foi 
feito pensando nas pessoas que a vida toda sempre quiseram ou tentaram 
emagrecer de uma forma segura e saudável sem dietas e métodos 
mirabolantes mas que por um ou vários motivos jamais conseguiram atingir 
suas metas! Ele conta com dicas e métodos fáceis e acessíveis a todas as 
pessoas e tem cárater informativo e didático não sendo substituível pelo 
trabalho de especialistas na área de nutrição e saúde, mas que pode ser uma 
enorme ferramenta de apoio neste seu processo tão importante de 
auto-afirmação e construção do equilíbrio que todos nós devemos possuir 
com relação ao nosso organismo e nossa saúde integral! Boa Leitura e bons 
resultados ! O autor!



01- Traçando sua meta

Se você quer realmente emagrecer e mudar de vida seu primeiro passo é 
estabelecer a quantidade de quilos que você precisa perder durante o 
processo de emagrecimento. O primeiro passo é estabelecer o número de sua 
meta de perda de peso. Mas qual a meta correta? Ela quem diz é você próprio 
pois será você que deverá executa-la com sucesso no percurso. Lembre-se 
que você deve ter uma noção do quanto disposto estará neste processo e os 
resultados só virão se realmente houver empenho e comprometimento com 
sua meta. Que tal começar devagar? 1 quilo por semana parece pouco mas 
imagina em 8 semanas? Serão 8 quilos em 2 meses já pensou na 
possibilidade? Vou deixar livre pra vocêescolher sua meta mas lembre-se que 
devagar se vai mais longe! 



 02 : Organizando sua rotina

O segundo passo para  emagrecer de verdade é mudar sua rotina. Isto 
significa que você deverá abandonar velhos hábitos ruins e começar novos 
hábitos mais saudáveis de uma vez por todas. Anote num papel ou no seu 
celular pra sempre se lembrar que novos hábitos são estes. Comece com 
aquilo que você deverá abandonar e termine com aqueles hábitos que deve 
começar. Lembre-se que uma vez por semana você deverá conferir cada item 
da sua lista e averiguar se realmente você conseguiu atingi-los ou não. Isto é 
muito importante por que só terá sucesso no processo se realmente 
conseguir mudar e atingir suas metas de estilo de vida. Isso vale para sua 
alimentação e também para o seu interior como um todo. Não esqueça de 
nenhum hábito seu que você quer mudar. Faça a lista e tenha acesso a ela 
sempre.Ela será importante para acompanhar sua evolução.



 03: Ação

Já avançamos o início que é estebelecer metas e o mais importante 
executá-las. Agora o passo 03 é agir agressivamente e com responsabilidade. 
Abaixo você vai ver os únicos tipos de alimentos que  deverá comprar quando 
for no mercado a partir de agora e os únicos tipos de alimentos que deverá 
fazer parte da sua dieta a partir deste instante. Importante: Não inclua 
nenhum outro alimento que não esteja na lista pois se acrescentar poderá ser 
determinante de uma forma negativa para sua meta de perda de peso.



Alimentos permitidos na perda de peso:

- Frutas: todas as frutas mas evite as frutas que tenham muita gordura como 
abacate e castanha pelo menos em  quanto não atingir sua meta;

-
- Legumes: todos os legumes e vegetais estão liberados;
-
- Carboidratos: todos estão liberados porém você deverá dosar seu uso a partir 

de agora;
-
- Leite, Ovos e Soja: Estão liberados porém opte pelos leites semi-desnatados e 

coma apenas ovos cozidos ou fritos nas frigideiras anti-aderentes. Se não 
possuir acesso coloque apenas um fio de óleo de soja ou azeite para não 
grudar;



- Proteínas: Carnes, Peixes e Aves estão permitidas porém você deve optar pelas 
mais magras.

-  
- Gordura: Para  cozinhar você deverá escolher apenas uma fonte de gordura. 

Recomendo ou o azeite extra-virgem ou o óleo de soja mas apenas para 
cozinhar. Não faça receitas que utilizem mais do que uma colher de sopa de 
gordura no preparo.

Comprando e utilizando apenas alimentos destes grupos você já deu seu primeiro 
passo que é abandonar todos os alimentos que não são úteis para a saúde e perda 
de peso. Aplique de verdade esta lista no dia a dia.



04: Estabelecendo as refeições diárias

Agora vamos estabelecer quantas refeições você deverá fazer no período de 
emagrecimento. Este método é diferente por que não utiliza o número 
clássico de 6 refeições diárias. Aqui você diminui o número de refeições 
diárias e aumenta a quantidade de alimentos nas refeições. Você deverá fazer 
4 refeições diárias a partir de agora apenas: O café da manhã ou desjejum, o 
almoço, o café da tarde e o jantar. Você deverá usar um intervalo de 4 horas 
diárias entre uma refeição e outra e não 2 ou 3. Na primeira semana pode ser 
que você  tenha dificuldades mas a partir do sétimo dia o organismo já está 
totalmente adaptado.



05: Café da manhã

Refeição mais importante do dia o café da manhã jamais deverá ser pulado. 
Abaixo temos o que não deve faltar no seu café da manhã a partir de agora:

- Alimento fonte de proteína e cálcio: Leite,Requeijão, Iogurte ou Queijo. 
Optar sempre pelos lights ou desnatados ou comer apenas meia porção 
se for os convencionais que possuem mais gordura.

Alimento Fonte de Carboidrato: Pães, Bolos, Cereais. Uma porção apenas.

- Alimento fonte de vitaminas e minerais: As frutas, 01 porção.
- Café preto, Achocolatados, sucos ou chás: Devem ser incluídos como 

acompanhamento. Adoçar apenas se não conseguir ficar sem e optar por 
adoçantes naturais ou colheres de sobremesa de açucar, 2 no máximo.



 06: Almoço

O almoço deverá ser completo. Escolha as opções possíveis não faça mais 
pratos fritos nos próximos meses. Inclua:

- Proteínas: Carne, Peixe, Aves, Ovos, Soja ou Proteínas Vegetais (veganos): 
01 porção média.

- Arroz e Feijão: São Proteínas completas quando comer os dois não 
precisa comer outra fonte de proteína. 01 concha média de arroz e outra 
concha pequena cheia do feijão.

- Legumes: 02 a 03 colh. sopa ( variar nos tipos a cada dia).



- Salada e hortaliças: Devem ser comidas cruas e temperadas com pouco 
sal e outros temperos como mostarda, vinagre, limão e pimenta e outros 
temperos naturais.

- Sobremesa: é permitido sobremesa após o almoço. Ela não deverá 
ultrapassar 80 calorias. Isto significa que você deverá escolher uma 
preparação mais doce no horário e se atentar ao valor calórico do 
alimento que irá consumir. Opções saudáveis são melhores: salada de 
frutas, picolés de fruta ou mesmo ao leite, gelatinas, chocolates (2 a 3 
quadrados do tablete) , pudins ( 2  colh. sopa). é  o único horário do dia 
que será permitido comer algum alimento que não seja tão saudável 
assim. Por que restrição não é o intuito do nosso ebook. Mas se atente ao 
valor calórico. Biscoitos recheados, salgados e todos as guloseimas que 
vem em embalagens de plástico estão proibidos como sobremesa e na 
sua dieta diária.



07: Lanche ou Café da Tarde
O lanche ou café da tarde é outra refeição importante. Você não deve esquecer de fazer 
para não acabar ocasionando compulsão alimentar noturna que consiste no consumo 
excessivo de alimentos saudáveis ou não no período noturno. Preste atenção na 
qualidade do seu lanche da tarde e na quantidade. Não recomendo comer lanches 
pequenos como bolachas de água e sal e maizena nem salgadinhos de padaria pois são 
verdadeiros inimigos da perda de peso.

Opções saudáveis:

Pão de queijo com café e leite desnatado;

Sanduíche de frango ou atum com suco de laranja;

Café com leite desnatado e bolo caseiro ( uma fatia pequena para média);



Vitamina de leite e frutas com cereais naturais;

Pão com Queijo Derretido e café com leite desnatado;

Salada de frutas com iogurte;

Atenção para a quantidade: 01 porção de cada alimento apenas.



 08: Jantar

Para finalizar seu dia o jantar. Você deve fazer um balanço do que comeu 
durante o dia e averiguar se todos os alimentos realmente se enquadram no 
quadro de permitidos na dieta de perda de peso. Se mais de 30% dos 
alimentos consumidos no dia for industrial ou contendo química alimentícia é 
sinal de que você não está tão comprometido(a) com resultados e ainda falta 
muito para evoluir no processo. Considere recomeçar o processo novamente.

O jantar deverá ser completo assim como o almoço mas evite comer os 
mesmos alimentos do almoço no dia para não ocasionar monotomia 
alimentar. Quanto mais diferente forem as refeições melhor para o 
organismo e para seu sucesso. 



Opções diferentes de jantar saudáveis:

- Sopa de legumes e carne em dias frios;
- Caldo de mandioca, de feijão ou outro caldo que você goste; Para 

acompanhar coloque pequenos pedaços de frango ou carne de panela;
- Arroz, salada e bife grelhado;
- Salada de legumes e carne moída;
- Polenta com molho de tomate e almôndegas;
- Purê de batata com bife e salada;
- Lasanha de abobrinha ou outro legume, utilize carnes magras como recheio 

e pouco queijo;



Atenção: A quantidade de cada alimento é determinada pelo tipo de 
preparação. Utilize sempre o bom senso, jamais coloque muito no prato. Se 
utilizar como referência a quantidade de colheres será a mesma que a do 
almoço. Para pratos de sopas e caldos um prato raso médio é o suficiente.



 09: Comece uma atividade física no período

Agora que você já sabe como se alimentar e as refeições que deve realizar 
diariamente é hora de traçar uma atividade física para sua vida. As atividades 
físicas são consideradas ideais e importantes  para todas as pessoas no 
planeta sem distinção. Através delas conseguimos manter nosso metabolismo 
em conformidade com a energia que consumimos com a alimentação. O 
primeiro passo para  ganhar peso é comer mais do que se movimenta em 
energia assim consequentemente o primeiro passo para perder peso é gastar 
mais energia em movimento com as atividades físicas do que energia ingerida 
pelos alimentos. Considere começar uma atividade física que  goste em 
intervalos que seu corpo aguente. No começo estabeleça a meta de 30 
minutos por dia 5 vezes na semana ou 1 hora a cada 2 dias. Aumente 
conforme o tempo de adaptação e conforme for aumentando seu prazer pela 
atividade e disposição.



10: Cuidados extras na perda de peso

Tome cuidado com algumas situações comuns que  irá presenciar assim que 
começar seus novos hábitos:

água : Tome 30 ml de líquidos por cada quilo corporal sendo no mínimo 70% 
água e os outros 30% com líquidos como sucos naturais, água de coco, chás e 
outros líquidos naturais. Jamais beba refrigerantes e sucos artificiais no lugar 
da água.

Intestino: Você poderá diminuir o ciclo de ir ao banheiro após os novos 
hábitos afinal você consumirá menos alimentos no total da dieta. Para  que 
este efeito seja menos agressivo consuma ao menos uma fonte de fibra 
diariamente na dieta. Aveia, granola, Chia, flocos de milho natural são boas 
opções e capriche no consumo de alimentos ricos em fibras.



Sono: Regularize o ciclo do sono do seu organismo. Durma entre 7 a 9 horas 
por noite. Não consuma alimentos energéticos após as 17 da tarde pois 
atrapalharão a  produção do hormônio do sono a melatonina a noite;

Stress: Tome cuidado com o stress do dia a dia. Pessoas estressadas tendem 
a descontar os níveis na comida e isto não é nada bom pra sua saúde. Tente 
manter a calma sempre e reserve 10 minutos do seu dia para refletir e relaxar 
a mente e o cérebro. Neste momento esqueça os problemas da sua vida e 
apenas relaxe e descanse. Também é interessante ler ou ouvir música para 
controlar o nível de hormõnios de stress no seu corpo.



Lista de compras: Faça sempre uma lista de alimentos antes de ir ao mercado. 
Isto facilitará sua vida e ajudará  a manter o foco dos seus objetivos. Além de 
que com menos produtos artificiais e nocivos você vai sentir uma economia 
notável no supermercado e futuramente com idas ao médico e na farmácias. 
Um corpo em equilíbrio é um corpo forte e sadio e isto inclui ausência de 
doenças.

Relacionamentos: Neste período afaste-se de pessoas que não te apoiem ou 
te impeçam de alcançar o progresso. Tenha consigo apenas quem pode te 
ajudar e queira ver você bem e realizado(a).



Parte 02: O que você precisa saber mas não te contaram

IMC: o índice de massa corporal vai dar uma idéia média de qual seria o seu 
peso ideal. Aplicá-lo é bem fácil e eu vou te ensinar. Basta dividir seu peso 
atual pela sua altura ao quadrado como na fórmula:   IMC= P/A²

Exemplo: Gustavo tem 87 quilos e tem 1,88 metros. Qual seu imc?

87 dividido pela altura ao quadrado (1,88²)=   IMC: 87 / 3,53= 24,6 kg/m².

Agora você pode fazer o seu imc, faça e em seguida vamos classificá-lo.



 Classificação do IMC

até 18,9 kg/m²= Desnutrição

de 19 a 24,9 kg/m²= Peso normal

de 25 a 29,9 kg/m²= Excesso de Peso

de 30 a 34,9 kg/m²= Obesidade Grau 1

de 35 a 39,9 kg/m²= Obesidade Grau 2

de 40 pra cima: Obesidade Mórbida

Calcule o seu imc e classifique sua atual situação física.



Qual meu peso recomendado?

O ideal é qualquer peso que deixe seu imc dentro do padrão normal. Para 
calcular seu peso recomendado basta multiplicar sua altura² pelo imc que 
você quer atingir… 

Exemplo: Maria quer saber seu peso ideal. Ela tem 1,64 metro e queria ter um 
imc de 23 kg/m².  IMC recomendado: Altura² x 23=  2,68 x 23= 61,8 kg/m².

Portanto Maria deve pesar 61,8 quilos para que seu imc seja o ideal para sua 
satisfação pessoal. Sendo assim calcule seu peso ideal e estabeleça a meta na 
sua mente. Você  irá seguir a dieta de emagrecimento até atingir a meta.



Temperos Naturais, quais são?
Os temperos naturais são todos aqueles colocados na comida pra dar mais sabor e 
saúde ao prato. São importantes por controlar nossa pressão arterial e manter nossa 
circulação sanguínea normal além de inúmeras outras funções. Lembre-se de que os 
temperos naturais são os únicos que você deverá comer de agora em diante pra sua  
melhor qualidade de vida. Abandone os caldos de galinha como Knor, sazón e alhos 
prontos. Utilize sal mas com moderação. O recomendado é de 5 a 10 mg por dia para 
cada pessoa.

Temperos Naturais permitidos: Alho, Cebola, Cebolinha, Salsinha, Manjericão, Alecrim, 
Orégano, Açafrão, Curry, Páprica, Pimenta calabresa, pimentas diversas são os 
principais.

Molhos permitidos: Molho de tomate, mostarda, Molho soyu, Molho Inglês, Molho de 
pimenta, Barbecue caseiro são os principais.



Classificação dos Vegetais

Os vegetais são classificados de acordo com a quantidade de carboidrato que 
possuem na sua composição dietética. Podem ser vegetais A, B ou C e seu 
consumo é liberado na sua dieta de emagrecimento. Para prevenir doenças 
como diabetes é recomendado consumir mais os vegetais do grupo A e B. Os 
vegetais do grupo C também podem ser consumidos mas apenas no lugar do 
arroz ou diminuindo a quantidade de arroz pela metade para inclui-los juntos 
no mesmo prato.



Vegetais A: 5% de carboidrato. Valor calórico baixissimo:

Alface,tomate,acelga,agrião,rúcula,espinafre,couve,alcachofra,chicória,cebola,

cebolinha,alho poró, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, pepino, rabanete,

repolho, pimentão ,pimenta, aspargos, nabo, sálsamo.



Vegetais B: 10% de carboidrato na composição, pouca quantidade calórica:

Abóbora, abobrinha, moranga, jiló, berinjela, cenoura, beterraba,

chuchu, quiabo, vagem, ervilha verde.



Vegetais C: mais de 15% de carboidrato, pouca quantidade calórica. Diabéticos 
devem tomar cuidado com o consumo excessivo:

Aipim, batata inglesa, batata yakon, batata doce, batata-baroa,

inhame, mandioca, milho verde, pinhão, semente de gergelim, grão de bico.

Agora que você conhece melhor cada grupo dos vegetais associe seus pratos sempre 
em equilíbrio com as recomendações. No almoço ou jantar é interessante associar 
01 porção do grupo dos vegetais A com o grupo dos vegetais B. Se for consumir o 
grupo dos vegetais C diminua ou não coma outros carboidratos na refeição. Associe 
01 porção do grupo dos vegetais C com 2 porções do grupo dos vegetais A.



Alimentos que potencializam a perda de peso:

Agora que você já possui todo o beabá de como perder até 20 kg em 100 dias 
vamos te mostrar alimentos que são muito úteis para este processo. São 
alimentos que são considerados funcionais e que o consumo diário ou 
frequente pode turbinar o seu metabolismo e auxiliar na perda de peso. 
Conheça a lista e inclua todos na sua nova rotina alimentar:

Frutas: As frutas ricas em água são mais aliadas que as demais frutas no 
emagrecimento. Por serem ricas em água e eletrólitos, substâncias que não 
possuem calorias essas frutas ajudam ainda mais a perder peso. Veja quais 
são: Melancia, melão, uva, limão, laranja lima, abacaxi, poncã, morango.



Alimentos Termogênicos:  Estes alimentos aumentam a transformação de 
energia no nosso organismo potencializando o metabolismo e com maior 
transformação de energia mais perda de peso por mais reações metabólicas. 
Inclua-os nas frutas , na água, em pratos salgados que combinem e ganhe 
uma ajuda extra para perder peso e manter a saúde das células ótimas. Veja 
quais alimentos tem natureza mais termogênica:

Canela em pó, pimenta em pó, guaraná em pó, cafeína antes das 17 hs, 
açafrão, Spirulina em pó, mostarda, gengibre, chá verde, chocolate 70% teor 
de cacau ( cuidado com a quantidade de 2 a 3 quadrados por dia). óleo de 
coco é uma  gordura portanto jamais foi termogênico como muitos 
profissionais e blogueiros dizem por aí.



Prebióticos: Os alimentos prebióticos são todas as fibras que alguns alimentos 
possuem. Eles não fazem engordar pelo simples fato de que nosso organismo 
não os absorve mas sua importância está ligada principalmente ao nosso 
melhor funcionamento intestinal, afinal de contas ao excretarmos as fibras, 
nosso corpo elimina tudo aquilo que não pode ser absorvido através do bolo 
fecal ( fezes) o que faz com possamos perder peso neste processo. Consuma 
estes alimentos no dia a dia e emagreça melhorando a saúde intestinal do 
organismo. Exemplos de probióticos abaixo:

Biomassa de banana verde, inulina em pó, betaglucana da aveia, sementes de 
cereais como tamarindo e granola, frutas consumidas com casca, grãos 
integrais ( atentar para a quantidade de cada tipo que irá se consumir).



Probióticos: São os famosos microorganismos presentes nos alimentos 
através da fermentação natural. Bactérias benéficas que podem controlar os 
níveis de colesterol os absorvendo na sua alimentação pela fermentação do 
intestino. Além de aumentar a imunidade do organismo. Auxiliam no 
emagrecimento por excretarem sais biliares e frações de colesterol que estão 
ligados ao excesso de peso em 90% dos casos de obesidade. Exemplos para 
se consumir:

Leites fermentados, Kefir de leite ou água, Kombucha, Iogurtes naturais, 
coalhadas, queijo cottage, chucrute.



Shots naturais: Os shots estão em alta e são uma boa aliança na perda de 
peso. Trata-se de bebidas que geralmente são tomadas em jejum antes de 
iniciar o dia com alimentos que podem limpar e purificar o organismo. Com 
grande ação termogênica e antioxidante os shots podem sim aliar ao maior 
aumento do nosso metabolismo através da potencialização do anabolismo e 
do catabolismo das células. Não é preciso tomar todo dia mas 3 vezes na 
semana já ajuda muito. Cuidado com o que vai comer por que o intuito deles 
é o de limpeza e remoção de xenobióticos, substâncias que não podem ficar 
paradas no organismo por que podem trazer problemas de saúde então não 
seria muito inteligente tomar shots pra emagrecer se durante o diga se 
consome muito alimento industrializado e rico em química alimentícia.  



 Exemplos de shots abaixo:

Shot de couve, limão e gengibre com Kombucha;

Shot de açafrão, laranja e gengibre;

Shot de hibisco com canela;

Shot de vinagre de maçã com canela e açafrão

Utilize sua criatividade na elaboração dos shots. Eles devem ser tomados sem 
açucar e não tem eficácia se a sua alimentação estiver errada e desregularizada. 



Conclusão

Vimos aqui no ebook dicas e o passo a passo para se emagrecer com 
segurança e saúde sem dietas mirabolantes e que causem danos ao 
organismo. Lembre-se que emagrecer é um processo e o tempo que se leva 
pra de fato atingir os objetivos depende de uma série de fatores como seu 
comprometimento, sua mudança de hábitos, seu esforço , sua saúde mental. 
Saiba que perdendo meio quilo por semana já é um excelente resultado pois 
em 6 meses você terá perdido 12 quilos e em um ano 24 quilos. Devagar se 
vai mais longe e saiba que tudo é questão de prioridade! Boa sorte na sua 
caminhada e sucesso nos seus objetivos! O autor!



Para ler após ter atingido seu objetivo final

Parabéns! Se você chegou até aqui é por que seguiu todas as nossas dicas pra 
valer e os resultados só foram consequência do seu comprometimento e 
dedicação! Aposto que muita coisa deve ter mudado em sua vida pra melhor 
não é não? Pois bem, agora que você atingiu sua meta de emagrecimento é 
hora de um novo ciclo, manter os hábitos e seu novo estilo de vida para 
sempre. Para isto em breve teremos o ebook Mantendo Seu Peso e Sua Vida 
em Harmonia: O passo a passo para se manter em equilíbrio para sempre. No 
nosso segundo ebook da série vamos dar dicas e o beabá de como manter 
uma dieta equilibrada mantendo seu peso constante pro resto da sua vida no 
mesmo estilo deste ebook. 



 Para isto basta nos enviar o seu email pro nosso email 
rfsconsultoriamg@gmail.com com a frase Eu quero- Ebook 2 e adquirir o 
segundo volume da série assim que estiver disponível para compra e venda. 
Fazendo isto saberemos que você esteve conosco este tempo todo por isto é 
mais do que justo você ter 50% de desconto na compra do nosso próximo 
ebook! Não se esqueça de manter seu email atualizado para receber nosso 
próximo exemplar que vai mudar sua vida novamente de uma forma muito 
prática e acessível! Um grande abraço e nos vemos em breve! O autor! 
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