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Apresentação
Meu nome é Elisa Vieira,
Sou Nutricionista Funcional e Integrativa, apaixonada por minha proﬁssão e por tudo que envolve saúde e
bem estar, resolvi fazer esse e-book para você que deseja ler um material de qualidade cientiﬁca, mas com uma
linguagem simples e prática sobre assuntos relacionados à Nutrição e qualidade de vida. Diante de tantas
informações na televisão, jornais e redes sociais, compilei o que é sobre meu ponto de vista, o de mais relevante
para promover saúde e bem estar.
Você sabia que cerca de 90% de sua saúde depende
exclusivamente de seus hábitos de vida, restando pouco
para culparmos a genética? A busca por saúde deve
incluir um equilíbrio global, o que requer uma visão integrada de cada organismo. Saiba mais sobre 7 conselhos
que trarão um impacto positivo na sua saúde.

Vamos lá?
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Durma! O seu cérebro precisa disso
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Dormir bem é algo considerado tão essencial quanto
uma alimentação saudável, e sabe qual motivo? Não adianta você praticar exercícios, comer corretamente e
depois ter uma noite ruim de sono, pois seu corpo não se
“restaura” desta maneira.
Não são exatamente às oito horas de sono que irão
afetar a qualidade da sua noite, mas o quanto o seu corpo
é capaz de realmente “descansar” por assim dizer.
E quando se tem um sono restaurador? É quando
acontece uma manutenção e conservação de energia,
amadurecimento do sistema nervoso central, fortalecimento do sistema imunológico, consolidação da memória, secreção e liberação de hormônios do crescimento,
insulina e outros, além da função termorreguladora e
relaxante da musculatura. Quando temos uma noite bem
dormida é como se desse um “restart” no corpo, e por
isso ele tem condições de começar o dia bem e ser capaz
de realizar todas as suas funções.
Saiba que vários sistemas “descansam” durante o
sono e alguns hormônios são produzidos durante essa
fase como a insulina (que controla a taxa de glicose no
sangue), leptina, corticoides, o GH que é o hormônio do
crescimento, prolactina (que controla a produção do leite), entre tantos outros.
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Sono e Nutrição
Enquanto dormimos, diminuímos a produção de cortisol e adrenalina, o que colabora para o controle do
estresse e também para a perda peso, já que produzimos a leptina que nos dá saciedade, hormônio muito
importante e bastante produzido durante o sono.
E não apenas isso, se não dormimos bem, temos
tendência a engordar, aumentar as taxas de gordura e
açúcares no sangue, ter pressão arterial mais alta, ter
maior risco de doenças cardíacas e vasculares, destacando-se acidente vascular cerebral, infarto agudo do
miocárdio, impotência sexual, dentre outros problemas.
Além disso, não ter um sono de qualidade implica em
uma maior diﬁculdade no ganho de massa muscular, uma
menor ﬁxação da memória, redução da qualidade do
sistema imunológico e aumento do cortisol (hormônio
do estress).
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1
Como a alimentação inﬂuência no seu sono
Sim, tanto para o bem quanto para a piora.
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O Magnésio participa como um mineral essencial na
regulação dos receptores que estão intimamente ligados aos padrões associados ao ciclo circadiano que controla e regula o sono. Castanhas, amêndoas e sementes
de abóbora são ricos em magnésio.
A vitamina B6 encontrada na banana, salmão e frango, por exemplo, é importante por ser cofator essencial
para a produção de neurotransmissores como a serotonina e GABA, além de preservar a integridade estrutural
e funcional do sistema nervoso.
A ﬁtoterapia também é uma aliada: extrato de passiﬂora, valeriana, mucuna, mulungu e melissa fazem parte
de um arsenal complementar ao tratamento da insônia.
Bebidas ricas em cafeína nos deixam mais despertos
e podem atrasar nosso sono. Já o álcool irá diminuir o
número de vezes que atingimos o chamado sono REM,
que é o sono reparador. Assim, acordamos mais cansados.
Além disso tudo, o que mais conseguimos notar é a
inﬂuência terrível do estresse sobre o sono: alterações
de cortisol trará repercussões negativas tanto para o dia
quanto para a noite, como irritação, sonolência, cansaço
durante o dia e insônia a noite.
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Há alguns meios, porém não são formas rápidas para
cair no sono, mas sim para que você consiga tranquilizar
sua mente, e consequentemente seu corpo, para dormir
mais facilmente. Alimentos podem ser grandes aliados
nesta hora, porque contribuem para que o corpo entre
neste estado de relaxamento.
Que contribui com a produção de
hormônio regulador do
Banana e Kiwi serotonina,
humor e sono, e é fonte de vitamina
B6 e magnésio.

Couve

Possui efeito calmante e pode auxiliar
no relaxamento antes de dormir.
Fonte de magnésio, ajuda no
relaxamento muscular profundo.
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Maracujá

Rico em vitamina B12 e colina,
substância associada à melhora da
depressão e insônia.
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Excelente fonte de triptofano.
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Semente de
Abóbora

UN

Aveia

Fonte de triptofano, e por isso ajuda
na saciedade e na tranquilidade, o que
colabora para a manutenção do sono
sem interrupções.

Quantas pessoas com mais de 80 anos você conhece hoje? Já pensou em como era alimentação dessas
pessoas quando elas eram jovens, na casa dos 20 anos?
Não existia fast food e a indústria alimentícia era o esboço do que é hoje.
Entendo que uma alimentação saudável deve contemplar uma maior ingestão de alimentos naturais e uma
redução drástica no consumo de produtos industrializados (que incluem diversos itens ruins a nossa saúde
como gorduras trans, açúcares e aditivos químicos).
Há muita coisa por trás do leite “longa vida”, da bolacha recheada, da lasanha congelada, e do suco de caixinha. Nos tempos dos nossos avós, a comida era simples e
natural. A carne não possuía altos níveis de hormônios e
antibióticos, as verduras, legumes e frutas não eram cultivados à base de agrotóxicos e, não duravam quase duas
semanas. Apodreciam como é normal acontecer com
comida de verdade.
O marketing alimentício unido à falta de tempo, de
vontade, e de paladar fazendo a alimentação ﬁcar mais
pobre, menos saborosa e menos saudável.
Os anos foram passando e começamos a sentir na
pele, nos ossos, no coração e em todos os outros órgãos,
como os alimentos industrializados afetam negativaRATIVA
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Coma comida
de verdade

2
mente a nossa vida e a nossa saúde. No ﬁnal das contas, a
conclusão é muito simples: precisamos comer comida de
verdade, orgânica, integral, fresca, sem agrotóxicos, produzidos com generosidade, com respeito e cuidado.
Este é o caminho mais fácil para melhorarmos a
nossa saúde e composição corporal. Por acreditar e praticar essa premissa é nisso que baseio minhas prescrições nutricionais: combinar diferentes alimentos com
características e propriedades especíﬁcas visando tratar/controlar doenças e promover saúde e bem estar.
Sendo assim:
“Evite o que a sua avó não reconheceria como comida”
“Evite consumir produtos com mais de 5 ingredientes”
“Evite comer produtos com ingredientes que você não
consiga pronunciar”
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Qual a importância?
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A vitamina D controla aproximadamente 270 genes,
inclusive células do sistema cardiovascular. Sua principal
fonte de produção é o sol, uma vez que seus raios ultravioletas UVB são capazes de ativar a síntese da vitamina
em nosso organismo.
Esta vitamina é considerada um hormônio (é metabolizada no organismo), para entenderem o tamanho da
importância para o nosso organismo, ela atua na manutenção do tecido ósseo, no auxilio a secreção hormonal e
também inﬂuencia consideravelmente no sistema imunológico e, por causa disto, é recomendada em doenças
autoimunes. Além disso, ela combate doenças crônicas
não transmissíveis, como é o caso da síndrome metabólica que é um conjunto de doenças que aumenta o risco
de problemas cardiovasculares. Saiba que a deﬁciência
dela pode acarretar em 17 tipos de câncer.
Antigamente achava-se que a vitamina D era boa
apenas para a manutenção dos ossos e dentes, mas
felizmente com o avanço da ciência, é sabido que essa
vitamina é eﬁcaz contra doenças e infecções respiratórias, fraqueza muscular, psoríase, doença renal crônica, diabetes, asma, doenças cardiovasculares, depressão e câncer!
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Sol &
Vitamina D
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Como ter doses corretas?
Precisamos nos expor ao sol ao menos uma vez por
dia, para ter níveis adequados. Se existisse consciência
do quão importante é para o nosso organismo tomar uns
poucos minutinhos de sol, com certeza a realidade seria
outra.
Agora, para aqueles que mesmo assim não tem
tempo mesmo, existe suplementação, se não tem como
tomar sol durante a semana, que tal pensar em
suplementar?
Quanto mais distante do Equador você estiver,
maior o seu risco de ter deﬁciência de vitamina D, já que
ela depende do ângulo de incidência dos raios solares.
Alguns especialistas indicam que a sintetização da
vitamina D ocorre pelas dez da manhã até às três da
tarde, por conta deste ângulo.
Apesar do Sol ser a fonte principal, alguns alimentos,
como peixes gordos, por exemplo, também oferecem
vitamina D. Porém só uma dieta muito rica em peixes
gordos teria os níveis de vitamina D adequados (mais ou
menos duas porções de peixe gordo por dia). Ou seja, a
não ser que você de fato consuma isto diariamente, é
necessário aumentar os níveis desta substância no
corpo através de exposição solar, para manter o
funcionamento adequado do organismo.
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A suplementação é bastante utilizada, sendo recomendada quando há deﬁciência nutricional ou em casos
de tratamento de algumas doenças. Se não há exposição
solar diária ou uma alimentação pobre em vitamina D,
esta suplementação se faz necessária em todas as idades!
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O poder ﬁsiológico
da água
Todos nós sabemos que não há vida sem água e
quem consome água de forma regular durante o dia ajuda
o corpo a funcionar melhor. A quantidade de água que consumimos tem um papel fundamental desde o controle da
temperatura até o bom funcionamento do sistema circulatório. A situação de sede já representa um início de desidratação. Para saber a quantidade ideal de água que devemos ingerir por dia, basta multiplicar o seu peso por 35
(isso signiﬁca que é necessário ingerir 35 ml de água para
cada quilo de peso).

CAPRICHE NO CONSUMO DE ÁGUA E SINTA A
DIFERENÇA!
CONTROLA A PRESSÃO SANGUÍNEA: Sua presença
determina a densidade do sangue.
LIMPA E DESINTOXICA O ORGANISMO : Quando não
nos hidratamos corretamente, substâncias tóxicas e prejudiciais ﬁcam retidas no organismo, abrindo o caminho
para o aparecimento de algumas doenças.
PROTEGE O CORAÇÃO: Pessoas que bebem em média
dois litros de água diariamente, têm menos chances de
sofrer ataques cardíacos ou outras doenças do coração
do que aqueles que bebem menos do que isso. Com o sanRATIVA
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gue mais diluído, ele ﬂui com mais facilidade pelos vasos
sanguíneos, diminuindo as chances de infartos e derrames.
MELHORA O FUNCIONAMENTO DO INTESTINO: Auxilia
na lubriﬁcação das paredes intestinais e na movimentação do bolo fecal.
AUMENTA A RESISTÊNCIA FÍSICA: A perda de água pelo
suor faz com que nosso desempenho piore. A água ajuda
a controlar a temperatura do corpo, e assim melhora o
rendimento.
PREVINE CÂIMBRAS: As cãibras aparecem quando existe
um desequilíbrio na quantidade de água de nossos músculos. Beber água ajuda manter o equilíbrio hidroelétrico.
PROTEGE OS RINS: Beber muita água é a principal maneira de se proteger da formação de um cálculo renal (pedra
nos rins). Com uma hidratação correta o sangue circulará
e ﬁcará diluído, facilitando o trabalho dos rins na hora de
excretar nutrientes que não são mais necessários em
nosso organismo.
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TRANSPORTE DOS NUTRIENTES: Sem água, o sangue
ﬁca mas denso e, consequentemente, menos capaz de
transportar nutrientes como vitaminas e minerais para
nossas células.
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AUXILIA NO EMAGRECIMENTO: Por elevar o nível de
energia gasto, o hábito de beber água constantemente
também promove a perda de peso.
PROTEGE OS OLHOS: Os olhos são órgãos muito sensíveis a desidratação. Hidratação protege os olhos de ressecamento que podem levar a problemas oculares como
inﬂamações e infecções.
ABSORÇÃO DE VITAMINAS: As vitaminas C e do complexo B são hidrossolúveis, ou seja, só são absorvidas
pelo organismo com a presença de água.
MANTÉM A PELE JOVEM: Um dos primeiros sinais da
falta de água (desidratação) se dá na pele e nas mucosas.
Entre as células, temos um líquido intersticial que ajuda
na sustentação da pele, entre outras funções. A falta de
ingestão de água deixa a pele ﬂácida e sem viço.
Espero que depois de todos estes motivos você
passe a cuidar mais de seu interior, beber água não é uma
tarefa difícil, basta habituar-se!
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Cada sistema, órgão e célula humana do corpo utiliza
combustível para funcionar e libera resíduos que são subprodutos do metabolismo deste combustível, sendo que
a maior parte deles é depositada nos intestinos, principalmente no cólon, o canal crucial de eliminação do organismo. Porém, não são apenas estes subprodutos do
metabolismo que são eliminados através do tubo digestivo, mas também o grosso de todo o tipo de toxidade
com a qual o organismo entra em contato. Ou seja, se
esse “lixo” não é eliminado de forma integral e regular através das fezes, ele automaticamente acaba sendo reabsorvido pela circulação sanguínea, poluindo e intoxicando ciclicamente todo o sistema.
O intestino, como órgão de digestão, absorção e
excreção, é, para muitos o organismo, dentro do próprio
organismo. Para além da sua extrema importância na
nutrição do ser humano, é neste órgão que também
encontramos a primeira ação de defesa imunitária. Isto
vem reforçar a sua enorme importância como “anjo da
guarda” da integridade da nossa saúde.
A industrialização da nossa alimentação e a alteração
do padrão alimentar tem contribuído para que o equilíbrio
da ﬂora intestinal se altere.
Entenda o seguinte: nosso corpo humano tem aproNU
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Intestino saudável
é fundamental

5

RATIVA
G
TE

VIEIRA

NU

15

ICIONISTA F
TR

ISA
EL

UN

ximadamente um trilhão de células humanas na nossa
composição corporal, e mais de cem trilhões de bactérias. Estima-se que tenhamos de 1 a 1,5 de peso em bactérias no nosso organismo, portanto seria imprudente não
levar em consideração a atividade metabólica que elas
exercem em nosso corpo e metabolismo. O nosso intestino, depois do cérebro, é o que recebe maior número de
terminações nervosas; assim sendo, tratar seu intestino
e cuidar de sua microbiota intestinal é fundamental para
obter e manter a saúde na sua plenitude máxima.
Os alimentos industrializados, a cafeína, os alimentos muito cozidos, o açúcar e o pão branco favorecem o
desenvolvimento de bactérias nocivas, o que proporciona a contaminação do intestino. Um intestino rico em bactérias nocivas é uma porta de fácil acesso para as infeções.
A necessidade em se criar uma ﬂora intestinal saudável obrigou a que se criassem formas de aumentar as
colônias sãs, criaram-se os chamados Probióticos.
Os Probióticos são colônias de bactérias vivas que
permitem aumentar as colônias sãs presentes no intestino. Para além da função digestiva e da excreção sair beneﬁciada, permitem também aumentar as defesas imunitárias do ser humano.
Converse com um proﬁssional para ter uma suplementação individualizada.
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O ser humano foi criado para estar em movimento.
Nossa estrutura biológica conta com um sistema muito
organizado para possibilitar-nos mobilidade. Mexa-se!
A prática regular de exercícios físicos reduz os riscos
de vários tipos de doenças como pressão alta e diabetes.
Gera mais disposição física para as atividades do dia-adia e mais força muscular, assim, poupa a coluna, ossos e
articulações de dores e patologias.
Além de aumentar as chances de um corpo atlético e
belo, a atividade física regula a qualidade do sono e com
isso favorece a produção de hormônios responsáveis
pelo envelhecimento saudável, ainda melhora a capacidade de aprendizado, concentração e o humor ﬁca protegido de oscilações.
Vá feliz, exercitar-se, só por hoje!
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Elimine o sedentarismo
Movimente-se

Escolha a sua saúde mental. Acredito que a saúde
não vem apenas do nosso equilíbrio físico, mas também
do nosso equilíbrio emocional e energético. Não basta
apenas comer saudável, ir em busca de novas receitas,
praticar exercícios físicos em conjunto, mas não praticar
sua positividade.
Ser feliz é uma escolha. Estamos sempre fazendo
escolhas, o tempo todo, tudo que pensamos, falamos ou
fazemos são escolhas e essas liberam uma grande carga
de energia ao universo. Sua felicidade vai depender dessas escolhas.
Para não ser controlado por sua mente, por seus pensamentos, é necessário saber para onde quer ir, o que
deseja sentir e quem você quer SER!
Existir não basta, é preciso viver. Viver é ter felicidade e ter essa felicidade baseada em coisas internas como
o amor próprio e autoestima. A mudança para viver de
fato começa por nós mesmos. Temos a capacidade para
fazer isso, a vida é maravilhosa se não se tem medo dela.
Respire fundo, medite se possível, e preencha sua
mente de positividade, pensamentos do bem e faça o possível para manter sua cabeça atraindo coisas boas para o
seu dia. Mentalidade positiva e Gratidão, pratique!
VIEIRA
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Seus pensamentos
podem ajudar
sua saúde

Nutricionista Funcional e Integrativa

CONCLUSÃO
Obrigado por chegar até aqui. Com toda certeza, ao
prestar mais atenção nos pontos expostos à cima, você
será capaz de fazer melhores escolhas nos seus hábitos.
Acredito que a saúde não vem apenas do nosso equilíbrio
físico, mas também do nosso equilíbrio emocional e energético. Por isso, a busca por saúde deve incluir um equilíbrio global, o que requer uma visão integrada de cada organismo. Achar esse equilíbrio é o grande segredo para o
encontro do caminho do bem estar e qualidade de vida.
Sua saúde física, mental, emocional e espiritual vão agradecer seus esforços.
Hoje em dia pratico e aplico todo esse conhecimento
de forma individualizada em consultório e consultas online. Estudo, vivo e me baseio na ciência moderna com os
conhecimentos da Nutrição Funcional e também na medicina Ayurveda, considerada a medicina mais antiga já datada. Conte comigo para traçar um caminho de autocuidado, bem estar, boa digestão com escolhas conscientes diariamente.
#autocuidadotrazfelicidade
elisavieiranutricionista
elisavieiranutricionista
elisavieiranutricionista@gmail.com

elisavieiranutricionista.com.br

