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AVISO LEGAL 

Todas as informações contidas neste livro têm como único e exclusivo 

objetivo informar o leitor. 

Este livro não pretende e não tem como objetivo direto ou indireto de 

oferecer ou substituir qualquer tipo de prescrição ou diagnóstico médico. 

O autor não tem a intenção de substituir qualquer profissional da área da 

saúde. 

O autor também, não tem a intenção de disponibilizar o livro para ser 

usado como tratamento para qualquer doença, condição de saúde ou 

lesão. 

Antes de começar alguma dieta ou plano de exercícios, tenha uma 

aprovação completa de um profissional da saúde qualificado e licenciado 

na área. 

O autor se exime completamente de qualquer responsabilidade sobre o 

uso, interpretação e consequências do uso direto ou indireto de qualquer 

informação contida neste livro e nos materiais que o acompanham. 

Se você não concordar com algum termo, entre em contato através do 

suporte@ancestralizando.com.br 

 

 

 

 

mailto:suporte@ancestralizando.com.br
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BEM - Vinda 

 
Dizer adeus é dar boas-vindas ao recomeço. 

Gasparetto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/gasparetto/
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Seja bem-vinda ao programa completo de emagrecimento PaleoBack. 

Se você está aqui, isso significa que você é uma pessoa de ação e que não 

fica parada esperando fórmulas mágicas caírem do céu. 

Parabéns! 

… 

Eu vou pedir só uma coisa para você: 

Jogue fora da sua mente neste momento, todos os “pré-conceitos”, todos 

os conhecimentos acumulados sobre emagrecimento ao longo da sua 

vida. 

Você será apresentada a conceitos e a informações que você nem 

imaginava que existia. 

Você vai, literalmente, passar a ser uma nova pessoa. 

Tanto por dentro quanto por fora, na sua aparência. 

… 

Este livro, foi criado só com o “filé” das informações. 

Isso quer dizer que, eu não me preocupei em ficar contando histórias ou 

fatos que dão sono em qualquer um. 

Não! 

O foco deste livro é fazer você emagrecer! 

Eu gostaria muito que esse livro tivesse apenas 1 página. 
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Assim, seria muito mais fácil - você leria, aplicaria na sua vida e por fim 

emagreceria. 

Mas, sabemos que não é tão simples assim e é preciso muito mais que 

uma página para passar um conhecimento tão valioso como este. 

Eu fiz de tudo para que você faça uma leitura divertida, interessante e 

gostosa. 

Leia e releia este livro quantas vezes você quiser… 

E não caia na tentação de já ir para o passo a passo e já querer fazer as 

receitas. 

Por favor, não faça isso! 

Primeiro aprenda como você emagrece. 

Depois aplique o que você aprendeu, seguindo as instruções práticas aqui 

deste livro e de todos os bônus que você recebeu. 

... 

É isso! 

Chega de conversa e vamos logo dar início à nossa jornada juntos. 

Um abraço bem apertado, do fundo do meu coração. 

Com carinho, 

Damião Moreira 
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Modulo 1 

Base 

 
Quer você acredite que consiga fazer uma coisa 
ou não, você está certo. 

Henry Ford  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA PALEOBACK – C0MO EMAGRECER COM A DIETA ORIGINAL DA HUMANIDADE 

 

Damião Moreira 

  

10 

O QUE ESPERAR DO PALEOBACK? 

A verdade! 

Isso é o que você pode esperar. 

Eu não me preocupei em passar a mão na sua cabeça e em falar o que 

você quer ouvir. 

Me preocupei com o seu emagrecimento e saúde. 

A verdade dói? 

Dói! 

Mas, é melhor a verdade do que um monte de baboseiras e pílulas 

mágicas que te prometem mil e uma coisas e te deixam mais gorda e com 

a saúde debilitada. 

Um passo a passo, verdadeiro, que leva em conta a sua individualidade é o 

que você pode esperar. 

Se eu falar que você tem que comer algo, então eu vou te provar o porquê 

e no final deste livro vou te dar as referências, caso você queira estudar 

por sua conta. 

Sinceridade e honestidade são valores que eu preservei ao longo de toda 

obra. 

Espere verdade, espere honestidade, espere emagrecimento verdadeiro e 

espere mudança de vida, que é o que você vai ter em pouquíssimo tempo, 

se você aplicar o que foi aprendido é claro :) 
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COMO FAZER O PROGRAMA PALEOBACK?  

SIMPLES: 

Leia e se não entender leia de novo. 

Separe um tempo por dia só para ler o programa. 

E por favor: 

NÃO PULE PARTES! 

Siga página por página, não queira ficar pulando para o passo a passo, 

como eu já disse. 

... 

Muitas vezes, vou repetir alguns conceitos propositalmente! 

Isso ajuda na fixação. 

Ajuda você a aprender de verdade! 

Procure por em prática tudo o que você aprender e imprima a sua lista de 

alimentos permitidos, de alimentos permitidos com moderação e a lista 

de venenos também. 

Quando você começar o seu novo estilo de vida, no dia #1, vá a uma 

farmácia ou outro local que tenha uma balança e pese-se. 

Este será o seu dia 0. 

Imprima o seu plano de voo e marque as suas medidas lá. 

Ficou com alguma dificuldade? 
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Então mande um e-mail com a sua dúvida para: 

suporte@ancestralizando.com.br 

Não fique enrolando e parta logo para ação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suporte@ancestralizando.com.br
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COMO SE MANTER MOTIVADA? 

Aqui depende: 

Como você se motiva. 

Eu me motivo pelo desejo. 

E você? 

Têm pessoas que se motivam apenas pela dor e outras apenas pelo 

desejo. 

Deixa eu te dar um exemplo: 

Se quando eu falo que: 

“Você vai emagrecer e ter um corpo invejável com uma barriga 

tanquinho que vai impressionar todos os que olham para você e vai 

deixar todo mundo que te conhece de boca aberta, em pouco tempo, 

quando verem o quanto você emagreceu…” 

Você se sentiu motivada a emagrecer quando leu o quadro acima? 

Se sim, ótimo, se não você pode querer se motivar com o quadro da dor, 

que é cruel, mas muitas vezes necessário. 

… 

Vou te mostrar um quadro do sonho e um da dor, do horror futuro! 

Escolha um ou os dois e leia se você se sentir desmotivada quando estiver 

no processo de emagrecimento. 
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Vou te falar: 

Sentir-se desmotivada é super normal. 

Porém, você deve procurar sempre se motivar. 

Motivação é algo que vem de dentro, eu não posso fazer quase que nada 

quanto a isso para você. 

Tudo o que eu posso fazer é tentar te animar um pouco. 

Tente pensar sempre para frente, ser positiva… 

Foque nos benefícios que você vai ter e na vida, no pesadelo que você vai 

se livrar. 

Aqui vão os quadros, para você se motivar com eles ou não: 

QUADRO NÃO - PALEO: Às vezes, eu penso em qual será o futuro das 

mulheres que não descobrem ou não aplicam a verdadeira dieta humana, 

a dieta Paleo, em suas vidas. 

 

Infelizmente, se essas mulheres não viverem o verdadeiro estilo de vida 

para o qual o nosso corpo está adaptado, elas jamais se sentirão 

realizadas em relação aos seus corpos, pois elas insistem em fazer dietas 

"milagrosas" que só dão resultado para o bolso do charlatão que as 

prega. 

 

Essas mulheres, lamentavelmente, a cada dia que passa ficarão cada vez 

mais GORDAS. Passarão a vida inteira, escolhendo roupas que disfarçam a 
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gordura e andarão sempre preocupadas com o corpo e com a auto - 

estima lá embaixo. 

 

Ficarão constrangidas perto do companheiro, pois tem vergonha de 

mostrar o próprio corpo. Depois de um tempo vão parando de disfarçar, 

de murchar a barriga, vão se acostumando com a nova forma do corpo e 

vão despertando cada vez menos desejo no marido/namorado.  

 

Vão desistindo de si mesmas, afinal nada que elas tentam dá certo. 

 

Passarão a vida toda, escutando dos outros que está gorda e sendo alvo 

de piadas.  

 

A praia e os outros passeios de verão, nunca serão totalmente 

aproveitados ou pior: serão evitados, por causa da vergonha em expor o 

corpo. 

 

A vida dessas mulheres se resumirá a realidade de ver os números da 

balança da farmácia aumentando cada vez mais. 
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QUADRO MENTAL DO SONHO: Imagine se você pudesse se olhar no 

espelho e se surpreender com um corpo esbelto, lindo e saudável, 

igualzinho ao das artistas famosas que você tanto admira. 

 

Imagine se você pudesse ir à praia e colocar um biquíni lindo, não se 

importando com as fotos tiradas, afinal você teria certeza que em todas 

as fotos você estaria linda. 

 

O efeito colateral disso, será que as suas roupas grandes, largas e feias 

irão direto para doação.  

 

Você entrará na loja de roupas feliz da vida e com a auto estima lá em 

cima, porque agora você tem certeza de que você pode escolher a roupa 

que você mais gostar e não escolher apenas aquelas que são do tamanho 

grande ou as que escondem a gordura. 

 

Naturalmente, você vai matar as suas amigas de inveja. E vai receber 

elogios vindo de todos os cantos: amigas, marido/namorado, filho, pais e 

até de desconhecidos. 

 

Imagine se você pudesse usar roupas que te dão orgulho e nunca mais 

precisar murchar a barriga.  

 

E o melhor: Imagine você deixando o seu parceiro louco por você, 

simplesmente porque você estaria IRRESISTÍVEL. 

 

*Retirados do livro “Os 7 marcos sagrados do emagrecimento definitivo. ” 
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Meu conselho é: 

Não foque no quadro da dor, foque no do desejo, no do sonho que tem 

muito mais força e energia positiva. 

... 

Resumindo: você tem que descobrir a melhor forma de se motivar. 

Você pode usar os quadros mentais acima ou criar os seus próprios e se 

motivar com eles. 

Faça da dieta Paleo um estilo de vida Paleo… 

E lembre-se que: 

Todo estilo de vida é como um foguete no começo: 

Precisa de muita energia para subir, mas quando se está nas estrelas fica 

tudo mais fácil :) 

Chega de conversa! 

Vamos começar? 
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Modulo 2 
Entendendo  

O passado 

 
Tudo o que a mente humana pode conceber, ela 

pode conquistar.  

Napoleon Hill 
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COMO E POR QUE VOCÊ ENGORDA? 

O Processo de armazenamento de gordura no corpo, funciona da seguinte 

maneira: 

I) FUNCIONAMENTO NORMAL DO SEU CORPO: 

1º - Você come um determinado CARBOIDRATO; 

2º - Seu metabolismo quebra esses carboidratos em partes menores, 

chamadas de GLICOSE; 

3º - Essa glicose vai para o seu sangue; 

4º - O seu pâncreas produz insulina; 

5º - A insulina é responsável por transportar a glicose do sangue para as 

células; 

6º - A glicose é açúcar, energia. E quando o seu corpo não está precisando 

de energia no momento, ele armazena essa glicose na forma de glicogênio 

nos seus músculos e no fígado, para usar depois. 

7º - A quantidade de glicogênio que pode ser armazenada é limitada, 

então quando os estoques de glicogênio no seu corpo estão cheios, só 

resta a INSULINA dar um possível destino para a glicose no sangue: 

ARMAZENÁ-LAS NAS CÉLULAS DO TECIDO ADIPOSO, EM FORMA DE 

GORDURA CORPORAL. 

Se a sua alimentação é saudável, poucas vezes a glicose é convertida em 

forma de gordura corporal. 
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Porém, se você come alimentos errados e da forma errada, o seu quadro é 

o seguinte: 

II) FUNCIONAMENTO ANORMAL (O QUE ENGORDA VOCÊ) 

1º - Você come alimentos errados (carboidratos simples, refinados ou 

integrais (arroz, pão, milho, bolo, etc); 

OBS: Você verá mais tarde, por que esses alimentos fazem mal para você! 

2º - Muita glicose é jogada no seu sangue; 

3º - Seu pâncreas produz MUITA INSULINA para tirar toda essa glicose 

rapidamente do seu sangue e evitar danos ao seu corpo, pois glicose em 

demasia no sangue é TÓXICA; 

4º -  A glicose é levada pela insulina para as células do corpo; 

5º - Como você come uma alimentação ERRADA, sempre tem glicose em 

demasia no seu sangue e as células dos músculos, fígados, etc, já estão 

cheias e não querem receber mais glicose; 

6º - Por isso, essas células “FARTAS DE GLICOSE” diminuem a sensibilidade 

a insulina “escondendo” os receptores de insulina que ficam na superfície 

das células, impossibilitando assim que a insulina consiga transportar 

glicose para dentro delas; 

7º - Como a glicose está em excesso no sangue, o que acontece é que o 

seu pâncreas produz cada vez mais insulina, para tentar dar um destino 

para a glicose. E cada vez mais as células diminuem a sensibilidade a 

insulina, pois muita glicose nas células também causa danos. 
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8º - O que acontece é que tem um “tipo” de célula do seu corpo que 

quase nunca recusa glicose: 

“AS CÉLULAS DO TECIDO ADIPOSO”  

9º - Então, toda essa glicose em excesso é convertida em gordura 

corporal, afinal ela não pode ficar no sangue pois, é tóxica; 

10º - E assim, você vai ficando cada vez mais gorda, com resistência a 

insulina e talvez até diabética por causa da glicose em demasia no sangue. 

O que vemos são pessoas cada vez mais gordas e algumas até, 

infelizmente, tendo que amputar membros, por causa do diabetes. 

E não para por aí não! 

Infelizmente, ainda tem mais: 

11º - Como o seu pâncreas “joga” muita insulina no seu sangue, para 

tentar forçar um destino a glicose, saiba que muita insulina acaba 

limpando o seu sangue demais, deixando você quase sem açúcar, sem 

energia na corrente sanguínea; 

12º - Como você ficou praticamente sem glicose, o seu cérebro desperta 

fome em você, especialmente por carboidratos de má qualidade e 

altamente calóricos, que vão repor rapidamente a glicose no seu sangue; 

13º - Então, você fica faminta, fraca (porque está sem energia), sem 

ânimo, sem pique (porque, seu corpo está economizando esforço) e 

ENGORDANDO CADA VEZ MAIS. 

14º - Assim, você volta a comer mal e reinicia o ciclo. 
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OBSERVAÇÕES:  

 A enzima QUEIMADORA DE GORDURA HSL é sensível a insulina, ou 

seja, não funciona quando tem insulina no seu sangue.  

E se você come sempre errado, então significa que você sempre tem 

insulina no seu sangue e inibe a HSL. 

 A enzima ARMAZENADORA DE GORDURA LPL, é ativada quando 

tem insulina no sangue e funciona 100% armazenando tudo que 

você come em forma de gordura corporal. 

Calma que em breve você vai aprender como sair desse ciclo vicioso que 

te engorda cada vez mais e te deixa, com perdão da palavra, cada vez mais 

gorda e infeliz. 

Não se preocupe, pois é isso que nós dois vamos mudar juntos :) 

*Tudo o que é dito aqui é baseado na ciência. Veja as referências no final deste livro! 
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O PROBLEMA COM AS FAMOSAS DIETAS 

RESTRITIVAS (DIETAS DA MODA)! 

Você vai ver mais frente que quando você seguir a alimentação que 

respeita o funcionamento hormonal do seu corpo, você vai poder comer 

até ficar satisfeita E NÃO VAI PRECISAR FICAR CONTANDO CALORIAS E 

NEM SE MATANDO EM ACADEMIAS; 

Isso porque, ao comer os alimentos corretos você não vai ficar “jogando” 

muita glicose e a consequente insulina no seu sangue, pelo contrário, 

esses dois componentes estarão controlados na sua corrente sanguínea, 

possibilitando que a HSL (enzima responsável pela QUEIMA DE GORDURA) 

funcione a todo vapor e te deixe magrinha e com o corpo que você 

merece. 

Porém, em pleno século XXI, ainda temos dietas mostradas na mídia que 

insistem em focar na contagem de calorias e na restrição alimentar, 

deixando você faminta e fraca. 

Se já não bastasse falarem para você passar fome, ainda falam que você 

tem que fazer milhões de exercícios para emagrecer, etc. 

E no futuro próximo, após seguir algumas dietas da moda, você acaba 

desistindo e entrando no famoso efeito sanfona (engorda >emagrece > 

engorda...). 

Deixa eu te explicar melhor: 
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O EFEITO SANFONA E A BUSCA PERPÉTUA PELO EMAGRECIMENTO 

1º - Você faz uma dieta restritiva, ou seja, uma dieta que limita a 

quantidade de alimentos que você pode comer; 

2º - Você come alimentos errados, pois você não sabe o que é certo e 

acaba seguindo o que algum profissional com “certificado” fala que é para 

você comer; 

3º - Como você está PASSANDO FOME, você começa a emagrecer, pois 

está perdendo músculos (e isso é a pior coisa que pode acontecer quando 

você quer emagrecer, pois os músculos queimam gordura, porém são 

difíceis de manter e como você está passando fome, o seu corpo os 

elimina para economizar energia). 

4º - Além de músculos, você perde água e quando você se pesa na 

balança, você acha que está perdendo gordura, mas tudo não passa de 

músculos e água perdidos; 

5º - Depois de um tempo, você para de perder peso pois, não tem mais 

músculos e nem água para perder. 

6º - Agora, por mais que você passe fome, por mais que você se mate na 

academia, você não emagrece mais, porque o seu corpo acha que você 

está morrendo e impede que você perca peso, por uma questão de 

SOBREVIVÊNCIA; 

7º - Então, você fica cada vez mais fraca e sem esforço, afinal o seu corpo 

agora está economizando energia ao máximo. 
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8ª - Resumindo: Você parou de emagrecer, está faminta, sem energia e 

frustrada por não ter resultado; 

O que acontece agora? 

9º - Você volta a comer como antes e come para valer afinal, você está 

com uma fome irresistível. E come preferencialmente alimentos que são 

altamente calóricos. 

10º - O seu corpo “pensa” – “Dessa vez vamos armazenar tudo que ela 

comer em forma de gordura, ao máximo, para termos uma reserva, pois 

no mundo não há muita comida, já que ela passou tanto tempo sem 

comer” (é mais ou menos assim que o seu corpo reagirá); 

11º - Então, agora você estará cada vez mais gorda e frustrada, e 

praticamente tudo o que você comer vai virar gordura. 

12º - Depois de um tempo você decide fazer mais uma dieta da moda e o 

que acontece? 

13º - O seu corpo está preparado para ela e vai te deixar cada vez mais 

gorda. 

Isso é o EFEITO SANFONA! 

E você fica diabética, com resistência à insulina e com muitos outros 

problemas de saúde como a resistência a leptina, que eu expliquei no e-

book gratuito os “7 marcos sagrados do emagrecimento definitivo”! 

Assim, você fica a vida toda em uma eterna guerra contra o peso! 

E grave isso: 
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O objetivo do seu corpo, do seu cérebro, não é te fazer feliz e sim te deixar 

viva. 

Ao fazer uma dieta do “passar fome e se matar na academia”, seu corpo 

vai achar que você está se esforçando demais e perdendo muita energia e 

vai repetir todo o processo que eu te descrevi. 

E isso é bom e não ruim, pois do contrário você literalmente se mataria :( 

… 

Vamos entender agora, como você dá um chute, de uma vez por todas em 

dietas restritivas da moda, academias tradicionais, contagem de calorias, 

etc. 

*Tudo o que é dito aqui é baseado na ciência. Veja as referências no final deste livro! 
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COMO VOCÊ EMAGRECE? 

Mas, afinal, como emagrecer de uma forma rápida, simples, natural e 

duradoura e manter o peso ideal pelo resto da vida? 

Descubra agora como :) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Saiba que o seu corpo quer ter e manter o PESO IDEAL! 

Isso, por causa de um simples fato. 

Me responda você: 

Qual é o único objetivo do seu corpo, do seu cérebro? 

Isso mesmo, é te manter viva! 

É A SOBREVIVÊNCIA. 

Nós mudamos muito pouco desde a pré-história, segundo o Dr. Loren 

Cordain (fundador do movimento da dieta Paleolítica). 

Há apenas 333 gerações éramos caçadores - recoletores, ou seja, 

comíamos o que encontrávamos pelo caminho. 

Nessa época Paleolítica, os nossos instintos de sobrevivência estavam 

exatamente como está o seu e o meu agora, ou seja, altamente ligados. 

Os nossos corpos, o nosso DNA, mudou muito pouco desde a pré-história, 

afinal o que são 333 gerações perto dos milhões de anos que tem o ser 

humano e seus ancestrais?! 
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Logo, o nosso corpo ainda acha que temos que enfrentar mamutes e caçar 

para comer. 

Se o seu corpo acha que você está nesse período paleolítico, então: 

1- Você não pode ser gorda pois, você não conseguirá ter mobilidade o 

suficiente para correr de predadores e caçar. 

2 - O seu corpo precisa de apenas um pouco de gordura extra, quase que 

visualmente imperceptível, para se caso você enfrente períodos de 

escassez de alimentos, muito comum na pré-história e em todo passado 

da história do ser humano. 

Concluindo: Estar acima do peso vai contra o seu peso ideal que já está 

escrito no seu DNA como sendo o suficiente para você se mobilizar e ser 

ágil: ou seja, o ideal para o seu DNA é você ser magra. 

Porém, conforme vimos, a deficiência na alimentação é responsável por 

descontrolar o nosso corpo e nos deixar gordos, o que vai ao contrário do 

que o nosso corpo quer para a gente. 

E como se chega ao peso ideal a que estamos geneticamente propensos? 

Simples: Basta ter a alimentação que o seu corpo está preparado para ter, 

uma alimentação correta. 

Com uma alimentação correta, com os nutrientes e vitaminas certas, o seu 

corpo vai ter o combustível correto para seu autorregular no seu peso 

ideal, ou seja, você vai ser e vai sempre continuar sendo MAGRA sem 

esforço. 

... 
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A SOLUÇÃO PARA O EMAGRECIMENTO 

Mas, qual a solução para o emagrecimento? 

Simples: A solução está em manter o seu corpo num estado favorável para 

a QUEIMA NATURAL E EFICIENTE DE GORDURA! 

E como se faz isso? 

Siga, passo-a-passo :) 

1º - Você come corretamente; 

2º - Assim, consequentemente você mantém os níveis de glicose no 

sangue moderados/controlados/constantes, ou seja, sendo “jogado” no 

sangue aos poucos e não um monte de uma vez, como vimos no capítulo 

anterior; 

3º - Com isso, com um nível controlado de glicose na corrente sanguínea, 

você também mantém um nível controlado de INSULINA no sangue; 

4º - Com a insulina sob controle, abre-se espaço para a atuação da enzima 

HSL, que é sensível à insulina como vimos e é QUEIMADORA DE 

GORDURA; 

5º - Com a glicose controlada no sangue, as células voltam a ser sensíveis à 

insulina, pois agora não há mais insulina tentando “FORÇAR” a entrada de 

glicose. 

 Com as células dos músculos e fígado recebendo mais glicose, 

haverá mais destino para a glicose e ela não será armazenada 

apenas como gordura e sim utilizada por várias células do corpo; 
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6º - Seu corpo vai se autorregular de acordo com o seu DNA, pois ser 

magra já está escrito dentro de você, seu corpo só estava esperando a 

alimentação correta e o controle hormonal para emagrecer. 

 Assim, você vai parar de armazenar quantidades exageradas de 

glicose como gordura e vai começar a QUEIMAR GORDURA com 

força total. 

Percebeu que uma coisa leva a outra e tudo é consequência de uma 

alimentação natural e verdadeira que o nosso corpo está acostumado a 

comer há milhões de anos?! 

Se você controla a insulina e a leptina (hormônio responsável por 

comunicar ao seu cérebro que “já chega” de armazenar gordura, porém 

com uma alimentação incorreta e vários outros fatores contribuem para a 

resistência a leptina) você consegue emagrecer. 

E você só consegue esse controle através da alimentação correta e não 

cortando calorias de alimentos ou se matando numa academia. 

Lembre-se sempre: Hormônios descontrolados é = ao armazenamento 

descontrolado de gordura. 

*Tudo o que é dito aqui é baseado na ciência. Veja as referências no final deste livro! 
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A FÓRMULA DO EMAGRECIMENTO  

PASSO A PASSO! 

OBSERVAÇÃO: Veja bem, como eu já disse, eu repito as informações de 

propósito, para fixar na sua mente! 

Emagrecimento verdadeiro, duradouro, correto = ação correta da insulina 

no seu corpo, ou seja, = CONTROLE HORMONAL! 

 E se controla a insulina, através da ingestão correta, inteligente, de 

carboidratos (que são quebrados e transformados em glicose no 

interior do corpo). 

 Porém, emagrecimento verdadeiro, duradouro, correto, também é 

resultado do consumo de verdadeiras PROTEÍNAS MAGRAS 

(responsáveis pelo mantimento, construção e reconstrução do 

corpo) e de GORDURAS BOAS (responsáveis, entre outras coisas, 

por te deixar satisfeita e sem fome) - não se preocupe pois, você 

aprenderá mais sobre esses macronutrientes. 

FÓRMULA DO EMAGRECIMENTO: 

CARBS (carboidratos) corretos + Proteínas magras + Gorduras boas 

= VOCÊ MAGRA 

OBSERVAÇÕES: 

1. Qualquer dieta que não leva em conta o controle da insulina no 

sangue é ineficiente e ineficaz, ou seja, não fará você emagrecer e 

manter o peso a longo prazo; 
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2. Exercícios físicos, como você verá, são opcionais, pois de acordo 

com o Dr. Joseph Mercola, 80% dos seus resultados em emagrecer 

vem da sua alimentação e controle hormonal. Só de caminhar pelo 

shopping você já está fazendo mais que o necessário. 

 

3. O maior erro da maioria das dietas é querer ELIMINAR O COSUMO 

DE CARBOIDRATOS, que são tão essenciais para o nosso corpo 

desde sempre. O segredo está na escolha dos carboidratos de 

qualidade e não na sua completa eliminação; 

 

4. Ter uma alimentação natural, nutritiva e verdadeiramente correta é 

muito mais fácil, simples e rápido do que você imagina :) 
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PARABÉNS VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI :) 

Você sabe o que 99% das pessoas do mundo não sabem, infelizmente. 

Você está com uma das chaves do emagrecimento nas mãos, aproveite e 

comece já a mudar a sua vida e a das pessoas que estão ao seu redor. 

Lembre-se: Você é realmente privilegiada, pois sabe de coisas que a 

maioria das mulheres nem imaginam. 

Quero te parabenizar por ter lido este módulo e não ter sucumbido à 

vontade de ir logo para o passo a passo. 

Saiba que ler essas bases é extremamente essencial para que você 

entenda o porquê de tudo o que você vai fazer. 

Você está começando a entrar num seleto grupo de pessoas que estão à 

frente de seu tempo. 

Meus sinceros parabéns. 

E vamos continuar na nossa jornada :) 

Siga para o próximo MÓDULO! 

*Mais uma vez quero deixar claro que tudo o que você está aprendendo está baseado na 

ciência, conforme você pode verificar ao final do livro. 

 **Estou utilizando uma linguagem informal e didática para que você retenha os conceitos e 

não dando aulas de nutrição e biologia. Então, o meu objetivo é que você aprenda e não que 

você se torne uma nutricionista cheia de conceitos técnicos. 
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Modulo 3 
Dieta Paleo 

 
...o senso comum é demasiado comum para ser 

senso.  

Saramago 
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O QUE É A DIETA PALEO? 

Tudo começou em 1985, quando o Dr. S. Boyd Eaton da Universidade 

Emory, em Atlanta - EUA, publicou um estudo científico revolucionário 

chamado “Paleolithic Nutrition” no aclamado New England Journal of 

Medicine. 

Neste artigo, o Dr. Eaton sugeriu que a alimentação ideal pode ser 

encontrada nas práticas nutricionais dos nossos antepassados da idade da 

pedra (período Paleolítico).  

Embora alguns médicos, cientistas e antropólogos estivessem conscientes 

da dieta do Paleolítico, foram as revelações e estudos do Dr. Eaton que 

trouxeram a Dieta Paleo para a modernidade. 

O Dr. Eaton afirma que:  

1 - Os nossos genes determinam as nossas necessidades nutricionais; 

2 - Os nossos genes foram moldados pelas pressões seletivas do 

ambiente no período Paleolítico, incluindo os alimentos que os nossos 

ancestrais antepassados consumiam. 

Ou seja, o que a gente deve comer por natureza nos foi determinado no 

período Paleolítico e ainda está escrito no nosso DNA, pois mudamos 

muito pouco desde então! 

Muitos alimentos modernos são a causa de muitas das nossas doenças 

pois, estão em conflito com a nossa estrutura genética, que é basicamente 

a mesma dos nossos antepassados do período paleolítico. 
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Ao restaurar os tipos de alimentos que estamos geneticamente adaptados 

para comer, podemos não apenas emagrecer como também restaurar a 

nossa saúde e bem-estar. 

O Dr. Loren Cordain, fundador do movimento da dieta Paleo, trabalhou 

com o Dr. Eaton, aperfeiçoou os estudos e colheu diversas provas que nos 

mostram que a dieta Paleo é a melhor dieta que existe. 

Suas pesquisas foram publicadas nas mais importantes publicações de 

nutrição do mundo. 

O Dr. Loren Cordain e toda a sua equipe de investigadores, estudou e 

estuda os hábitos alimentares dos nossos ancestrais, visando restaurar a 

nossa saúde que, obviamente, está debilitada. 

O sobrepeso é apenas uma das consequências que vai desaparecer 

quando você começar o seu novo estilo de vida. 

Acho que essa breve introdução acima, retirada em partes do livro “The 

Paleo Diet - Dr. Cordain” já é suficiente para você entender o que é a Dieta 

Paleo. 

Como você sabe, não quero me delongar aqui com conceitos técnicos, o 

que eu quero é que você seja um caso de sucesso, que você emagreça o 

mais rápido possível. 

Só entenda uma coisa: Existem diversas provas científicas que a dieta 

Paleo é a melhor dieta que existe, simplesmente por que, o que você deve 

comer está determinado dentro de você e de todos os seres humanos. 
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Dê uma olhada nas referências no final deste livro, caso queira 

informações mais detalhadas. 
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POR QUE A DIETA PALEO? 

Há apenas 10 mil anos, houve a revolução agrícola, ou seja, paramos de 

ser nômades, andarilhos e começamos a criar comunidades, domesticar 

animais e a plantar a nossa própria comida. 

E é aí que começa todo o problema, pois foi a partir daí que começamos a 

comer cereais e outros “alimentos” que são prejudiciais ao nosso corpo, 

como você verá a seguir. 

O fato é que nós estamos geneticamente adaptados para comer somente 

o que os nossos antepassados caçadores-recoletores comiam. 

Muitos dos nossos problemas de saúde atuais são o resultado direto do 

que comemos - e do que não comemos. 

Mais para frente, você verá como a nossa alimentação padrão, inspirada 

na alimentação americana e até algumas dietas que se dizem saudáveis, 

causam grandes estragos em nosso corpo. 

Você vai aprender a comer assim como os nossos antepassados comiam - 

a alimentação que a natureza criou para nós. 

A dieta Paleo é a única dieta que se adapta perfeitamente à nossa 

estrutura genética. 

Há apenas 333 gerações - e nos 2,5 milhões de anos antes disso - todos os 

seres humanos e seus ancestrais comiam assim. 

É a alimentação na qual todos nós estamos perfeitamente adaptados e 

que fará você emagrecer e manter o seu peso. 
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Quem criou essa dieta não fui eu, nem o Dr. Eaton e nem o Dr. Loren 

Cordain. 

Quem criou foi a natureza, a seleção natural. 

Ou Deus, caso você acredite! 

Esta dieta está enraizada nos nossos genes :) 

Somos seres humanos da idade da pedra, vivendo na modernidade. 

A natureza determinou o que os nossos corpos precisam milhares de anos 

antes de a civilização se desenvolver, antes de as pessoas começarem a 

cultivar alimentos e a criar gado domesticado. 

Nos nossos genes está escrito um código de nutrição ideal que determina 

os alimentos que nos deixam saudáveis, magros e em forma. 

Saiba que a dieta Paleo é a dieta mais eficiente que existe para o controle 

da insulina no sangue, possibilitando assim o emagrecimento rápido e 

duradouro. 

Resumindo: Por que a dieta Paleo? 

Por que nós temos que dar aos nossos corpos os alimentos que fomos 

concebidos para comer! 

O que acontece se colocarmos diesel num carro que só funciona com 

gasolina? 

Isso mesmo, o carro não vai funcionar e as consequências serão 

desastrosas para o motor. 

A mesma coisa vale para gente: 
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Nós fomos feitos para funcionar melhor com os alimentos de origem 

vegetal e com a carne de animais selvagens que todos os seres humanos 

colhiam e caçavam há apenas 333 gerações. 

Os alimentos que fazem parte da nossa alimentação atualmente: 

 Cereais, grãos, laticínios, açúcares refinados, carnes gordas e 

alimentos salgados, açucarados e processados - São como diesel 

para o nosso corpo. 

Esses alimentos entopem os nossos motores, nos tornam gordos e 

provocam várias e várias doenças. 

Nos afastamos quase que totalmente do nosso estilo de vida natural! 

Veja o que o Dr. Loren Cordain afirma: 

-  Os povos do Paleolítico não comiam laticínios. Imagine como seria difícil 

caçar um animal selvagem e ordenhá-lo; 

- Quase nunca comiam cereais e nem grãos; 

- Não colocavam SAL na comida; 

- O único açúcar simples que comiam era o mel, isso quando tinham sorte 

de encontrar; 

- Consumiam elevados níveis de proteínas magras de origem animal e o 

nível de consumo de carboidratos era muito mais baixo que os nossos 

padrões atuais. 

- Todos os carboidratos que consumiam eram provenientes de frutas e 

legumes silvestres (não plantados propositalmente) e NÃO AMILÁCEOS. 
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Por isso, o consumo de carboidratos era muito mais baixo, era muito 

menor que os nossos padrões atuais e o consumo de fibras (em 

abundância em alimentos de origem vegetal, responsável, entre outras 

coisas, pela satisfação após comer) era muito maior; 

 A principais gorduras consumidas eram gorduras saudáveis, 

saturadas, monoinsaturadas, polinsaturadas e ômega 3 - e não as 

gorduras trans e certas gorduras saturadas que comemos que 

fazem tão mal. 

É óbvio que é quase impossível ter EXATAMENTE a mesma dieta que os 

nossos antepassados, pois o mundo mudou. 

Porém, devemos tentar imitar o máximo possível. 

*Algumas partes do texto acima foi retirado do livro “The Paleo Diet - Dr. Cordain”. 
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POR QUE COMEMOS MAL? 

Eu te pergunto: 

O que é 10 mil anos (período no qual deixamos de ser nômades e 

passamos a viver em comunidades e a comer mal) perto dos 2,5 milhões 

de anos que os seres humanos e seus ancestrais viveram na terra? 

É uma gota no oceano - Diz o Dr. Loren Cordain. 

Veja que, há apenas 333 gerações todas as pessoas da terra comiam 

carnes magras, frutas frescas e legumes.  

Somente isso! 

O desaparecimento do estilo de vida original da humanidade culminou em 

consequências gravíssimas que presenciamos atualmente. 

Comemos demais, consumimos os alimentos errados e somos gordos. 

Segundo o IBGE, quase 60% dos brasileiros estão acima do peso. 

Isso é alarmante e desesperador. 

É uma consequência do afastamento do nosso estilo de vida original. 

A maioria das pessoas não percebem como os nossos antepassados do 

Paleolítico eram saudáveis. 

Eram magros, estavam em forma e não sofriam de doenças cardíacas, 

nem de nenhum dos outros problemas que afligem os países ocidentais. 
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Grave isso: Nossos ancestrais eram saudáveis, estavam em forma, eram 

fortes e cheios de energia. 

E é assim que você vai ficar muito em breve! 

Infelizmente, comemos mal por causa do afastamento do nosso estilo de 

vida original. 

A boa notícia é que podemos reverter essa situação :) 
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A DIFERENÇA DA DIETA PALEO PARA 

OUTRAS DIETAS LOW – CARB... 

Dieta low - carb significa dieta baixa em carboidratos! 

A dieta Paleo é sim uma dieta low - carb, ou seja, uma dieta baixa em 

carboidratos. 

Porém, não tem nada a ver com outras dietas low-carb! 

As dietas low-carb modernas, inventadas por médicos e nutricionistas, são 

dietas com elevado teor de gordura e com níveis moderados de proteínas. 

Elas não têm os elevados níveis de proteínas que os nossos antepassados 

consumiam - os níveis que existem na dieta do Paleolítico. 

Na verdade, em comparação com os nossos ancestrais, o teor de 

carboidratos destas dietas de emagrecimento modernas é muito baixo. 

Pior ainda: Quase todas essas dietas permitem o consumo ilimitado de 

carnes gordas e processadas com sal (como bacon, salsichas e frios) e 

laticínios (leite, queijos e manteiga) e restringem o consumo de frutas e 

legumes. 

Então, CUIDADO com essas dietas Low - Carb. 

Dieta Paleo é low-carb sim, mas é uma dieta low-carb inteligente e não se 

confunde com essas dietas inventadas pelo homem. 
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GORDURAS BOAS E GORDURAS DANOSAS 

1 - As gorduras monoinsaturadas são boas. Encontram-se no azeite de 

Oliva, nos frutos secos e nos abacates; sabe-se que elas diminuem os 

níveis de colesterol no sangue; além disso, ajudam a impedir a obstrução 

das artérias (aterosclerose); 

2 - As gordura saturadas são, na sua maioria, más. Existem nas carnes 

processadas e em muitos produtos industriais; sabe-se que a maior parte 

dessas gorduras faz subir os níveis de colesterol. Uma exceção 

fundamental é uma gordura saturada chamada ácido esteárico, que, faz 

baixar os níveis de colesterol no sangue; 

3 - As gorduras polinsaturadas são variáveis - Umas são mais benéficas do 

que outras. Por exemplo, o ômega 3 (que existem nos óleos de peixe) são 

gorduras saudáveis.  

Porém, o ômega 6 (existente nos óleos vegetais, em muitos alimentos 

fritos e em produtos industriais) não são bons quando consumidos em 

excesso, e acabam prejudicando o ômega 3. 

No período Paleo, os seres humanos ingeriam muitas gorduras 

monoinsaturadas e ingeriam gorduras saturadas e polinsaturadas com 

moderação. 

E quando ingeriam gorduras polinsaturadas, tinham um bom equilíbrio 

entre ômega 3 e 6 (o ideal é de 2 para 1). 

Hoje consumimos muito mais ômega 6 do que ômega 3, o que é 

prejudicial à nossa saúde. 
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Além disso, veja: 

A principal gordura saturada que os nossos ancestrais consumiam é a 

existente nos animais selvagens: 

 O saudável ácido esteárico! 

E não o ácido palmítico que faz subir os níveis de colesterol e que domina 

a gordura dos animais criados com ração. 

Para emagrecer, devemos ter um equilíbrio ômega 3 e 6, parar de comer 

gorduras trans e gorduras saturadas prejudiciais, como o ácido palmítico. 

Calma que com as receitas e com a lista de alimentos permitidos, você não 

vai precisar se preocupar em saber se determinado alimento é permitido 

ou não. 

Bastará você olhar na sua tabela de alimentos permitidos :) 

... 

Pesquisas indicam que o que mata uma pessoa não é o colesterol alto em 

si e sim a inflamação do corpo, provavelmente por causa do excesso de 

insulina no sangue (consequência da má alimentação) que é a causa 

fundamental da aterosclerose e de outras doenças da síndrome 

metabólica. 

O que isso quer dizer? 

Quer dizer que mesmo que você se encha de bacon e outras carnes 

gordas, você não terá um infarto, a menos que você se empanturre de 
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carboidratos refinados e outros carbs prejudiciais que vão inflamar o seu 

corpo e começar um processo de obstrução da sua artéria. 
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POR QUE NÃO COMER CARBOIDRATOS 

REFINADOS, CEREAIS, GRÃOS E LEGUMES 

AMILÁCEOS? 

As fontes originais de carboidratos da humanidade não eram provenientes 

dos cereais, nem das batatas (com as características nutricionais de hoje) 

e nem de outros carbs refinados (açúcar, farinha branca, pão, macarrão, 

nhoque, etc) simplesmente porque, esses alimentos tem uma alta 

concentração de glicose (carga glicêmica alta). 

E conforme você já aprendeu no começo deste livro, carboidratos 

concentrados de glicose e de rápida digestão provocam rápidas subidas de 

açúcar no sangue e causam todo aquele ciclo. 

Quando for escolher um alimento, uma fonte de carboidratos, preste 

atenção na carga glicêmica dele - Quanto menor melhor! 

A carga glicêmica mede a velocidade com que determinada porção de um 

alimento aumenta os níveis de glicose no sangue. 

Alimentos com a carga glicêmica baixa, como por exemplo algumas frutas 

e legumes, produzem subidas mínimas e graduais dos níveis de açúcar no 

sangue. 

São estes carboidratos que você vai consumir, que vão estabilizar o seu 

corpo e vão fazer com que você finalmente emagreça. 
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Estes carboidratos de qualidade e não amiláceos, normalizam a glicose e 

os níveis de insulina no sangue, estimulam a perda de peso e fazem você 

se sentir com energia durante o dia todo. 

Você não vai ficar mais com aquela sonolência toda, depois do almoço. 

Esse sono que você sente é resultado de muito açúcar no sangue vindos 

de carboidratos de má qualidade. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS GRÃOS, OS CEREAIS, 

AS LEGUMINOSAS, OS LATICÍNIOS E O SAL 

1) Cuidado com o sal, pois ele é tóxico! 

Isso mesmo que você leu.  

Há uma enorme quantidade de provas científicas que relacionam o sal 

com a hipertensão arterial, AVC, osteoporose, cálculos renais, asma e até 

câncer. 

E não se engane, tanto o cloreto como o sódio do sal fazem mal. 

Consuma pouco SAL! 

2) As leguminosas (feijão, grão-de-bico, amendoins, vagens, etc) e os 

cereais/ grãos (arroz, milho, trigo, aveia, centeio, sorgo, cevada), também 

devem ser evitados, pois esses “alimentos” contém antinutrientes - que 

são químicos que impedem que o seu corpo absorva os nutrientes 

adequados e que podem danificar os sistemas gastrointestinal e 

imunitários. 

Muitos cereais/grãos e leguminosas podem quebrar o equilíbrio ácido nos 

rins e podem contribuir para a perda de massa muscular (massa muscular 

queima gordura e recebe glicose, então é importante mantê-los) e de 

massa óssea com o envelhecimento. 

Se você consumir mais carboidratos, então você consumirá menos 

proteínas. 
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A proteína é super amiga de quem quer emagrecer, afinal ela reduz o seu 

apetite e acelera o seu metabolismo - isso significa uma rápida perda de 

peso. 

... 

Um dos grandes mitos que vivemos atualmente é o de que os cereais e 

grãos integrais e as leguminosas como o feijão são saudáveis.  

A verdade é que esses alimentos, segundo a comunidade científica, são no 

máximo INSIGINIFICANTES. 

E quanto aos pães integrais “saudáveis”?  

Na melhor das hipóteses, são menos maus do que os pães brancos 

refinados (que são rapidamente absorvidos pelo corpo e rapidamente 

quebrados em glicose, aumentando seu índice glicêmico). 

Sem contar que alguns grãos contêm glúten, o que é MUITO prejudicial à 

saúde e uma grande parte da população tem sensibilidade a ele. 

Para não me delongar, vamos resumir: 

Você não deve comer açúcar, grãos integrais ou refinados, cereais, 

adoçantes, etc, porque isso vai fazer o seu índice glicêmico aumentar e 

conforme vimos, o aumento demasiado de glicose no sangue contribui 

para o armazenamento de gordura e dificulta o emagrecimento. 

Evite também as leguminosas porque, elas têm os antinutrientes que 

fazem um tremendo mal para sua saúde. 

... 
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Os cereais / grãos e as leguminosas têm uma proteína chamada lectina. 

Essas substâncias (lectinas) são proteínas que as plantas desenvolveram 

para afastar os insetos e os predadores. 

Infelizmente, as lectinas podem ligar-se a quase todos os tecidos do nosso 

corpo e espalhar a destruição. 

Resumindo: Quer emagrecer? 

Então, evite os cereais e deixe os grãos para os pássaros :) 

O que é bom para você são os carboidratos que não aumentam muito o 

índice glicêmico do seu sangue. 

São os carboidratos que evitam que seja “jogado” muita insulina na sua 

corrente sanguínea, que evitam o armazenamento de gordura. 

O que você quer é a glicose sendo “jogada” no seu sangue de maneira 

controlada, para evitar o armazenamento de gordura e contribuir para a 

QUEIMA TOTAL E RÁPIDA. 

Você consegue isso, consumindo carboidratos de fontes boas, assim como 

os nossos ancestrais, ou seja: 

Através de FRUTAS FRESCAS E LEGUMES :) 

3) Os laticínios, derivados do leite:  

Para começar - Cerca de 65% da população mundial tem intolerância a 

lactose! 

E alguns nem sabem disso. 
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Sentem dores e outros sintomas, porém passam a vida toda achando que 

isso é normal. 

Mas, não é! 

Só esse argumento já seria o suficiente para você deixar o leite e os seus 

derivados de lado. 

Mas, tem mais: 

Os laticínios só começaram a ser consumidos há cerca de 9 mil anos e 

contém pouca proteína quando comparados com carnes magras. 

Conforme você vai aprender, um baixo consumo de proteína contribui 

para o aumento do peso, faz subir o colesterol e aumenta o risco de 

muitas doenças crônicas. 

O leite, queijo, manteiga e os laticínios fermentados (incluindo o iogurte), 

são uma das fontes mais ricas em certas gorduras saturadas. 

Alguns alimentos lácteos contêm ácido palmítico e ácidos mirísticos - 

duas substâncias que elevam o colesterol no sangue. 

Basta né? 

Você já percebeu que o leite realmente faz mal! 
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A FAMOSA PROTEÍNA 

A carne magra ajuda você a perder peso! 

Por mais de 50 anos, a carne e as gorduras foram condenadas, mas hoje 

em dia, graças a ciência, sabemos que a carne magra e grande parte das 

gorduras fazem bem e ajudam você a emagrecer. 

O que faz mal são os carboidratos refinados, amiláceos, os grãos, os 

cereais, as leguminosas, certos tipos de gordura, carnes gordas (cheias de 

gordura saturada ruim, como o ácido palmítico), o leite, entre outros que 

você aprendeu e vai aprender neste guia. 

As gorduras encontradas na carne magra, especialmente na de animais 

criados em pastos, livres de rações, são boas, afinal sempre foram 

consumidas pelos nossos ancestrais. 

A carne é uma mistura de gordura e proteína. 

A carne de animais de caça, ou de animais criados livremente, sem rações, 

agrotóxicos, etc e a carne de peixes e mariscos (camarões e outros), 

contém cerca de 80% de proteína e 20% de gordura. 

As carnes gordas processadas como o bacon e as salsichas podem conter 

cerca de 75% de gordura e apenas 25% ou menos de proteína. 

E, como eu já disse, a gordura saturada contida nessas carnes gordurosas 

contém um elevado nível de ácido palmítico, o que provoca diversos 

problemas de saúde. 
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Há 50 anos, acharam que a carne era a vilã, tomaram o todo como o 

culpado, sendo que o que faz mal é um tipo de gordura saturada que 

contém em um tipo de carne, a carne gorda processada, de animais em 

confinamento. 

A lição a se aprender é que por mais de 2 milhões de anos, nossos 

antepassados fizeram uma alimentação rica em proteína magra e 

gorduras saudáveis. 

Essa alimentação dava-lhes energia e, combinada com as frutas e os 

legumes, ajudava-os a ficarem saudáveis e em forma. 

O Dr. Bernard Wolfe, da Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, 

demonstrou que as dietas com elevado teor proteico são mais eficazes do 

que as dietas com baixo teor de gordura e elevado teor de carboidratos 

para baixar o colesterol total, o mal colesterol LDL e os triglicerídeos, ao 

mesmo tempo que aumenta o colesterol bom, o HDL. 

COMO A PROTEÍNA FARÁ VOCÊ EMAGRECER? 

Nos últimos 20 anos, os cientistas vêm estudando em que medida, a 

proteína magra influencia na saúde, no bem-estar e na regulação do peso 

corporal. 

Eles descobriram que, obviamente, os nossos antepassados sempre 

estiveram certos. 

A proteína tem o dobro do “efeito térmico” quando comparada com as 

gorduras e os carboidratos. 
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Quanto maior o efeito térmico, mais acelerado o metabolismo fica e isso 

contribui, é claro, para a QUEIMA DE GORDURA CORPORAL. 

Além disso, a proteína dá uma maior saciedade, quando comparada com 

as gorduras e os carboidratos. 

Ou seja, a proteína nos deixa com menos fome! 

A proteína fará o seu metabolismo disparar, o seu apetite diminuir e os 

quilos extras começarão a desaparecer, na medida que você inclui cada 

vez mais proteína magra na sua alimentação. 

A dieta Paleo é rica em proteínas, sim, mas também tem uma carga 

glicêmica baixa, já que todos os carboidratos vêm de fontes como legumes 

e frutas e isso evita o ganho de peso e favorece a perda! 

Então: 

MAIS PROTÉINAS POR FAVOR :) 
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FRUTAS, LEGUMES E CARNES MAGRAS É 

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 

Ufa! 

Vamos sair do laboratório científico e vamos continuar com a nossa 

conversa informal :)? 

Bom, o que você viu acima não é fruto da minha cabeça. 

Tudo isso, foi retirado das obras do Dr. Loren Cordain e de outros médicos 

e cientistas que contribuem com o Estilo de vida Paleo. 

Eu sei que, por estarmos acostumados a consumir grãos e cereais como o 

milho, o arroz, o trigo, leguminosas como o feijão e a soja, legumes 

amiláceos como a batata, carnes processadas como o bacon, salsichas, 

steaks de frango, laticínios como o próprio leite, o queijo, a manteiga, 

gorduras trans como a margarina e outros óleos prejudiciais à saúde como 

o de girassol, de soja e outros que você vai ver, nós, muitas vezes, temos 

uma resistência em eliminar esses venenos da nossa alimentação. 

Porém, está tudo comprovado que eles fazem mal! 

Caso você ainda não tenha se convencido, experimente retirar esses 

alimentos da sua dieta alimentar por algumas semanas ou 30 dias e veja 

por si mesma o grande avanço na sua saúde e emagrecimento. 

Eu bem que gostaria de colocar aqui outros argumentos científicos, porém 

isso iria contra os meus objetivos, que são: 
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- Te informar o suficiente para que você tome as suas próprias decisões; 

- Não deixar esse livro longo, pois quanto mais longo sabemos que menos 

mulheres vão ler. 

Caso você tenha alguma dúvida ou quer esclarecer alguma coisa, basta 

mandar um e-mail para suporte@ancestralizando.com.br 

Porém, antes de enviar sua pergunta, leia este livro todo primeiro, pois há 

coisas que ainda não foram discutidas e a resposta para a sua dúvida pode 

estar logo à frente. 

... 

Resumindo o que você aprendeu: 

Tudo o que você precisa para viver bem, saudável e emagrecer é comer o 

mais parecido possível com os nossos ancestrais, dentro dos limites da 

razão é claro. 

E o que eles comiam e o que você deve comer para emagrecer são apenas 

FRUTAS FRESCAS, LEGUMES NÃO AMILÁCEOS E PROTEÍNAS MAGRAS COM 

GORDURAS BOAS :) 

Sementes e frutas secas também são aconselháveis, pois, são fontes de 

gorduras boas... 

Quem disse que emagrecer precisa ser complicado? 

É simples! 

mailto:suporte@ancestralizando.com.br
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E as receitas e os outros bônus vão deixar tudo muito mais fácil para que 

você EMAGREÇA RAPIDAMENTE e conquiste o corpo que você sempre 

desejou. 
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VOCÊ ESTÁ NA FRENTE DE 99% DO MUNDO 

Quantas pessoas que você conhece sabem que todos esses alimentos 

citados fazem mal? 

O feijão por exemplo é um “alimento” tão defendido pela nossa sociedade 

que chega a dar medo de discutir os seus grandes efeitos negativos em 

nossa saúde. 

Os antinutrientes do feijão acabam com a nossa saúde, dão gases e etc. 

O trigo contribui tanto para a obesidade que tem até um livro chamado 

Barriga de trigo do grande Dr. Willian Davis, focado somente nos 

malefícios do trigo. 

Há também, a ideia de que a gordura encontrada na carne pode fazer mal. 

O que não é verdadeiro! 

Esse argumento tem sido revertido nos últimos anos. 

Hoje existem análises mais abrangentes sobre o efeito saudável da 

gordura animal. Ela não tem efeito nocivo e nem causa doenças. 

Menos ainda dentro do contexto da dieta Paleo, que restringe comidas 

processadas e açúcar refinado. 

E por aí vai...  

Nós poderíamos ficar aqui discutindo e eu enchendo você de argumentos, 

porém não vou fazer isso, eu tenho certeza que você já atendeu. 
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Tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o emagrecimento foi 

plantado pela mídia e pela enorme indústria do emagrecimento e da 

frustração. 

Você realmente é uma privilegiada! 

Quase ninguém sabe o que você sabe! 

Você está à frente de 99% das pessoas no mundo! 

Aproveite para espalhar os conceitos que você aprendeu pelo mundo, 

assim você vai ajudar outras pessoas a não só emagrecer, mas a ganhar 

mais saúde e disposição :) 
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Modulo 4 
Paleo  

Na pratica 

 
Um grama de ação vale uma tonelada de teoria.   

Friedrich Engels 
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REGRAS BÁSICAS DA DIETA PALEOLÍTICA 

Com a dieta Paleo, você irá restaurar a alimentação que você está 

geneticamente adaptada para comer. 

Esta é a alimentação que todo mundo comia há apenas 333 gerações. 

Vamos às regras básicas da Dieta Paleo: 

1. Pode consumir todas as carnes magras, peixes e mariscos que 

quiser; 

2. Pode consumir todas as frutas e legumes não amiláceos que quiser; 

3. Não pode consumir grãos e cereais; 

4. Não pode consumir leguminosas; 

5. Não pode consumir laticínios; 

6. Não pode consumir alimentos processados. 

A dieta Paleo não é uma dieta fanaticamente restrita! 

Mais adiante você escolherá um dentre os 3 níveis de adesão da dieta 

Paleo. 

Um copo de vinho, uma cerveja, um doce de vez em quando é permitido 

como você verá. 

Temos que levar em conta que somos humanos e não uma máquina. 

A dieta Paleo é mais que uma dieta é um estilo de vida para a vida inteira 

e isso não significa que você nunca mais poderá comer bolos, salgados, 

refrigerantes, etc. 

Claro que não! 
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Você poderá sim, de acordo com o nível de Dieta Paleo que você escolher 

mais para frente :) 

Nessa dieta, você vai perder peso sem passar fome, por isso pode comer 

até ficar satisfeita de todos os alimentos permitidos. 

Isso mesmo, coma até ficar satisfeita :) 

E não precisa ficar contando calorias… 

Coloque no seu prato o que você quiser e da quantidade que quiser! 

Porém, cuidado com a gula e sempre se pergunte, enquanto estiver 

comendo uma refeição, se você já está cheia… 

Se estiver pare imediatamente! 

Só lembre de sempre comer dos seguintes 3 macronutrientes nas suas 

refeições principais, para manter um equilíbrio no seu corpo: 

Carboidratos (legumes não amiláceos e frutas frescas), proteínas (magras, 

de fonte animal) e gorduras (muitas vezes vindas da sua opção de 

proteína, ou de óleos naturais como o azeite de oliva extravirgem extraído 

a frio, sementes e castanhas). 

Para fazer isso na prática, basta dividir seu prato em três e sempre se 

perguntar: 

1 - Quais são as minhas fontes de carboidratos nesta refeição? 

2 - E as minhas fontes de proteínas? 

4 - E as minhas fontes de gordura (lembre-se que as suas fontes de 

gordura podem vir também da sua opção de proteína). 
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Respondidas as 3 perguntas, agora é só sentar, comer e literalmente 

preparar-se para emagrecer. 

E jamais fique com fome, pois como vimos no começo do livro, a fome vai 

deixar o seu corpo em estado de sobrevivência, onde ele vai economizar 

energia e te deixar mais gorda, afinal ele vai achar que a comida do 

mundo está acabando. 

Seu corpo só quer o melhor para você! 

Então, fique sempre satisfeita! 

Coma bastante carnes magras, frutas frescas e legumes :) 
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COMO EMAGRECER COM A PALEO 

 NA PRÁTICA? 

Vamos mais uma vez à solução para o emagrecimento, para “tatuar” os 

conceitos na sua mente: 

A solução está em manter os níveis de glicose e insulina no sangue 

controlados. 

E como fazemos isso? 

Fazemos isso, comendo carboidratos de qualidade, provenientes de frutas 

e legumes não amiláceos frescos. 

Além disso, completa essa fórmula a proteína magra e as gorduras boas. 

A proteína magra tem um efeito térmico alto, ou seja, a própria digestão 

da proteína queima calorias e te ajuda a emagrecer. 

Sem contar que a proteína te dá satisfação e é responsável pela 

construção, reconstrução e mantimento muscular. 

Já as gorduras boas, também tem um papel importantíssimo no nosso 

corpo e na satisfação prolongada, evitando que você fique com fome 

rápido e possibilitando a QUEIMA DE GORDURA OTIMIZADA. 

Perceba que, tudo aquilo que é responsável por aumentar demais o nosso 

índice glicêmico e causar problemas de saúde, deverão ser eliminados da 

nossa dieta, conforme já vimos aqui. 

... 
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Embora não precise contar calorias, tente manter um pouco mais da 

metade da sua alimentação contendo carnes magras, peixes e mariscos.   

O resto deve ser completado por frutas e legumes frescos, e por alguns 

frutos frescos e óleos saudáveis. 

OS 7 PONTOS DA DIETA PALEOLÍTICA 

Analisando os nossos antepassados, o Dr. Loren Cordain descobriu sete 

pontos em comum na dieta de todos os povos do período Paleolítico. 

São os sete pontos essenciais da dieta Paleo: 

1. Consuma uma quantidade relativamente grande de proteína animal 

em comparação com a alimentação tradicional; 

2. Consuma menos carboidratos do que a maioria das dietas 

modernas recomendam, mas coma muitos carboidratos bons - 

vindos de frutas e legumes, e não de cereais, tubérculos amiláceos e 

açúcares refinados; 

3. Consuma uma grande quantidade de fibra (elas dão satisfação) de 

frutas e de legumes não amiláceos; 

4. Consuma uma quantidade moderada de gordura, com mais 

gorduras boas (monoinsaturadas) do que gorduras más (trans e 

certas gorduras saturadas), e quantidades iguais, ou quase iguais, 

de ômega 3 e ômega 6 (comendo da dieta Paleo, você conseguirá 

isso naturalmente e sem esforço); 

5. Consuma alimentos com elevado teor de potássio e baixo teor de 

sódio (pouco sal); 

6. Faça uma alimentação com uma carga alcalina adequada; 
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7. Consuma alimentos ricos em fitoquímicos (ajuda no combate ao 

câncer), vitaminas, minerais e antioxidantes de origem vegetal (que 

você fará, mais uma vez, automaticamente comendo da dieta 

Paleo). 

OBSERVAÇÃO: As carnes, peixes e mariscos contém ácido alimentar que é 

prejudicial ao nosso corpo em demasia. 

Por isso, é importante se alimentar de frutas e legumes alcalinos 

saudáveis que neutralizam esse ácido (não se preocupe, pois você 

também vai fazer isso naturalmente ao comer da dieta Paleo, sem precisar 

ficar vendo qual alimento é ácido e qual é alcalino). 

Que fique claro que: Você não deve eliminar os alimentos ácidos da sua 

dieta e sim manter um equilíbrio entre alimentos ácidos e alcalinos. 

Isso é o melhor para o seu corpo! 

… 

Bom, nós somos geneticamente adaptados para comer assim! 

Seguindo esses sete pontos você vai emagrecer e GANHAR SAÚDE. 

VOU TER QUE CAÇAR? 

Não!  

Não é preciso comer carne de animais selvagens (a menos que você 

queira) para alcançar os mesmos benefícios para a saúde que os nossos 

ancestrais tinham e emagrecer. 
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Tudo o que você precisa é de carnes magras, sem aquelas grandes partes 

brancas, que são essencialmente gorduras. 

As carnes magras com elevado teor proteico, que fazem parte da dieta 

Paleo - você pode encontrá-las em qualquer supermercado! 

NOTA: No supermercado mesmo, você também pode encontrar saudáveis 

fontes de ômega 3, como por exemplo: 

 Peixes e mariscos, especialmente os peixes de água fria como o 

salmão e o arenque; 

 Óleo de linhaça, que pode ser usado de diversas formas - em 

saladas, temperos, tomado como suplemento, etc; 

 Fígado; 

 Carne de caça; 

 Galinhas caipiras; 

 Carne de boi criado em pasto; 

 Ovos caipiras; 

 Nozes e nozes - Macadâmias sem sal (ótimas opções para saladas); 

 Verduras; 

 Cápsulas de óleo de peixe, etc. 
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O QUE EU POSSO COMER? 

Você pode comer todas as carnes magras, aves, peixes, mariscos, frutas 

(frutas secas moderadamente) e legumes (exceto tubérculos amiláceos - 

como batatas, por exemplo) na quantidade que quiser. 

A base da dieta Paleo é proteína de boa qualidade e baixo teor de 

gordura! 

Então, você não deve se sentir culpada por comer carne magra, peixe ou 

marisco em todas as refeições. 

Pelo contrário, é isso que você deve fazer! 

Complemente as suas proteínas com todas as frutas e legumes de baixa 

carga glicêmica que você quiser. 

Coma até ficar satisfeita dos alimentos que a natureza preparou para 

você! 

Se puder comprar alimentos orgânicos, melhor ainda! 

Se não puder, não tem problema. 

Ainda assim, você emagrecerá rapidamente e se sentirá disposta durante 

o dia todo. 

E você não se sentirá fraca e com fome o tempo todo. 

Lembre-se: 

Um pouco mais da metade das suas refeições devem ser preenchidas por 

proteínas, ou seja, carne magra, aves, peixes, mariscos, etc. 
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O resto você preenche com vegetais. 

Tire da sua cabeça que carne engorda, porque não é verdade. 

Há povos Paleolíticos que tinham um regime alimentar onde 97% da 

comida era proveniente de carne animal. 

Eles eram magros, fortes e cheios de saúde! 

A dieta Paleo não é uma dieta isenta de gordura e sim isenta de gordura 

má! 

... 

Bom, passadas as instruções iniciais, abra agora a sua lista de alimentos 

permitidos na dieta Paleo e descubra os verdadeiros alimentos que vão 

fazer você emagrecer. 

Lembre-se sempre também de comer suas fontes de proteína com 

vegetais para equilibrar a acidez no seu corpo e para evitar a toxicidade 

das proteínas, que acontece quando a pessoa come apenas proteínas, 

apenas carne e não come frutas e legumes. 

Se você sempre comer suas proteínas acompanhadas de algum vegetal, 

você pode comer o quanto quiser. 

OBSERVAÇÃO: Você pode consumir ovos normalmente, porém não 

consuma em excesso, pois 62% dos ovos são de gorduras boas, ou seja, 

você come achando que está adquirindo proteínas, quando na verdade 

está consumindo mais gorduras boas. 
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Mas, não se engane o ovo é muito bom para nossa saúde e é um dos 

alimentos mais completos que existe, você pode comê-los, só não pode 

exagerar. 

Consumir entre 6 e 12 ovos por semana, é o que recomenda o fundador 

do movimento da dieta Paleo. 

Não passe disso! 

OBSERVAÇÃO 2: O elevado teor de proteína da dieta Paleo é essencial 

para muitos dos seus benefícios de perda de peso. A proteína ajudará 

você a emagrecer mais depressa, acelerando seu metabolismo e 

atenuando a sua fome, lembre-se sempre :) 

... 

CAFÉ DA MANHÃ 

Sua refeição nesse horário não será rica em carboidratos (pão com 

manteiga, pão doce, queijos, etc). 

Será rica em proteínas! 

Pode parecer um pouco estranho no começo, mas você se acostuma! 

Experimente comer peixes, carnes, ovos, mariscos com um pouco de 

carboidratos de qualidade (frutas e legumes frescos) na parte da manhã. 

Logo, você vai perceber que está mais magra e tem energia para o dia 

todo! 
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ALMOÇO E JANTA 

Aqui é sem segredos! 

Preencha seu prato com proteínas de qualidade indicada na lista de 

alimentos, frutas e legumes aprovados. 

NOTA: Evite comer muitas frutas antes de dormir! 

A fruta tem açúcar e quando está a noite, o seu corpo diminui a 

velocidade do seu metabolismo, ou seja, diminui a queima de gordura e 

fica propenso ao armazenamento. 

Por isso, se for comer alguma fruta, coma pouco nesse horário ou não 

coma, para evitar picos de açúcar no seu sangue. 

 

<<<CONFIRA SUA LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS QUE VOCÊ RECEBEU 

COMO BÔNUS JUNTO COM ESTE GUIA>>> 
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O QUE COMER COM MODERAÇÃO? 

A palavra aqui é moderação :) 

Se tiver algum problema de saúde relacionado ao álcool, você deve evitá-

lo completamente. 

 

<<<CONFIRA SUA LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS COM MODERAÇÃO 

QUE VOCÊ RECEBEU COMO BÔNUS JUNTO COM ESTE GUIA>>> 
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O QUE EVITAR? LISTA DE VENENOS 

Não precisa deixar de comer os seguintes alimentos de repente! 

Você pode ir retirando eles pouco a pouco da sua alimentação. 

No capítulo “Guia de Transição”, eu falo um pouco mais sobre isso. 

… 

Como a maioria dos alimentos processados são preparados com cereais 

refinados, amidos e açúcares, eles são produtos com cargas glicêmicas 

altíssimas e podem provocar grandes variações nos níveis de glicemia do 

seu sangue (e engordar você). 

Por isso, evite-os sempre que possível. 

Dependendo do nível de dieta Paleo que você vai escolher daqui a pouco, 

mais adiante neste livro, você ainda poderá comer esses alimentos. 

Não precisa bani-los completamente da sua dieta! 

Você só deve evitá-los na maior parte do tempo. 

 

<<<CONFIRA SUA LISTA DE VENENOS QUE VOCÊ RECEBEU COMO BÔNUS 

JUNTO COM ESTE GUIA>>> 
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O QUE COMER NOS LANCHES? 

Caso você sinta fome entre as refeições, você pode comer: 

 Fruta fresca de qualquer tipo; 

 Carne seca caseira (sem sal); 

 Tiras de salmão seco caseiro (sem sal); 

 Peito de frango grelhado, sem pele; 

 Fatias de abacate ou tomate; 

 Legumes em geral; 

 Frutos secos: amêndoas, nozes-pecan, nozes, avelãs (sem exageros 

de frutos secos, caso seu objetivo seja emagrecer - não mais de 

110g por dia); 

 Frutas secas (no máximo 60g de frutas secas por dia); 

 Ovo cozido; 

 Fatias de carne magra; 

 Camarões; 

 Sementes de girassol sem sal (Não mais de 100g por dia). 

Use sua criatividade, diversifique, combine e faça lanches deliciosos :) 

E nunca fique com fome por muito tempo! 

De manhã e à tarde, você pode comer frutos secos (fontes de gordura) ou 

frutos secos acompanhados de uma fruta. 

Jamais coma uma fruta sozinha, sempre tenha uma boa fonte de gordura 

ou proteína para acompanhar. 
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À noite, você pode comer algumas castanhas ou nozes (fontes de 

gordura), por exemplo, caso sinta fome. 

Prefira não comer frutas neste horário, pois seu metabolismo estará 

lento! 

Lembre-se: É apenas um lanche e não uma refeição principal, então sem 

exageros :) 
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Modulo 5 
PASSO A PASSO 

 
Passo a passo. Não consigo pensar em nenhum 

outro modo de se realizar algo.  

MICHAEL JORDAN  
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MANUAL DE UM ANCESTRAL 

DICAS ADICIONAIS 

Vamos às dicas rápidas para tornar a sua experiência com o estilo de vida 

Paleo, ainda melhor: 

 A melhor opção de carnes será sempre a de caça, pois é natural, 

isso é óbvio; 
 

 A segunda melhor opção são carnes de animais criados livremente, 

no pasto e não a de animais criados em cativeiro com rações e grãos 

que fazem mal a nossa saúde e a deles. 
 

 Porém, se você não puder consumir essas carnes, qualquer carne de 

corte magro comprada em um supermercado serve. Você vai 

emagrecer mesmo assim, não se preocupe :) 
 

 Se você puder comprar frutas e legumes orgânicos, melhor ainda, 

pois estes são livres de agrotóxicos e pesticidas. Porém, se não tiver 

como, não tem problema. 
 

 Crie suas próprias receitas, não se prenda às receitas PaleoBack; 
 

 Comece com calma e se tiver recaídas é normal, saiba que isso faz 

parte do processo. Eu também, tive muitas recaídas e mesmo assim 

emagreci. 
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 Às vezes, quando for numa visita ou evento, quando receber 

alguém na sua casa, você pode comer um pouco de arroz, de feijão, 

churrasco, pizza, etc. Não precisa ser a “chata”, porém DE VEZ EM 

QUANDO. No trabalho, por exemplo, que é algo rotineiro você deve 

comer Paleo. 
 

 Não se importe com quem te desencoraja e saiba que isso é normal. 

As pessoas muitas vezes, vão se sentir incomodadas com o seu novo 

estilo de vida e vão achar que o seu modo de viver é um ataque ao 

estilo de vida delas. Explique para a pessoa o que é a dieta Paleo e 

porque você está fazendo. Se não adiantar e a pessoa ficar te 

“enchendo a paciência”, ignore-a e siga com a sua vida, pois só você 

sabe o que é melhor para si. 
 

 No começo, você pode achar um pouco estranho o estilo de vida 

Paleo, porém com um tempo você vai se acostumar, assim como 

todos ao seu redor. 
 

 Peça apoio aos seus verdadeiros amigos e familiares, diga que você 

conta com eles na implementação do seu novo estilo de vida; 
 

 Não tome suas calorias, pois ao tomar sucos naturais, seja de 

legumes ou frutas, rapidamente a glicose e frutose “cai” no seu 

sangue e pode ser convertida em gordura corporal; 
 

 Cuidado com o consumo exagerado de frutas, quando comidas 

sozinhas sem fontes de proteínas ou gorduras boas, pois de acordo 

com o Dr. Joseph Mercola, a frutose pode virar gordura corporal 

mais rápido que a glicose. Então, você pode comer frutas sim, mas 
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sempre coma com alguma fonte de proteínas, gorduras boas ou 

legumes. 
 

 CUIDADO com muitos Carboidratos antes de dormir, pois á noite 

seu metabolismo está lento e tudo o que você não quer é glicose 

sendo “jogada” demais no seu sangue nesse horário - prefira fontes 

de gorduras boas, como algumas poucas nozes e sementes antes de 

dormir, caso você tenha fome; 
 

 Durma bem, no mínimo 7 ou 8 horas por noite; 
 

 Não se estresse, pois o estresse, entre outras coisas, está associado 

à insensibilidade à leptina; 
 

 Prepare-se para o platô - Isso quer dizer que depois de algumas 

semanas emagrecendo, você vai se pesar e vai ver que 

simplesmente parou de emagrecer. Isso é normal e faz parte do 

processo. O que acontece é que o seu corpo estará tomando 

medidas de segurança porque, você está emagrecendo sem parar. 

Depois de pouco tempo você voltará a emagrecer, fique calma e 

continue com os seus hábitos saudáveis :); 
 

 Beba água, pois somos feitos quase que totalmente de água. Eu 

nem preciso falar da importância deste elemento; 
 

 Caso não tenha tempo, prepare grande parte das suas refeições na 

sua folga e descongele durante a semana. 
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OS 3 NÍVEIS PALEO! 

Você não é uma máquina e nem é de ferro! 

A boa notícia é que você vai poder continuar comendo seus doces, 

sorvetes, pizzas, pães, bolachas e outras guloseimas. 

Sem exageros é claro. 

A Paleo não é uma dieta do tudo ou nada. 

E sim um estilo de vida! 

Pensando nisso, a comunidade Paleo tem 3 níveis de dieta Paleo que você 

pode seguir. 

O que diferencia um nível do outro é a quantidade de refeições livres que 

você pode fazer por semana. 

Livre significa: 

VOCÊ PODE COMER O QUE VOCÊ QUISER! 

Vamos aos níveis: 

NÍVEL I - 3 REFEIÇÕES LIVRES POR SEMANA 

Este é o nível para você começar. 

OBSERVAÇÃO: Não faça mais que uma refeição livre por dia. Intercale suas 

refeições livres ao longo da semana. 

Você pode determinar os dias em que você vai ter refeições livres, como 

por exemplo: 
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Você decide comer sábado à noite na pizzaria com seus amigos, no 

Domingo no almoço em família e deixa mais uma refeição livre para 

quando você quiser comer um doce ou um sorvete durante a semana. 

Ou você pode não querer determinar nada. 

A escolha é sua :) 

NÍVEL II - 2 REFEIÇÕES LIVRES POR SEMANA 

Este é o nível que a maioria das pessoas ficam: 

Duas refeições livre por semana. 

Você pode vir para este nível ou ficar no nível 1 mesmo… 

A escolha é sempre sua! 

NÍVEL III - 1 REFEIÇÃO LIVRE POR SEMANA 

Este é o TOP! 

É o nível onde você colherá todos os benefícios Paleo! 

Emagrecimento rápido, cura de doenças e indigestões, entre outras. 

Porém, para emagrecer você não precisa começar neste nível! 

Comece no nível 1! 

Se você tiver doenças graves, eu aconselho que você comece nesse nível. 

Do contrário, você pode ficar no nível II ou no I pelo resto da vida. 

O nível 3 é ótimo, mesmo que você goste de sair nos finais de semana! 



PROGRAMA PALEOBACK – C0MO EMAGRECER COM A DIETA ORIGINAL DA HUMANIDADE 

 

Damião Moreira 

  

84 

Que tal uma rodada de pizza ou 1 sorvete de vez em quando? 

Com o estilo de vida Paleo você pode :) 

E aí, com qual nível você vai começar? 

RECADO: Não vá se empanturrar de guloseimas! 

Coma com moderação, é claro, se não seu emagrecimento vai por água 

abaixo. 

A palavra aqui é equilíbrio: 

Não é porque a refeição é livre que você vai comer 10 pedaços de pizza e 

1kg de sorvete. 

Sem exageros :) 
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RECEITAS PALEOBACK 

Finalmente, as receitas :) 

Você pode mudar o cardápio se quiser e adaptar do seu jeito, não precisa 

seguir cegamente o que é indicado para você. 

Você pode substituir as receitas, de acordo com a sua criatividade e com o 

que você acha que se adapta melhor ao seu modo de vida, aos seus gostos 

pessoais. 

NOTA: Se você pulou partes do livro e veio parar aqui, eu sugiro que você 

volte e leia os conceitos iniciais primeiro. 

Por que eu sugiro isso? 

Simplesmente porque, se você não souber como emagrecer, ou seja, não 

souber quais os conceitos por trás de um emagrecimento correto, você 

pode acabar fazendo as coisas de modo errado ou se desmotivando por 

não saber o porquê de cada coisa, o porquê de cada alimento. 

Então, se você não leu este guia até aqui, eu peço que você volte e leia. 

Este guia não é longo, justamente para incentivar você a lê-lo. 

Se você leu, então está pronta para ter acesso ás receitas PaleoBack. 

Preparada? 

Lembre-se sempre de usar a sua criatividade e criar as suas próprias 

receitas. 
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Bom apetite :P 

 

<<<ACESSE AGORA O SEU BÔNUS: RECEITAS PALEOBACK>>> 
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UM DIA PALEO 

Simplicidade é o segredo! 

Faça suas refeições com o conceito acima em mente. 

Emagrecer não é difícil.  

Tudo é uma questão de você saber o que comer e o que não comer. 

O resto o seu corpo faz sozinho. 

Vou te dar um exemplo de um dia comum de uma seguidora Paleo. 

Tenha a simplicidade em sua mente… 

Não precisa ser complicado. 

Exemplo: 

CAFÉ DA MANHÃ 

 Meia xícara de café (sem açúcar - com um tempo você se acostuma) 

 Omelete ao forno* (confira no seu livro de receitas PaleoBack) 

 Taça de fatias de maçã, cenouras raladas e uvas passas com canela 

LANCHE DA MANHÃ 

 Sementes e castanhas a seu gosto (naturais e sem sal) 

ALMOÇO 

 Refeição Livre 
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LANCHE DA TARDE 

 Mamão, nozes e peito de frango frio (grelhado ou cozido) 

JANTA 

 Fatias de tomate e abacate 

 Hambúrguer Paleo* (confira no seu livro de receitas PaleoBack) 

 Acelgas e Cenouras cozidas no vapor 

 Alcachofras cozidas no vapor 

 Água mineral 

LANCHE PÓS - JANTA 

 Taça de blueberry (mirtilos) frescos, uvas passas e amêndoas. 

... 

Agora, sua tarefa é sempre antes de dormir fazer uma lista com o que 

você vai comer no dia seguinte. 

Assim, fica muito mais fácil você se preparar para fazer suas refeições e 

não cair na armadilha de comer algum quitute “nada” saudável por causa 

da falta de planejamento e pressa. 

Consulte este livro caso tenha alguma dúvida ao montar suas refeições. 

Vamos atingir o corpo ideal? :) 
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GUIA DE TRANSIÇÃO 

Além dos 3 níveis Paleo, que você viu anteriormente, se mesmo no nível 1 

você não conseguir se adaptar, você pode começar no nível que eu chamo 

de nível 0. 

Ou seja, você pode comer da sua nova alimentação aos poucos, 

misturando comidas aprovadas com comidas que você já está acostumada 

a comer. 

Eu fiz isso quando comecei a seguir a dieta Paleo. 

E mesmo assim consegui emagrecer 2kg e menos 5cm de cintura em 

apenas 10 dias. 

No começo, por ser viciado em carboidratos refinados, grãos e feijão, eu 

sentia enjoo ao não comê-los (pesquisas mostram que o vício por doces e 

carboidratos refinados, atuam na mesma área do cérebro que algumas 

drogas, por isso é tão difícil parar de comer doces). 

Então, a solução foi retirar esses venenos da minha alimentação aos 

poucos. 

Veja que eu não estou aconselhando você a comer “meia dieta Paleo” 

pelo resto da vida. 

Muito pelo contrário! 

Aconselho, que você faça um pouco de esforço e comece imediatamente a 

mudar a sua alimentação e finalmente emagrecer. 

Mas, eu não quero que você passe mal ou pense que é um tudo ou nada. 
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Não! 

Vá fazendo a mudança aos poucos. 

No começo, eu lembro que como eu não conseguia comer uma 

alimentação totalmente saudável, o que eu fazia era colocar um 

pouquinho de caldo de feijão no fundo do prato, só para “enganar” o 

estômago. 

E dava certo :) 

Então, se você sentir que está muito difícil, para não enjoar, você pode 

começar com “meia dieta Paleo”. 

E depois que se sentir confortável, passe para o nível 1. 

É melhor “meia dieta Paleo” do que nada. 

Portanto, se este for o seu caso, uma opção é ir retirando os alimentos 

não saudáveis pouco a pouco da sua dieta. 

Tenha como objetivo sair do nível 0 e ir para o nível 1! 

Faça refeições Paleo deliciosas, isso vai te incentivar e muito a parar de 

comer alimentos que te fazem mal. 

Veja as receitas super gostosas que você ganhou como bônus no seu livro 

de Receitas PaleoBack. 

... 

Às vezes para mudar, para você emagrecer e ter o corpo que tanto deseja, 

é preciso fazer sacrifícios por um período curto de tempo, até você se 

acostumar. 
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Pense nisso! 

Toda mudança requer um esforço. 

Mas, os benefícios que você vai ter são inigualáveis. 

Coloque o corpo que você quer como objetivo e vá em frente :) 
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O DINHEIRO ESTÁ CURTO? 

Eu sei que muitas vezes o dinheiro está curto e não podemos comprar o 

que queremos. 

Se este for o seu caso, olhe a sua tabela de alimentos permitidos e 

procure comprar alimentos mais baratos. 

Quando não temos muito dinheiro, temos que ser criativos… 

Temos que ter jogo de cintura! 

Pesquise, vá atrás de promoções e se esforce para ter uma alimentação 

saudável. 

Afinal, é da sua saúde que estamos falando e sem ela nada é possível. 

Há sim, opções mais baratas para você se alimentar! 

Mas, se mesmo pesquisando, sendo criativa, ainda assim você não 

conseguir uma alimentação saudável, a dica que eu te dou aqui é a mesma 

do capítulo anterior: 

“Meia dieta Paleo, é melhor do que nada! ” 

Então, compre o que der e se você conseguir arranjar “uma brecha” no 

seu orçamento para comer mais saudável, o seu corpo e a sua saúde 

agradecem. 

Mas, eu sei como é difícil: 

 Contas para pagar, responsabilidades, etc. 
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Muitas vezes é complicado! 

Porém, ficam as dicas. 

Eu sei que você vai conseguir, aos poucos você chega lá :) 
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O SEGREDO DO SUCESSO É… 

A ação e ponto final. 

Saia da plateia e entre no palco. 

Comece desde a sua próxima refeição a mudar alguma coisa. 

Não fique planejando muito, pensando em quando vai comprar tal 

ingrediente e etc. 

Não fique falando que tal dia vai começar. 

Quer saber qual o melhor momento para começar o seu novo estilo de 

vida? 

AGORA! 

Sem teorias e sem blá blá blás 

AÇÃO! 

Esse é o segredo do sucesso! 

Você só vai emagrecer se colocar tudo o que aprendeu em prática. 

Se você seguir as instruções que lhe foram dadas, eu te garanto: 

VOCÊ VAI EMAGRECER E TER O CORPO QUE VOCÊ DESEJA. 

E aí vamos começar? :) 
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Modulo 6 
Exercicios 

Paleosix 
 

Quem não tem um objetivo quase nunca sente 
prazer nas suas ações.  

Giacomo Leopardi 
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TURBINANDO SEU EMAGRECIMENTO 

A Verdade é que 80% do seu emagrecimento acontece por causa da sua 

alimentação, por causa da sua dieta alimentar. 

Os outros 20% são outros fatores ligados ao seu estilo de vida, como por 

exemplo, exercícios físicos. 

Você pode me perguntar. 

Mas, Damião se eu apenas comer de uma dieta Paleo, sem fazer 

exercícios, ainda assim eu consigo emagrecer? 

A resposta é que sim você consegue! 

Porém, eu não te aconselho uma vida sedentária, afinal se movimentar 

tem lá os seus muitos benefícios. 

Ter uma vida ativa, se movimentar com frequência com pequenas coisas 

da vida já é o suficiente. 

Mas, eu não quero que você fique se matando numa academia e nem 

correndo igual uma louca por aí. 

Apenas 6 minutos por semana, como você verá a seguir, você consegue 

turbinar e muito o seu emagrecimento. 

Veja os exercícios como um turbo que se coloca no motor do carro. 

A dieta é o motor e o carro não anda sem ele. 

Porém, o carro anda sem o turbo, só que de forma mais lenta. 
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AERÓBICO OU ANAERÓBICO? 

*ANTES DE SEGUIR QUALQUER DIETA ALIMENTAR OU FAZER QUALQUER 

EXERCÍCIO, CONSULTE UM MÉDICO ANTES. 

*EU NÃO SOU MÉDICO, NEM QUALQUER OUTRO PROFISSIONAL DE 

SAÚDE E NÃO TENHO A INTENÇÃO DE SUBSTITUIR UM. 

... 

Quantas vezes não vemos várias mulheres correndo diariamente pela rua, 

na esperança de perder alguns quilinhos no verão, para pôr aquele biquíni 

que elas tanto desejam? 
 

Muitas vezes, não é verdade? 

 

Porém, essa é a forma errada de se exercitar. 
 

A lógica é assim: 
 

Quando você se exercita, você gasta energia.  
 

Gastar energia significa que você tem que repô-la e geralmente a maioria 

das mulheres que querem emagrecer comem pouco, ou seja, o déficit 

calórico do corpo é MAIOR do que o das pessoas que seguem apenas 

dietas erradas, pois aqui essas mulheres perdem calorias não se 

alimentando direito e se exercitando de forma errada. 
 

Pouca energia no corpo demanda mais alimentos e essa pessoa que faz 

dieta + exercícios errados acaba, muitas vezes, não resistindo e optando 

por carboidratos açucarados e perigosos. 
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Ao mesmo tempo que essa pessoa se alimenta mal, o corpo desperta 

mecanismos para impedir que ela perca mais calorias e energia. 
 

Depois de um tempo, a mulher já não quer mais se exercitar, pois está 

cansada (por causa dos exercícios) e faminta (por causa da dieta restritiva) 

e vai precisando cada vez mais de alimentos. 

Por fim, essa pobre mulher acaba seguindo o mesmo ciclo apresentado no 

início deste livro - Engorda, fica fraca, emagrece, volta a engordar, etc. 
 

E tem mais um problema! 
 

Você fala, nossa mais um? 
 

Sim, infelizmente! 
 

A VERDADE é que essas caminhadas e exercícios de baixa ou média 

intensidade (chamados de aeróbicos) são MUITO, mas MUITO menos 

eficazes do que os HIITs (High-intensity interval training), aqueles 

exercícios onde você faz 30s e já fica sem fôlego (anaeróbicos). 
 

Maratonas são um exemplo de exercícios aeróbicos. 
 

A corrida dos 100 metros nas Olimpíadas, o nado de 100m, etc, são 

exemplos de exercícios anaeróbicos, ou seja, de alta - intensidade 

 

Um estudo feito na Universidade McMaster, no Canadá, provou que 1 

min de HIIT é equivalente a 45 minutos de exercícios aeróbicos. 

 

Resumindo: Se você correr por alguns minutos, intercalando corrida de 

alta intensidade e descanso, você pode ter os mesmos benefícios ou até 
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superiores em relação a aquelas pessoas que correm horas todos os dias 

na praça na esperança de emagrecer. 
 

ASSUSTADA?  
 

Essa é uma triste realidade que a maioria das mulheres não sabem e que 

você tem agora o privilégio de saber. 
 

* Adaptação do livro “PaleoBack: Os 7 marcos sagrados do emagrecimento definitivo.” 

... 

Os exercícios aeróbicos, ou seja, de baixa intensidade (esses nas quais 

você se exercita por muito tempo) causam: 

 Cansaço; 

 Fome; 

 Desgaste nas articulações; 

 Queimas dos músculos; 

 Estresse; 

 Tempo perdido; 

 E não são saudáveis. 

Já os exercícios anaeróbicos (esses que a gente faz, que não dura mais de 

alguns segundos e nós já ficamos sem fôlego) causam: 

 Aumento da sensibilidade à insulina nos músculos (os músculos, 

quando utilizados, vão precisando cada vez mais de glicose e vão 

“abrindo” as portas para que esta entre nas células, ou seja, a 

sensibilidade a insulina vai aumentando). 



PROGRAMA PALEOBACK – C0MO EMAGRECER COM A DIETA ORIGINAL DA HUMANIDADE 

 

Damião Moreira 

  

100 

Lembre-se que os músculos queimam gordura e gastam calorias, por isso 

mantê-los fará você emagrecer mais depressa. 

A não utilização dos músculos faz com que o seu corpo queime eles, pois 

os músculos demandam muita energia calórica, logo, se não usá-los, o seu 

corpo vai queimar tudo para economizar energia. 

 Aumento do metabolismo; 

 Aumento da queima de gordura; 

 Diminui o catabolismo (é a perda muscular, onde o corpo consome 

partes dele mesmo para obter energia); 

Surpresa? 

Há várias e várias pesquisas que provam que os exercícios de alta 

intensidade são muito mais eficazes que os de baixa intensidade. 

Pesquise e veja com os seus próprios olhos :) 
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VAI DE HIIT? (PRÁTICA) 

Se você quer realmente turbinar seu emagrecimento, então aqui está um 

programa de exercícios que faz sentido: 

1. Faça exercícios intervalados de alta intensidade (interval training); 

2. Se você fizer um determinado exercício (corrida, nado, etc) e não 

ficar ofegante em 30 segundos, então não é interval training; 

3. Faça sessões de 6 á 12min, 1X ou 2X por semana; 

4. Faça assim:  

 Aqueça. 

 Faça 30s de alta intensidade, do exercício escolhido. 

 Faça 60s de baixa intensidade, para descansar 

 Repita o processo, 30s de alta intensidade, etc. 

 E por aí vai até você completar de 6 a 12 minutos, depende do que 

você escolher. 

 Por fim, faça o desaquecimento. 

 Nos 6 a 12 minutos, também estão incluídos o aquecimento e o 

desaquecimento. 

 Consulte sempre um médico antes, para saber se você pode, pois 

este tipo de exercício exige muito do seu corpo; 

 Você pode escolher o exercício que quiser, desde que seja possível 

fazê-lo em alta intensidade: Corrida, bicicleta, nado, spinning, etc. 
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SEDENTARISMO NÃO! 

Dê utilidade aos seus músculos, saia para se divertir, caminhe sem 

exageros de vez em quando, sem compromisso, não seja sedentária. 

Há muitos benefícios para sua saúde, não apenas para o emagrecimento, 

a prática de atividade física. 

… 

Eu quero deixar claro para você que: 

Só de você não ser sedentária, já é o suficiente para um emagrecimento 

correto. 

Não precisa ficar se matando numa academia. 

E outra: se você quiser turbinar tudo isso, 6 minutos por semana de 

exercícios de alta intensidade já são o suficiente. 

Quem disse que emagrecer precisar ser difícil? 

Não precisa, não :) 
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Modulo 7 
Paleo 

Lifestyle 
 

Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. 
Excelência, então, não é um modo de agir, mas um 

hábito.  

Will Durant 
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SUA VIDA A PARTIR DE AGORA… 

Preste atenção no que eu vou te dizer! 

É quase impossível você não emagrecer se você seguir tudo o que foi te 

apresentado neste livro. 

Você tem em suas mãos agora, a fórmula, o passo a passo para mudar de 

vida e alcançar o corpo que você deseja. 

Você tem as dicas, as receitas, as listas de alimentos, seu plano de voo, o 

suporte e uma grande motivação dentro de você para fazer tudo 

acontecer. 

Agora, tudo é uma questão de você pôr em prática. 

E convenhamos, não é difícil. 

Você tem tudo mastigado, o que foi resultado de anos de pesquisas 

minhas, anos de estudo, anos de leitura, tudo prontinho para você usar. 

… 

Quero também te parabenizar por ter chegado até aqui! 

Sabia que cerca de 60% das pessoas que compram um livro ou curso, nem 

abrem para ver o que tem dentro. 

Agora, imagine a porcentagem das pessoas que leem o livro. 

Menor ainda! 

E a porcentagem das pessoas que terminam de ler e colocam em prática? 
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É muito, muito menor. 

Por isso, você merece meus parabéns. 

Acredite, você vai emagrecer. 

Tudo é uma questão de você preparar suas refeições, se alimentar 

corretamente e seguir o que foi dito aqui. 

Depois de um tempo, leia este livro de novo, para fixar melhor alguns 

conceitos. 

Juro para você que tentei ao máximo deixar este guia fácil de ler, 

interessante, fácil de entender e apenas com o principal necessário para 

você emagrecer. 

Espero ter atingido este objetivo! 

… 

Tudo vai mudar na sua vida a partir de agora! 

Você dificilmente vai ficar doente, afinal você está dando para o seu corpo 

o combustível correto :) 

Você vai ter níveis altos de energia e disposição durante o dia todo, por 

incrível que pareça. 

E o melhor: 

Você vai emagrecer e ter o corpo que sempre quis sem precisar ficar 

passando fome, sofrendo ou se matando numa academia. 

Mais uma vez, meus sinceros parabéns :) 
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ESPALHE PALEO 

Quantas amigas sua conhecem o verdadeiro estilo de vida Paleo. 

Se você disser nenhuma, eu não vou ficar surpreso. 

Sabe por quê? 

Porque, nem autores de alguns livros de “dieta Paleo” conhecem o 

verdadeiro estilo de vida Paleo. 

Esses dias eu comprei um livro que se dizia Paleo para iniciantes. 

Tomei um susto quando eu abri na parte de receitas. 

Lá a autora recomendava sal, gordura de porco, bacon, farinhas, entre 

outros. 

Se nem alguns autores de livros sobre o tema conhecem a verdadeira 

dieta Paleo, imagine as pessoas comuns do dia a dia. 

Por isso, quero pedir a você que: 

Sempre que tiver a oportunidade, ensine as pessoas sobre o verdadeiro 

estilo de vida para o qual estamos adaptados. 

Se duvidar, entre os seus familiares só você sabe disso. 

Não deixe que isso permaneça assim, espalhe saúde e tudo volta para 

você. 

NOTA: Na dúvida, não acredite em livros que se dizem Paleo, se não for os 

do Dr. Loren Cordain e os que o mesmo indica. 
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Agora, chega de ler! 

Seu objetivo agora é colocar tudo em prática :) 
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PLANO DE VOO 

Você recebeu como bônus o seu plano de voo. 

Acesse ele e siga as instruções que estão contidas lá. 

... 

Assim que você atingir o seu objetivo e emagrecer o tanto que você 

determinou para si mesma, eu peço que você entre em contato comigo 

contando a sua história, pois ela será compartilhada com outras mulheres 

que também querem emagrecer, mas que infelizmente não acreditam na 

dieta Paleo, assim como você, eu e toda a comunidade Paleo acredita. 

Sua história, servirá de motivação para essas mulheres acreditarem no 

verdadeiro estilo de vida e finalmente emagrecerem. 

Se quiser, quando você emagrecer (eu sei que isso vai acontecer muito em 

breve), eu peço que me envie o seu depoimento em texto ou em vídeo, 

caso você queira é claro, para: 

suporte@ancestralizando.com.br 

Será uma honra contar a sua história que servirá como inspiração para 

outras mulheres. 

... 

Agora: 

<<< ACESSE SEU PLANO DE VOO QUE VOCÊ RECEBEU COMO BÔNUS 

JUNTO COM ESTE LIVRO>>> 

mailto:suporte@ancestralizando.com.br
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VOCÊ DAQUI Á ALGUMAS SEMANAS! 

Chegamos ao fim minha parceira Paleo! 

Foi muito bom passar todo esse conhecimento para alguém que está 

comprometida com a própria saúde. 

Eu me despeço aqui, mas saiba que eu sempre vou estar aí com você, 

dentro da sua cabeça, te motivando quando precisar. 

Sempre que precisar da minha ajuda, você sabe onde me encontrar. 

Depois que você emagrecer, não fique com medo de engordar de novo 

não! 

Por que isso não vai acontecer. 

Você não está seguindo uma dieta falsa e sim construindo um estilo de 

vida para a vida toda. 

Comendo os alimentos que o seu corpo conhece, ele vai se autorregular 

no seu peso correto. 

Não precisa ficar com medo não. 

Agora, é hora de você dar o primeiro passo na direção do seu 

emagrecimento definitivo. 

Sabe qual é? 

É a AÇÃO. 

AJA… 
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Vá atrás dos seus sonhos. 

Beijos, 

Do seu amigo, mentor e guia Paleo, 

Damião Moreira 
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O autor 

 

 
Não poderás ajudar as pessoas de maneira 

permanente se fizeres por elas aquilo que elas 
podem e devem fazer por si próprias.  

Abraham Lincoln 
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Damião Moreira é consultor, escritor e autor do portal e blog 

ancestralizando.com.br e do livro digital "PaleoBack".  

Também é pesquisador autodidata nas áreas de saúde, fitness e bem-

estar. 

Emagreceu 2kG e perdeu 5CM de cintura em apenas 10 dias seguindo 

“meia” dieta Paleo. 

Por ter voltado literalmente da morte, se sente no dever pessoal de 

contribuir com a área da saúde, por isso tem como missão de vida levar a 

verdade sobre o emagrecimento e a boa forma para o mundo. 

Veja a história completa do autor em: 

ancestralizando.com.br/sobre 
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ciência e cala-se.  
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