
  



Nem bem acabaram as festas de fim de ano e lá vem ele 

com toda sua festa , sua agitação... Noites mal dormi-

das, alimentação fora do horário, !!!! 

Excessos ou faltas  que podem trazer uma dor de  

cabeça por um bom tempo. 

Que tal aproveitar esses dias de festa sem  

se prejudicar  !!! 

Vamos cair na folia sem pesos na consciência antes e 

depois. 



Saúde antes , durante e depois do carnaval ! 

Antes do carnaval 

Uma forma de preparar o corpo antes do carnaval é aumentar o consumo de alimentos ricos em car-

boidratos como pães, batata, arroz e macarrão, comer carnes magras, com pouca gordura, pouco sal 

e beber bastante líquidos. 

As carnes vermelhas (de boi) e de porco 

têm maior teor de gordura, então prefira as 

carnes brancas, como frango e peixe, você 

digere mais rápido e a energia é liberada 

mais rápido! 



Sucos de frutas e vitaminas de frutas com leite e acrescidas de amêndoas, amendoim ou castanhas 

são sempre bem vindas. Elas ajudam a hidratar o corpo, conferem energia e aquele pique extra pa-

ra cair na folia de carnaval 

E as tentações? Bem, apesar 

das feijoadas e outros pratos 

apetitosos e substanciais, co-

muns no cardápio do Carna-

val, o ideal é evitar alimen-

tos gordurosos, pois nosso 

estômago tem mais dificul-

dade de fazer a digestão, e 

ao invés de ganhar energia, 

você pode sentir indisposi-

ção e cansaço. Entre os con-

traindicados estão biscoitos 

recheados, salgadinhos, cho-

colates e queijos amarelos.   

EVITE ESSAS TENTAÇOES 

ABUSE DESSAS DELICIAS 



Durante o carnaval recomenda-se: 

 ingerir uma grande quantidade de água, 

 usar preservativo em todos as relações, 

 comer de 3 em 3 horas, 

 usar sempre chapéu ou boné, 

 usar protetor solar em todo o corpo durante todo 

o dia, incluindo orelhas, lábios e cabelos, com fator 

de proteção igual ou superior a 15 FPS; 

 descansar sempre que possível. 

 Depois de um tempo de folia, onde gasta-se muitas 

calorias e perde-se muita água, nada melhor que 

descansar e ingerir bastante líquidos. Porém, os me-

nos aconselhados são os refrigerantes e as bebidas 

alcoólicas que são ricas em calorias "vazias" que 

não trazem nenhum benefício ao organismo. 

REGRA BASICA PRA TODO BOM 

FOLIÃO 

CARNAVAL É O FERIADO DOS ABUSOS, DOS EXCESSOS... 

Extrapolar nos amores, na dança ou, até, em ouvir música ruim não tem nada de mais. A dor de 
cabeça, literalmente ou não, pode surgir quando se ultrapassa outros limites, como, por exemplo, 
no álcool e nas drogas. 
A ingestão abusiva destas substâncias provoca alterações do comportamento, como diminuição 

dos reflexos, redução da percepção do perigo, euforia ou depressão, e por fim um grande mal es-

tar. 



Para evitar ficar 
bêbado e livrar-
se da ressaca, 
beber 1 copo de 
água para cada 
copo de bebida 
alcóolicas é o 
mais indicado. 

+ 

Não é aconselhável consumir álcool em jejum. Misturar bebidas com energéticos é completamente 
proibido! Isso pode causar o aumento da frequência cardíaca e até a elevação da pressão arterial , 
e acabar com sua festa e de seus familiares e amigos 
  
Caso  acabe passando da conta e comece a se sentir mal, o melhor a fazer é procurar um local are-
jado, hidratar-se e consumir nutrientes de absorção rápida, como ameixas secas. 



ALIMENTAÇÃO DUARANTE OS DIAS DE FOLIA 

Para não cair na armadilha da má alimentação e ter de parar a brincadeira por causa de uma infecção 
intestinal, uma desidratação e até uma ressaca, algumas recomendações simples podem ajudar. 
Nesta época os foliões perdem bastante líquido e gastam energia por causa da alta temperatura e da 
movimentação em bailes e na avenida sambando. Por conta disso, a regra básica é manter o corpo 
hidratado com sucos de frutas, água de côco ou água, pois além de estarmos ingerindo líquidos esta-
rão suprindo a falta de minerais. Dê preferência aos sucos no lugar dos refrigerantes.   

Alguns alimentos, como açúcar e café, dão energia e animam, mas esse bem-

estar é passageiro. Logo depois, a sensação de estafa piora.  



Cereais integrais: possuem carboidratos combinados com vitaminas e minerais que dão energia ao 

corpo. Inclua no cardápio arroz integral, aveia e quinua em flocos e prefira os pães e biscoitos na ver-

são integral. 

Banana: A banana possui frutose (açúcar encontrado nas frutas), vitaminas e. É ainda fonte de tripto-

fano, aminoácido que serve de matéria prima para a produção de serotonina, um neurotransmissor re-

lacionado ao bem-estar e disposição. A banana passa ou a fruta amassada com quinua em flocos são 

ótimas opções de lanche para garantir disposição durante a tarde 

Maçã: Além de fonte de frutose, encontramos o ácido málico que ajuda na produção de energia. Use a 

maçã in natura, desidratada ou assada salpicada com canela. 

Amêndoas: Oleaginosa rica em proteínas e gorduras boas. Fácil de levar e de comer. Garante ener-

gia e disposição. 

Chá Verde: Opção para o café da manhã. Contém menos cafeína que o café, mas acelera o metabo-

lismo e estimula o cérebro a funcionar mais rápido. 

Linhaça ou óleo de peixe: O omega-3, encontrado na linhaça, é um tipo de gordura que constitui o 

cérebro, por isso é importante no bom funcionamento da mente. Melhora também a circulação, ajudan-

do na chegada de oxigênio no cérebro. 

Levedo de cerveja: Fonte de vitaminas do complexo B que participam de diversas reações no orga-

nismo, inclusive aquelas responsáveis pelo fornecimento de energia 

Mel: Fornece energia rápida para as células, já que é prontamente absorvido pela corrente sanguínea 

ao ser digerido. Mas, por ser calórico, deve ser consumido com moderação e é contra-indicado para 

diabéticos. 

Açaí: O açaí é um poderoso energético, principalmente se servido com mel e granola. Fonte de proteí-

nas, lipídios, fibra, cálcio, ferro, fósforo e vitaminas B1, B2 e C. É fonte ainda de antioxidantes que 

neutralizam os radicais livres prevenindo o envelhecimento precoce e doenças como câncer. 

Veja alguns Veja alguns 

dos alimentos dos alimentos 

que dãoque dão  

  energia energia ......  



Durante esses quatro dias de folia é muito importante ter cuidado com os alimentos vendidos pe-
los ambulantes – muitos são expostos a temperaturas inadequadas para sua conservação, pro-
vocando o aparecimento de bactérias que causam intoxicação alimentar. Deve-se também ter 
atenção com a refrigeração e conservação dos alimentos. 

De preferencia aos sanduíches naturais com diversos tipos de pães (aveia, centeio, trigo, soja e 
outros), recheados com peito de peru, frango, atum, sardinha, rosbife, queijo branco, ricota, queijo 
cottage, além de hortaliças e legumes (folhas em geral, cenoura e beterraba ralada, tomate e ou-
tros) e complete com um suco de fruta . 

Cuidado com a hidratação: além de repor a energia com alimentação, é preciso repor também o 
líquido perdido na transpiração, onde você elimina sais minerais importantes para o seu organis-
mo, que devem ser repostos.   



Aqueles dias de folia também chegam ao fim e ai é hora 

de colocar seu corpo em dia !!!! 

Dizem que o ano só começa depois do carnaval... 

Para recompor a saúde depois do carnaval  

é importante ingerir alimentos desintoxican-

tes como chá preto batido com alguma fruta 

ou um copo de limonada sem açúcar (pode 

ser mel) de 2 a 3 vezes por dia, pois eles 

ajudam a eliminar os resíduos do organismo 

e melhorar o humor. 

Invista em sopas leves, em mandioca, batata-doce 
ou arroz integral e carne branca. Nas refeições 
aposte em couve, brócolis, couve-flor e repolho, 
que auxiliam o organismo a desintoxicar  

http://www.valeoclique.com.br/dicas-alimentar-carnaval/#


Café da manhã 
- 2 fatias de abacaxi 
- 250 ml de leite de soja light + 1 col. (sobremesa) de semente de linhaça triturada 
- 1 torrada integral com 1 col. (chá) de margarina light 
Lanche da manhã 
- 1 xícara de chá-verde 
- 1 maçã pequena 
Almoço 
- 1 prato de folhas verdes + 3 fatias de tomate + 2 col. (sopa) de brócolis temperados com sal, azeite 
e vinagre 
- 2 col. (sopa) de arroz integral 
- 1 filé de pescada grelhado com cebola, salsinha e azeite 
Lanche da tarde 
- 1 laranja 
- 1 noz 
- 1 xícara de chá de gengibre 
Jantar 
- 1 prato de folhas variadas + 2 col. (sopa) de cenoura cozida ao vapor + pepino e tomate à vontade 
temperados com sal, azeite e vinagre 
- 1 omelete simples (2 ovos + 1 clara) 
- 1 fatia de melão 
Ceia 
- 1 xícara de chá de dente-de-leão 
 

Veja o cardápio abaixo e com ele  elimine as impurezas do seu organismo. Ele ajuda a eliminar as 
toxinas e aumentar o bem-estar do corpo e da mente. Ele é ideal para aumentar a disposição e 
energia para começar as atividades depois de quatro dias de folia. 




