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Feliz no amor e Infeliz com a
balança! Faz sentido?
 
Verdade ou Mentira: 

Casais que se amam tendem a ganhar peso?
Infelizmente é verdade, existem estudos que
sustentam essa afirmação, isto pode soar um
pouco de exagero, mas é uma realidade. 

Alguns estudos mostram que casais felizes
com o relacionamento tendem a ganhar mais
peso.

Após trocar as alianças, todos os casais
desejam ter uma vida plena e feliz, mas a
realização dessa vontade pode vir
acompanhada de um lado ruim: a briga com
a balança. 

Uma pesquisa da Southern Methodist
University, em Dallas, nos Estados Unidos,
mostra que quanto mais as pessoas ficam
satisfeitas com a vida conjugal, mais chances
elas têm de engordar.

E - B O O K

Amor em Peso!



Na Universidade de Carolina do Norte

(EUA) foi feita uma pesquisa onde avaliou o

peso de mais de oito mil pessoas. 

Neste estudo chegou-se à uma conclusão

de que as mulheres podem ganhar até 12

quilos nos primeiros cinco a seis anos de

matrimônio. 

Para mulheres que moravam com o

parceiro, mas sem casar, ganharam cerca

de 11 quilos. 

Por outro lado, as que tinham um parceiro,

mas não moravam junto ganharam em

média 6,5 quilos. 

Em relação aos homens, o estudo mostrou

que os homens tende a ganhar peso

corporal durante a transição entre a vida de

solteiro e a de casado. 

De acordo com estes  resultados, aqueles

que estavam morando junto com a

companheira há mais de dois anos tinham o

dobro de chances de ganhar mais peso se

comparado com aqueles que moram

sozinhos. 

O resultado se manteve, mesmo levando

em consideração outros fatores que

contribuem para os quilos a mais, como a

gravidez. 

Existe uma relação entre os

relacionamentos e a obesidade, isto é

fato. 

Contudo, ainda que o ganho de peso

seja evidente entre os casais que estão

juntos e há muito tempo, acredita-se no

entanto que, devido ha uma redução

significativa no hábito de fumar e de

abusar de bebidas alcoólicas,  revela

ainda uma disposição, entre as pessoas

que se amam, de manter um estilo de

vida “mais saudável” ... Será? 

Pessoa Gordinha é mais
Feliz?

Outra pesquisa realizada no Instituto

Nacional de Saúde dos EUA foi feita

para determinar se o ganho de peso

entre os recém-casados refletia de

forma positiva ou negativa no

relacionamento. 

As pessoas que participaram do estudo

estavam casadas por mais de 4 anos e

foi verificado a saúde emocional e níveis

de estresse entre elas.

Neste estudo ficou provado que quem

era feliz no casamento tinha duas vezes

mais probabilidades de ganhar peso,

enquanto que os infelizes no

relacionamento tinham menos chances

de engordar.
Porque este ganho de
peso entre os casais?



O ganho de peso é real entre os casados,

e isto não está atribuído a uma razão

específica, mas sim, há um

comportamento e mentalidade. 

Acredita-se que isto se dá pelo fato de

que as pessoas comecem a fazer uso de

alimentos menos saudáveis quando já

tenham conquistado o grande amor. 

Este fato é mais nítido entre as mulheres,

pois começam a ganhar peso mais rápido

que os homens, isto pode ser devido a

facilidade que o sexo feminino tem em

acumular gordura corporal se comparada

com o sexo masculino. 

Isto também mostra que muitas pessoas

associam peso corporal apenas à

aparência física ao invés de saúde. 

Já na Universidade de Ohio, um estudo

apontou que as mulheres tende a ganhar

mais peso corporal após o casamento do

que os homens, que tendem na verdade

a emagrecer. Chegou a uma conclusão

que, as mulheres passam a cuidar mais

da vida dos maridos, deixando de cuidar

delas próprias.

Embora o aumento na balança pode ser

indicativo de “felicidade”, devido às

pessoas buscarem o alimento como fonte

de prazer, isso não afasta riscos de

doenças associadas ao excesso de

gordura como por exemplo, problemas

cardíacos e diabetes. 

Portanto, é importante manter o controle

de peso para evitar os problemas de

saúde. 

Acredita-se que casais que estão em um

relacionamento infelizes controlam mais o

peso, porque pensam em divórcio e

querem atrair um novo parceiro.

Um estudo publicado na The New

England Journal of Medicine demonstrou

que o aumento de peso também costuma

ser um fator contagioso entre os casados. 

Se uma dessas pessoas ganha uns

quilos, o parceiro ou parceira tem 37% de

chances de ganhar também. 

Isso devido à adaptação dos hábitos do

outro, já que passam muito tempo juntos.

Os pesquisadores analisaram o ambiente

social, os hábitos e as atividades que os

casais têm em comum, e concluíram que

o aumento de peso ocorre porque as

pessoas se influenciam psicologicamente,

fazendo com que compartilhem dos

mesmos hábitos alimentares. 

Ganhar Peso Contagia?



Amar faz parte da nossa vida! 

Não há nada melhor do que encontrar a

“pessoa certa”, aquela pessoa para te

fazer um dengo todas as noites,

conversar sobre como foi seu dia, seus

segredos íntimos, enfim, o seu amado

ou a sua amada!

É possível, é assim que tem que ser ....

Ter Relacionamento Feliz e ser
Saudável!

Tudo é uma questão de ter escolhas

positivas. 

Manter um peso saudável é importante

para o seu bem estar. 

Não precisa ter um “corpo perfeito”

como é imposto pela sociedade, mas

sim manter um peso ideal para que

possa refletir positivamente na sua

saúde e no seu relacionamento.

Precisa de um
conselho?
Pedir Conselho
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Para começar, tente cozinhar em casa

sempre que possível, as refeições

caseiras costumam ser mais saborosas e

menos calóricas do que as de um

restaurante. 

Façam escolhas de cardápios juntos,

invente receitas fáceis e saborosas, de

preferência de baixa caloria. 

O ideal é planejar atividades juntos que

envolvam movimento como, fazer

caminhadas, ir ao boliche ou até mesmo

jogar vôlei ou outra atividade que seja

atrativa para ambos. Você também pode

transformar seu parceiro ou parceira em

companheiro de treino. 

Pesquisas mostram que, quando você se

exercita com outra pessoa, a malhação é

mais intensa e produtiva. 

Um casal que prioriza a saúde junto

fortalece não apenas o corpo, mas

também o relacionamento.

Além de trazer mais felicidade para o

casal, criar uma rotina de hábitos

saudáveis aumenta o comprometimento

com a saúde e a qualidade de vida. 

E, ao estarem juntos compartilhando o

mesmo objetivo, o caminho da vida

saudável fica bem mais leve e divertida. 

Praticar atividade física faz bem a nossa

saúde, e isto não é novidade. 

Praticar exercícios a dois além do

incentivo que um faz para o outro que

acaba sendo um estímulo a mais para

aqueles que têm dificuldade de inserir os

exercícios na sua rotina, mesmo

entendendo sua importância. 

Traz também benefícios para o

relacionamento, segundo estudo

publicado no Journal of Personality and

Social Psychology, que concluiu que os

casais que se envolvem em atividades

juntos tendem a ser mais felizes. 

Afinal, ter uma companhia na hora do

treino faz toda diferença! 

Existe maneiras simples
para evitar os quilos
extras

Praticar Atividade
Fisica Juntos!



Uma alimentação saudável deve ser

baseada em práticas alimentares que

assumam a significação social e cultural

dos alimentos como fundamento básico

conceitual. 

Neste sentido é fundamental resgatar estas

práticas bem como estimular a produção e

o consumo de alimentos saudáveis

regionais (como legumes, verduras e

frutas), sempre levando em consideração

os aspectos comportamentais e afetivos

relacionados às práticas alimentares. 

No entanto com uma rotina corrida que a

maioria das pessoas tem, faz com que elas

não priorizem uma alimentação saudável. 

Aproveitar o momento para cozinhar as

refeições a dois, além de ser uma ótima

estratégia para partilhar o trabalho de

preparar as refeições, vocês podem

aproveitar esse momento para conversar e

se ficar cada vez mais próximos. 

Elaborem em conjunto um cardápio

semanal, escolhendo alimentos de todos

os grupos alimentares. 

Dessa forma, o cardápio torna a rotina

mais prática e faz com que vocês, juntos,

façam escolhas mais saudáveis. 

Alimentação saudável a
dois!



1)  Respeito e valorização as práticas

alimentares culturalmente identificadas: o

alimento tem significações culturais

diversas que precisam ser estimuladas. 

A soberania alimentar deve ser fortalecida

por meio deste resgate.

2)  A garantia de acesso, sabor e custo

acessível. 

Uma alimentação saudável não é cara, pois

se baseia em alimentos in natura e

produzidos regionalmente. 

O apoio e o fomento à agricultores

familiares e cooperativas para a produção e

a comercialização de produtos saudáveis

como legumes, verduras e frutas é uma

importante alternativa para que além da

melhoria da qualidade da alimentação,

estimule geração de renda para

comunidades. 

As práticas de marketing muitas vezes

vinculam a alimentação saudável ao

consumo de alimentos industrializados

especiais e não privilegiam os alimentos

não processados e menos refinados como,

por exemplo, a mandioca que é um

(tubérculo) alimento saboroso, muito

nutritivo, típico e de fácil produção em

várias regiões brasileiras e tradicionalmente

saudável.

Principais características
de uma alimentação
saudável:



3)  Variada: fomentar o consumo de

vários tipos de alimentos que forneçam

os diferentes nutrientes necessários para

o organismo, evitando a monotonia

alimentar que limita o acesso de todos os

nutrientes necessários a uma

alimentação adequada.

4)  Colorida: como forma de garantir a

variedade principalmente em termos de

vitaminas e minerais, e também a

apresentação atrativa das refeições,

destacando o fomento ao aumento do

consumo de alimentos saudáveis como

legumes, verduras e frutas e tubérculos

em geral.

5)  Harmoniosa: em termos de

quantidade e qualidade dos alimentos

consumidos para o alcance de uma

nutrição adequada considerando os

aspectos culturais, afetivos e

comportamentais.

6)  Segura: do ponto de vista de

contaminação físico-química e biológica e

dos possíveis riscos à saúde. 

Destacado a necessidade de garantia do

alimento seguro para consumo

populacional.

Precisa de um
conselho?
Pedir Conselho
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Faça pelo menos 3 refeições (café da

manhã, almoço e jantar) e 2 lanches

saudáveis por dia. Não pule as

refeições.

Inclua diariamente 6 porções do grupo

do cereais(arroz, milho, trigo pães e

mas sas), tubérculos como as batatas e

raízes como a

mandioca/macaxeira/aipim nas

refeições. Dê preferência aos grãos

integrais e aos alimen tos naturais.

Coma diariamente pelo menos 3

porções de legumes e verduras como

parte das refeições e 3 porções ou

mais de frutas nas sobremesas e

lanches.

Coma feijão com arroz todos os dias ou

pelo menos, 5 vezes por semana. Esse

pra to brasileiro é uma combinação

completa de proteínas e bom para a

saúde.

Consuma diariamente 3 porções de

leite e derivados e 1 porção de carnes,

aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura

aparente das carnes e a pele das aves

antes da preparação torna esses

alimentos mais saudáveis!



Consuma, no máximo, 1 porção por

dia de óleos vegetais, azeite, manteiga

ou marga rina. Fique atento aos rótulos

dos alimen tos e escolha aqueles com

menores quantidades de gorduras

trans.

Evite refrigerantes e sucos

industrializa dos, bolos, biscoitos doces

e recheados, sobremesas doces e

outras guloseimas como regra da

alimentação.

Diminua a quantidade de sal na

comida e retire o saleiro da mesa.

Evite consumir alimentos

industrializados com muito sal (sódio)

como hambúrguer, charque, sal sicha,

linguiça, presunto, salgadinhos,

conservas de vegetais, sopas, molhos

e temperos prontos.

Beba pelo menos 2 litros (6 a 8 copos)

de água por dia. Dê preferência ao

consumo de água nos intervalos das

refeições.

Torne sua vida mais saudável.

Pratique pelo menos 30 minutos de

atividade físi ca todos os dias e evite as

bebidas alcoóli cas e o fumo. Mantenha

o peso dentro de limites saudáveis.



Não podemos deixar de falar na relação

sexual. 

É um tópico muito importante para a saúde

do casal, a saúde sexual. 

Importante também o uso de

anticoncepcionais, para prevenir a gravidez

indesejada, quanto a camisinha, que

impede a contaminação do parceiro com

Doenças Sexualmente Transmissíveis

(DST). 

Além disso, os casais devem lembrar e

incentivar seu parceiro a visitar o médico

regularmente, e realizar os exames

preventivos anualmente.

Relação Sexual!

Precisa de um
conselho?
Pedir Conselho
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ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 

ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM ESTAR DO CASAL 

https://www.especialista.site/espaconovodia


Sheyla França, Nutricionista e Biomédica - Especialista da
Saúde e Bem-estar do Casal - Especialista em Medicina
Ortomolecular - Mestre em Fisiologia. Especialização em
Separação e Luto Emocional. Autora dos Livros: Como a
Alimentação pode interferir no Relacionamento e 
 Obesidade e Sexualidade. Âncora do Podcast Dica do
Especialista presente em 27 países, Criadora do Método
Emagrecimento Feminino, atendendo mais de 1000
mulheres. Credenciada CRS - Conselho Auto Regulatório
da Saúde e Bem-estar do Casal Associada ABRAMESI -
Associação Brasileira dos Profissionais da Saúde e Bem-
estar do Casal, Embaixadora do Espaço Novo Dia e Autora
Oficial Editora Oceano Azul.

OUÇA AGORA!

BAIXE OUTROS LIVROS DE ESPECIALISTAS

DICA DO 
ESPECIALISTA

SHEYLA
FRANÇA

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL

ACESSE A PÁGINA
OFICIAL E

CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS

Página Oficial

CRS Nº:  10.104-21/E

https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.especialista.site/editora-oceano-azul

