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INTRODUÇÃO

O CUIDADOS PELA VIDA 

e o Vigilantes do Peso, com 

seu programa de emagreci-

mento, uniram-se na criação 

deste exclusivo e-book, com 

receitas práticas e deliciosas 

para quem busca saúde com 

qualidade, sem abrir mão do que 

mais gosta.

Juntamos, neste e-book, todo o 

vasto conhecimento de recei-

tas saborosas e nem um pou-

co restritivas do Vigilantes do 

Peso, com a busca por uma 

maior qualidade de vida que 

sempre foi a maior preocu-

pação do programa CUIDA-

DOS PELA VIDA.



SOBRE
O CPV

O CUIDADOS PELA VIDA é um programa 

de benefícios que faz parte do compro-

misso Aché Laboratórios em assegurar 

bem-estar e acesso a soluções inovadoras 

para uma vida com mais saúde.

Pensando em você, selecionamos pro-

dutos que vão desde prevenção ao trata-

mento de diversas doenças, além de uma 

linha completa de dermocosméticos para 

cuidados com a pele. 

O Programa também possui mais de mil 

conteúdos validados por profissionais de 

saúde e escritos com carinho para você 

ficar em dia com a sua saúde.CENTRAL DE APOIO
ao paciente

MAIS DE 100 PRODUTOS
com desconto

QUALIDADE ACHÉ
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O premiado programa Vigilantes do Peso tem mais de 

50 anos de história de sucesso e foi destacado, pelo US 

News World Report, como “A melhor dieta para perda 

de peso rápida” e “A dieta mais fácil de seguir”.

O programa alia alimentação, atividade física 

e bem-estar pessoal, sem restringir qualquer 

tipo de alimento. 

No Brasil, o Vigilantes do Peso conta com 

reuniões semanais em mais de 11 Estados,  

mais o Distrito Federal ou através do site, 

oferecendo informações e uma vas-

ta gama de produtos que auxiliam no 

processo de emagrecimento saudável.

O programa se baseia na contagem do 

ProPontos dos alimentos, obtidos a partir 

das informações nutricionais (carboidra-

tos, proteínas, gordura e fibras) dos mesmos. 

Cada Associado possui uma cota diária, calcu-

lada com base no peso, altura, idade e sexo, que 

é subtraída de acordo com os alimentos consum-

idos ao longo do dia.
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Para se manter numa dieta saudável, 

não é preciso fazer muitos sacrifícios. 

É bem fácil seguir uma vida mais 

saudável através destas receitas sim-

ples que separamos neste e-book. 

Todas elas contam com um Nível de 

Dificuldade, além de uma marcação 

da quantidade de ProPontos que a 

receita inclui.

Os Alimentos Plenos - identificamos 

pelo círculo verde - são saudáveis e 

promovem saciedade por mais tem-

po. Eles são as melhores opções do 

programa do Vigilantes do Peso.

c.c. = colher de chá

C.S = colher de sopa

g = gramas

1 c.c. = 5ml

1 C.S. = 15ml

1 xíc. = 16C.S. = 240ml

1/2 xíc. = 4C.S. = 60ml

1/3 xic. = 5C.S + 1c.c. = 80ml

UNIDADE
E MEDIDAS

EQUIVALÊNCIA

SIGLAS

Sem Lactose (SL).

Receitas caracterizadas como 

SL não possuem como ingre-

diente qualquer tipo de ali-

mento que possa conter lac-

tose ou traços desta.

*Em receitas que continham margarina 
ou chocolate, considerou-se a possibi-
lidade de haver lactose na composição 
desses ingredientes.

Sem Glúten (SG). 

Receitas caracterizadas como 

SG não possuem como in-

grediente qualquer tipo de 

alimento que possa conter 

glúten ou traços deste.

*Em receitas que continham aveia ou 
chocolate, considerou-se a possibili-
dade de haver glúten na composição 

desses ingredientes.

Sem Açúcar (SA). 

Receitas caracterizadas como 

SA não possuem açúcar adi-

cionado como ingrediente. 

*Em receitas que continham biscoito 
ou chocolate, considerou-se o açúcar 
desses ingredientes cmo adicional.

RECEITAS//

ml = mililitros

unid. = unidade

xíc. = xícara

SG

SA

SL

06



Em uma tigela grande, misture a água, 

o azeite, o vinagre, o sal, a pimenta e o 

alho. Acrescente o feijão, o tomate e a 

cebola, misture bem.

Adicione a rúcula e misture. Salpique o 

queijo por cima. Cada porção equivale 

a 1 ½ xíc. de salada. 

Dica: Grão-de-bico também combina com essa 

salada, no lugar do feijão. O feijão, o tomate e a 

cebola temperados na tigela grande podem ser 

refrigerados por até 8 horas antes de servir. Adici-

one a rúcula e  misture antes de servir.

ProPontos / porção: 5

Porções: 4

Tempo de preparo: 15 min.

Dificuldade: Baixa

2 C.S. de água

1 ½ C.S. de azeite de oliva extra virgem 

1 C.S. de vinagre balsâmico

½ c.c. de sal

¼ de c.c. pimenta-do-reino preta, moída

¼ de c.c. de alho em flocos

400 g de feijão branco, cozido e drenado

1 xíc. de tomate-cereja, cortados ao meio

½ xíc. de cebola-roxa

4 xíc. de rúcula

2 C.S. de queijo parmesão light ralado

MODO DE PREPAROINGREDIENTES

|VIGILANTES DO PESO 07

SALADA COM
FEIJÃO BRANCO //

SG

SA

Confira o benefício das leguminosas ao final do e-book.



Em uma tigela média, misture o 

iogurte, o alho e o suco de limão. 

Adicione o frango e misture. Cubra 

e refrigere por 2-3 horas. Preaqueça 

o forno a 200 °C. Unte um tabuleiro 

antiaderente com óleo em spray. 

Retire o frango da geladeira, escor-

ra o excesso de iogurte e coloque 

o frango no tabuleiro. Asse até que 

esteja cozido, virando uma vez, por 

cerca de 20 minutos.

Enquanto isso, em uma tigela 

pequena, misture os ingredientes do 

molho - iogurte, coentro, cominho, 

sal e pimenta – e misture bem. Abra 

uma fenda nos pães pita e preen-

cha cada um com frango, tomate e 

pepino. Com uma colher, distribua 

o molho. Cada porção equivale a 1 

sanduíche de frango.

ProPontos / porção: 7

Porções: 4

Tempo de preparo: 35 min

Dificuldade: baixa

2/3 de xíc. de iogurte grego natural, zero gordura

1 dente de alho, amassado

1 C.S. de suco de limão

500 g de peito de frango, sem pele e sem

osso, cru, em tiras

2/3 de xíc. de iogurte grego natural,

zero gordura (para o molho)

2 c.c. de coentro fresco, picado

¼ c.c. cominho moído

¼ de c.c. de sal

¼ de c.c. de pimenta-do-reino preta

4 pães pitas integrais pequenos

2 tomates médios, em fatias

1 pepino pequeno, em fatias

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
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SANDUÍCHE DE FRANGO
NO PÃO PITA //

SA

Confira o benefício do Iogurte Zero Gordura ao final do e-book.



Em um escorredor de malha fina, adi-

cione a quinoa. Coloque sob água cor-

rente até que a água saia limpa. Escorra 

bem. Em uma panela média, despeje a 

quinoa escorrida e cubra com 2 xíc. de 

água fria. Deixe ferver sobre fogo alto. 

Reduza o fogo, cubra e cozinhe até 

que os grãos fiquem translúcidos e o 

gérmen tenha saído de dentro do grão, 

por cerca de 15 minutos. Tampe e re-

tire do fogo. Reserve por 5 minutos. 

Enquanto isso, cozinhe a cenoura e o 

brócolis até estarem al dente. Em uma 

tigela pequena, misture o vinagre, o 

sal, a pimenta e a cebolinha.

Em uma tigela grande, despeje a qui-

noa e deixe esfriar. Quando a quinoa 

estiver à temperatura ambiente, mis-

ture os tomates, a cenoura e o bróco-

lis. Acrescente o tempero e misture 

novamente. Sirva com um pedaço de 

limão-siciliano. Cada porção equivale 

a 1 ¼ de xíc. de salada de quinoa.

Dica: Faça variações do tempero dessa salada 

utilizando manjericão fresco, tomilho, coentro ou 

orégano no lugar da cebolinha.

ProPontos / porção: 4

Porções: 4

Tempo de preparo: 30 min.

Dificuldade: baixa

1 xíc. de quinoa, crua

1 xíc. de cenoura, em pedaços

1 xíc. de brócolis

1 C.S. de vinagre de vinho branco

1 c.c. de sal

¼ de c.c. pimenta-do-reino preta, moída

2 C.S. de cebolinha fresca picada

1 xíc. de tomate-cereja, cortado ao meio

1 limão-siciliano cortado em 4 

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

SALADA COLORIDA 
DE QUINOA //

|VIGILANTES DO PESO 09

SG

SL

SA

Confira o benefício da Quinoa ao final do e-book.



Em uma tigela média, bata o ovo e as 

claras com o sal e a pimenta.

Em uma tigela pequena, junte os to-

mates, o queijo, a cebolinha e o endro.

Unte uma frigideira antiaderente com 

óleo em spray e aqueça sobre fogo 

médio. Despeje os ovos e gire a frigi-

deira para cobrir o fundo por comple-

to. Cozinhe até que a omelete esteja 

firme, por cerca de 3-4 minutos. 

Distribua a mistura de queijo sobre 

uma metade da omelete e cubra com 

a outra. Cozinhe até que o centro es-

teja firme, por cerca de 1 a 2 minutos 

mais. Sirva imediatamente.

ProPontos / porção: 4

Porções: 1

Tempo de prepraro:16 min.

Dificuldade: baixa

1 ovo

2 claras de ovo

1/8 de c.c. de sal

1 pitada de pimenta-do-reino preta, moída

6 tomates-cereja, cortado em 4 pedaços

2 C.S. de queijo minas frescal, zero gordura, 

esfarelado

1 C.S. de cebolinha fresca, picada

1 C.S. de endro fresco, picado

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
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OMELETE DE CLARAS COM
QUEIJO E TOMATE //

SG

SA

Confira o benefício da Clara de Ovo ao final do e-book.



Em um liquidificador, coloque todos 

os ingredientes e bata até ficar ho-

mogêneo. Cada porção equivale a 1 

xíc. de smoothie.

ProPontos / porção: 3

Porções: 4

Tempo de preparo: 5 min.

Dificuldade: baixa

MODO DE PREPARO

SMOOTHIE
MATINAL

|VIGILANTES DO PESO 11

1 banana média, descascada e cortada em 

três partes

1 pêssego grande, cortado ao meio, sem 

caroço e sem pele

1 xíc. de iogurte grego natural, zero gordura

½ xíc. de aveia em flocos

½ c.c. de essência de baunilha

1/8 de c.c. de canela moída

8 cubos de gelo

INGREDIENTES

SA
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Em uma frigideira pequena, sobre fogo 

médio, acrescente as nozes. Cozinhe, 

mexendo, até tostar, por cerca de 2 a 3 

minutos. Retire do fogo e reserve.

Em uma tigela grande, misture o 

azeite, o vinagre, a mostarda, o sal e a 

pimenta. Adicione a rúcula, a alface, as 

uvas e a maçã.

Em 4 pratos de salada, coloque 2 xíc. 

de salada em cada e por cima 1 C.S.  de 

nozes.

ProPontos / porção: 4

Porções: 4

Tempo de preparo: 18 min

Dificuldade: baixa

¼ de xíc. de nozes partidas

2 C.S. de azeite de oliva extra-virgem

1 ½ C.S. de vinagre de vinho tinto

¼ de c.c. de mostarda dijon

½ c.c. de sal

¼ de c.c. pimenta-do-reino moída

3 xíc. de rúcula

3 xíc. de alface romana picada

1 xíc. de uva roxa, sem sementes, cortada ao meio

1 maçã grande, sem sementes, em fatias

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
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SALADA DE FOLHAS VERDES 
COM FRUTAS E NOZES //

Dica: Essa salada também fica ótima com queijo 

azul esfarelado.

SG

SL

SA

Confira o benefício das Oleaginosas ao final do e-book.



Sobre 2 fatias de pão, distribua os in-

gredientes de forma igual na ordem 

acima. Finalize com outra fatia de pão.

ProPontos / porção: 6

Porções: 2

Tempo de preparo: 20 min.

Dificuldade: baixa

4 fatias de pão integral de centeio

1 C.S. de maionese light

2 folhas de alface lisa

1 tomate médio, em fatias

1 lata de atum em conserva de água

2 C.S. de milho em conserva

½ cebola-roxa em fatias

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
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SANDUÍCHE INTEGRAL
COM ATUM //

SL

SA

Confira o benefício do Atum ao final do e-book.



BENEFÍCIOS DOS
ALIMENTOS//



LEGUMINOSAS //
O grupo das leguminosas é constituído por feijões, 

lentilhas, ervilhas, sojas e grão-de-bico. São grãos de 

vagem, fontes de proteínas vegetais e de carboidra-

tos complexos (fibras), vitaminas do complexo B e 

minerais como ferro, zinco e cálcio. Por isso, esses 

alimentos devem estar presentes diariamente em 

uma alimentação saudável.

A grande quantidade de fibras nos grãos, tanto 

solúveis quanto insolúveis, auxilia na sensação de sa-

ciedade, no bom funcionamento do trato digestivo 

e na prevenção de doenças cardiovasculares, pois 

diminuem a absorção de gordura. Outro destaque é 

a quantidade de ferro. 

Mas lembre-se de quando consumido 

com uma fonte de vitamina C, o ferro 

proveniente de fontes vegetais se tor-

na mais disponível para a absorção no 

corpo.

Tanto feijões como lentilhas e ervilhas 

são bem versáteis na culinária. Podem 

ser adicionadas em pratos quentes 

como ensopados e sopas, em receitas 

frias como saladas, em snacks e pastas 

– como o homus, feito de grão-de-

bico – e até mesmo em receitas para 

bolos e biscoitos na forma de farinha.
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IOGURTE ZERO GORDURA //

Os iogurtes zero gordura, são excelentes fontes de 

proteína e cálcio. A proteína é importante para a ma-

nutenção da massa muscular e para a sensação de 

saciedade. O cálcio é um mineral essencial para a 

saúde óssea e quando combinado a alimentos ricos 

em proteínas e levemente ácidos, sua biodisponibil-

idade aumenta, ou seja, o corpo consegue absorver 

de forma mais eficaz esse mineral.

Por ser um derivado do leite, o iogurte é fonte de 

vitaminas como B2 e B12, importantes para o metab-

olismo de proteínas, carboidratos e gorduras e para o 

sistema nervoso e reprodução celular e de vitamina 

A, essencial para a saúde da pele e dos olhos.

Além disso, o iogurte é fonte de pro-

bióticos – microrganismos benéficos 

ao organismo – que garantem a saúde 

e bom funcionamento do sistema di-

gestivo.  

Para o uso culinário, os iogurtes desna-

tados são uma saudável alternativa 

para os cremes de leite e maionese em 

sanduíches e saladas. Bastante popu-

lares, os iogurtes gregos são drenados 

e, portanto, mais espessos, mais sabo-

rosos e com o benefício de serem mais 

ricos em proteínas.
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QUINOA //
A quinoa é uma planta cultivada por muitos anos pe-

los países andinos como Peru e Bolívia. É considerada 

um pseudo-cereal por possuir alguns nutrientes co-

mumente encontrados em cereais, como o arroz, 

mas seu plantio e cultivo se diferem dos mesmos. 

Ganhou destaque principalmente por ser um ali-

mento rico em proteínas de alto valor biológico – 

pois é possível encontrar aminoácidos essenciais na 

sua composição (aqueles que o corpo não é capaz 

de produzir e por isso precisamos ingerir através dos 

alimentos). Também é rico em fibras, sendo uma óti-

ma fonte de carboidratos para a alimentação pois 

favorecem a sensação de saciedade.

O pequeno grão, que pode ser encon-

trado na coloração vermelha ou ama-

rela, possui vitaminas do complexo B 

como B1 (Tiamina), B2 (riboflavina) e 

B9 (ácido fólico) indispensáveis para o 

bom funcionamento do sistema ner-

voso, metabolismo energético e sín-

tese de hormônios. Também encon-

tramos minerais como ferro, cálcio e 

zinco, o qual fortalece o sistema imu-

nológico.

Não possui glúten na sua composição 

e pode ser consumido na forma de 

salada, substituindo o arroz, com frutas 

ou até mesmo em sucos e vitaminas.
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CLARA DE OVO //
A clara do ovo é constituída aproximadamente de 

90% de água e 10% de proteínas. A principal proteí-

na encontrada na clara é a albumina, de alto valor 

biológico (com aminoácidos essenciais). A albumina 

é conhecida por agir na regeneração do tecido mus-

cular e no aumento do mesmo (hipertrofia), além de 

promover a saciedade por mais tempo.

Estudos também demonstram que a clara de ovo traz 

benefícios à pele e ao humor, por estimular a pro-

dução de colágeno e por conter triptofano, principal 

percussor de serotonina, substância do bem-estar.

As principais vitaminas presentes na 

clara de ovo são do complexo B, como 

a B2, relacionada com o metabolismo 

energético e minerais como selênio.

Hoje já é possível encontrar a clara 

de ovo em pó e pasteurizada, assim 

como o ovo, para os adeptos de seu 

consumo cru. Mas o ideal é sempre 

consumí-los cozidos.
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AVEIA //
A aveia é um cereal rico em fibras. Por isso é um alia-

do essencial no combate à obesidade e também no 

controle da glicemia pois as fibras ajudam a evitar a so-

brecarga de glicose, permitindo que ela seja absorvida 

de maneira lenta e gradual. Mas o grande destaque é o 

tipo de fibra presente em sua composição. As chama-

das beta-glucanas, que são fibras solúveis, possuem a 

capacidade de reduzir o colesterol.

Em sua composição, encontramos vitaminas do 

complexo B, fundamentais para o sistema nervoso e 

metabolismo energético e vitamina E e zinco, impor-

tantes antioxidantes.

Pode ser encontrada na forma de flo-

cos, farelo e farinha. Sendo o farelo a 

melhor opção para se aproveitar os 

benefícios das beta-glucanas.

Naturalmente, a aveia não possui 

glúten em sua composição, mas ao 

ser processada junto ao trigo, ocorre 

contaminação cruzada e por isso não 

é aconselhável seu consumo para uma 

pessoa com doença celíaca.
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CASTANHAS, NOZES E AMÊNDOAS //
As frutas oleaginosas são valorizadas por serem ricas 

em proteína, fibra, ômega-3 e outros nutrientes im-

portantes.  

As gorduras monoinsaturadas e o ômega-3 são 

benéficos ao sistema cardiovascular, pois con-

tribuem para o aumento da concentração de co-

lesterol HDL – fator de proteção das artérias – e di-

minuição do LDL. Eles também contribuem para o 

sistema nervoso e também como prevenção do Mal 

de Alzheimer.

As castanhas de forma geral possuem em sua com-

posição vitamina E e minerais como zinco e selênio, que 

são potentes antioxidantes. Eles combatem os radicais 

livres no corpo responsáveis pelo envelhecimento celular 

e por doenças como o câncer. Quan-

do consumidas com moderação, as 

castanhas, nozes e amêndoas são 

ingredientes deliciosos para uma re-

feição balanceada. Cruas e sem sal são 

as mais versáteis; guarde-as no freezer 

para mantê-las frescas e evitar o sabor 

rançoso.

Torradas têm mais sabor e são mais 

frequentemente utilizadas em receitas. 

Para torrá-las em casa, coloque-as em 

uma frigideira e leve ao fogo médio, 

sempre misturando, até sentir o aroma 

e observá-las douradas - por aproxi-

madamente 3 ou 4 minutos.
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ATUM //

O atum, como todos os peixes, é uma ótima fonte de 

proteína. E o que difere o atum de outros peixes co-

muns é a quantidade de gordura fonte de ômega-3.

Os ácidos graxos ômega-3 são gorduras essenciais 

benéficas ao sistema cardiovascular. Eles são po-

tentes anti-inflamatórios e auxiliam no aumento da 

concentração de colesterol HDL sanguíneo, princi-

pal fator de proteção contra formação de placas nas 

artérias, prevenindo quadros de infarto e de acidente 

vascular cerebral (AVC).

Dentre vitaminas e minerais, o atum é 

fonte de vitamina D e selênio, que atu-

am na saúde dos ossos e também nos 

sistemas imunológico e nervoso.

O atum enlatado mantém as carac-

terísticas do peixe fresco. Porém, os 

enlatados são adicionados de sódio 

e as vezes óleo para conserva. Ness-

es casos, procure sempre uma versão 

light, com baixo teor de sódio e se 

possível enlatado em água.
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É bem fácil esquecer algo na hora das compras. Mais 

fácil ainda é se desviar do que pretendia comprar, 

preferindo produtos nem um pouco nutritivos, não é?

Foi pensando nisso que criamos esta lista de compras, 

com todos os ingredientes que você vai usar nas receitas! 

Depois de experimentar todas elas, que tal descobrir ou-

tros pratos saudáveis no site do CUIDADOS PELA VIDA?

1 PACOTE DE FEIJÃO-BRANCO (500 g)

1 BANDEJA DE TOMATE-CEREJA (350 g)

2 CEBOLAS-ROXAS GRANDES 

1 MAÇO DE RÚCULA (200 g)

1 PACOTE DE QUEIJO PARMESÃO LIGHT (50 g)

6 POTES DE IOGURTE GREGO NATURAL ZERO

GORDURA (100 g CADA)

1 BANDEJA DE PEITO DE FRANGO SEM PELE

E SEM OSSO (500 g)

1 PACOTE DE PÃO PITA INTEGRAL (8-12 UNID.)

3 TOMATES MÉDIOS (375 g)

1 PEPINO PEQUENO

1 PACOTE DE QUINOA EM GRÃOS (250 g)

1 CENOURA MÉDIA

1 BANDEJA DE BRÓCOLIS (200 g)

1 LIMÃO-SICILIANO

1 CAIXA DE OVOS (6 UNID.)

1 EMBALAGEM DE QUEIJO MINAS FRESCAL,

ZERO GORDURA (100 g)

1 BANANA MÉDIA

1 PÊSSEGO GRANDE

1 PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS (200 g)

LISTA DE 
COMPRAS//

1 FRASCO DE ESSÊNCIA DE BAUNILHA

1 EMBALAGEM DE NOZES PARTIDAS (100 g)

1 MAÇO DE ALFACE ROMANA (200 g)

1 EMBALAGEM DE UVA-ROXA SEM

SEMENTES (250 g)

1 MAÇÃ GRANDE

1 PACOTE PEQUENO DE PÃO INTEGRAL

DE CENTEIO

1 PÉ DE ALFACE PEQUENO (200 g)

1 LATA DE ATUM EM CONSERVA DE ÁGUA (170 g)

1 LATA DE MILHO EM CONSERVA 

1 POTE PEQUENO DE MOSTARDA DIJON

1 POTE PEQUENO DE MAIONESE LIGHT

1 CABEÇA PEQUENA DE ALHO

1 LIMÃO

1 MAÇO DE COENTRO

1 MAÇO DE CEBOLINHA

1 RAMO DE ENDRO
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*Não contempla itens de despensa.



Você percebeu que, para manter hábitos mais 
saudáveis, não é preciso de muito trabalho. Além 
dessas receitas saborosas, nossa proposta é con-
tinuar criando e desenvolvendo ideias inovadoras, 
para que sua vida seja cada vez mais 
prática e cheia de qualidade!

Acesse o site do programa CUIDADOS 
PELA VIDA e acompanhe as diversas 
matérias e dicas para uma vida cheia de 
energia, bem-estar e disposição!

Acessando o site do Vigilantes do 
Peso, você encontra mais infor-
mações sobre reuniões, além de 
histórias de sucesso inspiradoras, 
para te auxiliarem a seguir firme 
na sua decisão por uma vida mais 
saudável!

Esperamos ouvir sua 
história de sucesso e 

inspiração muito
em breve!

CONCLUSÃO//

Confira mais em:
cuidadospelavida.com.br
vigilantesdopeso.com.br

O conteúdo deste e-book e a metodologia apresentada são de autoria do Programa Vigilantes 

do Peso, cedidos gratuitamente para o Programa Cuidados pela Vida. Este material é mera-

mente ilustrativo, destinado exclusivamente à usuários que navegam pelo site do Programa 

Cuidados pela Vida. Não é permitido o compartilhamento, reprodução total ou parcial deste 

material.  O Programa Cuidados Pela Vida reserva-se ao direito de alterar ou retirar o material 

do ar a qualquer momento, sem aviso prévio. O conteúdo apresentado não tem como obje-

tivo substituir as orientações médicas prescritas. Para manter-se em dia com seu tratamento, 

visite regularmente o seu médico. 


