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1 – Quais os Benefícios do 
Emagrecimento Saudável 

 

 

 

Para muitas pessoas, se preocupar em emagrecer pode parecer só uma 

questão de modismo, já que tanto se houve falar sobre esse assunto. 

Todos os dias, as pessoas são bombardeadas com dicas para perder peso, 

exercícios para reduzir as medidas, alimentos com poucas calorias, etc. 

Porém, esse assunto está, cada vez mais, vindo à tona, porque a 

obesidade é uma doença grave que, nos últimos anos, tem afetado 

milhares de pessoas em muitos países, inclusive, no Brasil. Mais do que 

uma questão de beleza, quem está muito acima do peso entra para o 

grupo de risco de uma série de outras doenças, como diabetes e 

problemas do coração. 

O quadro se agrava ainda mais quando o peso extra está concentrado na 

região abdominal, pois é onde estão os principais órgãos. Nesse caso, 
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existe a chamada gordura abdominal ou visceral que, a partir do 

momento que aparece ao redor dos órgãos vitais, prejudica o 

funcionamento deles. 

Claro que isso não é a realidade de quem apenas está com alguns 

quilinhos a mais. No entanto, mesmo nesse caso é importante estar 

atento à alimentação, uma vez que para estar muito acima do peso, 

primeiro, o indivíduo precisa estar somente com uns quilinhos a mais.  

Assim, quando se tem os cuidados necessários, logo que aparecem os 

primeiros sinais na balança, fica mais fácil de evitar uma futura 

obesidade. Além disso, estar em boa forma física significa mais saúde, 

sem contar que afeta diretamente a qualidade de vida.  

 

Quem precisa se alimentar de forma saudável 

E mais, quando se fala da importância da alimentação saudável, não se 

refere apenas a quem precisa perder 

peso, mas sim, a quem deseja manter o 

seu peso e mesmo nos casos em que o 

indivíduo deve ganhar peso. Ou seja, 

alimentos ricos em nutrientes fazem 

bem a todas as pessoas, independente 

de como está a sua relação com a 

balança. 

Além disso, diferente do que muitas 

pessoas podem pensar, até por conta 

do grande volume de informações que nem sempre são reais, é possível 

perder peso de forma saudável sem ter que tomar remédios ou gastar 

dinheiro com produtos que são vendidos como milagrosos.  

A indústria da dieta sempre lança uma nova solução, que promete a 

perda de muitos quilos em um curto espaço de tempo. A verdade é que 

somente com a alimentação adequada, exercícios físicos e hábitos 

saudáveis é possível chegar ao seu peso ideal.  
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Não raro, por causa dos hábitos que a sua família possui, é normal que 

você faça o mesmo, sem saber se é bom ou ruim. Por falta de 

conhecimento, portanto, é possível que você esteja cometendo erros 

alimentares sem nem mesmo saber.  

Para ajudar você a entender como é possível emagrecer de forma 

saudável, sem ter que gastar dinheiro com dietas malucas e produtos que 

se dizem milagrosos, confira todas as informações nesse guia completo. 

Ele reúne informações de como emagrecer com saúde e ter resultados 

permanentes. De quebra, descubra de uma vez por todas que não é 

preciso passar fome para perder peso. 

2 – É Possível Perder Peso Mesmo 
Comendo Bem? 
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Quando se fala em emagrecer, muitas pessoas logo imaginam que para 

isso acontecer é preciso fechar a boca, passar fome e ficar meses longe de 

todas as coisas que mais gosta de comer. No entanto, essa é uma ideia 

totalmente errada, mas sabemos que existem dietas que realmente 

dizem que é isso o que tem que ser feito. 

Com frequência, são divulgadas dietas malucas, extremamente 

restritivas, com alto déficit calórico, que prometem eliminar muitos 

quilos em poucos dias. Elas, em geral, são divulgadas por celebridades, 

que afirmam que as realizaram. A questão é que ao segui-las ao pé da 

letra (o que não é fácil), até é possível perder alguns quilos. 

Especialistas explicam que essa perda de peso refere-se, principalmente, 

a perda de líquidos do organismo, e não por conta da queima de calorias. 

De qualquer forma, assim que a dieta termina, os quilos perdidos voltam, 

porque ela não ensinou a comer direito, somente a comer menos. 

Assim, é normal que o peso volte ao que era antes, porque a pessoa 

simplesmente retoma os seus antigos hábitos. Nesses casos, também é 

comum que a pessoa emagreça alguns quilos nos primeiros dias da dieta 

e depois estagne, mesmo que permaneça comendo menos. Isso acontece 

por causa do próprio organismo, devido ao mecanismo de defesa que 

possuímos. 

 

Como se livrar do efeito platô e do efeito sanfona 

Quando uma pessoa começa a comer muito menos que o habitual, o seu 

corpo vai achar que ela está sem acesso a 

alimentos e, por isso, vai reduzir o seu 

metabolismo, para que menos energia 

seja gasta. Ele também vai armazenar 

calorias, para evitar que o indivíduo fique 

sem estoque de energia. 

Isso quer dizer que é como se o seu 

organismo não entendesse que você está de dieta, acha que está 
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comendo pouco porque não tem o que comer, então, aciona os seus 

mecanismos de segurança, para evitar que você padeça. Esse é o 

chamado efeito platô. Outro mecanismo comum do organismo é 

conhecido como efeito sanfona.  

Ele também é o resultado de inúmeras dietas restritivas, porque você 

emagrece com elas, mas logo depois ganha peso de novo. Além de 

frustração, porque parece que as dietas nunca dão certo, isso causa 

problemas estéticos, como as estrias, que é o resultado da pele esticar, 

devido ao ganho de peso, e tentar voltar ao normal, quando se emagrece. 

O efeito sanfona existe porque o organismo possui um tipo de memória 

de peso. Isso quer dizer que para você emagrecer e permanecer com o 

mesmo peso é preciso manter ele por bastante tempo. É como se o corpo 

tivesse uma resistência em mudar de peso, sendo que você deve forçá-lo 

a isso, o que é feito com uma dieta longa. 

Mas como dito, por não serem saudáveis, as dietas restritivas não devem 

se prolongar. Porém, não é preciso fazer uma dieta restritiva para 

emagrecer e manter o peso que você alcançou. Existe uma forma 

saudável e eficiente de fazer isso: Reeducação Alimentar.!!! 
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3 – Método de Emagrecimento 
Definitivo: Reeducação Alimentar 

 

 

A reeducação alimentar é mais do que uma dieta, porque não consiste em 

um cardápio que deve ser seguido com o único objetivo de emagrecer. É 

possível dizer que se trata de um estilo de vida e, por isso, não só pode 

como deve ser levado consigo para o resto da vida. Dessa forma, além de 

chegar ao peso ideal você poderá mantê-lo para sempre. 

Assim, o melhor é chamá-lo de método, uma vez que consiste em uma 

série de ensinamentos que ajudam as pessoas a aprender a como comer 

de forma adequada, ou seja, com alimentos saudáveis e de maneira 

equilibrada. Esse tipo de alimentação não deixa ninguém passar fome, 

porque ensina a como alimentar-se de modo que a saciedade seja 

prolongada. 

Quando são ingeridos os alimentos certos, a saciedade é maior, assim, a 

fome demora mais para aparecer. Com isso, também é eliminada a 
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ansiedade, um dos grandes aliados do ganho de peso, que pode até 

mesmo levar à compulsão alimentar e provocar diferentes problemas de 

saúde, com o agravante que o emagrecimento se torna muito mais difícil. 

Basicamente, a compulsão alimentar faz com que o indivíduo coma cada 

vez mais, perdendo o mecanismo do seu organismo que avisa que já está 

satisfeito. Esse quadro costuma estar associado a outros problemas 

emocionais, além da ansiedade, como depressão, estresse, etc.  

Todo mundo pode fazer a reeducação alimentar  

De qualquer forma, mesmo quando é 

preciso da ajuda de profissionais 

para tratar problemas emocionados 

associados ao ganho de peso, a 

reeducação alimentar se torna uma 

aliada. É comum que as pessoas, por 

estresse, tristeza e nervosismo 

comam mais, como um mecanismo 

de escape. Por isso, ambas as situações andam juntas. 

É importante dizer, ainda, que em casos de obesidade, é fundamental 

buscar ajuda médica. É possível até que o profissional indique a 

reeducação alimentar como um dos cuidados a se ter, porém, pode ser 

necessário ainda o uso de medicamentos prescritos pelo médico. 

Além disso, se o peso extra que você enfrenta está causando problemas 

de saúde, é de extrema importância que busque a ajuda de um 

especialista, além de ter os cuidados alimentares aqui descritos. Além 

disso, a reeducação alimentar é indicada a todas as pessoas, 

independente da sua idade e sexo. 

No entanto, gestantes, idosos, crianças e adolescentes possuem 

necessidades específicas, por isso, é sempre importante contar com o 

acompanhamento de um profissional especializado nessas etapas da 

vida. O mesmo serve a que têm restrições alimentares e precisam seguir 

dietas específicas. 
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Já para saber mais detalhes de como funciona a reeducação alimentar, 

aprenda a partir de agora como colocar esse método em prática de forma 

mais detalhada. 

 

3. 1 – Como Funciona a Reeducação 
Alimentar 

 

 

 

Por mais que reeducação alimentar pareça algo novo e diferente, a 

verdade é que se trata de um método muito mais simples do que se pode 

imaginar. Basicamente, ele consiste em comer de tudo, até mesmo 

aquele doce que você mais gosta desde que seja com moderação.  
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Ou seja, cautela é a palavra chave e, se você ingerir os alimentos com 

moderação, portanto, pode comer toda a variedade que existe. A isso 

estão incluídos os diferentes alimentos que pertencem aos grupos 

alimentares das proteínas, carboidratos e gorduras, que são necessários 

para o organismo. 

As fontes de proteína são essenciais por uma série de razões, inclusive, 

porque possuem a função de manter a saúde dos nossos músculos. Por 

isso, quem deseja aumentar a sua massa muscular costuma ingerir 

quantidades maiores desses nutrientes. No entanto, o melhor é sempre 

optar pelas fontes de proteínas magras. 

Nesse grupo entram os ovos, os laticínios e as carnes, não só a de frango 

e a de peixe, mas também a chamada carne vermelha, que pode e deve 

ser consumida, mas de preferência, os seus cortes magros. Além dessas 

fontes de proteína, existem as de origem vegetal, a exemplo das 

leguminosas, como os feijões, lentilha, ervilha, grão e bico e outras. 

Importância dos carboidratos e das gorduras para a alimentação 

Já os carboidratos possuem a função principal de fornecer energia para 

o organismo. É por essa razão que as 

pessoas que fazem dietas restritivas, 

com pouca ingestão de carboidratos, 

não raro, passam por efeitos 

colaterais como fraqueza, dor e 

cabeça, irritabilidade, tontura, entre 

outros.  

Os melhores carboidratos a serem 

ingeridos são os integrais, como as 

farinhas e o arroz, que passaram por menos processos industriais e que, 

por isso, são mais nutritivas. Isto é, quando um alimento é muito 

processado, como o arroz e as farinhas brancas, significa que eles 

perderam a maioria das suas fibras, restando apenas o miolo, que é 

basicamente amido. 

http://emagrecadeumavez.com/emagrecerdevez
http://emagrecadeumavez.com/
http://emagrecadeumavez.com/emagrecerdevez
http://emagrecadeumavez.com/emagrecerdevez
http://emagrecadeumavez.com/emagrecerdevez
http://emagrecadeumavez.com/emagrecerdevez
http://emagrecadeumavez.com/
http://emagrecadeumavez.com/
http://emagrecadeumavez.com/emagrecerdevez


    Quer Emagrecer De Vez? Saiba como: Código Emagrecer de Vez:  

                    Dicas de Saúde e Emagrecimento - Emagreça de Uma Vez: 

Clique aqui 

Embora o amido seja energia e, por isso, tem a sua importância, todos os 

demais nutrientes dos alimentos, como as fibras, vitaminas e minerais, 

foram perdidos no processo de industrialização.  

Também não se pode esquecer da importância das boas gorduras que, 

entre outras funções, são essenciais para o bom funcionamento dos 

hormônios, que colaboram com uma série de processos do organismo. As 

boas gorduras estão em muitos alimentos, como é o caso dos seguintes: 

 Peixes, inclusive, os gordos, como o salmão, o atum e a sardinha; 

 Azeite de oliva; 

 Abacate; 

 Sementes (linhaça, girassol, gergelim, etc); 

 Oleaginosas (castanhas, amêndoas, pistaches, nozes, amendoim, 

etc). 

Quando se fala em alimentos saudáveis, não se pode deixar de lado toda 

a variedade de vegetais que existe. As frutas, os legumes, as verduras e as 

raízes são fontes de fibras, as quais são indispensáveis para o bom 

funcionamento do intestino. 

Colaborando assim com o processo de evacuação, que também ajuda no 

processo de perda de peso. Os vegetais são ricos ainda em minerais e 

vitaminas, outros nutrientes de extrema importância para o corpo. 
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3. 2 – A Importância dos Hábitos na 
Reeducação Alimentar 

 

 

 

Como você pode ver a reeducação alimentar não limita os alimentos que 

podem ser ingeridos, pois todos eles foram citados anteriormente. No 

entanto, o que se indica é que sejam reduzidas ao máximo as quantidades 

de produtos industrializados, pois eles são menos naturais, por terem 

passado por diversos processos que reduzem a praticamente “zero” o seu 

teor nutricional. 

Diferente da ideia vendida pela indústria dos alimentos, os produtos 

industrializados, embutidos e processados não facilitam a vida, 

oferecendo praticidade ao dia a dia. Eles se resumem basicamente a 

produtos cheios de gorduras ruins e em quantidades exorbitantes de sal, 

açúcar e aditivos químicos. Tudo isso para que durem mais nas 

prateleiras. 
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Porém, iremos falar mais sobre isso adiante. Desse modo, além de uma 

alimentação variada, saudável e equilibrada, os hábitos cotidianos são 

fundamentais para que a reeducação alimentar seja colocada em prática. 

Ou seja, não adianta você ter acesso aos melhores alimentos se eles não 

forem consumidos de acordo com algumas orientações. 

Veja quais são os principais hábitos alimentares que fazem parte da 

reeducação alimentar e que são fundamentais para a perda de peso: 

 

 Comer a cada três horas:  Manter o organismo sempre bem 

alimentado é importante para manter o corpo 

funcionando, com o metabolismo acelerado, por conta da 

atividade permanente.  

 

Desse modo, você pode sempre fazer refeições menores que o usual, sem 

se preocupar em sentir fome, porque em seguida vai consumir mais 

alimentos.  

No entanto, se você não estiver com fome, não é uma obrigação comer 

exatamente a cada três horas. A ideia principal é não passar muitas horas 

sem comer nada, porque, se isso ocorrer, na hora de comer, as chances 

de exagerar são grandes. 

 

 

 Não pular refeições: Além das principais refeições do dia, como o 

café da manhã, o almoço e a janta, é importante fazer 

lanches nutritivos entre elas, sempre em porções 

reduzidas.  

 

É importante ainda evitar pular refeições, inclusive, o 

café da manhã, que pode e deve ser a refeição mais completa do seu dia, 

uma vez que você terá todo o resto do dia para queimar as calorias 

adquiridas. 
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 Mastigar bem os alimentos e comer devagar: O cérebro pode levar 

até 20 minutos para receber a informação que você 

começou a comer, por isso, quem ingere os alimentos 

muito rapidamente possui a tendência a comer mais do 

que deveria.  

 

Isso porque não dá tempo de o organismo receber a mensagem e sentir-

se satisfeito. A mastigação também ajuda nesse processo, funcionando 

como uma pré-mastigação, assim, se você mastigar bem os alimentos 

dará dado tempo para o seu cérebro receber a informação.  

Além disso, mastigando bem, o seu estômago vai ter menos trabalho para 

processar os alimentos, evitando uma indigestão. E mais, quando 

comemos devagar, saboreando bem a comida, a satisfação é maior, 

mesmo com uma quantidade menor de alimentos. 

  

 Comer alimentos leves ao menos quatro horas antes de deitar: Se 

você tiver uma refeição pesada muito próxima da hora 

de dormir, o seu organismo ainda estará digerindo os 

alimentos, prejudicando o sono e a própria digestão. 

 

Assim, os alimentos leves são muito bem-vindos, pois 

são mais rapidamente digeridos e também costumam 

possuir menos calorias. Ou seja, como você vai dormir, precisa de menos 

energia, em outras palavras, de menos calorias. 

 

 Comer apenas o suficiente: A gula é um hábito muito comum das 

pessoas, porém, extremamente maléfico para quem 

deseja perder peso. Por mais que você queira comer só 

mais um pouquinho, mesmo depois de estar satisfeito, 

quando isso é feito todos os dias, o pouquinho vira 

muito.  
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E cada vez você vai querer mais, levando a um consumo muito maior de 

alimentos do que o seu corpo precisa. 

 

 Comer conforme as suas necessidades nutricionais: Cada pessoa 

necessita de uma quantidade específica de calorias por 

dia, desse modo, você não deve comparar o quanto 

come com outras pessoas, ainda mais se possuem 

características físicas diferentes das suas e se 

desempenham outras tarefas. 

 

Um nutricionista pode ajudar você a saber qual a sua necessidade 

calórica diária. Mas de forma geral, quem pratica mais atividades físicas 

por dia pode comer mais, embora idade, sexo e desempenho físico sejam 

outros fatores que influenciam.   

 

Agora, confira quais são os demais hábitos que devem ser cultivados no 

seu dia a dia para usufruir de todos os benefícios da reeducação 

alimentar:  

 

 Dormir em torno de oito horas todos os dias: Dormir bem é uma 

necessidade que o corpo tem para desempenhar as 

suas atividades de forma adequada. Por isso, é preciso 

dormir em média oito horas por dia e com qualidade, o 

que significa um sono contínuo, tranquilo e em um 

ambiente escuro e silencioso. 

 

Além disso, quando se dorme o corpo desempenha funções específicas, 

inclusive, em relação aos hormônios. Dessa forma, ao não ter um sono 

adequado, o seu corpo vai estar em desequilíbrio, prejudicando a perda 

de peso, mesmo que você esteja seguindo as demais orientações. 
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 Separar um tempo para atividades prazerosas: Ter um momento 

do dia para si mesmo, fazendo algo que goste e sinta 

prazer é fundamental para a saúde da mente, o que 

também reflete no emagrecimento.  

 

Como já foi dito, problemas emocionais, como 

ansiedade e depressão levam à compulsão alimentar e, por 

consequência, ao ganho e peso desenfreado. Mas ao separar um 

tempinho para ter um hobby é possível evitar esses quadros. 

 

 Fazer uma atividade física: Por mais que existam pessoas que não 

conseguem gostar de se exercitar, a verdade é que as 

atividades físicas são de extrema importância, não 

apenas para emagrecer, como também para manter a 

boa saúde do corpo e da mente. Mas se você não gosta 

de ir à academia, não precisa.  

 

É possível fazer exercícios em casa, como pular corda, ginástica e outros, 

que são muito eficientes. O mesmo serve para caminhar e correr na rua, 

bem como andar de bicicleta.  

 

Esportes coletivos e aulas de dança também contam como exercícios, 

porque movimentam o corpo e queimam calorias. O importante é deixar 

o sedentarismo de lado, sem contar que ao fazer uma atividade física 

você ganha muita disposição. 
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3. 3 – Benefícios dos Exercícios Para a 
Perda de Peso 

 

 

 

Embora a alimentação tenha maior importância na hora de emagrecer do 

que os exercícios físicos, eles possuem uma grande importância, como já 

foi dito, não só para a perda de peso, como também para a saúde e o bem 

estar. Além disso, as atividades físicas potencializam a queima de 

calorias, e ao praticá-las, é possível reduzir medidas mais rapidamente. 

Já quem tem maior dificuldade de evitar a gula e as guloseimas vai 

encontrar nos exercícios um grande aliado. Mesmo que não seja assim tão 

simples, é possível dizer que para emagrecer é preciso queimar mais 

calorias do que as ingeridas por dia. Claro que a qualidade dos alimentos 

também é relevante. 

De qualquer forma, se você se exercitar pode comer um pouco mais, 

sendo que se você exagerar, mesmo que se exercite bastante, pode não 

adiantar. Mais uma vez, a palavra chave da reeducação alimentar é 
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moderação. Porém, se um dia você comer mais do que deveria, mas 

mantiver uma atividade física periodicamente pode sentir menos culpa. 

Além disso, existe uma grande variedade de atividades que você pode 

fazer, muitas delas já citadas anteriormente. O importante é escolher 

uma que goste, só assim vai surtir os efeitos desejados, pois não adianta 

praticar um exercício desejando que ele logo termine.  

Quem prefere se exercitar em casa, por exemplo, pode adquirir um 

tatame, bola de pilates, halteres e outros acessórios que ajudem na 

atividade. Para a ginástica não precisa de muito espaço, podendo investir 

principalmente nos movimentos localizados.  

Para ajudar na perda de peso, inclusive, na eliminação dos quilinhos a 

mais da cintura, os exercícios mais eficientes são os seguintes: 

 

 Abdominais 

 Agachamentos  

 Pontes 

 Pranchas 

  

Além desses exercícios que, assim como a musculação são de força e 

resistência, uma dica é intercalá-los com as atividades físicas aeróbicas, 

entre elas: 

 Correr 

 Pular corda 

 Caminhar 

 Andar de bicicleta  

 Dançar 

 Subir e descer degraus 

Eles ajudam a queimar calorias, principalmente, mas aumentam ainda a 

capacidade respiratória, que faz bem para os pulmões e o coração.  
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Já quando for para a rua se exercitar, não se esqueça de estar bem 

protegido do sol, com óculos escuros, boné e protetor solar.  

Também é necessário vestir roupas confortáveis, calçar tênis apropriado 

e estar bem hidratado. E mesmo quem não tem tempo para isso não tem 

desculpa. Existem formas alternativas de se exercitar, como limpar a 

casa, ir ao trabalho a pé, bem como fazer compras e demais atividades 

sem o uso de transporte.  

Outras dicas são subir as escadas ao invés de pegar o elevador e sempre 

que possível dar pequenas corridas. No entanto, qualquer atividade, 

depois de repetida por muito tempo, com a mesma intensidade, perde o 

seu efeito.  

Por isso, é necessário estar aumentando a intensidade dos exercícios de 

forma gradativa, mas sempre tendo o cuidado de respeitar os limites do 

seu corpo. 
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3. 4 – Dicas Para não Deixar os Doces de 
Lado e Emagrecer 

 

A mesa brasileira é conhecida pela sua riqueza de alimentos, inclusive, 

frutas, pois é um país tropical que oferece as mais variadas opções. Desse 

modo, é possível ter acesso a diferentes frutas e não enjoar, optando por 

sabores diferentes todos os dias. No entanto, o mais recomendado é que 

sejam consumidas as frutas da época e da sua região. 

Além de fortalecer o mercado local, ter essa atitude reflete na sua saúde. 

Ou seja, as frutas da época recebem menos agrotóxicos, por isso, são 

mais saudáveis, sem contar que também são mais acessíveis para o 

bolso. As frutas também são grandes aliadas de quem deseja emagrecer 

e sente vontade de comer algo doce. 

Embora você não precise cortar do seu cardápio os doces de maneira 

drástica, ao mesmo tempo, é importante evitá-los sempre que possível, e 
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as frutas entram nessa hora, inclusive, as maduras, que são mais doces e 

deliciosas. Com esses alimentos é possível ainda fazer doces e sucos.  

No entanto, mais uma vez, é preciso moderar na quantia de receitas 

doces que você vai ingerir. Quanto aos sucos, são opções saudáveis e 

refrescantes, sendo muito melhores de beber do que refrigerantes, sucos 

em pó e em caixinha, águas com sabor, energéticos, bebidas esportivas e 

outras, porém, também é indicado não exagerar. 

A questão é que não há nada mais nutritivo do que a fruta inteira, pois 

dessa forma ela possui um teor de nutrientes maior, inclusive, de fibras, 

além de vitaminas e minerais. Além disso, a fruta é mastigada e o suco 

não, lembrando que a mastigação é um mecanismo importante. Ele não 

só ajuda na digestão como emite sinais para o cérebro que o corpo está 

sendo alimentado. 

Ou seja, as calorias encontradas nas bebidas, para o corpo, são 

desprezadas, porque não existe a mastigação e, assim, é como se você 

não tivesse ingerindo alimentos. E mais, o suco possui mais calorias que 

uma unidade da fruta. Isso porque ele é feito com mais de uma fruta ou 

com frutas inteiras, as quais você comeria apenas duas fatias. 

Como evitar a resistência à insulina 

Mesmo que as frutas sejam extremamente saudáveis, nem mesmo elas 

podem ser consumidas com exagero, 

porque são ricas em frutose, um tipo 

de açúcar, sendo que se você comer 

muitas frutas de uma vez, o efeito vai 

ser parecido com o de comer um 

doce.  

Ou seja, todo o açúcar vai para a 

corrente sanguínea e o corpo terá que 

liberar mais insulina para manter o 

nível de glicose equilibrado. Quando 

esse procedimento é feito com muita frequência, a insulina começa a 
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perder o seu efeito e, cada vez mais, é preciso de mais insulina para a 

mesma quantia de açúcar no sangue.  

Isso é o que se chama de resistência à insulina, que pode levar à diabetes. 

No entanto, cinco porções de frutas são seguras de comer por dia, e até 

mesmo indicado por especialistas, o que se refere a uma unidade quando 

são frutas pequenas (laranja, maçã, etc) e uma fatia se a fruta é melão ou 

melancia.  

Na mesma linha de pensamento, outra dica é não comer doces em jejum, 

sendo o melhor momento para consumi-los depois do almoço, na 

sobremesa. A explicação é a seguinte: se o seu estômago estiver vazio e 

você comer um doce, os níveis de glicose no seu sangue vão aumentar 

rapidamente, o que é maléfico ao organismo.  

Mas enquanto você está almoçando e ingerindo alimentos saudáveis, 

pequenas doses de insulina são jogadas na corrente sanguínea, assim, ao 

comer o doce o impacto é menor. Além disso, esse processo não acontece 

só com os doces, mas também com os carboidratos simples, como as 

farinhas e arroz integral.  

Esses alimentos possuem maior índice glicêmico, isto é, depois de serem 

ingeridos, exigem do organismo maior produção de insulina. Por isso, o 

melhor é optar pelos alimentos com menor índice glicêmico. Embora esse 

seja um cuidado que, principalmente, os diabéticos devem ter, as 

pessoas que estão atentas a isso correm menor risco de adquirirem a 

doença.  

Por fim, como já foi dito, é possível comer doces ao fazer a reeducação 

alimentar, sendo que o melhor é optar pelos caseiros, menos 

industrializados. Algumas dicas são os bolos caseiros sem recheio, 

bolachas e biscoitos integrais, as sobremesas caseiras como pudim, arroz 

de leite, além de gelatina e chocolate meio amargo.  

Além disso, outro aliado das sobremesas e lanches são os laticínios. O 

melhor é sempre optar pelos naturais sem sabor, já que para dar cor e 

sabor a eles não são usadas apenas polpas das frutas, mas, 
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principalmente, aromatizantes e corantes. E quem deseja emagrecer 

pode preferir as versões semidesnatadas.  

Mas é importante lembrar que, para quem não possui restrições 

alimentares, a gordura do leite é muito saudável. Assim, você não precisa 

sempre optar pelas versões desnatadas dos laticínios, podendo intercalá-

las com as semidesnatadas. 

Os iogurtes naturais você também pode comer com frutas, granola e 

adicionar uma pitada de canela. Esta última, um alimento termogênico 

que ajuda a queimar as calorias, porque acelera o metabolismo do 

organismo. 

4 – Cuidados Com a Alimentação Para 
Evitar o Ganho de Peso 
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A ideia geral do método de reeducação alimentar é que a pessoa, como o 

próprio nome diz, reeduque a sua alimentação. Esse aprendizado deve 

ser levado para o resto da vida, por isso, não é preciso fazer uma dieta 

radical, o melhor é mudar os hábitos aos poucos.  

Isso porque se o processo for feito de modo gradativo fica mais fácil para 

o organismo se adaptar às mudanças. Isto é, um dos grandes problemas 

das dietas malucas e restritivas é que elas exigem que o corpo, do dia para 

a noite, se acostume com uma alimentação bastante limitada e com uma 

quantia muito menor de alimentos.  

Essa mudança não é fácil seguir, você não emagrece e desiste da dieta, 

frustrando-se e prejudicando ainda mais as suas chances de chegar ao 

peso ideal. A reeducação alimentar, por sua vez, não conta com regras 

rígidas e as pessoas que aderem a ela podem seguir o método na 

velocidade que for melhor. 

Quanto antes o corpo de adaptar as mudanças, melhor, pois fazem muito 

bem ao organismo, mas não existe pressão. Nesse momento de 

adaptação, uma dica é fazer as substituições. Isso significa que, aos 

poucos, você substitui as versões menos saudáveis dos alimentos pelas 

mais. Alguns exemplos são os seguintes: 

 Substituir o arroz branco pelo integral; 

 Substituir as farinhas brancas pelas integrais; 

 Substituir o açúcar branco pelo mascavo; 

 Substituir os temperos industrializados pelas ervas; 

 Substituir o óleo de soja pelo óleo de arroz; 

 Substituir o sal na salada pelo azeite de oliva; 

 Substituir os doces pelas frutas; 

 Substituir os salgadinhos e petiscos industrializados pelos 

amendoins, nozes, castanhas e outras oleaginosas;  

 Substituir os cereais matinais industrializados pela granola. 
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Como tornar os resultados duradouros 

Quando a adaptação para a reeducação alimentar é feita de modo 

adequado, se torna muito mais 

simples seguir os seus preceitos de 

maneira ininterrupta. Isso significa 

que, mesmo depois de emagrecer e 

chegar ao peso que você definiu 

como meta, não só pode como deve 

continuar cuidando da sua 

alimentação. 

No entanto, será muito fácil, porque 

o seu organismo já estará acostumado aos alimentos saudáveis e, por ter 

se livrado da compulsão alimentar, não terá mais aquela necessidade 

imensa de comer muito a todo o instante. Ao chegar nessa fase, você não 

estará mais pensando em comida a todo o instante. 

Além disso, optar pelos alimentos mais saudáveis vai ser uma atitude 

automática, porque já terá se tornando um hábito. E mais, com menores 

quantidades de alimentos o seu corpo estará satisfeito e a gula nunca 

mais atormentará as suas refeições.  
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4. 1 – Quais Alimentos Evitar Para Não 
Ganhar Peso de Novo 

 

 

A indústria de alimentos cresceu de forma exponencial nos últimos anos, 

vendendo a ideia que os seus produtos são imprescindíveis para a vida 

moderna. Eles até podem oferecer certa praticidade ao dia a dia, pois 

conta com alimentos mais rápidos de preparar, mas a que custo? 

Para duraram tanto tempo nas prateleiras, os produtos industrializados 

possuem imensas quantidades de açúcar, sal, gorduras ruins, como a 

trans ou hidrogenada, e aditivos químicos, como conservantes, 

aromatizantes, corantes e muitos outros, que fazem com que 

mantenham a mesma aparência e consistência por longos períodos de 

tempo. 

Para quem já está acostumado a ter todos os dias em suas refeições 

comidas pré-prontas, congeladas, embutidos e outros, pode parecer 

difícil viver sem elas. Mas aos poucos é possível voltar a ter uma refeição 

mais saudável e natural, até porque esses produtos começaram a 

aparecer nos supermercados de forma tão efetiva somente nos últimos 

anos. 
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Confira mais exemplos de alimentos que devem ser reduzidos ao máximo 

do seu dia a dia: 

 Bolachas recheadas 

 Chocolates 

 Balas e chicletes 

 Misturas prontas de bolo 

 Molhos prontos 

 Sorvetes 

 Salgadinhos 

 Petiscos congelados para assar ou fritas. 

Mesmo as bolachas mais caseiras, do tipo amanteigada, devem ser 

consumidas com moderação, embora algumas delas sejam melhores do 

que as industrializadas. Outro cuidado é com as bolachas do tipo água e 

sal ou cracker, que não raro são vendidas como ótimas opções para quem 

deseja emagrecer. 

Em geral, elas são basicamente feitas de carboidrato simples, sem muito 

valor nutricional e, por isso, não devem ser consideradas alimentos 

imprescindíveis para a perda de peso. O mesmo pode ser dito das barras 

de cereais industrializadas que, embora tenham cereais e frutas secas, 

também possuem alta quantidade de açúcar. 

Como escolher os melhores alimentos 

Mas afinal, como saber o que comer? Nessa hora, um dos principais 

aliados que temos são os rótulos 

das embalagens, onde aparecem 

os ingredientes de cada alimento. 

É importante entender que o 

primeiro da lista é aquele que está 

em maior quantidade no produto, 

o segundo é o que está em 

segundo lugar em quantidade e 

assim por diante. 
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Outra dica é evitar aqueles produtos que possuam uma lista imensa de 

ingredientes que você não sabe o que significam. Na sua maioria, eles são 

os aditivos químicos, sem valor nutricional nenhum.  

A tabela nutricional presente nos rótulos também deve ser conferida, pois 

é ali que você vai saber a quantidade de sal que o produto tem, 

lembrando que, embora em doses apropriadas esse seja um mineral 

essencial ao organismo, o seu excesso causa usa série de doenças. O 

mesmo funciona com as gorduras. 

Nem todas elas são ruins, existem boas gorduras, sendo que as mais 

prejudiciais para o organismo são as trans ou hidrogenadas. Elas são 

usadas em uma enorme variedade de produtos industrializados, sendo 

produzidas a partir de alguns óleos vegetais, como o de soja e o de 

girassol.  

Hidrogenada quer dizer que nesses óleos são injetados hidrogênio, 

tornando o óleo um tipo de pasta, que é adicionada aos produtos para 

oferecer uma melhor consistência e textura. Porém, por ser algo artificial, 

ou seja, não é encontrada na natureza, é bastante maléfica ao organismo. 

Se ela for ingerida só de vez em quando não vai chegar a causar uma 

doença, mas a questão é que muitos produtos industrializados possuem 

as gorduras hidrogenadas. E quem sempre ingere esses produtos acaba 

as consumindo com muita frequência, aí sim, o risco de doenças, como 

cardíacas, colesterol alto e outras, se torna uma realidade. 
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4. 2 – Que Bebidas Não Ajudam a 
Emagrecer  

 

 

Sem sombra de dúvidas, a água é a melhor bebida que pode ser tomada, 

não só por quem deseja perder peso, mas também manter a qualidade de 

vida e o bem estar. O ponto é que o nosso corpo possui uma grande 

porcentagem de água e quando não consumimos o suficiente, as funções 

do organismo ficam prejudicadas. 

Por isso, a recomendação é ingerir, em média, dois litros de água todos 

os dias, sendo que essa necessidade pode variar de pessoa para pessoa, 

conforme o seu peso, atividades que desempenha e outros fatores. Como 

já foi dito, os sucos, mesmo os naturais, devem ser bebidos com 

moderação e os chás, como a água, sempre são bem vindos. 

No entanto, nem mesmo os chás substituem a água, sendo que a melhor 

forma de ingeri-los é sem açúcar. Quanto ao café, com moderação, 

também pode ser consumido, a não ser por gestantes e mulheres que 

estejam amamentando, porque a cafeína prejudica o bebê, desse modo, 
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chás com cafeína devem ser evitados, a exemplo do chá preto, chá verde, 

chá branco e o chá mate. 

Além dessas bebidas, existem muitas outras, principalmente, as 

industrializadas que devem ser evitadas, pois não oferecem nenhum 

benefício nutricional, são elas: 

 

 Refrigerantes; 

 Sucos em pó; 

 Águas com sabor;    

 Sucos de caixinha. 

 

 

Mesmo os chás gelados industrializados, energéticos e bebidas 

esportivas devem ser ingeridos com muita parcimônia, mesmo pelos 

grupos de pessoas a quem esses produtos são indicados. Por mais que 

possa haver benefícios, eles também possuem aditivos químicos que em 

excesso podem levar a problemas de saúde. 
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4.3 – Que Hábitos Podem Prejudicar o 
Emagrecimento 

 

 

 

Assim como existem os bons hábitos que ajudam a emagrecer também 

há muitas atitudes que fazem o caminho inverso. É normal que por falta 

de conhecimento as pessoas reproduzam hábitos de seus familiares e 

amigos, que não são os mais adequados, mas sem saber.  

Um ponto importante quando se fala em alimentação e emagrecimento 

é a forma como as comidas são feitas. Muitas pessoas exageram em 

alguns ingredientes que nem seriam necessários, como é o caso dos 

óleos, seja de girassol, soja, milho, algodão, canola, entre outros. 

A gordura que esses óleos possuem não é a mais benéfica para o 

organismo, diferente, por exemplo, do azeite de oliva e do óleo de coco, 

que são muito vantajosos para o organismo. No entanto, eles estão muito 
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presentes no dia a dia das pessoas, embora não seja necessariamente 

preciso que você se livre completamente deles. 

O problema é que, como já foi dito, sobre a gordura hidrogenada, eles 

estão presentes na grande maioria dos produtos industriados, assim, são 

consumidos em excesso. Quem usa em demasia os óleos na cozinha, 

então, ingere-os ainda mais.  

Uma dica, portanto, é diminuir a quantidade ao preparar as refeições. Em 

muitos casos, nem é preciso usar, como no cozimento de massas e do 

arroz. Para muitos brasileiros, é normal usar o óleo nessa hora, mas é 

desnecessário. 

Cuidados no preparo dos alimentos  

O sal, mais uma vez, deve ser usado com muito cuidado, porque é fácil 

ultrapassar a quantidade indicada 

por pessoa ao dia, já que é outro 

produto que está presente em 

muitos alimentos, sejam eles 

industrializados ou não. 

Para reduzir o sal das refeições, é 

melhor, inclusive, eliminar os 

temperos industrializados, como 

os comercializados em tabletes 

que, basicamente, são fabricados com sal e aditivos químicos. Os queijos 

são outros alimentos muito presentes na mesa do brasileiro, sendo 

saudáveis, mas de preferência, é indicado optar pelos queijos magros e 

não industrializados.  

O mesmo funciona com as carnes vermelhas, alimentos saudáveis, mas 

que são ainda melhores quando magros. Nesse caso, a dica é escolher 

sempre pelos cortes magros, a exemplo do patinho, acém, cupim, 

músculo, maminha, lagarto, coxão mole, coxão duro, entre outros. 
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4. 4 – Dicas Para Ficar de Bem Com a 
Vida e Com a Balança 

 

 

Quando você começa a enxergar a alimentação como um aliado da sua 

perda de peso e não mais como um inimigo, é possível emagrecer com 

saúde sem sacrifícios e com muito sabor e prazer.  

Já que a ideia da reeducação alimentar é incluir no seu dia a dia a maior 

variedade de alimentos possível, abrangendo todos os grupos 

alimentares, nada melhor que usar essa ocasião para descobrir novos 

sabores. Também é possível buscar receitas diferentes do comum, de 

outros estados brasileiros e mesmo de outros países. 

É necessário ainda ter em mente que os resultados desse método de 

perda de peso aparecem aos poucos, podendo levar mais tempo para 

serem perdidos do que outras dietas. Porém, esses resultados serão 

duradouros e, por isso, vale a pena apostar na reeducação alimentar. 
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Além disso, ao atingir os objetivos propostos, vai deixar você de bem com 

a balança e proporcionar qualidade de vida e bem-estar. Isso porque com 

a reeducação alimentar é possível fortalecer o sistema imunológico, 

evitando o surgimento de doenças, desde pequenos resfriados a 

problemas mais sérios. 

E mais, com o peso que você sempre quis ter e conseguindo mantê-lo, a 

sua autoestima fica em alta, a ansiedade e o estresse vão embora e você 

vai sentir uma satisfação maior em viver. Sem contar que a sua disposição 

será maior também, o que vai estimular a busca por atividades 

prazerosas que evitam a ansiedade e o ganho de peso. 

Viu como funciona? É um círculo que se completa e se reproduz, apenas 

com muitos benefícios para o seu organismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso desejo é ajudar você a perder peso de forma mais eficiente, com 

todos esses ensinamentos e muito mais, se ainda restam dúvidas 

descubra como funciona o Código Emagrecer de Vez, um programa que 

reúne mais de 200.000 pessoas que, assim como você, também desejam 

chegar ao peso ideal comendo com qualidade e sem sofrimento. Clique 

aqui (Assista a uma Aula Gratuita) e saiba mais sobre o método. 
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O Que Você Vai Ver Nesta Aula 

O objetivo da aula é muito simples (e ambicioso), é ser um divisor de 

águas na vida de quem já tentou absolutamente tudo para emagrecer e 

ainda não achou uma solução permanente. Você vai ver: 

 A exata estratégia de 3 fases cientificamente comprovada e já aprovada 

por alguns milhares de pessoas para emagrecer de vez, naturalmente, 

com saúde e para sempre. 

 Quais são exatamente os alimentos que aceleram o emagrecimento e 

quais que freiam ele completamente. 

 Qual a causa número 1 do ganho de peso e porque ninguém irá 

emagrecer de vez sem corrigi-la, não importa o que fizer. 

 Porque o que 95% de todos que tentam emagrecer nunca irá funcionar 

(e irá tornar quase impossível o emagrecimento) 

 Receitinha relâmpago de apenas 2 minutos pra começar com o pé 

direito substituindo um dos maiores vilões do emagrecimento. 

 Um poderoso desafio de 30 dias que já mudou a vida de mais de 6000 

pessoas e muda mais diariamente. 

 Um brinde gratuito para você baixar. 

 

Assista a Aula aqui  Emagrecer de Vez:  

 

 

 

 

 

 

Clique aqui: 
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