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Há quanto tempo tentas chegar aquele peso que gostas? Já fizeste 
várias tentativas e não conseguiste? Já chegaste ao peso mas durou 
pouco tempo? Possivelmente não seguiste o caminho certo… 
Quando decidimos perder peso procuramos e seguimos dicas e 
recomendações que pesquisamos, falamos com amigos que 
decidiram seguir o mesmo rumo, tentamos dietas que prometem 
resultados extraordinários, no entanto, os resultados idealizados 
nem sempre aparecem ou caso notemos algumas diferenças 
positivas rapidamente regressamos ao ponto de partida e ao peso 
inicial. Porquê? 
A resposta é simples, INDIVIDUALIDADE. Todos somos diferentes do 
ponto de vista genético e isso é um dos fatores que determina 
como somos fisicamente. Quando o objetivo é perder peso 
tendemos erradamente a seguir conselhos gerais, dicas milagrosas 
que por vezes nos levam ao desespero e a desistir do objetivo inicial. 
Para que a perda de peso não seja uma miragem mas sim um 
objetivo perfeitamente alcançável apresentamos os 6 maiores erros 
usualmente cometidos por quem ambiciona perder peso.
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PASSAR FOME
Quer perder peso, rápido, e para isso deixou de comer 
substancialmente a quantidade que comia em cada refeição, ouviu 
dizer que começar o dia com uma peça de fruta traz resultados 
imediatos, passou a comer uma salada acompanhada de um bifinho 
grelhado ao almoço e sopa e fruta ao jantar, no meio da manhã optou 
por uma peça de fruta (maça porque é a maior aliada na perda de 
peso), isto quando tem tempo e/ou se lembra, sente fome ao longo 
do dia e não se sente saciado no final de cada refeição mas o 
sacrifício é essencial para perder peso. TOTALMENTE ERRADO!!
De facto, a perda de peso envolve uma mudança de hábitos 
alimentares que pode incluir uma redução na quantidade de comida 
ingerida em cada refeição, a eliminação de certos alimentos 
consumidos diariamente, uma restruturação no número e tipo de 
refeições ao longo do dia, no entanto, a ausência de fome é uma das 
principais preocupações durante um programa de perda de peso.
Todos os dias temos de satisfazer as nossas necessidades nutricionais. 
Estas necessidades são dependentes de quatro fatores: o 
metabolismo basal, a atividade física, a termogénese induzida pelos 
alimentos e fatores ambientais. Quando deixamos de comer 
significativamente ao ponto de sentirmos fome estamos a influenciar 
o nosso metabolismo basal contribuindo para a sua redução, o 
vulgarmente chamado metabolismo lento. Além deste motivo, 
quando passamos fome durante o dia existe uma maior probabilidade 
de ao fim de algum tempo escolher alimentos ricos em açúcares 
refinados e gorduras, como produtos de pastelaria, bolachas, 
fast-food, levando ao retrocesso dos valores atingidos até então ou à 
não evolução da perda de peso. É essencial sentirmo-nos saciados 
após cada refeição e não fazer intervalos menores que 2 horas entre 
refeições (caso aconteça algo não está regulado). Fazer refeições 
regulares e optar por alimentos que ajudem a tornar o metabolismo 
basal mais ativo escolhendo alimentos que pelas suas características 
podem ter uma função num determinado processo biológico, os 
chamados alimentos funcionais, são boas estratégias que contribuem 
para uma perda de peso com sucesso.
Jejum não é passar fome, e este sim é importante num processo de 
perda de peso. Falemos de Jejum num próximo e-book.
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DEIXAR DE COMER 
TODO O TIPO DE GORDURAS
As gorduras são um dos macronutrientes que devem estar presentes na nossa 
alimentação diária. Estes nutrientes são descritos em rótulos alimentares como ácidos 
gordos saturados, ácidos gordos monoinsaturados, ácidos gordos polinsaturados, ácidos 
gordos trans e esteroides (colesterol). De fato, alguns tipos de gorduras sobretudo o tipo 
trans, presente normalmente em produtos industrializados, devem ser evitadas quando o 
objectivo é perder peso, no entanto algumas gorduras saturadas, as gorduras 
monoinsaturadas e polinsaturadas devem fazer parte da alimentação diária.
Mas, porque as gorduras são importantes na perda de peso? As gorduras têm como 
função fornecer energia e manter a integridade estrutural de alguns sistemas devendo 
representar uma percentagem importante da nossa alimentação diária. Sem elas o nosso 
sistema imunitário pode ficar mais sensível, a estrutura do nosso colesterol sanguíneo 
pode tornar-se mais perigoso (aumento de LDL e VLDL), a massa gorda do organismo 
pode manter-se sempre elevada. Perder peso é diferente de emagrecer e o que 
procuramos é emagrecer, reduzir a massa gorda acumulada, por isso consumir 
oleaginosas como (nozes, amêndoas, avelãs), cocô, abacate, azeite extra virgem são 
alguns exemplos de gorduras a incluir num programa de perda de peso.
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ESCOLHER PRODUTOS 
LIGHT, DIET E ZERO

As variantes light e diet de produtos considerados altamente danosos para o equilíbrio 
biológico do nosso corpo foram criados com o objetivo de levar cada um de nós a 
continuar a consumir o mesmo produto mas com um grau de sentimento de culpa 
muito mais reduzido.
 Os produtos light são aqueles que têm pelo menos uma redução de 25% de algum 
nutriente em comparação com o produto original. Os produtos diet são produtos 
produzidos industrialmente que apresentam ausência de determinado nutriente ou 
nutrientes. Quando temos como objetivo a perda de peso frequentemente escolhemos 
este tipo de produtos com a ideia que como possuem estas conotações serão 
verdadeiramente mais vantajosos que os seus semelhantes originais. A realidade é que a 
grande maioria destes produtos é tão ou mais nocivo que o seu semelhante original. Por 
exemplo, no caso de produtos diet em que existe uma ausência total de hidratos de 
carbono frequentemente estes nutrientes são substituídos por adoçantes artificiais não 
descritos na tabela nutricional, o que pode sugerir maior benefício, no entanto o 
prejuízo para a saúde é maior. 
Os produtos magros são outro tipo de alimentos que fazem parte de uma boa parte da 
alimentação diária da população adulta e que muitos de nós não percebe qual a razão 
da sua escolha. Por exemplo, quando vamos a uma superfície comercial comprar um 
pack de iogurtes, olhamos para o corredor de arcas frigoríficas e a confusão instala-se. 
O que escolher? Decididos a perder peso avançamos por entre as diversas opções: 
sólidos, líquidos, de aroma, de pedaços, de marca registada, de marca branca, com 
bifidus, com cereais, magros, 0%, naturais, açucarados, com açúcar de cana, em 
plástico, em vidro, … e a dúvida está criada, só queremos o melhor iogurte para ajudar na 
perder peso. Os iogurtes magros ou 0% são atualmente os escolhidos por quem se 
preocupa com a boa forma física e por quem está em fase de perda de peso mas o que 
têm estes produtos de diferente que permitam ser considerados bons aliados na perda 
de peso? A resposta é quase nada. Escolher um produto magro ou 0% e não saber a 
diferença do seu homologo original é o maior erro. 
Sugestão, saber ler rótulos alimentares é um dos pontos fundamentais para uma escolha 
acertada de produtos. A leitura não envolve apenas a tabela nutricional mas também os 
ingredientes utilizados pois, como no caso dos produtos diet, os hidratos de carbono 
podem aparecer como 0gr mas serem utilizados adoçantes químicos.
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REDUZIR O CONSUMO

DE PROTEÍNA
A carne, o peixe, o ovo são os alimentos mais conhecidos como 
contendo proteína na sua composição. Contudo, outros alimentos como 
feijão, grão, lentilhas, sementes, oleaginosas, marisco, cogumelos são 
igualmente fornecedores de proteína. Este nutriente é um dos 
macronutrientes e tem como principal função o crescimento e 
renovação das células e tecidos.
 Reduzir o consumo de alimentos proteicos num programa de perda de 
peso é meio caminho para não existir ganho de massa muscular 
podendo inclusive acelerar a sua redução. Mais uma vez reforçamos que 
a variedade alimentar é o mais importante e estratégias como consumir 
carne e peixe, aumentar o consumo de ovo, oleaginosas, sementes, fazer 
um maior número de refeições com feijão, grão são interessantes num 
programa de perda de peso.



5

NÃO PLANEAR REFEIÇÕES
Após um fim de semana atribulado inicia-se uma semana com o tempo 
todo contado e não existiu tempo para planear as refeições da semana. 
Habitualmente cada refeição é definida umas horas antes não pensando 
muito sobre o que comer em cada refeição. 
Não planear as refeições é meio caminho para que alimentos que devem 
ser evitados estejam presentes. 
Nos dias de hoje passamos o dia a correr, as horas são minutos e os 
minutos são segundos levando-nos, se não existir uma preparação 
prévia, a comer refeições já preparadas, a escolher alimentos 
pré-confecionados que só necessitam de aquecimento, a optar por 
produtos embalados de rápida utilização e em caso de não conseguir 
comer nada durante umas boas horas parar no local mais próximo a 
caminho de casa e escolher entre o bolo preferido que está a decorar a 
montra da pastelaria, o chocolate que tem evitado ou aquela refeição 
carregadinha de gordura e sal que não interessa mas que sabe pela vida 
no final de um dia de trabalho complicado e intenso onde já não há 
energia para nada. 
Quando pensamos em perder peso o primeiro passo é estruturar como 
vamos fazê-lo, que estratégias usar e sobretudo o que começar a mudar. 
O planeamento é o mais desafiante, mas também o mais importante de 
todos os passos a seguir num programa de perda de peso. Quando o 
tempo é extremamente ocupado por todos os afazeres diários, delinear 
um mapa de refeições semanais ajuda a manter o foco e a minimizar a 
existência de alimentos alternativos que podem prejudicar todo o 
processo. Ter por perto boas opções de snacks evita passar muitas horas 
sem comer do mesmo modo que diminui a necessidade de recorrer a 
alimentos nem sempre saudáveis. Colocar uma caixa com amêndoas, 
nozes, avelãs, cajus sem sal, sementes de abóbora na gaveta da 
secretária ou trazer sempre na mala ou no carro é uma boa forma de 
evitar escolhas tentadoras que só prejudicam os resultados. Saber qual 
vai ser o pequeno-almoço, almoço e jantar de amanhã faz render o 
tempo e ganhar pontos para o alcance do objetivo.
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FAZER DIETA
Para perder peso temos de fazer dieta. Sempre ouvimos este conceito 
e temo-lo como verdade absoluta. Contudo, a palavra dieta tem 
diferentes significados: dieta é a palavra que descreve em alguma 
literatura tudo o que comemos podendo ser um sinónimo de 
alimentação; pode igualmente definir o tipo de alimentação de um 
povo ou cultura como dieta mediterrânica, dieta vegetariana; é um 
sinónimo de restrição calórica; define as características, como a 
consistência em meio hospitalar, adquirindo a descrição de dieta mole, 
dieta líquida, dieta pastosa, dieta normal. 
Salvo em ocasiões em que fazer dieta é obrigatória, como após 
algumas intervenções cirúrgicas ou incapacidades patológicas, não 
faça dieta, mude hábitos alimentares e trabalhe consciência corporal. 
Para que tudo seja mais simples a procura de um profissional 
credenciado e com experiência pode ajudar a tornar a caminhada de 
perda de peso mais rápida e efetiva.
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