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Por que dietas radicais 
não dão certo?

Na mente da maioria das pessoas, emagrecer exige 
tempo e muito esforço. Logo, quando aparece qualquer 
dieta que seja eficaz, fácil e rápida, os olhos brilham. A 
grande questão é que essas dietas radicais pode até dar 
resultado a curto tempo, mas se transformar em seu 
grande pesadelo a longo prazo. 

Vejamos o exemplo do jejum intermitente, muitos já fo-
ram adeptos, mesmo que por um dia, desta dieta. Afinal 
de contas, é só ficar 12h sem comer e colher os frutos 
de um shape incrível, certo? ERRADO! 

O jejum intermitente visa intercalar um longo período 
de jejum com períodos de alimentação. No geral, o re-
comendado são jejuns de 10 a 24 horas. Porém, o que 
pode dar errado nessa dieta? 

Por ficar muito tempo sem comer, algumas pessoas aca-
bam descontando a fome na próxima refeição. Ingerin-
do assim, muitas calorias em uma única vez, desequili-
brando o organismo. 



Por que dietas radicais 
não dão certo?

Além do jejum intermitente, há também outras dietas que ficaram bastante 
conhecidas no mundo: a dieta do chiclete, você masca chiclete para enganar a 
fome, ou a dieta do pão, onde você deve comer somente pão por um determi-
nado período de dias. 

Como dito, todas essas podem te dar um bom resultado a curto prazo, mas a 
longo prazo não são funcionais. Portanto, mesmo que te pareça interessante, no 
primeiro momento, tente ao máximo fugir delas e buscar um profissional para 
lhe auxiliar nessa tomada de decisão!

Outro ponto, é quebrar a dieta com refeições muito ricas em carboidratos. O 
carboidrato é um dos gêneros de alimentos que mais “engordam”, logo, quando 
você fica horas sem comer, a insulina do corpo fica abaixo do normal, quando 
você consome altos índices de carboidratos ou alimentos que demoram para ser 
absorvidos, você tem um grande pico de insulina, o que pode causar mal-estar 
e, consequentemente, um resultado ruim da dieta.

Ou seja, de onde vieram estes, existem muitos outros erros comuns que as 
pessoas que aderem esse tipo de dieta radical comente. Uma vez que, como o 
próprio nome diz, são dietas radicais e exigem muito do seu corpo. Logo, pode 
te trazer um efeito incrível a curto prazo, mas quando você retorna ao seu con-
sumo e alimentação diária, a balança volta a mostrar números que você não 
gostaria de ver.



Só com exercícios físicos já é possível 
emagrecer?

Quem já ouviu aquela frase: “Na segunda-feira, eu pego pesado na academia para compensar o que comi no final de 
semana”? Pois é, existe um senso comum de que somente a atividade física pode reverter o consumo excessivo de ali-
mentos. Porém, a pergunta que fica é: será que somente com os exercícios físicos já é possível emagrecer?

Infelizmente NÃO. Dependendo do seu organismo, a atividade física consegue eliminar somente de 10 a 30% das calorias 
ingeridas.Essa perspectiva ainda, só é válida para quem pratica atividades físicas todos os dias. Ou seja, e os outros 70% 
de calorias que são ingeridas? Como elas serão eliminadas?

Mais do que exercício físico, a alimentação tem um peso muito 
grande no processo de emagrecimento. Afinal de contas, a nossa 
energia vem 100% daquilo que nós consumimos. Portanto, para 
a diminuição das gorduras, o processo deve ser o mesmo, ser fo-
cado no quanto e o quê você come. Então, se a ideia era somente 
pegar pesado na academia para compensar o que você come, isso 
não vai resolver!

Equilíbrio é a palavra que mais combina com o processo de 
emagrecimento. Faça o consumo de alimentos de maneira ade-
quada, para que as atividades físicas consigam suprir as neces-
sidades do se organismo e te façam perder os quilos a mais que 
tanto te incomodam. Portanto, a balança ideal é essa aqui:

ATIVIDADES FÍSICAS + ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA



Dicas de hábitos alimentares 
para perda de peso



Dicas de hábitos alimentares 
para perda de peso

O que você vai ler neste tópico, não é nenhum bicho de sete cabeças. São dicas que você 
consegue colocar em prática tranquilamente, algumas delas, você já deve até ter ouvido 
recomendações por aí. Logo, o que lhe falta é somente colocá-las em prática e colher 
os resultados. Vamos às dicas que podem realmente te ajudar no processo de perda de 
peso rápido:

Não pule refeições. Infelizmente, as pessoas acreditam que ficar sem comer seja a so-
lução para o emagrecimento rápido. Porém, quando você fica sem comer por um longo 
período de tempo, o seu metabolismo desacelera e tudo que você consome posterior-
mente, levará um tempo maior para ser eliminado do seu organismo. Outro ponto im-
portante é que, quando você faz todas as refeições, você acaba realizando um consumo 
menor. Afinal de contas, se toma um café da manhã adequado e consome uma fruta 
entre o intervalo, no horário do almoço não estará com tanta fome. Portanto, o reco-
mendado sempre é comer de 3 em 3 horas.

Uma dica muito importante é o tempero! Todo mundo sabe que o sal não é lá um dos 
melhores amigos do shape ideal. Portanto, como temperar os alimentos para não ter que 
ingerir algo tão ‘sem gosto’? Use e abuse das ervas, ao contrário do sal, elas temperam 
muito bem e não prejudicam o desempenho do seu organismo no processo de perda de 
peso.

Provavelmente, você já deve ter percebido que o carboidrato realmente são os maiores 
inimigos de quem está querendo lutar contra a balança, certo? Porém, ao contrário do 
que muitas pessoas acreditam, não é possível eliminar por completo o carboidrato das 
refeições. O correto é escolher um deles para compor suas refeições. Arroz ou batata, 
por exemplo. Os dois juntos não combinam com os seus objetivos. 



Dicas de hábitos alimentares 
para perda de peso

E, claro, opte por consumi-las no almoço. Afinal 
de contas, no jantar, o ideal é ter um consumo 
mais reduzido, já que o corpo não gastará ener-
gia pelas próximas horas. Entre os carboidratos 
dê preferência por: frutas, batatas, arroz inte-
gral, feijão, lentilha, milho e ervilha. 

Por fim, outra dica importante é acrescentar de 
sobremesa de sementes nos sucos e iogurtes, 
como linhaça, gergelim e chia. Que sementes e 
castanhas são ótimas opções, ninguém tem dú-
vida. Então, porque não uni-las ao seu consumo 
diário de uma maneira saudável e equilibrada? 
Só para deixar claro, o consumo de sucos e io-
gurtes precisam ser 100% sem açúcar simples e 
naturais.

Existem outras dicas que são de senso comum 
e, provavelmente, você já tenha ouvido falar em 
algum momento da vida. São elas: evitar doces 
e refrigerantes, bebidas alcoólicas, frituras, gor-
duras ruins e comer excessivamente.
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Existem alguns mitos e verdades relacionadas as atividades físicas 
conciliadas a perda de peso. Portanto, aqui vão algumas dicas que 
podem esclarecer todas as suas dúvidas e fazer com que você consi-
ga emagrecer rápido, mas sem perder o nível de saúde do seu orga-
nismo. Vamos aos fatos, então?

Fazer exercício TODOS os dias não é o recomendado. Muitas pessoas 
acabam criando gosto pela coisa e querendo enxergar os resultados 
mais rápidos e, por isso, indo à academia literalmente os sete dias 
da semana. Claro que o volume e a intensidade são importantes, po-
rém, este intervalo entre os dias de prática é essencial para que as 
microlesões ocasionadas pelos treinos de força se recuperem. O ideal 
é que, ao longo da semana, você pratique cinco dias de exercícios e 
descanse dois, intercalando os dias de prática e descanso.

Tome água a cada 5 ou 10 minutos do seu treino. Infelizmente, suor 
não significa que os exercícios estão fazendo efeito, mas sim que a 
temperatura interna do corpo ultrapassa os 37 graus. Logo, se você 
se pesar após a atividade física, por exemplo, pode até perceber que 
sentirá diferença no peso. Porém, basta se hidratar o corpo que logo 
o peso volta ao normal. 



Dicas de exercícios físicos 
para perda de peso

A musculação, uma das atividades preferidas dos homens na academia, não emagrece. Não tem como fugir, 
quem quer eliminar as gorduras, precisa necessariamente investir pesado nos exercícios aeróbicos, eles são 
os maiores responsáveis pelo atingimento ou não do seu objetivo. Isso significa que você não pode ou não 
deve realizar musculação? Não, investir alguns minutos em um treino de resistência de força diminui o per-
centual de gordura no tecido adiposo e estimula o metabolismo basal. O que não pode é dedicar 100% do 
treino a isso.

O famoso “No pain, no gain” (sem dor, sem ganhos), não significa que você deve sentir dores durante toda 
a semana por conta dos exercícios praticados. As dores são bastante comuns, porém, quando elas persistem 
por muito tempo, pode ser um sinal de que você não está praticando da maneira correta ou pegando muito 
pesado no treino. Tome cuidado com o exagero na hora do exercício. Isso pode acabar ocasionando uma 
lesão por estresse. Além disso, conte com a ajuda de um profissional de educação física para te auxiliar nos 
exercícios. A prática de maneira errada, além de não trazer resultados, te traz prejuízos ao corpo. 

Por fim, vamos falar sobre a questão de malhar em jejum. Apesar de todos os médicos e especialistas deixa-
rem claro que a prática de exercício em jejum não é uma boa ideia e muito menos o recomendado, muitas 
pessoas insistem nisso! Só para você entender, sem carboidratos estocados, o corpo opta por queimar a mas-
sa muscular. Praticar exercícios sem estar bem alimentado, faz com que a pessoa queime massa muscular 
sem perder gordura. Ou seja, zero ganhos em relação ao seu real objetivo, não é mesmo? E isso pode até 
fazê-la desmaiar. Antes de malhar, coma uma fonte de carboidrato leve: pão, suco, fruta. Espere cerca de 
duas horas e faça uma refeição mais completa, para repor o que foi perdido durante a malhação.



5 alimentos que você precisa 
tirar das suas refeições HOJE!
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Se você está realmente querendo emagrecer, precisa entender que alguns alimentos vão contra esse seu objetivo. 
Logo, você pode dar 10 passos em direção a perda de peso e 20 para trás, somente por conta desses alimentos 
que podem (e devem) ser retirados da sua dieta nesse período de tempo. Algumas, vão inclusive te surpreender. 

     Adoçantes

Por eliminarem os açúcares simples, muitas pessoas acabam trocando isso pelos adoçantes. 
Porém, tem um detalhe importante a ser dito para quem realiza esse tipo de troca: São poucos 
os açúcares artificiais que não oferece nenhum tipo de dano para o seu processo de emagre-
cimento. Em sua maioria eles não só não contêm benefícios para a sua saúde, como também 
podem aumentar a circunferência da sua cintura. Ou seja, não devem ser uma opção válida 
para você!

     Sucos industrializados

Os sucos são bastante recomendados. Porém, nem todas as pessoas possuem tempo e paciên-
cia para recorrer à produção de sucos de maneira natural, porque pode ser algo trabalhoso.

Em contrapartida, os sucos de pózinho, de caixinha ou até mes-
mo que são comercializados como naturais por aí, podem não lhe 
fazer tão bem por ter um toque de industrializados.  Tais produtos 
são elaborados com uma série de aditivos químicos, tais como 
adoçantes e xaropes ricos em frutose. Esse tipo de alimento pre-
judica a sua perda de gordura. Por isso é indicado que você sem-
pre utilize sucos completamente naturais e de preferência sem a 
adição de açúcares.



5 alimentos que você precisa tirar 
das suas refeições HOJE!

        Feijão

O terceiro desta lista é uma grande surpresa para todos! Afinal de constas, não tem algo que o brasileiro ame 
mais do que o famoso feijão com arroz, correto? O consumo do feujão é bastante típico no Brasil e, até a segunda 
página, é reconhecido como um alimento muito rico e importante para estar nas refeições diaria. 

Apesar das pessoas, no geral, manter o feijão em suas refeições mesmo durante a dieta, os nutrientes que são 
presentes no feijão, os oligossacarídeos para sermos exatos, eles escapam durante o processo de digestão, e 
são metabolizados pelas bactérias que estão presentes na parte inferior do trato digestório. O que isso significa 
então? Que esse tipo de reação do organismo provoca o aparecimento de gases e flatulências, que nada mais são 
do que inchaços em seu corpo. 

Esses três foram deixados para o final, exatamente porque chamam 
bastante a atenção da população. A maioria das pessoas acredita 
que todos os vegetais e leguminosas estão permitidos na dieta de 
quem está em busca de perda de peso. Porém, existem alguns de-
talhes importantes a serem apontados sobre esses três alimentos, 
em específico, em relação a perda de peso. O que será mostrado 
aqui, pode fazer com que você mude de ideia e reduza o consumo 
de cada um deles no deu dia a dia, mas não os elimine definitiva-
mente da sua dieta. 



        Repolho e couve-flor

Não é novidade para ninguém que o repolho gera gases e flatulên-
cias, em alguns casos, até mesmo diarreia, se consumido em gran-
des proporções. Exatamente por isso, muitas pessoas acreditam 
que esse tipo de alimento seja benéfico para quem está em busca 
do emagrecimento. Afinal de contas, quanto mais você libera daqui-
lo que alimenta, melhor é, certo? ERRADO! 

Outro ponto importante, é que é muito comum que ter a mentali-
dade de que é permitido consumir todos os tipos de vegetais e em 
quantidades idefinidas durante a dieta para emagrecer. Isso porque, 
os vegetais e leguminosos fazem bem para a saude. Logo, devem 
auxiliar no emagrecimento. 

No entanto, alguns deles, como aqueles da família das brássicas, 
possuem compostos sulfurados que são capazes de aumentar con-
sideravelmente a produção de gases pelo organismo, o mesmo pro-
blema causado pelo nosso querido feijão. Além do repolho e cou-
ve-flor, é preciso evitar outros alimentos como couve de bruxelas, 
nabo, brócolis, dentre outros.

5 alimentos que você precisa tirar 
das suas refeições HOJE!



O que é emagrecer 
RÁPIDO?

Bom, apesar da vontade de ver os números reduzi-
dos na balança o mais rápido possível. O quão rápido 
é possível emagrecer? De uma a duas semanas? Ou 
esse processo pode levar meses?

Tudo depende do quanto você quer emagrecer. Se 
estamos falando de uma pessoa que nunca se pre-
ocupou de fato com uma alimentação equilibrada e 
sempre deixou a dieta e os exercícios físicos em se-
gundo plano, o RÁPIDO não será tão rápido quanto 
você gostaria. 

Para essas pessoas, em especial, é importante enten-
der que foram muitos anos da sua vida consumindo 
uma quantidade exagerada e desregulada de alimen-
tos. Logo, será necessário dedicação por um tempo 
significativo para conseguir reverter os maus hábitos 
de anos. 

Em contrapartida, se estamos falando de uma pessoa 
que praticava esportes por boa parte da vida, sempre 
se ‘movimentou’, mesmo não seguindo a risca dietas, 
sempre foi adepto das frutas, legumes, verduras e 
alimentos naturais. Isso pode ser um pouco mais RÁ-
PIDO do que na situação anterior. 



Seu corpo já estava acostumado a se exercitar, logo, 
você conseguirá pegar o ritmo com mais tranquilidade, 
uma vez que não é uma NOVIDADE para você. 

É importante sempre lembrar que seu corpo tem memó-
ria muscular e, assim, que você retoma todas as ativi-
dades físicas já feitas algum dia de sua vida, seu corpo 
se lembra de já ter feito isso e responde muito bem ao 
seu desempenho.

Em relação a alimentação, fica muito mais claro em sua 
mente o que PODE e o que NÃO PODE, já que a preo-
cupação com a saúde já se faz presente. Pode ser difícil 
no começo, abrir mãos dos maus hábitos. Em contra-
partida, o consumo de frutas e alimentos naturais, que 
já é algo que está no seu cotidiano, trará um ótimo 
equilíbrio.

É importante ter em mente que você não irá colher re-
sultados em uma semana, até para que ninguém des-
anime na metade do caminho. A consistência é o que 
trará os quilos a menos para a balança. Portanto, não 
desista, tenha foco em seus objetivos!

O que é emagrecer 
RÁPIDO?
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