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INTRODUÇÃO
Hoje, vou falar sobre as principais dúvidas que surgem
em um processo de Emagrecimento Sustentável. Vou
apontar os principais erros cometidos por pessoas
que desejam emagrecer e também apontar algumas
soluções, estratégias e caminhos que você pode seguir
para evitar as armadilhas que impedem o teu avanço.
Mesmo pessoas que já passaram por várias consultas
a médicos ou nutricionistas, que já praticaram vários
tipos de atividade física e já vasculharam a internet
em busca de informação por várias vezes, acabam
perdendo estes saberes. E depois, acabam sem saber
porque não conseguiram atingir o resultado esperado.
Estas perguntas e respostas não pretendem esgotar o
assunto, apenas servir, em conjunto com os materiais
anteriores, como um pequeno auxílio na tua meta de
alcançar o Emagrecimento Sustentável.
Vem comigo!
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O que é considerado
um cardápio saudável?
Cardápio saudável á aquele no qual a quantidade de
macronutrientes, ou seja, a quantidade de calorias,
carboidratos, proteínas, gorduras e fibras alimentares bem como de micronutrientes - como vitaminas
e minerais estão presentes em quantidades adequadas
nas refeições diárias.

É possível controlar
o metabolismo?
A forma mais eficaz de controlar o metabolismo é aumentar o percentual de massa magra em relação ao
de tecido gorduroso. Todas outras medidas somadas,
como o aumento do uso de água, uso de alimentos ou
substâncias assim chamadas de termogênicas tem efeito mínimo no aumento do metabolismo e seu resultado
é quase insignificante na perda de peso.

Existem alimentos capazes
de acelerar o metabolismo?
Alguns estudos indicam uma lista bem grande de alimentos que conseguem acelerar o metabolismo. Entre eles, destacam-se alguns chás, o café, o salsão, a

pimenta, o gengibre e a canela. Entretanto, como visto
na pergunta anterior, seu efeito é muito pouco significante no processo de perda de peso, e o foco maior
deve ser no equilíbrio dos macronutrientes e no ajuste
das calorias em relação ao que o seu metabolismo basal permite e aquilo que você gasta diariamente em
sua atividade física.

Legumes crus oferecem
mais nutrientes que os cozidos?
Alguns nutrientes são perdidos durante o cozimento,
principalmente, as vitaminas hidrossolúveis, encontradas em abundância nas vitaminas do complexo B e
vitamina C. No entanto, isso não significa que a ingestão
dos alimentos cozidos deve ser um hábito eliminado.
DICA! Existem algumas medidas simples capazes de diminuir a perda de nutrientes. Sempre que possível, reutilize a água em que os legumes foram cozidos. Use-a, por
exemplo, no preparo do arroz. Assim dá para reaproveitar os nutrientes que foram parar na água do cozimento.

Tirar as cascas comestíveis das frutas diminui seu valor nutricional?
Sim. As cascas são ricas em nutrientes e, entre eles, as
fibras merecem destaque. Como grande parte da po-
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pulação sofre de intestino preso, é sempre recomendado
ingerir as cascas comestíveis das frutas para amenizar os
desconfortos causados pela constipação intestinal.

Por que é importante fazer
várias refeições ao longo do dia?
A explicação é que cada refeição apresenta alimentos
específicos e de importâncias diferentes. Os alimentos
indicados no café-da-manhã são diferentes dos recomendados no almoço ou no jantar. A variedade de
refeições leva a uma diversidade de alimentos ingeridos, garantindo uma quantidade maior de nutrientes obtidos. Isso significa que uma alimentação
diversificada ao longo do dia ajuda a alcançar os níveis
recomendados de todos os nutrientes.
Recentemente, um estudo demonstrou que ingerir 5 ou
mais refeições por dia não é tão melhor do que ingerir
apenas 3, do ponto de vista do controle do peso, mas
mesmo assim, a distribuição do alimento ao longo de
várias pequenas refeições ajuda a manter o metabolismo
ativo, ajudando, mesmo que pouco, no controle do peso.

A ingesta adequada de água deveria ser de pelo menos
30ml por cada kg de peso. Assim, uma pessoa de 80kg,
deveria ingerir ao longo do dia no mínimo 2400ml de água.
ATENÇÃO! Lembrar que a água aqui é contada como
água total, incluindo a água presente nos alimentos
que ingerimos.

Substituir o refrigerante pela águade-coco é uma boa opção para
quem está de dieta?
A água de côco é um líquido pouco calórico, pode ser
utilizado durante um processo de dieta com moderação. Ela é fonte de vitaminas e minerais, enquanto
os refrigerantes são fontes de açúcar ou de adoçantes
sintéticos e uma série de aditivos que não ajudam em
nada na nossa nutrição.
DICA! Um copo de até 200ml pode ser indicado para
ser tomado junto com as refeições, até 3x/dia.

Chá verde acelera
Qual é a ingesta adequada de água o emagrecimento?
por dia, para quem deseja ema- O mesmo que vale para o chá vale para outros alimengrecer?
tos assim ditos termogênicos. O efeito isolado em la-

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE

EMAGRECIMENTO SUSTENTÁVEL
FAQ
boratório nem sempre se replica quando passado para
um corpo humano complexo. Mesmo somando todos
estimulantes naturais à perda de peso em um mesmo
dia, o benefício metabólico ainda é muito menor do que,
por exemplo, evitar a adição de açúcar nos alimentos ou
praticar 10 minutos de atividade física intensa. Então, não
se engane: o foco deve ficar onde realmente funciona.

lança da farmácia, o ideal é se pesar antes das refeições.
É importante ainda usar roupas leves para que elas não
interfiram demais no peso. Como é normal haver uma
variação ao longo do dia, é recomendado checar os
números a cada sete dias.

Para perder peso, é preciso riscar
alimentos gostosos como doces,
Os queijos amarelos são sempre massas e fast food do cardápio?
mais gordos que os brancos?
Os queijos amarelos apresentam, em geral, mais calorias que alguns queijos brancos. Porém, nem todo queijo branco é sinônimo de pouca gordura e baixo valor
calórico. Os queijos cottage, ricota e minas estão entre os
menos calóricos. Por outro lado, queijos brancos como
a mussarela de búfala, queijo brie, coalho e gorgonzola
apresentam elevada quantidade de calorias e gorduras.
DICA! Para não errar, a dica é sempre comparar os
rótulos com as informações nutricionais dos queijos.

Qual o melhor horário para
se pesar e qual a freqüência ideal?
Se você tem uma balança caseira, pese-se sempre pela
manhã, assim que acordar, com a menor quantidade de
roupa possível. Já se a sua opção de pesagem é a ba-

Na verdade não. Depois de um período inicial de ajuste,
no qual o especialista consegue definir como seu metabolismo funciona, se pode permitir, eventualmente, a
presença de alimentos mais calóricos intercalados com
aqueles mais saudáveis. Basta controlar a quantidade e
a freqüência com que eles farão parte das refeições.

Cortar os carboidratos é a melhor alternativa para quem quer emagrecer?
Não. A dieta cetogênica pode ser utilizada por curtos
períodos de tempo quando se busca definição muscular ou perda de peso acentuada e rápida, mas deve ser
feita com extrema precaução, pois pode causar sintomas de mal-estar, fraqueza, perda de memória e até
acidose metabólica e risco de arritmias cardíacas se for
feita com ausência total de carboidratos.
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Além disso é muito difícil manter ao longo de muito
tempo uma dieta que não inclua, em nenhum momento, pães, massas, bolos, pizza, arroz e lasanha, por
exemplo. Nós escolhemos o caminho da moderação e
o uso de alimentos integrais e orgânicos, a chamada
comida de verdade, sempre que possível.

Manter uma dieta a partir da soma
de calorias é aconselhável para
uma perda de peso saudável?

adversos e só deve ser realizada com acompanhamento
muito próximo por médico endocrinologista ou nutricionista, após certificação de que a pessoa realmente
compreendeu os benefícios e riscos do tratamento.
É importante salientar que dietas que levam a emagrecimento rápido quase sempre são inimigas do emagrecimento sustentável, pois levam, além da perda
de gordura, também à perda de massa magra, o que
acaba levando a uma redução do metabolismo e retorno do ganho de peso.

Nem sempre. Somar as calorias não é sinônimo de alimentação adequada. Realizar somente a contagem calórica
sem compreender o valor nutricional dos alimentos pode
ser um equívoco. Por exemplo, você pode comer uma
bolacha recheada de 50kcal que vai te trazer basicamente
açúcar e gorduras ou uma fruta, também de 50kcal, que
vai te trazer fibras, um açúcar um pouco mais complexo
(a frutose) e uma série de vitaminas e minerais. Então, a
contagem das calorias deve ser feita com consciência.

Mais uma vez, o objetivo deste workshop e do Programa de Emagrecimento Sustentável é uma perda de
peso permanente, e não apenas mais uma dieta que
leve a uma perda de peso rápida sem a manutenção do
resultado depois de algum tempo.

Qual o método mais rápido
de emagrecimento?

Uma perda de peso de 300 a 500g por semana seria o
ideal, mas dificilmente alguma pessoa tolera uma perda
de peso tããão lenta. Assim sendo consideramos aceitável uma perda de peso de 750g a 1,2kg por semana,
cerca de 3 a no máximo 5kg por mês.

O método mais rápido talvez seja uma dieta cetogênica
com elevada restrição calórica. Entretanto, ela não é
amplamente recomendada, pelos seus potenciais efeitos

Quando se está de dieta, qual
a média ideal de perda de peso?
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LEMBRE-SE! Pensando sempre em MANTER O PESO
QUE SE ESTÁ PERDENDO e não, como sempre digo,
em fazer a pessoa entrar no vestido para a formatura.
ATENÇÃO! Como vimos na pergunta anterior, uma perda de peso rápida demais pode significar que seu corpo
está perdendo água e também massa magra além do
tecido gorduroso, o que acaba comprometendo o metabolismo e sua capacidade de manter o peso depois.

Qual a diferença entre diet e light?
O termo diet é aplicado em alimentos que restringem
determinados nutrientes, como carboidratos, proteínas,
gorduras, sódio. Para serem considerados diet, os alimentos não podem apresentar mais de 0,5 g do nutriente por 100g do alimento. Outra versão de alimentos
diet são aqueles sem adição nenhuma de determinado
nutriente. Ou ainda, produtos voltados para grupos
populacionais específicos, como gestantes, lactantes,
crianças e diabéticos.
Já a expressão light é usada quando há uma restrição
mínima de 25% das calorias ou de nutrientes, se comparados com a versão tradicional do alimento.

Porquê sempre volto a ganhar peso

depois de algum tempo? O que fazer para evitar o Efeito Sanfona?
O Efeito Sanfona ou Efeito Iô-iô surge quando uma dieta é feita de forma incorreta. Geralmente por uma
preocupação exclusiva com a perda de gordura sem
a adequada preocupação em ganhar massa magra no
mesmo período.
Assim, uma pessoa que tinha, por exemplo, 1400kcal
de taxa metabólica basal quando pesava 80kg, passa
a ter uma taxa metabólica de 1100kcal quando passa
a pesar 60kg. Desta forma, ela tenta voltar a ingerir o
que comia antes de emagrecer e volta a ganhar peso
instantaneamente.
Quando existe uma preocupação em ganhar massa
magra e manter o metabolismo, esta mesma pessoa
pode chegar aos seus 60kg mantendo o metabolismo
de 1400kcal e, desta forma, pode voltar a comer o que
comia quando tinha 80kg sem voltar a emagrecer.
Parece mágica, hein? Mas não é nada mais do que fisiologia humana.
Nem sempre é fácil conquistar isso, mas seguindo algumas regrinhas fundamentais que vamos aprender
durante o Programa de Emagrecimento Sustentável em
7 Passos, conseguiremos!
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Por que as fibras são sempre recomendadas para quem faz dieta?
As fibras ajudam na manutenção da sensação de saciedade e, ainda por cima, ajudam na eliminação de
toxinas. Ajudam também na regulação do funcionamento do intestino.

Não deu para fugir da happy hour.
Para não causar tantos danos à dieta, é melhor ir de cerveja, vodca
ou vinho?
Eita, que enrascada! Na fase de emagrecimento geralmente é bom evitar o álcool, já que cada grama dele
contém 7kcal em comparação com 4kcal dos carboidratos como o açúcar, por exemplo.
Se não puder evitar, tente limitar a uma latinha de cerveja ou uma taça de até 150ml de vinho, no máximo,
lembrando que você estará ingerindo cerca de 150kcal
nessa “refeição alcoólica”.

sas vai garantir, de longe, um emagrecimento mais
rápido. Se for utilizar alguma, as feitas à base de frutas,
ou gelatina diet, sorvete diet, dois quadradinhos de
chocolate amargo ou então um picolé de frutas estariam
entre as sobremesas menos prejudiciais.

Por que fica mais difícil eliminar
peso ao longo da dieta?
Em geral, isso acontece por uma redução do metabolismo que acompanha a perda de peso. Para evitar
isso, só há uma saída: atividade física e ganho de massa
magra. Todas as outras estratégias levarão a uma perda
de peso mais lenta ao final.

Se a vontade de alguma tentação é
muita, é melhor ceder ou resistir?
É melhor ceder! Ficar sonhando com aquele docinho
que chamou sua atenção pode acabar levando você
a sabotar sua dieta de forma bem mais grave logo
ali na frente.

Quais opções de sobremesas não A perda de muito peso (mais de 20
kg) pode ser feita só com reeducomprometem tanto a dieta?
cação alimentar e exercícios físicos
No processo de perda de peso, tentar evitar sobreme- ou são necessários outros métodos?
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No Programa de Emagrecimento Sustentável em 7 Passos aprendemos que a perda de peso sustentável é bem
mais do que somente reeducação alimentar e exercícios físicos. Precisamos conhecer nosso perfil hormonal, nosso metabolismo, saber nos relacionar com
a água e demais bebidas, implementar uma série de
atividades antiestressoras e, ainda, saber fazer nossa
autoavaliação e nosso automonitoramento. Desta
forma, mesmo uma grande perda de peso, acima de 20
ou mesmo acima de 40kg por ser conseguida.

calórico, comparando com uma
pessoa sedentária?
Sim, quem faz atividades físicas regulares não só pode
como deve ter um cardápio mais generoso do que
quem é sedentário. Isso porque o objetivo da prática
física é também o ganho de massa magra, como objetivo
de manutenção ou melhoria do metabolismo. Se você
gastar demais, sem se alimentar adequadamente, pode
acabar perdendo massa magra e compromentendo o
seu processo de emagrecimento sustentável.

Como descobrir se a causa do aumento de peso é uma disfunção É melhor comer antes ou depois
hormonal?
dos exercícios?
Para realizar uma avaliação hormonal completa, o adequado é consultar um médico endocrinologista
na sua região e informar a ele que você deseja emagrecer. Ele irá solicitar todos os hormônios necessários,
incluindo principalmente os hormônios da tireóide mas
também, em alguns casos, a dosagem do cortisol e dos
seus andrógenos, hormônios com efeito de hormônio
masculino que, quando muito baixos principalmente
em homens, podem estar dificultando a perda de peso.

As duas coisas. Antes de suar a camisa, os carboidratos
(pães, massas, arroz e cereais) ajudam a te dar aquela
energia para a atividade física. Já na volta da academia,
conte com as proteínas (carnes e laticínios de forma
geral) como forma de restaurar o músculo que foi utilizado durante a atividade física.

Para ter energia na hora de se exercitar, como deve ser a alimentação
Quem pratica algum tipo de exercí- antes dos exercícios?
cio físico deve ter um cardápio mais Pão branco com geléia, torrada, biscoitos salgados
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ou uma barrinha de cereal. A dica é consumir algum
tipo de carboidrato, em média, meia hora antes de
começar a se exercitar. Só fique atento aos alimentos
de difícil digestão como, por exemplo, pão integral com
manteiga, ou presunto e queijo. Eles podem diminuir
o rendimento dos exercícios, pois apresentam digestão
mais lenta, não disponibilizando energia necessária no
momento da prática dos exercícios.

Perder os últimos quilos só é realmente difícil se você realizou um planejamento incorreto ou não realizou tanta
atividade física quanto era necessária para compensar
sua perda de tecido gorduroso. Sabemos que quanto
menor o peso, menor o metabolismo (e portanto o gasto
calórico de uma pessoa). Quando se pratica atividade
física adequada, acaba acontecendo um ganho de massa
magra que compensa, em parte, esta perda metabólica.

Quais alimentos favorecem o aumento da massa muscular?

Depois de uma perda de peso muito grande é necessário
avaliar novamente a Taxa Metabólica Basal, e ajustar o
cardápio, para que se possa seguir emagrecendo no
mesmo ritmo de sempre. Essa é uma tarefa para o seu
nutricionista ou o seu endocrinologista!

Aqueles ricos em proteínas. O motivo é que as proteínas são nutrientes que contam com os aminoácidos em
sua estrutura. Durante a digestão das proteínas, os aminoácidos se reorganizam para formar outras estruturas
no organismo, inclusive, a massa muscular.
Mas, se seu objetivo é a hipertrofia, não basta encher o
prato de proteínas. Os carboidratos são fundamentais
para o fornecimento da energia necessária para os músculos trabalharem. Além disso, eles evitam que os músculos retirem tal energia das proteínas, atrapalhando
seus planos de ter um corpo mais definido.

Por que é tão difícil perder os últimos 5 a 10kg?

Posso seguir uma dieta se trabalho o
dia todo e tenho uma vida agitada?
Sim, isso é possível. Basta ter força de vontade e um
pouquinho de esforço. Você pode levar alimentos práticos para o trabalho, para comer nas refeições intermediárias. Nas refeições principais, caso você coma na rua, opte
por alimentos saudáveis, sempre de forma balanceada.
DICA! Baixe nosso e-book “31 lanches de até
100kcal que te deixam satisfeito”, com lanches
que podem ser levados para o trabalho e facilitar
muito a sua vida! (clique aqui para fazer o download)
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Quais são as atividades antiestressoras mais eficazes?
Bem, isso depende muito de cada pessoa! Algumas
pessoas conseguem controlar o estresse com uma
sessão de meditação, uma aula de yoga, saltando
de paraglider ou de asa delta, tocando com amigos,
sentando para papear, lendo um livro, fazendo aula de
pintura, fazendo uma trilha, recebendo uma sessão de
reiki ou mesmo saindo para pedalar…
Não existe nenhum estudo que compare esta com
aquela técnica. O importante aqui é olhar para dentro
de si, verificar as áreas nas quais você está sobrecarregado e se programar para “dar um tempo”, substituindo
um pouco do que te deixa muito ansioso e estressado
por algo que te faça bem.
Nem sempre conseguimos fazer isso no exato momento
em que precisamos, por isso é importante desenvolver
um hábito e usar uma técnica que tenha efeito ao
longo do dia, como o yoga e a meditação, por exemplo.

Yoga e meditação podem me ajudar na perda e na manutenção do
peso? Como isso funciona?

Tanto o yoga quanto a meditação promovem alterações a nível hormonal, reduzindo a produção de
cortisol - o chamado hormônio do estresse. Praticando
ao longo de várias semanas, você começa a mudar a
forma de se relacionar não somente com os alimentos
mas também consigo mesmo e com as pessoas ao seu
redor, se tornando uma pessoa mais compassiva e muito,
muito menos ansiosa e estressada.
Existem estudos inclusive que mostram que pessoas
que meditam tem melhores performances em provas
e concursos, maior facilidade para conseguir controle
dos seus níveis de pressão arterial, níveis mais estáveis
de glicemia no sangue e, veja só, precisam ir 42%
menos ao médico, pois ficam menos doentes! Só isso
já seria uma boa razão para começar a meditar hoje
mesmo, não é?
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Bem, hoje nós cobrimos muito do que é necessário saber
para garantir uma perda de peso significativa e sustentável.
Minha experiência me ensinou uma coisa: você não precisa fazer tudo 100% certo desde o princípio, mas você
precisa começar. A nossa vida não é uma engrenagem
estanque totalmente previsível sobre a qual teremos
sempre total controle. Somos seres orgânicos, vivos, e influenciáveis pelo ambiente e pelas pessoas com as quais
trocamos experiências de vida. Não podemos saber ao
certo onde vamos estar daqui a um ano, ou daqui a 2
anos a contar de agora, estaremos sempre fazendo ajustes no rumo da nossa vida, de acordo com novas expectativas e novas metas… Mas o importante é começar agora
a dar um rumo em direção ao que queremos. Porque não
fazer nada, significa que você está estagnado, e preso
aos velhos hábitos, à velha forma de viver. E isso significa
que você terá menos energia e vontade para ampliar
aquela vida que você deseja, plena de realizações, em
contato com o que você mais gosta de fazer e com quem
é mais importante para você, que você mais ama.
Siga o que eu ensinei nessa série de vídeos. Eles podem ser um excelente começo para te levar de Onde
Você Está para Onde Você Quer e Necessita Estar. E
essas estratégias funcionam!
Eu tenho muito mais a transmitir, e o que mais me anima

é o impacto que aquilo que vou ensinar pode trazer para
a vida de milhares de pessoas. Se você estiver pronto para
se juntar a mim, estarei abrindo minha Primeira Turma
do Programa de Emagrecimento Sustentável em 7 Passos em breve, e eu espero que você se junte a mim. De
forma parecida com a Universidade, nós só teremos o cadastro de novos membros abertos por alguns dias. E
então vamos mudar nosso foco para de fato ajudar e servir
a todos que se juntarem à nossa Turma, à nossa Tribo.
No próximo vídeo eu trarei todos os detalhes sobre como
você pode se beneficiar do Programa de Emagrecimento
Sustentável e se juntar a nós na próxima Turma.
Nesse meio tempo, deixe-me um comentário. Digame porque você está buscando emagrecer. É para se
sentir melhor consigo mesmo, para melhorar sua autoestima, para melhorar alguma condição de saúde…
Qual é o tipo de transformação que você está buscando.
Deixe-me saber nos comentários em emagrecimento.
medictando.com ou através das mensagens em nossas
redes sociais, na última página deste ebook.
Se você souber de qualquer pessoa que possa se beneficiar do que aprendemos e ainda vamos aprender juntos, então COMPARTILHE esta série de vídeos e artigos
no Facebook, no Twitter, por e-mail, sinal de fumaça...
apenas FALE A ELAS SOBRE ESTA SÉRIE DE VÍDEOS!
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Então, muito obrigado por ler!
No próximo vídeo eu irei falar sobre VOCÊ, e como VOCÊ vai botar pra quebrar e
COMEÇAR A MAIS REVOLUCIONÁRIA TRANSFORMAÇÃO QUE SUA VIDA JÁ VIU
e ter a mudança que você quer aAcontecendo nos próximos meses ou mesmo ANTES!
Mantenha contato!

info@medictando.com
www.medictando.com
/medictando
/medic.tando
/medictando
/medictando
/medictando
@medictando

