
Alimentação e Emagrecimento 

 

Num processo de emagrecimento, o acompanhamento profissional por um 

Nutricionista é fundamental, uma vez que é importante saber quais os nutrientes e alimentos 

que devem ser mais ou menos consumidos nesta fase e que restrição calórica deve ser feita 

tendo em conta as necessidades individuais e objetivo.  

Para existir perda de peso (massa gorda) é essencial o individuo encontrar-se em défice 

energético, isto é, controlar a ingestão energética de forma a ingerir menos calorias do que 

aquelas que está a gastar diariamente. Isto significa que mesmo que consuma alimentos 

equilibrados do ponto de vista nutricional e pratique muito exercício físico, se não estiver a 

consumir menos calorias do que gasta diariamente não irá conseguir emagrecer.  

Alguns alimentos ricos do ponto de vista nutricional que podem estar a dificultar a perda 

de peso: 

- Azeite na confeção e tempero que muitas vezes é usado em demasia (1 colher de sopa 

de azeite contém cerca de 100kcal);  

- Frutos oleaginosos como as nozes, amêndoas, amendoins, caju que normalmente são 

consumidos em forma de snack podem conter facilmente 200kcal cada punhado; 

- Chocolate negro quando existe vontade de comer algo mais doce, muitas vezes 

recorre-se a esta opção, no entanto, não deixa de ser chocolate, pelo que meia tablete pode 

rondar cerca de 300kcal.  

 Neste sentido, é importar ajustar a alimentação diária, seja através da alteração das 

escolhas alimentares, do ajuste de quantidades ingeridas ou de métodos de confeção utilizados, 

garantindo de igual forma, uma dieta completa, variada e equilibrada.  

O conceito “alimentação saudável” ou de “perda de peso” é, para muitos, sinónimo de 

pratos sem sabor ou de refeições monótonas. Contudo, esta associação não está correta, pois, 

a variedade é um dos pilares fundamentais de uma alimentação equilibrada, assim como 

contribui para uma forte adesão ao plano alimentar traçado pelo nutricionista. 

Existem várias estratégias que o vão ajudar a perder peso no que concerne à 

alimentação.  

 



Algumas dicas práticas: 

- Planeie as suas refeições com antecedência; 

- Inicie as refeições principais com uma sopa de hortícolas; 

- Consuma sempre uma salada ou hortícolas cozinhados como acompanhamento no 

prato;  

- Aumente o conteúdo proteico das suas refeições (ex.: iogurte, leite, queijo, ovos, 

leguminosas, carne, peixe); 

- Prefira alimentos ricos em hidratos carbono complexos (ex.: pão ou cereais integrais 

como a aveia) em detrimento dos simples (bolachas ou bolos); 

- Hidrate-se! Ingira líquidos ao longo do dia através de água, chá ou infusões sem açúcar; 

- Faça uma boa gestão da sua despensa e não adquira alimentos que sabe que não 

consegue resistir; 

- Faça uma lista de compras com todos os ingredientes necessários para a semana; 

- Leia os rótulos dos alimentos, de forma a fazer uma escolha consciente e informada, 

permitindo adquirir produtos equilibrados do ponto de vista nutricional; 

- Evite ter alimentos processados em casa; 

- Pratique exercício físico de forma regular; 

O ideal é aconselhar-se com um nutricionista, de forma a estabelecer a melhor 

estratégia para uma perda de peso saudável e sustentável no tempo. 

Para além da alimentação, outras estratégias, como melhorar a qualidade de sono e 

praticar atividade física, também assumem um papel preponderante nesse processo.  
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