
Estou em janeiro e começo a pensar nas asneiras alimentares que fiz no Natal e no Dia 

de Reis. Tanto sacrifício que fiz antes das épocas festivas e agora não aperto as calças. Subo à 

balança e também sobem os números. Não sei como resolver toda esta situação. Estive o ano 

todo em dieta, não comia arroz, massa e batatas; não ingeria algumas frutas e chegava a comer 

apenas alface e cebola como acompanhamento. Perdi tantos quilos! Agora, o problema é outro: 

voltei a recuperá-los. Estou perdida, não sei que faça mais. Até me inscrevi num ginásio. Faço 

três vezes por semana, musculação e duas vezes por semana, hidroginástica, contudo, a balança 

teima em não me dar notícias positivas. Que hei de fazer? Hmm… devo ter problemas na tiroide, 

será que tenho outro problema? Ou será que não estou a ver onde estou a falhar? 

Pois é… o que falta, é consistência e por outro lado, o que também não é indicado, são 

os chamados «radicalismos». Temos de encontrar o nosso equilíbrio, porque quando retiramos 

alguns grupos alimentares numa dieta e colocamos proibições em determinados alimentos, o 

resultado não vai ser positivo a longo prazo. Na verdade, existem várias formas de perder peso. 

Já devem ter ouvido falar na «dieta do pão», «dieta da maçã», «dieta paleo», «jejum 

intermitente» entre outras. A questão é: estarei a fazer um plano alimentar equilibrado e 

adaptado às minhas necessidades? Não podemos pensar apenas na perda de peso, temos 

também de olhar pela nossa saúde e emagrecer de forma equilibrada e saudável. Para a Joana, 

o jejum intermitente pode ser uma estratégia, para o Joaquim pode ser um falhanço. Todos 

conseguem chegar ao seu objetivo, contudo, os planos alimentares têm de ser adaptados a cada 

individuo, tendo em conta as suas patologias e preferências alimentares. O nutricionista, é um 

profissional de saúde que promove a alimentação saudável, independentemente de o objetivo 

ser a perda ou ganho de peso. 

Quer fazer asneiras alimentares? Faça, com parcimónia. 

Quer perder ou aumentar o peso? Fazemos um plano alimentar equilibrado com o 

objetivo em questão. 

Precisa de ajuda? Procure um profissional de saúde especializado e credenciado com 

habilitações profissionais para o fazer. 

Posto isto, asneiras sim, mas não sempre! 
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