
Como emagrecer de forma saudável 
com 9 dicas eficientes 

 
(pexels: como emagrecer de forma saudável) 

 
Quando falamos sobre emagrecer provavelmente vem na sua cabeça a imagem de 
uma academia, de muito esforço e dietas, acertei? É verdade que tudo isso é necessário 
para  você emagrecer de forma saudável, mas saiba que o emagrecimento só ocorre de 
verdade quando o corpo gasta mais calorias do que você consome. 
 
Na teoria é simples e de fato todos os exercícios e dietas para emagrecimento existem 
justamente para essa finalidade: que o seu corpo gaste mais energia do que lhe é 
oferecido, então entenda de uma vez por todas que você só vai emagrecer de verdade 
quando isso acontecer. 
 
Portanto, é sobre isso que vamos falar no artigo de hoje, você irá entender muita coisa que 
ajudará no seu emagrecimento sem maluquices ou fórmulas mágicas, apenas não se 
esqueça que cada um dos tópicos tratados estão relacionados, então não deixe de ler 
até o final para que você consiga emagrecer de fato. 
 
OBS: na conclusão demos uma dica que ajudará muito, garanto que lá no fim do texto você 
terá a mensagem que precisa para não desistir. Boa leitura! 
 



 
(pexels: como emagrecer de forma saudável) 
 

1- Cuide do seu sono 
Ao contrário do que inúmeros pensam, existem sim diversos benefícios que o sono 
proporciona no processo de emagrecimento.  
 
No contexto em que vivemos, é muito comum acharmos pessoas com problemas no 
sono ou com a vida noturna desregulada, o que causa diversos prejuízos para 
a saúde, inclusive pode impedir que a pessoa emagreça. 
 
Você já deve ter percebido que quando você dorme mal, o seu corpo já dá sinais 
disso durante o dia, e isso acaba também afetando a sua alimentação e outros 
fatores cruciais para o seu metabolismo, principalmente pela relação do sono com a 
liberação de hormônios, vamos entender melhor abaixo. 
 
O cansaço que apresentamos durante o dia após uma noite mal dormida impede a 
queima de calorias fazendo com que estoquemos aquelas famosas gordurinhas 
pelo corpo! 
 
Enquanto dormimos, nosso corpo libera hormônios que regulam nosso metabolismo 
e justamente um metabolismo regulado que é fundamental para que você consiga 
emagrecer. Após apresentar esses fatos você deve ter percebido o quão importante 
é organizar a sua rotina para incluir uma boa noite de sono, não é verdade? 
 
Então aqui vão algumas dicas para que você tem melhor noite de sono e 
consiga organizar melhor os seus hábitos e rotina: 

-  Não exagere na comida antes de dormir 
-  Evite o consumo de cafeína de noite 



- Não use celular ou qualquer outra tela antes de deitar  
- Estipule um horário para dormir 

 
(unsplash: a diferença que um bom sono faz no emagrecimento) 

 

2- Beba mais água 
Sim! Beber mais água pode te ajudar a emagrecer. A água ajuda no funcionamento 
do nosso corpo e ajuda na queima de calorias, além de contribuir para manter o 
estômago cheio, o que diminui a sensação de fome durante as refeições. 
 
A água contribui também no melhor funcionamento do intestino e melhora seu 
rendimento físico nas atividades. Você já sabe a quantidade adequada de água 
que você deve beber por dia? A recomendação é que você tomei 35 ml de água por 
kilo corporal. 
 
Por exemplo, se você pesa 75 kg, o adequado seria tomar em torno de 2,6 litros de 
água por dia (75kg x 35ml = 2625 ml = 2,625L). Faça as contas aí e não se esqueça 
de tomar água ao longo do dia porque isso pode te ajudar a emagrecer e irá 
melhorar o funcionamento do seu corpo. 
 
Dica: deixe um copo ou garrafa do seu lado durante o dia e beba mesmo sem 
sede. 



 
(pexels: beber água ajuda a emagrecer?) 

 

3- Evite comidas industrializadas, prefira as de 
verdade! 
 
Na correria do dia a dia é muito comum que as pessoas recorram aos alimentos 
industrializados pela praticidade e também porque costumam ser bem gostosos.  
 
Apesar disso, as comidas industrializadas costumam ser muito prejudiciais 
para sua saúde, principalmente pela composição desses alimentos e pelo excesso 
calórico, evidentemente isso não te ajudará a emagrecer e não contribuirá para sua 
saúde. 
 
Na verdade, não é mistério para ninguém que esse tipo de comida faz mal à saúde, 
ainda mais se consumido em excesso. Mesmo com a correria do dia a dia, se você 
conseguir manter uma alimentação saudável, você conseguirá emagrecer de forma 
muito mais eficiente, por isso prefira “as comidas de verdade”.  
 
Quais são as comidas de verdade? Bom, você já as conhece: ovo, verduras, 
legumes, frutas, grãos, cereais, leite, arroz, feijão, batata, carne, frango, 
peixe... 
 

https://cuidai.com.br/alimentacao/busca-de-alimentos/busca?q=ovo
https://cuidai.com.br/alimentacao/busca-de-alimentos/busca?q=Leite
https://cuidai.com.br/alimentacao/busca-de-alimentos/busca/resultado?q=Batata
https://cuidai.com.br/alimentacao/busca-de-alimentos/busca/resultado?q=Carne


Como já dissemos anteriormente, para que você consiga emagrecer é necessário 
que o  seu corpo consuma mais energia do que você ingere e os alimentos 
industrializados são um grandes vilões nesse quesito pelo seu alto valor calórico e 
dentre outros fatores. 
 
Então tenha muito cuidado e evite-os para que você consiga ter uma alimentação 
mais balanceada e saudável como trataremos nos próximos tópicos. 

 
(unsplash: como uma alimentação saudável te ajuda a emagrecer) 
 

4- Fuja das tentações 
 
A dura realidade é que a maioria de fato não vai se adaptar muito bem a uma vida 
saudável, principalmente na alimentação. Um dia com uma “pequena” escorregada 
pode te levar a continuar cometendo excessos e desistir de vez. 
 
Agora, se emagrecer já é difícil, imagine se você tiver que enfrentar diversas 
tentações todos os dias?  
 
Se você realmente está disposta a emagrecer, fuja das tentações que tudo ficará 
mais fácil! Não compre o que você não deve comprar, evite de ir à lugares onde é 
difícil se controlar e busque sempre se manter vigia. 
 
Então se você ficar perto de tentações com frequência, uma hora ou outra você vai 
ceder e todos os seus sacrifícios podem ser em vão, e tenho certeza que você vai 
conseguir identificar essas tentações durante a sua rotina. 
 
Identifique as tentações no seu cotidiano e fuja delas. 



 
 

5- Faça atividades físicas com frequência 
Essa dica não poderia faltar, certo? Afinal, não adianta só controlar o tanto de 
calorias e alimentos que você ingere, também é necessário forçar o seu corpo a 
gastar mais energia do que ele está habituado hoje. Isso te ajudará no déficit 
calórico que te permitirá emagrecer, inclusive, hoje em dia, não existem mais 
desculpas para não se exercitar com tantas opções e lugares disponíveis. 
 
Alguns exemplos de atividades físicas: 

● Academia  
● Corridas 
● Natação e hidroginástica 
● Futebol, vôlei, tênis e etc. 
● Crossfit e spinning 

 
Enfim, existem inúmeras opções para você se movimentar e conseguir emagrecer 
com saúde. Não deixe de se exercitar! 

 
(unsplash: os benefícios dos exercícios no emagrecimento) 
 
 

 

6- Não fique sem comer  
 
Esse ponto pode ser até meio contra-intuitivo, né? Mas o fato é que o nosso corpo 
precisa de energia para desempenhar suas atividades e pular refeições não te fará 
perder gordura, pelo contrário, isso te fará acumular mais gordura por uma reação 
natural de seu corpo. 



 
Então esqueça essa ideia de ficar longos períodos de tempo sem comer e 
pular refeições porque isso não vai te ajudar em nada, ao invés de ficar sem 
comer opte por ingerir comidas saudáveis de 3 em 3 horas, isso te fará emagrecer 
de forma muito mais eficiente do que pular refeições ou ficar sem se alimentar 
corretamente. 
 
Além disso, se você se alimentar com mais frequência, você irá manter seu 
metabolismo acelerado e conseguirá emagrecer com mais facilidade, fora que ficar 
sem comer prejudica a sua saúde, te deixará mais mole, aumentará as suas dores 
de cabeça e te deixará mais irritada, diminuirá sua concentração e te causará 
moleza. 
 
Deu para perceber que não é uma boa ideia, certo? Então não passe mais de 4 
horas sem comer e não desperdice a oportunidade de fazer bons lanches entre as 
refeições maiores. 
 
 

7- Evite dietas restritivas e da moda 
 
O primeiro motivo pelo qual você deve tomar cuidado com essas dietas muito 
restritivas é pelo simples fato de que você dificilmente irá conseguir se manter 
dentro delas por muito tempo, ainda mais se você ainda não está acostumada com 
isso, e o pior:  você pode enfrentar o efeito sanfona, em que você emagrece no 
começo mas desiste no meio do caminho e engorda ainda mais do que antes 
de fazer a dieta. 
 
Como você deve imaginar isso é bastante comum, afinal, se manter dentro de uma 
dieta muito restritiva não é algo simples e pode te prejudicar ainda mais. O 
adequado é fazer uma dieta um pouco mais flexível do que sair cortando tudo de 
uma vez. 
 
Quando falamos de emagrecer é importante ter em mente que isso é um 
processo que exige disciplina e constância, não adianta dar o seu máximo no 
primeiro mês e desistir logo em seguida, é importante seguir um plano gradual e 
eficiente para que você consiga permanecer dentro dele até o seu objetivo. 
 
Também é importante evitar as dietas da moda ou as fórmulas mágicas que vão te 
ajudar a emagrecer do dia para noite, não se esqueça que o básico funciona e, 
muitas vezes, essas dietas da moda podem ser extremamente radicais com seu 
corpo e sua saúde.  
 



O que emagrece de verdade e de forma saudável é uma alimentação 
balanceada associada à prática exercícios físicos regulares. 
 

 
(unsplash: dietas restritivas nem sempre te ajudam a emagrecer) 

 
8- Procure ajuda profissional 
 
Existem inúmeros profissionais que podem te ajudar a emagrecer da forma 
correta, aqui você pode incluir um endocrinologista para te auxiliar na regulação de 
possíveis distúrbios hormonais que podem estar atrapalhando seu emagrecimento 
ou identificar outros problemas de saúde, uma nutricionista para te ajudar na 
alimentação e um personal trainer para te ajudar nos treinos. 
 
Se você tentar fazer tudo sozinho, as chances de dar errado são muito maiores, 
portanto não pense duas vezes antes de procurar ajuda de pessoas capacitadas se 
você realmente estiver disposta a emagrecer de verdade, com a ajuda das 
pessoas certas, o processo será muito mais simples e rápido.  
 
Além de tudo isso, bons profissionais te ajudarão a formar uma rotina adequada 
para a sua realidade e com isso você terá muito mais probabilidade de conseguir 
seguir o que lhe for instruído, conseguir emagrecer e atingir seus objetivos.  
 
Fora isso, com o acompanhamento profissional, você poderá acompanhar de forma 
mais precisa o seu progresso, fazer ajustes, continuar evoluindo, solucionar 
problemas de forma mais rápida e montar um plano mais eficiente para emagrecer 
sem maluquices. 
 



Por fim, é claro que apenas ter uma ajuda profissional não vai vai garantir os seus 
resultados, é necessário disciplina, força de vontade e seguir à risca o que foi 
lhe passado.  
 
Estamos chegando ao fim, siga firme na leitura! 

 
(freepik: busque ajuda profissional para emagrecer) 

 
 

9- Coma devagar e mastigue sem pressa 
Uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem é que o nosso cérebro demora para 
entender que estamos satisfeitos e até ele entender isso, você já pode ter comido 
mais do que deveria, certamente você já teve essa sensação. 
 
Justamente para que você controle a quantidade de comida ingerida é fundamental 
que você coma devagar e mastigue bem, sem pressa. Dessa forma, você comerá 
tranquilamente até que o seu estômago avise o cérebro que não é necessário 
comer mais e você terá aquela sensação de saciedade.  
 
O adequado seria mastigar em média 30 vezes antes de engolir o alimento e uma 
dica para que você consiga ao menos chegar perto desse número é: soltar o garfo 
enquanto mastiga, assim você não vai entrar naquele ciclo de comer com pressa e 
você dará mais tempo para sua boca iniciar o processo de digestão. 
 



Também não se esqueça de comer em um local limpo, confortável, tranquilo e onde 
você não tem tantos estímulos para o consumo ilimitado de comida, lembra da dica 
de evitar a tentação? Pois é. 
 
Além disso, mastigar bem vai te ajudar a digerir melhor e sentir mais o sabor da 
comida. 

 
(pexels: mastigar melhor te auxilia a emagrecer) 
 

Conclusão 
Se você aplicar todas as dicas que demos hoje, sem dúvidas você vai conseguir 
emagrecer de forma muito mais eficiente, saudável e rápida! Tudo sem maluquices 
ou dietas mirabolantes, emagrecer é um processo e você precisa saber disso. 
 
Evite dicas ou fórmulas mágicas e faça o básico que funciona, você só vai 
emagrecer se seu corpo gastar mais energia do que lhe é oferecido, atingindo 
assim o déficit calórico, não existe outra maneira. 
 
Para finalizar uma dica de ouro: não fique se comparando com outras pessoas, 
você tem o seu corpo e sua realidade, respeite isso e siga em frente porque você 
tem tudo para emagrecer e atingir seus objetivos, mesmo não sendo fácil. 
 
E, por favor, se o texto lhe foi útil não se esqueça de compartilhá-lo! 
 
 
artigo de 2000 palavras - gustavoacezar02@gmail.com 


