
Mantenha o foco no processo de 
emagrecimento utilizando o poder da sua mente
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Não existe um método mágico 
de perder o peso extra e entrar 
em forma. A única maneira 
de atingir seus objetivos é 
trabalhando duro e comendo 

direito. Porém, é possível facilitar o processo 
utilizando o poder da mente, mudando o jeito 
como você encara a alimentação saudável, o 
emagrecimento em si e as atividades físicas. 
Pensando diferentemente, você também altera 
o seu modo de agir e causa um impacto positivo 
em sua saúde. Confira 30 dicas para preparar 
seu corpo e sua mente para a perda de peso.

1       Foque nas pequenas conquistas
A primeira coisa que deve ser feita é manter-       

se estimulado para atingir seus objetivos. “Se 
o objetivo de uma pessoa é perder 10 quilos, 
por exemplo, ela deve manter o foco nesses 10 
quilos e não ficar desanimada quando perder 
inicialmente 2 quilos. Ela deve pensar em quanto 
ela já se distanciou do objetivo ao invés de focar 
em quanto quilos faltam ainda para ela atingi-lo. 
Isso faz com que a pessoa fique mais receptiva 
para aceitar o exercício físico como uma rotina 
na sua vida”, ensina o preparador físico e coach 
Vinícius Possebon. 

2         Coma mais e se exercite menos
Vinícius explica: “Coma mais alimentos 

orgânicos, naturais, tubérculos, etc. E se exercite 
menos com exercícios de alta intensidade: que 
duram menos tempo, mas que potencializam 
muito mais os resultados com a aceleração do 
metabolismo”.
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3   Não compre alimentos gordurosos 
e calóricos

Se você não tiver em casa alimentos ricos em 
gorduras, açúcares e sódio, por exemplo, é mais 
fácil resistir à vontade de consumi-los. Limpe seus 
armários: retire tudo de que você gosta muito e 
que engorda, substituindo por alimentos menos 
calóricos e mais saudáveis.

4   Beba água!
É importante manter-se hidratado durante 

todo o dia. “Muitas vezes confundimos a vontade 
de comer algo com falta de hidratação”, justifica a 
nutricionista funcional Regina Lúcia Moraes Teixeira.

5   Coma de 3 em 3 horas
Esta máxima é verdadeira! Fazer refeições 

pequenas em vários momentos do dia ajudará você 
a ter controle do que vai comer e da quantidade de 
alimentos que vai ingerir. 

6   Coma mais verduras, frutas  
e legumes

Estes alimentos são ricos em fibras, nutriente que 
ajuda na sensação de saciedade. Também é uma boa 
ideia preferir carboidratos de baixo índice glicêmico 
e integrais. 

7   Procure ajuda profissional!
Com a ajuda de um profissional habilitado, você 

terá um plano alimentar individualizado, específico 
para as metas que procura alcançar. Mantenha com 
ele um bom contato, assim, se você “escorregar”, 
logo ele te ajudará a manter o foco no seu objetivo. 
Regina dá a dica: “Pense que você é reflexo do que 
você come! E que toda conquista começa sempre 
com a decisão de começar!”

8  Não confunda fome com vontade 
de comer 

Também é preciso evitar ver a comida como com-
pensação por estar alegre ou triste, merecimento 
por um dia difícil, entre outras. “Quando temos 
fome, qualquer alimento pode servir para saciar. Já 
quando achamos que estamos com fome de alimentos 
específicos, em especial os gordurosos e calóricos, é 
bem provável que não seja só fome, e sim uma forma 
de buscar conforto momentâneo nestes alimentos”, 
explica a psicóloga Aretusa dos Passos Baechtold.

9 Prepare-se
Só inicie a dieta depois de ter avaliado bem 

quais hábitos de vida você precisará mudar durante 
o processo de emagrecimento.

10     Mude aos poucos
Procure inserir uma nova tarefa por dia. Isso 

é mais fácil do que querer mudar tudo de uma única 
vez – a rotina de atividades físicas, a introdução de 
novos alimentos no cardápio e a restrição de porções.

11  Faça uma lista!
Enumere os motivos pelos quais você quer 

emagrecer e escreva-os em um papel. Pode ser 
para ter um corpo mais atraente, ganhar saúde, ter 
mais disposição. Esta atitude pode ajudar bastante 
a te motivar.

12  Enfrente as dificuldades
Escreva também as dificuldades de alterar a 

alimentação e aumentar a prática de exercícios físicos. 
“Para cada dificuldade, estabeleça uma maneira de ter 
o mesmo ganho do prazer ou alívio em questão com 
outra coisa (se for comer para diminuir a ansiedade, 
tente fazer exercício quando estiver sentindo essa 
emoção) ou substituí-la (50 gramas de chocolate 
engordam mais do que 50 gramas de doce leite, que 
engorda mais do que 5 balas de hortelã)”, incentiva 
o psicólogo clínico Bayard Galvão.



13   Não veja a comida como inimiga
E sim como uma boa fonte de prazer, de alívio 

e necessária ao corpo. Bayard aconselha: “Entenda o 
nível de prazer que a comida traz para você. Busque 
uma boa medida entre estética, saúde e prazer em 
comer. Estes 3 pilares são mais difíceis de serem 
bem constituídos do que parece, ainda mais com 
a idade, que complica o metabolismo, facilitando o 
ganho de peso. Emagreça até chegar num ponto em 
que você consiga estar satisfeito nestes 3 pontos”.

14  Mantenha o controle
“Delete do seu vocabulário a frase ‘Vou 

comer só um pedacinho!’, pois o ciclo vicioso pode 
ser disparado e depois você já não consegue mais 
ter controle”, recomenda a psicanalista Cristiane 
M. Maluf Martin.

15   Seja paciente
Perder peso de qualquer forma saudável 

vai levar um tempo. Tente não se cobrar demais e 
relaxe, que o emagrecimento virá.

16  Tenha metas realistas
Se seus objetivos forem exagerados, a perda 

de peso não será benéfica nem para seu corpo 
nem para sua mente. Foque em metas que você 
pode alcançar, e você será mais feliz e saudável.

17  Crie uma rotina
O sucesso de qualquer programa de ema-

grecimento requer organizar uma rotina e mantê-la 
no que diz respeito ao que você come, quando e 
quanto você malha e a forma como você pensa 
sobre o seu progresso.

18  Aprenda a ouvir o seu corpo
Seu organismo sabe te dizer quando você 

não está comendo o suficiente, quando está inge-
rindo alimentos demais e até quando você está se 
esforçando demais. Basta você saber escutá-lo e 
respeitar seus limites.

19  Use sua imaginação
A mente humana é poderosa e você pode 
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usar sua imaginação para motivá-la e visualizar 
seu corpo e sua vida da maneira como quer que 
eles sejam.

20   Relaxe! 
Tanto física como mentalmente, você co-

nhece a si melhor do que ninguém. Então, se está 
ciente de que chegou ao limite de sua forças, renove 
as energias passando algum tempo de qualidade para 
você mesmo: leia, ouça música, passe o dia sonhando.

21   Descubra o que quer
A verdade é que você pode não estar pron-

to para perder peso ou para comprometer-se ao 
trabalho duro que isso exige. Descubra o que você 
realmente quer para sua vida. Ter a certeza de que 
você quer mesmo emagrecer pode ser um grande 
fator de incentivo para sua jornada.

22  Mude seu paladar
Comer alimentos novos é uma grande 

parte da reeducação alimentar, e isso pode ser um 
desafio. “Procure ingerir alimentos que você gosta 
muito no meio das refeições, ou seja, sendo assim, 
esse mesmo alimento não vai te dar tanto prazer, 
como antes, pois vai mudar completamente seu 
paladar”, sugere Cristiane.

23  Não invente desculpas
É normal criar razões para tentar justificar 

nossos comportamentos, mas este tipo de desculpa 
não ajuda em nada quando o assunto é perda de 
peso. Obrigue-se a aceitar seus defeitos e trabalhe 
para melhorá-los.

24   Lide com suas emoções
Para muitas pessoas, a comida está relacio-

nada ao lado emocional e acaba sendo uma forma de 
lidar com outras áreas de suas vidas que não estão 
dando certo. Se você quer alterar a maneira como 
pensa sobre seu corpo, vai ter que cuidar de seus 
sentimentos primeiro.

25  Aceite-se!
Quando você começa a se sentir confiante, 

pensamentos positivos fluem em sua mente. “Pra-
tique a autoaceitação, criando um vínculo saudável 
consigo mesmo, vendo-se merecedor de ter uma vida 
saudável, com disposição para exercícios e comendo 
coisas que façam bem ao organismo. Investir na 
melhora da imagem corporal e acreditar que pode 

sim, vivenciar este estilo de vida é uma forma 
efetiva de amenizar a ansiedade enfrentada 
nesse processo”, ensina a educadora, pales-
trante e analista em inteligência emocional 
Semadar Marques.

26   Afaste pensamentos 
negativos

É comum que quem está insatisfeito com o peso 
coloque este sentimento como impeditivo para a 
própria felicidade, reforçando o quanto estão gordas 
e o quanto isso as deixa tristes. Porém, Semadar 
aconselha a evitar este tipo de pensamento: “Estes 
sentimentos, quando reforçados, desestimulam 
ainda mais o cérebro a fazer algo para mudar, pois 
como você, que é um inadequado, irá ter forças 
para modificar algo em si? Investir no reforço da 
autoestima e entender suas potencialidades e capa-
cidades irá criar a energia necessária para investir 
na mudança efetiva”.

27  Escolha sua atividade física
Fazer um exercício do qual você gosta vai 

tornar mais simples a tarefa de incluí-lo em seu dia 
a dia. “Investir em exercícios que nos deem prazer e 
também aumentem os níveis de serotonina, também 
é o melhor caminho. O exercício não deve ser feito 
simplesmente para ‘emagrecer’. O emagrecimento e 
o peso estável são apenas os resultados de um estilo 
de vida que nos dá qualidade de vida e bem-estar. 
Este deve ser o foco”, diz Semadar.

28   Seja persistente
Para superar momentos de desânimo, uma 

boa tática é dizer para si mesmo que você consegue. 
Encontrar um mantra pessoal também pode ajudar 
a te manter focado e positivo.

29    Dê recompensas a si mesmo
Quando você se esforçou bastante para 

alcançar um objetivo, nada mais justo do que ga-
nhar uma recompensa. Estabeleça pequenas metas 
e, ao cumpri-las, premie-se com alguma coisa que 
você realmente quer. Só não vale se recompensar 
com comida! 

30   Curta a nova rotina!
Emagrecer não deve se tornar um dever 

ou uma obrigação. Você tem que querer emagrecer 
para ter qualidade de vida, ser saudável e não para se 
encaixar em um padrão que os outros acham ideal.
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