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O que é que é um vilão?

Em todas as histórias existe um vilão!!!

Um vilão é…

… O “mau da fita”

… Algo/alguém que te impede de
atingires o objetivo

…. Uma dificuldade/barreira que tens de
aprender a superar para seres bem
sucedida



Quais são os 3 Grandes Vilões no 
emagrecimento?

Açúcar refinado Gordura Saturada Mindset negativo



Qual é a situação atual 
de Portugal face à 

alimentação saudável?



Qual é a situação atual de saúde em 
Portugal?

Segundo o PNPAS, os hábitos alimentares inadequados dos portugueses
são o principal determinada da perda de anos de vida saudável na
população portuguesa.

As doenças que mais afetam os portugueses estão direta ou
indiretamente relacionadas com a alimentação inadequada,
nomeadamente as doenças cardiovasculares, doenças oncológicas,
hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes.



Qual é a situação atual de saúde em 
Portugal?

Em 2015, as doenças cérebro-cardiovasculares foram responsáveis por 30
% de todas as mortes.

A hipertensão arterial afeta 36 % dos portugueses.

A diabetes afeta cerca de 10 % da população portuguesa.

Mais de 50 % da população portuguesa apresenta excesso de peso.



Principais atividades desenvolvidas no 
âmbito dos desígnios do PNPAS para 
2017/2018

-Modificação da oferta alimentar em determinados espaços públicos;

-A DGS estabeleceu um protocolo com as Associações dos Industriais de
Panificação, Pastelaria e Similares com o objetivo de promover a redução do teor
de sal no pão;

-Imposto sobre bebidas açucaradas;

-Promoção da implementação de estratégias locais para a promoção de uma
alimentação saudável;



Desafios e estratégias para 
2018/2019

-Promover a reformulação dos teores de sal, açúcar e gordura de
diversas categorias de alimentos;

-Eliminação da presença de ácidos gordos trans nos alimentos
disponíveis em Portugal;

- Alterar a rotulagem alimentar para facilitar a compreensão Regular a
publicidade e marketing de alimentos dirigidos às crianças;





1º Vilão:
Açúcar



1 – Existem recomendações de açúcar?

Preciso de consumir açúcar?

Sim: Alimentos como pão, massa, fruta, lacticínios.

Não: Açúcar refinado (simples).

Existe alguma recomendação para o açúcar (simples)?

Segundo a OMS a recomendação de açúcar corresponde a 10 % do valor
energético total (VET = 2000 kcal Quantidade de açúcar = 20 g (4
pacotes)).



2 - Quais são os malefícios do consumo 
excessivo dos açucares?

O consumo excessivo de açúcar está associado a:

• Cáries dentárias;

• Aumento de peso;

• Défice de atenção;

• Cansaço e fadiga;

• Desenvolvimento de doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular, 
obesidade, etc).



3 - Onde é que o açúcar está presente?



4 – Açúcar escondido?

Glicose Glucose Sacarose Frutose

Maltose Lactose Dextrose Maltodextrinas

Xarope de açúcar Xarope de milho Xarope de agave Xarope de arroz

Açúcar invertido Açúcar mascavado Melaço Mel



5 –Estratégias para vencer este vilão

1º Substituir o açúcar simples por mel, geleia de arroz, geleia de agave e
xarope de tâmaras. Têm menos calorias e são mais naturais.

2º Reduzir o açúcar das sobremesas para metade.

3º Retirar o açúcar do café, chá ou outras bebidas. Pode optar pelos
adoçantes. Preferencialmente habituar o paladar ao sabor natural dos
alimentos.

4º Saber ler um rótulo. Associe sempre 1 pacote de açúcar = 5 g.







2º Vilão:
Gordura Saturada



1 - Distinção entre gordura “boa” e 
gordura “má”

Gordura “Boa”

(Polinsaturadas e 
Monoinsaturadas)

Gordura “má”

(saturada e trans)



2 - Quais são os malefícios do consumo 
excessivo de gordura saturada?

O consumo excessivo de gordura saturada está associado:

-Processos inflamatórios;

-Aumenta o colesterol “mau” (o c-LDL);

-Obesidade, hipertensão arterial, gordura no fígado, refluxo, pedra na 
vesícula;

O aumento do colesterol “mau” conduz a um “entupimento das artérias” o
que poderá levar à ocorrência de doenças cardiovasculares (AVC’s, enfartes).



3 –Estratégias para vencer este vilão

1º Preferir produtos magros (0 %);

2º Eliminar a manteiga e produtos processados congelados;

3º Comer, no máximo, 1x/semana, carne vermelha (porco e vaca);

4º Ler o rótulo alimentar e escolher os produtos com menor teor em
gordura saturada (inferior a 15 g/100 g).



3º Vilão:
Mindset negativo



1 – O que é o mindset?

Mindset: É uma expressão que descreve a mentalidade que cada um de
nós tem em relação à vida.

É o conjunto de atitudes e pensamentos que temos que influencia
diretamente o nosso comportamento.

“Para onde vai a tua atenção, flui a tua energia.”



2 – Como é que se caracteriza um 
mindset negativo?

-Pensamentos limitadores;

-Baixa auto estima;

-Não acredito em mim;

-Rebaixo-me;

-Sou muito crítica e exigente;

-Ou tudo ou nada;

-Vives padrões repetitivos (engorda-

-Emagrece; engorda-emagrecer)



“Para onde vai a tua atenção, flui a tua energia.”



3 –Estratégias para vencer este vilão

1º Aprender a dizer O QUE QUERES e não O QUE NÃO QUERES;

2º Substitui pensamentos limitadores por pensamentos potenciadores;

3º Transforma o teu crítico interno num motivador interno;

4º Utiliza afirmações positivas e declarações até acreditares verdadeiramente
nelas.

5º Visualiza-te no corpo que queres ter.



Sugestões de Filmes



Convite Especial

http://bit.ly/lembretesmessenger

Inscrição 100 % gratuita:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Flembretesmessenger%3Ffbclid%3DIwAR0sGvDG7IwIrSeKWAWWeCK6sr_bJT7aRWDIV69ipL3g3DhQcXRVkxbM4jM&h=AT212E8pY_VxuH4pLO3JosEkZpNCZQj72MU2fpfNCFwS_7DDMrZxlHvmxis4vZ0Einyqvd2DeTgsuGSBXDvwo1vJCaH7Np1iho6R3CWDUy1bIX7nQI1wg7VRympBOj9uuq64hhEu8-K3MHa716e1vxVZ-EtoL7ymn9xBbHgvNHAfDPPE3ekQqnAHClrDqa07XiF9PEXr5GtlKUAGbvid8Ri2OiO08DELh8M-kscglGNe71xatPlQJwhn-nBbtOYCeSWBmOlDIVA6dGD2_xy-_7gtxnUHPUq1ZHkPRhXi9-r-oQ4uWNxYAmPHBpqzNq8qkvqYXwpFcuf62TLLZUS1dnpmG23m3hjVSro-cxgXFt14V_7OO1O8dzYFG2TFuGEWQeuNAL74kjv9szEB29hfOXu6CaPzXpjL3JpVOh80iWA3tVGnQsFAEHINveLg3oSqEiYpA_B2Jz-Ftrkd-Mt0fT7ir4pmBxmg3kJBCBLdu3G_FvMhyuxzzgRBAw4cX9oIynih-kmVfNEmOO-Sf3JHQktehuPuAfvjYw88Mch3yrJn_PchRn9DCjhxIYGVmZ9TIi02TZyXr9M8lGrrtHnUiffIhwaoKf7nYrNNkaW07sBtYTbG2z2iP6JvGQaMNLQ

