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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Introdução 
 

Uma das maiores dificuldades de quem se encontra na luta contra a balança é 

justamente o fato de ter que se privar de comer tudo o que gostam.  

É fato que ninguém gosta de nenhum tipo de sofrimento, seja ele qual for, e para 

muitas pessoas, privar-se de comer aquilo que gostam se torna um verdadeiro ato de 

tortura. 

Com isso, as pessoas se auto sabotam em todas as dietas que começam e, o pior, 

sentem-se culpadas por não conseguirem levar a dieta a diante.  

 

O sentimento de frustração, nesse momento, é o pior inimigo de qualquer pessoa. 

Você já se sentiu assim alguma vez? 

Quando esse tipo de frustração e sentimento de culpa começam a tomar conta da 

mente, instintivamente a pessoa irá buscar uma forma de compensação e ela irá 

encontrar isso, muitas vezes, na comida. É aí que começa o ciclo da compulsão, 

gerando obesidade.  

Assim sendo, obesidade e frustração são os principais males que acompanham a 

maioria das pessoas que sentem a necessidade de fazer uma dieta para perda de peso. 

Quando frustradas, comem mais e quando comem mais, caem novamente em 

frustração e culpa. E o ciclo se torna cada dia maior.  

 

Além disso, as pessoas ao redor muitas vezes são cruéis. Não bastasse a pessoa sentir-

se mal por não conseguir vencer a luta contra a balança, começam a surgir cobrança 

das pessoas, que muitas vezes, sem perceber, acabam nos matando com suas 

palavras:  

 

- Você tem que emagrecer!  

- Todo mundo emagrece, só você que não consegue!  

- Você vai morrer se continuar assim! 

- Está comendo de novo?  

- Olha como fulano(a) está magro(a)! 
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

É claro que por trás desse tipo de comentário estão pessoas que realmente querem 

ver você mais magro(a), mas não percebem o quanto isso pode derrubar uma pessoa. 

Sem contar as brincadeiras e apelidos que a pessoa que está acima do peso 

“carinhosamente” passa a receber.  

 

Tudo isso casa desânimo e baixa autoestima. Com isso, em um ato desesperado, a 

pessoa corta todo tipo de alimento, mas não consegue passar do segundo dia.  

Além disso, um dos maiores motivos do insucesso das dietas restritivas é que, 

psicologicamente, nosso cérebro tende a desejar muito mais aquilo que está sendo 

colocado como proibição.  

 

Outro fator de insucesso desse tipo de dieta é que, após certo período de restrição, a 

pessoa está tão desejosa para voltar a comer aquilo que antes não podia, que quando 

se vê diante de um belo prato convidativo, é como se estivesse diante de uma garrafa 

estupidamente gelada de coca cola no deserto.  

 

Mas, além do efeito psicológico, existem outros motivos que são a causa de muitas 

pessoas não conseguirem emagrecer. 

É o caso daquelas pessoas que vivem fazendo todo tipo de dieta e, em determinado 

momento, simplesmente não conseguem mais emagrecer. 

Por isso hoje, defende-se a ideia de se aprender a comer de forma saudável e natural, 

sem necessariamente, ter que abrir mão daquilo que se gosta de comer. 

 

Claro que o bom senso é predominante no processo de emagrecimento, pois “comer 

de tudo” não significa “comer excessivamente de tudo” ou “comer errado”.  

Nesse e-book, eu vou revelar a você qual o método comprovado de emagrecimento 

definitivo, onde você poderá emagrecer quantos quilos desejar. 

 

Com esse método, você não somente irá emagrecer quantos quilos quiser, como 

também irá emagrecer de forma saudável e, o melhor, sem deixar de comer comidas 

deliciosas. 

 

http://www.emagrecerurgenteoficial.com/
http://emagrecerurgenteoficial.com/projeto/vivermagra
http://emagrecerurgenteoficial.com/projeto/vivermagra
http://emagrecerurgenteoficial.com/projeto/vivermagra
http://emagrecerurgenteoficial.com/projeto/vivermagra


3 
 

   www.emagrecerurgenteoficial.com                                                                                         
 

CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Contar Calorias Não Emagrece 
 

 

 

Já está cientificamente comprovado que contagem de calorias definitivamente não 

emagrece ninguém. E quando falamos em emagrecer, nos referimos ao processo de 

emagrecimento saudável e efetivo, que realmente tem o poder de eliminação de 

gordura corporal. 

O grande problema da contagem de calorias é a desvantagem que a pessoa passa a ter 

na alimentação, provocando um déficit nutricional que leva o indivíduo ao 

enfraquecimento e desnutrição. Além disso, essa baixa é uma das grandes 

responsáveis pela desaceleração do metabolismo.  

Acontece que com a baixa calórica, você passa a queimar uma grande quantidade de 

massa muscular, dando uma falsa sensação de emagrecimento.  

Não podemos nos esquecer de que quanto mais massa muscular nós temos, mais o 

metabolismo vai trabalhar. Ou seja: mais massa, metabolismo acelerado; menos 

massa, metabolismo lento.  

E não é só esse o problema do metabolismo lento. Quando ele deixa de funcionar 

como deveria, a pessoa passa a ficar sem energia, sem ânimo para nada, com apatia e, 

com isso, limitando ainda mais o gasto calórico.  

Outra consequência da baixa calórica é que a pessoa passa a emagrecer cheia de 

flacidez e estrias, justamente por conta da perda de massa muscular.   

Para você entender melhor, veja um exemplo. Você já reparou em como fica a 

aparência de algumas pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica? Muitas dessas 
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

pessoas deixam de ter uma aparência saudável e a flacidez, muitas vezes, tem que ser 

tratada com uma cirurgia reparadora. 

Muitas pessoas dizem que, ao se fazer uma cirurgia bariátrica, a pessoa fica flácida 

pela grande quantidade de quilos eliminados, justificando a flacidez como algo normal.  

No entanto, esse é mais uma das falsas informações que se espalham por aí. O que 

realmente acontece é que a pessoa passa a comer tão pouco e, consequentemente, 

deixando de ingerir os nutrientes necessários, que o metabolismo, em seu mau 

funcionamento, passa a queimar uma grande quantidade de massa muscular. 

Por que será que muitas pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica voltam a engordar? 

Você já parou para se perguntar?  

Assim sendo, se baixa ingestão calórica proporcionasse um emagrecimento saudável e 

definitivo, ninguém voltaria a engordar, tampouco ficaria com aparência envelhecida 

(devido à falta de nutrientes) e com excesso de flacidez (devido à baixa de massa 

muscular). 

Além disso, pesquisas também comprovam que as calorias não são iguais, ainda que 

em mesma quantidade. 

Você não pode comparar 100 calorias de carne com 100 calorias de refrigerante, por 

exemplo. Essa diferença está nos elementos nutricionais que cada alimento possui, e o 

que esses elementos nutricionais fazem pelo nosso corpo.  

Com isso, em outras palavras, quero dizer que o que resulta em um emagrecimento 

verdadeiro não é a quantidade, e sim a qualidade do que se come.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Qual o Segredo Para Emagrecer de Verdade? 
 

Como vimos, cortar calorias, fazer dietas da moda ou encher-se de remédios 

controlados para emagrecimento simplesmente não emagrecem. 

Podem até começar a dar alguns resultados, mas em um curto espaço de tempo, a 

pessoa para de emagrecer. E, por que isso acontece? 

 

A resposta é simples: o metabolismo deixa de funcionar como deveria. Ou seja, ele fica 

travado, funcionando lentamente, e deixa de fazer o seu trabalho - que é, a grosso 

modo, gastar as calorias que ingerimos, transformando-as em energia. 

 

Isso significa que quando nosso metabolismo passa por uma desaceleração, nós 

deixamos de usar de forma eficaz as calorias que ingerimos. 

Dessa forma, em vez de serem queimadas através do gasto calórico, elas se acumulam 

ainda mais em nosso corpo. 

 

É por isso que muitas vezes a pessoa come pouco – ou quase nada – e simplesmente 

não emagrece. Assim sendo, não importa quantos quilos você precisa emagrecer, pois 

a dieta que vou ensinar a você é o tipo de dieta que permite que se emagreça em larga 

escala. E, o melhor, de forma saudável e definitiva.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Método da Alimentação Estratégica 
 

 

 

Pois bem, se contar calorias não proporciona emagrecimento saudável e definitivo, se 

dietas da moda são uma enganação, se remédios milagrosos causam efeito contrário, 

o que fazer, então para emagrecer? 

 

Com base em mais de 10 mil artigos escritos comprovando a eficácia da alimentação 

estratégica para emagrecer, quero ensinar a você como emagrecer a partir de hoje, de 

forma saudável e definitiva, através da alimentação correta.  

 

A consiste na ingestão de alimentos funcionais, ou seja, cujos nutrientes causem 

reações em nosso organismo que proporcionem o emagrecimento saudável.  

Dentre as funções desses alimentos, podemos destacar os efeitos desintoxicantes, 

antioxidantes, reguladores e aceleradores do metabolismo.  

Assim sendo, em uma alimentação estratégica você não deixa de comer. Muito pelo 

contrário, você passa a comer e, o melhor, sem culpa.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Na alimentação estratégica também existem alguns alimentos que devem ser evitados, 

pois eles são responsáveis por encher o organismo de toxinas, que são os mais 

prejudiciais em qualquer processo de emagrecimento. 

 

Isso porque as toxinas têm a função de intoxicação do organismo e, como 

consequência, o metabolismo passa a trabalhar mais devagar, além de proporcionar 

outros males, como retenção de líquidos e inchaço, falta de disposição, sonolência, 

dificuldade de emagrecimento, dentre outros.  

 

Dessa forma, durante o seu processo de emagrecimento, você deverá substituir 

alimentos causadores de toxinas por alimentos saudáveis e funcionais. 

 

 

 

De forma resumida, posso dizer que a alimentação estratégica é o tipo de alimentação 

inteligente, onde você, através da manipulação dos alimentos corretos e combinados 

entre si, fará com que esses próprios alimentos trabalhem em favor do seu 

emagrecimento.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Sobre os Carboidratos 
 

Como você irá perceber, essa dieta tem como base a baixa ingestão dos carboidratos, 

pois é exatamente isso que irá proporcionar o seu emagrecimento. A lógica é muito 

simples.  

Os carboidratos, quando ingeridos, são os primeiros a serem usados como fonte de 

energia para o nosso corpo, ou seja, eles são os primeiros a serem queimados.  

A partir do momento que você passa a ter uma baixa ingestão de carboidratos, seu 

corpo “entende” que precisa buscar essa fonte de energia de algum outro lugar.  

 

E de onde ele irá tirar? Da gordura que você tem em estoque armazenada em seu 

corpo. Ou seja, da sua gordura corporal. Isso não é maravilhoso? 

Portanto, para o sucesso dessa dieta, o consumo do carboidrato fica restrito a uma 

quantidade de até 20 gramas diárias, devendo ser evitado ultrapassar esse limite.  

 

Nesse e-book, para facilitar para você, eu coloquei lista de vários alimentos permitidos 

durante essa dieta, porém, se tiver alguma dúvida, vale lembrar a dica de se observar 

muito bem os rótulos dos alimentos na hora de comprar.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Alimentos Permitidos 
 

A seguir, veja a enorme quantidade e variedade de alimentos que você poderá – e 

deverá – comer durante o seu processo de emagrecimento. Durante o período de 

emagrecimento, não pense em contagem de calorias, preocupe-se em combinar, de 

acordo com a sua criatividade, os alimentos dessa lista.  

 

Carnes e Peixes 

Todos os tipos de carne e peixes são liberados à vontade. Embora o óleo seja 

permitido nessa dieta, evite preparar as carnes ou peixes em processos de fritura, 

evitando o consumo de gordura ruim.  

 

 

Nessa dieta, toda carne é permitida: Peixes, crustáceos, frango, porco, boi, bacon (sim, 

bacon é permitido), etc.  

Você não precisa se preocupar com a gordura da carne. Coma seus cortes favoritos 

sem culpa.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Alguns embutidos 

Perceba que você até pode comer alguns embutidos nessa dieta, porém, desde que 

não possuam açúcar nem amido em sua composição. Sim, você deverá aprender a ler 

rótulos de seus alimentos antes de colocá-los no carrinho do supermercado.  

 

Vegetais 

Os vegetais são classificados em 3 grupos: A, B, e C. Os vegetais do grupo A são 

totalmente liberados durante a dieta.  

Vegetais do grupo B são de uso moderado e os do grupo C devem ser evitados. A 

diferença entre esses 3 grupos está na quantidade de carboidrato que eles possuem.  

 

Grupo A (liberados) 

Os vegetais do tipo A são os que contêm pouca quantidade de carboidratos: folhas 

verdes (alface, rúcula, agrião, acelga, etc.), abobrinha, alcachofra, aipo, aspargo, 

berinjela, brócolis, cebola, cebolinha, chicória, couve, coentro, couve-flor, espinafre, 

funcho, jiló, maxixe, palmito, pepino, pimentão, rabanete, repolho, salsa, tomate.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Grupo B (moderados) 

Os vegetais do grupo B são as que têm quantidade moderada de carboidratos, cerca 

de 10%. São permitidos, no máximo, 1 porção diária. São eles: abóbora, beterraba, 

cenoura, chuchu, ervilha verde, nabo, quiabo, vagem. 

 

 

Grupo C (evitados) 

Já os vegetais do tipo C são os que contêm quantidade significativa de carboidratos, 

cerca de 20%. Compõem o grupo C:  aipim, batata inglesa, batata calabresa, batata 

doce, batata-baroa, cará, inhame, mandioca, milho verde, pinhão, semente de 

gergelim. 
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Você pode preparar os vegetais de acordo com a sua criatividade, podendo fazer 

saladas, enriquecer pratos, e até mesmo para fazer sucos do tipo detox, que são uma 

delícia de manhã.  

Para temperá-los, use sua criatividade com azeite, limão e todos os temperos 

(naturais) que quiser. Pode até fazer um molho à base de creme de leite, que fica uma 

delícia.  

 

Frutas 

Em geral, por causa do açúcar, as frutas são ricas em carboidratos. Portanto, seu 

consumo deve ser evitado, principalmente nos primeiros 15 dias de dieta. Isso significa 

que nas duas primeiras semanas, você deverá restringir as frutas, devendo optar por 

aquelas que contenham poucos carboidratos, como o abacate, coco, morangos, 

amoras e mirtilos, por exemplo.  

 

 

Após duas semanas, se você quiser, pode introduzi aos poucos as demais frutas, desde 

que consumidas com moderação.  

 

Ovos  

Você pode comer ovos à vontade nessa dieta. Abuse de criatividade: faça-os cozidos, 

mexidos, pochê, ovos de codorna em conserva natural, etc.  

Use sua criatividade e coma-os com queijo, bacon, e o que mais a sua criatividade 

mandar.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Laticínios 

Você pode comer todos os queijos que contenham uma baixa quantidade de 

carboidratos. Estes, geralmente são os de cor mais amarelada: prato, parmesão, 

provolone, etc.  

 

 

Os queijos de cor branca (cottage, fresca, minas) devem ser evitados, por conterem 

maior quantidade de lactose (açúcar do leite). Nata ou creme de leite também são 

permitidos. Use-os como curinga em sua dieta e abuse de sua criatividade. Use o 

creme de leite para fazer molhos, enriquecê-los com queijo e até mesmo para ser 

misturado ao seu cafezinho. O leite, por causa da lactose, deve ser evitado.  

 

Nozes e sementes 

Uma ótima é opção é você fazer uso dessas delícias, que são as nozes, castanhas do 

caju e do Pará, amêndoas, pistaches e macadâmias. 
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

No entanto, elas não devem ser consumidas em excesso, para não ultrapassar a 

quantidade de carboidratos permitida durante o dia. Ao consumi-las, use como 

medida uma concha feita com a palma da sua mão. Coma apenas uma concha e já terá 

bastante saciedade.  

 

Gordura 

 

 

Nessa dieta a gordura está longe de ser alimento proibido. Você pode consumi-la na 

preparação de seus alimentos, podendo usar: azeite de oliva, manteiga, banha, óleo de 

coco, óleo de abacate, etc.  

É claro que o bom senso deve predominar em qualquer dieta. Ainda que a gordura seja 

liberada, pra que exagerar? 
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

O Que se Deve Evitar 

 

Nessa parte da dieta, você deverá ter especial atenção a todos os alimentos que 

podem ser prejudiciais no seu processo de emagrecimento. 

Quando falo em alimentos prejudiciais, refiro-me ao tipo de alimento que proporciona 

efeitos colaterais prejudiciais ao seu processo de emagrecimento, principalmente 

alimentos ricos em carboidratos.  

 

Porém, como já dissemos, a proposta de uma alimentação estratégica é você ter 

condições de poder comer tudo aquilo que você gosta, porém, com bom senso.  

Nesse caso, a ordem é: substituição. Isso significa que você, com bastante criatividade 

você pode comer verdadeiras delícias em substituição dos alimentos que devem ser 

evitados.  

 

Além disso, a ordem da dieta é: baixa ingestão de alimentos com carboidratos. Ou seja, 

sua alimentação diária não poderá ultrapassar a quantia de 20 gramas de carboidratos.  

Veja a seguir, a lista dos alimentos que devem ser evitados durante esse processo: 

 

 Alimentos industriais 

 Farináceos de trigo – todo tipo de farinha e tudo o que leva farinha em seu preparo 

como massas, pães, bolos, etc.  

 Frutas e vegetais ricos em açúcares e carboidratos - batata, mandioca, banana, 

manga, etc. 

 Embutidos com açúcares e amidos na composição – vale ler o rótulo. 

 Bebidas alcoólicas 

 Refrigerantes  

 Açúcares – evite todos eles: refinado, mascavo, mel, açúcar de coco, demerara e 

até mesmo o açúcar light. Não se esqueça de que a lactose é a açúcar do leite, e 

também deve ser evitada.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Observações Adicionais para Obter Sucesso em Sua Dieta 
 

1. Beba água 

Para auxiliar no processo de sua dieta, você deverá, obrigatoriamente, beber muita 

água. De preferência, beba água bem gelada, pois ela ajuda na termogênese do corpo, 

acelerando o metabolismo para regularizar a temperatura.  

 

2. Tire medidas 

No primeiro dia de sua dieta, além de se pesar, você deve tirar todas as suas medidas e 

compará-las a cada 15 dias.  

Tirar as medidas é importante para que se perceba o sucesso do seu emagrecimento e 

veja o quanto está emagrecendo, diferente das dietas que diminuem os quilos apenas 

na balança, por conta da eliminação de líquidos e massa magra.  

 

3. Observe os rótulos 

Como já falamos, nessa dieta você tem total liberdade de comer o que quiser, desde 

que não ultrapasse 20 gramas de carboidratos diários.  

Por isso, ao ir ao supermercado, se tiver alguma dúvida, dar uma olhadinha nos rótulos 

irá te ajudar bastante.  

 

4. Perca apenas 1 quilo.  

O bom dessa dieta é que logo nos primeiros dias você já vê os resultados positivos 

tanto na balança quanto nas medidas do corpo.  

Isso é um fator determinante para manter sua motivação durante todo o processo de 

emagrecimento. No entanto, não se preocupe com o resultado final.  

Não pense em perder 20, 30 ou 60 quilos. Preocupe-se apenas em perder 1 quilo, 

depois mais um, e depois mais um, mais um... Quando perceber, você já terá atingido 

sua meta.  
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CLIQUE AQUI PARA CONHECER Método ALES para Emagrecer Saudável: 

Por Onde Começar? 
 

Todos nós sabemos que emagrecer realmente não é uma tarefa fácil, tampouco 

milagrosa. Minha proposta, ao criar esse e-book foi mostrar o quanto você pode 

emagrecer sem sofrimentos, da forma correta e, principalmente, definitiva.  

O mais importante de todo esse processo, é que com o emagrecimento você voltará a 

recuperar sua autoestima, que muitas vezes fica perdida por conta do que vemos no 

espelho e nos desagrada.   

Tenha certeza de que, se você seguir essa dieta, seu corpo não será mais o mesmo, e 

dia após dia, seus resultados serão cada vez melhores.  

Esse e-book tem como base o método da alimentação estratégica, também conhecido 

como o método ALES, desenvolvido pelo renomado médico Dr. Rocha, que há anos 

vem trabalhando com emagrecimento, oferecendo uma nova oportunidade de vida a 

quem quer emagrecer de forma saudável e definitiva.  

Através desse método, você pode finalmente vencer sua luta contra a balança, e 

chegar ao corpo que tanto sonhou em ter.  

Se você quiser conhecer mais detalhadamente sobre como funciona esse método 

inovador e de tanto sucesso, clique no link abaixo e leia mais a respeito. 

 

 

 

Desejo a você muito sucesso em sua jornada! 

 

QUERO CONHECER AGORA! 
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