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Emagrecer: uma postura de vida 
Dr. Ismael Lago 

A obesidade tem sido abordada por diversos autores e 
tratada com as mais diversas técnicas, sem contudo 
chegar a um método eficaz de cura ou ao menos a 
resultados satisfatórios. 

Dr. Ismael Lago acredita que o sucesso da cura da 
obesidade depende, primeiro, dela ser encarada como 
resultado de uma conduta do indivíduo diante da vida. O 
insucesso da maioria dos tratamentos e dos regimes de 
emagrecimento se deve, em muito, ao fato deles tentarem 
combater a obesidade e não as suas causas. Combatem 
a conseqüência e não os motivos de um comportamento. 

Este livro propõe que você reprograme suas condutas 
de vida e sua forma física. Colocando metas positivas em 
sua vida, você passa a ter atitudes mais saudáveis, o que 
o leva a buscar uma alimentação mais balanceada, a 
controlar a ingestão de alimentos e a ter um 
comportamento mais ativo, menos ansioso e menos 
dependente, facilitando-lhe perder peso, naturalmente. 

O objetivo deste livro é ajudar você a entender o 
processo biológico e psicológico que o levou à obesidade, 

as resistências orgânicas ao emagrecimento, o que é uma alimentação sadia e 
comportamentos saudáveis. Conhecendo o que se passa consigo e como funciona o processo 
alimentar, você terá condições de melhor avaliar a eficácia dos "regimes e dietas" oferecidas 
por aí, e chegar por si mesmo a um método pessoal de emagrecer e de manter o seu corpo do 
jeito que mais lhe agrada. 

Emagrecer exige mudanças na forma de viver, coragem para reconhecer o que nos leva a 
comer em excesso, muita dedicação, persistência e fortalecimento da força de vontade e da 
auto-estima. Emagrecer não é fácil! Requer, no começo do tratamento, certos sacrifícios e 
muita disciplina, mas o resultado é extraordinariamente gratificante. 
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