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INTRODUÇÃO	
	

Como	você	acha	que	anda	sua	dieta	ou	programa	para	perda	de	

peso?	O	que	você	fez	atéé	aqui	para	emagrecer	tem	dado	certo?		

Talvez	você	já	tenha	feito	de	tudo	para	perder	peso	e	até	conseguiu,	

mas	logo	depois,	quando	voltou	a	se	alimentar	normalmente,	reganhou	todo	

o	peso	e	pode	até	ter	ganhado	alguns	quilos	a	mais.	Talvez	você	já	conheça	

inúmeras	 dietas,	 tenha	 ingerido	 shakes	 e	 até	 fez	 simpatias,	 porém,	 a	

frustração	com	os	resultados	da	balança	permaneceram	sempre	presentes.	

E	 se	 você	 já	 testou	 todo	 tipo	 de	 dieta	 para	 emagrecer,	 todavia	

sempre	acabou	em	pizza	(e	você	pensou	que	esse	foi	o	problema),	e	ainda	

vieram	junto	a	decepção	e	frustração.		

Se	você	não	entende	mais	o	que	tem	feito	de	errado	e	já	sofreu	com	

o	 efeito	 sanfona,	 vendo	 seu	 peso	 descer	 e	 depois	 subir	 se	 sentindo	

fracassada.	Se	você	já	leu	de	tudo	sobre	alimentação	e	maneiras	de	eliminar	

peso,	mas	não	consegue	chegar	ao	final	do	dia	seguindo	a	dieta,	esse	livro	

vai	trazer	algumas	respostas	para	aliviar	essas	angústias.	

Até	o	final	deste	e-book	você	vai	entender	melhor	três	itens:	

! Porquê	 todas	 as	 estratégias	 que	 você	 tentou	para	 eliminar	

peso	não	funcionaram;	

	



! 	Entenderá	 que	 o	 problema	 não	 está	 em	 você,	 mas	 na	

maneira	 que	 disseram	 para	 você	 como	 você	 deveria	 cuidar	 da	 sua	

saúde	e;	

	
! O	 quê	 as	 evidências	 científicas	 têm	 apontado	 buscando	

resolver	os	desafios	com	a	balança,	o	corpo	e	o	alimento.	

Com	esse	conhecimento	você	vai	poder	ter	um	norte	de	como	parar	

de	se	culpar	e	reassumir	o	leme	da	recuperação	do	relacionamento	com	seu	

corpo,	sua	saúde	e	vida,	tanto	física	como	mental.	Vamos	lá?	

Boa	leitura.	

Paula	Teixeira,	Driele	Quinhoneiro	e	João	Motarelli	

	

	

	

	

	

	



A	FORMA	FALIDA:	OS	NÚMEROS	ATUAIS	
DO	EMAGRECIMENTO	

1. Não	é	apenas	você	quem	não	consegue	emagrecer,	o	mundo	
todo	tem	dificuldades	

	

Um	estudo	denominado	“GLOBAL	BURDEN	OF	DISEASE”	publicado	

na	The	Lancet,	uma	das	revistas	mais	conceituadas	e	de	grande	impacto	na	

saúde,	 mostrou	 que	 o	 número	 de	 países	 que	 conseguiram	 diminuir	 o	

número	 de	 obesos	 da	 sua	 população,	 nos	 últimos	 33	 anos,	 foi	ZERO	 (1).	

Nesse	 estudo	 participaram	 quase	 todos	 os	 países	 do	mundo.	 Você	 pode	

checar	a	imagem	retirada	do	estudo	abaixo:	

	

Infográfico:	“Obesity	and	overweight	increasing	worldwide”.	(2)	



Um	 estudo	 (2)	 realizado	 no	 Reino	 Unido	 (King's	 College	 London.	

Mostrou	que	a	chance	do	indivíduo	obeso	com	IMC	acima	de	40	de	atingir	

seu	peso	e	manter	em	10	anos	é	de	1	em	1290	para	homens	e	1	em	677	para	

mulheres.	 Esse	 estudo	 avaliou	 com	 150	 mil	 prontuários	 de	 pessoas	 que	

tentaram	emagrecer	por	10	anos.		

E	sim,	você	está	lendo	isso	mesmo.	Foi	demonstrado	que	a	chance	

de	uma	pessoa	emagrecer	e	permanecer	magra	em	10	anos	fazendo	dieta	e	

exercícios	foi	menor	que	0,001%.	A	conclusão	dos	autores	no	final	do	estudo	

foi	"Os	programas	atuais	para	manejo	do	peso	focados	em	dieta	e	exercícios	

não	são	efetivos	no	combate	a	obesidade	a	nível	populacional"	

		Este	é	o	atual	cenário	em	qual	se	enquadra	as	dietas,	as	restrições	

alimentares	e	os	problemas	relacionados	a	alimentação	que	envolve	como	

nos	comportamento	em	relação	ao	comer.		

1.2	Comer	com	Atenção	Plena	ou	Mindful	Eating	

O	Mindful	Eating	não	chega	ditando	regras	e	proibições	alimentares	

ou	 incentivando	 o	 exercício	 físico	 e	 a	 restrição	 de	 calorias	 como	 a	 única	

forma	de	perder	peso	e	cuidar	do	relacionamento	com	a	comida.		

	Nem	prega	que	saúde	é	estar	dentro	de	um	peso	específico.	Surge	

sim,	como	uma	forma	nova	de	lidar	com	o	comer	e	promover	a	saúde.		

Ensinando	 que	 não	 basta	 fazer	 estes	 tipos	 de	 recomendações	 e	

proibições	para	que	exista	emagrecimento.		



O	mindful	eating	entende	que	existe	um	problema	em	colocar	todo	

o	nosso	sucesso	da	relação	com	a	comida,	o	corpo	e	a	vida	centrado	no	peso	

e	na	motivação.	Você	já	pensou	“Quando	eu	atingir	tal	peso	então	estarei	

mais	tranquila	e	feliz”,	e	se	dissermos	que	isso	não	é	verdade.	Você	acha	que	

perder	 peso	 como	 você	 tem	 tentando	 até	 agora,	 está	 deixando	 seu	

relacionamento	 com	 a	 comida	 e	 o	 corpo	 mais	 saudável?	 E	 ainda	 você	

acredita	que	alcançar	o	peso	desejado	a	custa	de	um	relacionamento	difícil	

com	a	comida	e	corpo	pode	trazer	felicidade	e	tranquilidade?	

Para	nós,	até	pode	haver	emagrecimento	sustentável,	mas	apenas	

se	for	uma	consequência	da	mudança	da	sua	relação	com	o	corpo,	a	comida	

e	a	vida.		

Ainda,	 o	Mindful	 Eating	 traz	 a	 compreensão	 que	 podemos	 fazer	

mudanças	para	sermos	mais	saudáveis	hoje,	mesmo	num	corpo	que	esteja	

"acima	 do	 peso",	 	 e	 que	 precisamos	 construir	 saúde	 de	 maneira	

independente	do	peso.	 Cultivando	 assim,	 uma	 vida	 que	 valha	 a	 pena	 ser	

vivida.		

1.3		Como	as	dietas	falham?	

Para	 que	 você	 entenda	 porque	 deveria	 trilhar	 esse	 caminho	

diferente,	 que	 quase	 ninguém	 fala,	 precisamos	 que	 você	 compreenda	 os	

“Ciclos	das	Dietas”	e	o	que	acontece	com	o	nosso	corpo	quando	começamos	

a	perder	peso	devido	à	uma	restrição	alimentar.		



O	 corpo	 humano	 está	 preparado	 e	 programado	 para	 a	

sobrevivência	 em	 qualquer	 circunstância.	 Ou	 seja,	 faz	 parte	 do	 nosso	

sistema	sobreviver	a	mudanças	bruscas.	Por	isso,	precisamos	entender	que	

quando	iniciamos	um	programa	de	restrição	alimentar,	diversos	sistemas	do	

nosso	corpo	são	alterados	e,	neste	momento,	nosso	corpo	reage	resistindo	

e	sobrevivendo	a	repentina	escassez	de	alimentos	presentes	nas	restrições	

alimentares.	

É	como	se	o	nosso	organismo	não	compreende-se	o	que	estamos	

fazendo,	desta	forma	ele	luta	contra	as	novas	medidas	de	emagrecimento	

que	adotamos.	O	cérebro	humano	não	entende	que	as	mulheres	querem	ser	

magras	 como	 a	 “Gisele	 Bündchen”,	 ou	 como	 os	 homens	 da	 ginástica	

olímpica,	logo,	ele	sobrevive	resistindo	a	restrição	alimentar.	

O	problema	acontece	quando	travamos	uma	batalha	contra	nosso	

organismo,	 ou	 seja,	 contra	 o	 nosso	 corpo,	 porque	 a	 probabilidade	 de	

ganharmos	essa	guerra	é	quase	nula.		

Queremos	dizer	que	adotar	medidas	que	teoricamente	são	"para	

emagrecer"	 como	 dietas	 malucas,	 parar	 de	 comer,	 fazer	 restrições	

alimentares	 e	 exercícios	 físicos	 de	 forma	 a	 compensar	 as	 calorias	

consumidas,	causará	o	efeito	oposto	que	você	busca,	aumentando	o	peso,	

fixação	por	comida,	metabolismo	com	tendência	a	armazenar	gordura	e	uma	

vida	cercada	de	sofrimento.	

	



1.4	OS	CICLOS	DA	DIETA	

Para	que	você	entenda	melhor	explicaremos	 sobre	o	mecanismo	

que	ocorre	quando	iniciamos	uma	dieta	restritiva,	uma	das	maiores	causas	

que	tem	gerado	o	ciclo	do	aumento	de	peso	mesmo	em	meio	a	um	programa	

de	emagrecimento.	

1.4.1	As	causas	do	aumento	de	peso:	

As	pessoas	aumentam	o	peso	geralmente	por	problemas	de	saúde,	

momentos	difíceis	que	enfrentam	emocionalmente,	por	descompensação	

hormonal,	depressão,	ou	até	mesmo	por	estarem	expostas	muito	tempo	a	

uma	 alimentação	 que	 não	 era	 saudável.	

	

INFOGRÁFICO	PAULA	TEIXEIRA	

	



Nesse	momento,	após	o	aumento	do	peso,	os	indivíduos	procuram	

ajuda	para	encontrar	a	"boa	forma",	ter	uma	melhor	estética	ou	até	mesmo	

em	prol	de	melhorar	sua	saúde.	E	não	tem	problema	nenhum	nisso.		

Procurar	um	profissional	que	possa	lhe	auxiliar	é	a	opção	correta,	

contudo	podemos	dar	 um	passo	 além	nessa	procura	por	 profissionais	 de	

forma	consciente.	Procure	um	profissional	que	possa	olhar	para	além	do	“O	

QUÊ”	e	“QUANTO”	você	come	e	possa	te	ajudar	também	para	a	forma	com	

que	você	se	relaciona	para	comida,	suas	emoções	e	cuide	de	você	de	forma	

genuína.	Principalmente	que	não	o	motivem	a	 “se	manter	na	dieta”	pela	

culpa,	medo	e	vergonha.	

1.5	O	SISTEMA	FALIDO	
	

Atualmente	a	única	estratégia	que	é	oferecida	para	você	gerenciar	

sua	 alimentação	 é	 o	 “ato	 de	 evitar”	 os	 alimentos.	 Você	 Reconhece	 as	

recomendações	abaixo?		

“–	Coma	isso.	

–	Não	coma	aquilo.		

–	Isso	não	pode	e	ponto	final	

–Você	precisa	se	exercitar	mais	

–Você	precisa	ter	mais	força	de	vontade”.	

	

O	sistema	falido	não	ensina	as	pessoas	a	lidar	com	os	alimentos	que	

estão	à	sua	frente.		



E	 é	 sobre	 esse	 assunto	 que	 gostaríamos	 de	 tratar	 com	 você,	

querida(o)	leitora(o).		

Como	você	lida	com	o	brigadeiro	em	cima	da	mesa?	Como	você	lida	

com	 aquele	 rodízio	 de	 pizza,	 com	 a	 churrascaria	 e	 até	 mesmo	 com	 pão	

francês	pela	manhã?	

	

O	infográfico	abaixo	te	convidamos	a	notar	primeiro	as	setas	azuis.	

Veja	que	na	presença	de	uma	situação	de	risco	que	se	deseja	superar,	ou	

algum	comportamento	problema	que	você	queira	mudar,	apenas	quando	

são	 oferecidas	estratégias	 para	 você	 enfrentar	 a	 situação	 que	 você	 quer	

superar,	é	que	você	terá	mais	eficácia	e	diminuição	da	chance	de	continuar	

com	o	mesmo	comportamento.		

	

	



Dizer	para	você	simplesmente:	 “evite	esse	alimento”,	 “não	coma	

esta	 torta”,	“não	 faça”,	“é	proibido	olhar	e	comer”,	é	a	mesma	coisa	que	

dizer	para	um	adolescente:	“não	faça	sexo,	porque	não	deve”.		

Note	 agora	 as	 setas	 vermelhas,	 se	 a	única	 coisa	que	 você	 tentar	

para	não	comer	demais	naquele	rodizio	de	pizza	for	“tenha	força	de	vontade	

e	não	coma”,	ou	seja,	simplesmente	evitar	de	comer,	você	terá	diminuição	

da	eficácia	frente	ao	comportamento	que	deseja	mudar.		

Não	podemos	enganar	nossa	 inteligência	como	a	 inteligência	dos	

jovens	 ao	 dizer:	 “não	 faça	 sexo,	 porque	 você	 não	 deve”,	 ou	 “não	 coma	

porque	 você	 não	 deve	 comer”.	 O	 nosso	 raciocínio	 não	 funciona	 desta	

maneira.	

Tais	argumentos	não	são	sustentáveis	em	longo	prazo,	só	porque	é	

proibido	não	fará	você	se	manter	longe	dos	brigadeiros,	da	churrascaria	e	

das	pizzarias.	Você	lembra	daquela	velha	frase:	“tudo	que	é	proibido	é	mais	

gostoso”?.			

Um	estudo	realizado	com	crianças,	mostrou	exatamente	o	efeito	

que	tem	a	proibição	sobre	o	nosso	comportamento	alimentar.	Neste	estudo	

específicamente	 fora	 ofertado	M&M´s	 coloridos	 a	 crianças	 e	 orientado	 a	

essa	crianças	para	comer	qualquer	cor	menos	o	M&M	vermelho.	Advinha	o	

resultado?		

O	M&M	mais	consumido	entre	esses	crianças	 foi	 justamente	o	vermelho.	

Este	estudo	conseguiu	mostrar	o	chamado	“efeito	fruto	proibido”	



Quando	 em	 dieta,	 e	 restrito	 a	 consumir	 diversos	 alimentos	 em	 especial	

aqueles	que	você	mais	ama	e	mais	gosta,	nossa	mente	começa	a	pensar	cada	

vez	mais	a	respeito	desses	alimentos,	porém	de	forma	intensa,	o	que	pode	

ser	 a	 causa	 do	 desejo	 alimentar	 e	 fissura.			

	 A	 tendencia	 nossa	 de	 lidar	 com	 esses	 pensamentos	 é	 restrigi-los,	

suprimi-los.		

-	 Estou	 em	 dieta,	 não	 posso	 ficar	 pensando	 em	 chocolate	

-	Ai	meu	deus,	que	vontade	de	 comer	uma	pizza,	mas	não	posso	porque	

estou	 de	 dieta		

	

														A	ciência,	também	já	testou	essa	hipótese,	respondendo	a	seguinte	

pergunta,	será	que	é	possível	suprimir	(evitar	de	pensar)	os	pensamentos	a	

respeito	 da	 comida	 para	 mudar	 o	 comportamento?		

		 Para	 essa	 pesquisa	 foram	 estudadas	mulheres	 que	 tinham	 desejo	

elevado	por	chocolate	e	foram	orientadas	a	não	pensar	em	chocolate	antes	

de	 uma	 tarefa	 que	 consistia	 em	 provar	 chocolates	 para	 responder	 um	

questionário	 a	 respeito	 das	 características	 desse	 alimento	 (cor,	 sabor,	

textura,	cheiro).		

Os	 pesquisadores	 observaram	neste	 estudo,	 que	 as	mulheres	 que	

tinham	 desejo	 alimentar	 e	 que	 ainda	 tinham	 uma	 alimentação	 restrita,	

foram	os	que	mais	consumiram	chocolate	comparados	com	mulheres	que	

foram	 orientadas	 a	 falar	 a	 respeito	 das	 características	 do	 chocolate,	

mostrando	que	suprimir	o	pensamento	a	respeito	do	chocolate	não	é	eficaz	



para	 modificar	 o	 comportamento	 alimentar	 e	 que	 ainda	 pode	 gerar	 um	

aumento	no	consumo	alimentar.	

	

1.5.1	Efeito	fruto	proibido	e	a		ironia	da	supressão	do	

pensamento	

Regrar	a	alimentação	não	te	dará	recursos	para	sustentar	um	novo	

comportamento	de	maneira	normal	quando	estiver	de	frente	com	aquele	

alimento	que	você	tanto	gosta.	Muitas	pessoas	ignoram	este	fato,	mas	este	

é	um	verdadeiro	problema	das	dietas	fracassadas	e	restrições	alimentares.	

Outro	 problema	 das	 dietas	 atuais	 é	 que	 elas	 não	 oferecem	 um	

repertório	para	você	lidar	com	a	comida	proibida.	A	restrição	alimentar	e	a	

proibição	 vão	 distorcidos	 o	 relacionamento	 que	 você	 tem	 com	 o	 seu	

alimento.	Então,	no	momento	em	que	você	entra	em	contato,	teoricamente	

com	 aquela	 comida	 proibida,	 você	 acaba	 tendo	 atitudes	 não	 produtivas,	

desequilibradas	e	reativas	diante	da	tentação	alimentar	e	acaba	comendo	

além	do	normal.		

	

Veja	 alguns	 exemplos	 de	 pensamentos	 distorcidos	 diante	 de	

alimentos	proibidos.	

“Ah,	eu	já	comi	mesmo.	Agora	vou	comer	tudo!”.		



“É	 melhor	 eu	 comer	 tudo	 o	 que	 eu	 tenho	 vontade	 agora,	 na	

segunda-feira	eu	começo	novamente	a	dieta,	e	então,	eu	não	comerei	mais	

nada	errado”.	

A	 seguir,	 outro	 pensamento	 deturpado	 que	 utilizamos	 como	

estratégia	de	emagrecimento	e	proibição	alimentar.		

“Suponhamos	que	você	ganhe	um	ovo	de	Páscoa,	então	você	que	

já	 está	em	 regime	há	10	dias	 e	pensa:	 ‘Vou	 comer	de	uma	vez	este	ovo,	

porque	assim	eu	acabo	de	uma	vez	por	todas	com	esta	situação	de	tentação.	

Em	seguida,	retomo	o	meu	regime’.”		

Talvez,	você	não	tenha	ideia		do	número	de	pessoas	que	se	punem	

por	pensarem	que	falharam	com	seus	cuidados	com	a	saúde	e	alimentação	

por	causa	de	um	pedaço	de	pizza	numa	quinta-feira	a	noite.		

Aquele	pedaço	de	pizza	faz	a	pessoa	se	sentir	tão	fracassada	que	

surgem	pensamentos	como:	

“Você	estragou	toda	a	dieta”;	

“Você	‘jacou’	mais	uma	vez”;	

“Você	nunca	vai	conseguir	eliminar	peso”	e;	

“Você	comeu	pizza,	e	pizza	é	proibido”.	

Os	sentimento	de	culpa,	cobrança	por	ter	"saído	da	dieta"	são	os	

responsáveis	por	gerar	a	sensação	de	frustração	e	fracasso.		



	

INFOGRÁFICO	JOÃO	MOTARELLI	

	

A	 restrição	 alimentar	 transmite,	 infelizmente,	 estas	 crenças	

anteriores,	e	como	você	já	comer	UM	PEDAÇO	de	pizza,	então	decide	que	

comer	 sem	 parar	 até	 a	 próxima	 segunda-feira,	 em	 que	 você	 irá	 iniciar	

novamente	sua	dieta.	Poderia	ser	tudo	mais	simples,	se	você	comesse	um	

pedaço	de	pizza	na	quinta-feira	sem	culpa,	sem	crença	de	estar	errando	e	

sem	abandonar	o	cuidado	com	a	sua	alimentação	apenas	por	ter	comido	um	

pedaço	de	pizza.	



Agora	 você	 já	 consegue	 identificar	 que	 a	 mentalidade	 da	 forma	

falida	está	atuando	na	mente	de	muitas	pessoas,	em	especial,	as	mulheres?	

A	restrição	alimentar	e	a	proibição	leva	a	fixação	por	comida	e,	esses	são	os	

mecanismos	de	deturpação	da	mente	que	o	comportamento	das	dietas	traz.		

Agora	você	já	consegue	identificar	que	a	mentalidade	de	dieta,	essa	

forma	 falida	 de	 lidar	 com	 a	 comida	 está	 atuando	 na	 mente	 de	 muitas	

pessoas,	 homens	 e	mulheres?	 A	 restrição	 alimentar	 e	 a	 proibição	 leva	 a	

fixação	por	comida	e,	esses	são	os	mecanismos	de	deturpação	da	mente	que	

o	comportamento	das	dietas	traz.		

Nós	 poderiamos	 citar	 vários	 exemplos	 de	 comportamentos	

deturpados	que	a	dieta	restritiva	traz,	mas	querremos	que	você	entenda	o	

porquê	um	pedaço	de	pizza	na	quinta-feira	à	noite	te	faz	imaginar	que	você	

saiu	 da	 alimentação	 saudável	 e	 só	 deve	 começar	 novamente	 na	 próxima	

segunda-feira.		

	

	

	

	

	

	



PRECISAMOS	 FALAR	 SOBRE	 O	 NOSSO	

RELACIONAMENTO	COM	A	COMIDA	

	

O	 Mindful	 Eating	 é	 a	 melhor	 maneira	 que	 encontramos	 para	

cuidar	dos	nossos	pacientes	e	de	nós	mesmos.		

Se	é	verdade	que	“tudo	que	é	proibido	é	mais	gostoso”,	e	se	o	seu	

cérebro	não	compreende	a	restrição	e	proibição	alimentar,	sobrevivendo	e	

resistindo	 ao	 emagrecimento,	 piorando	 o	 relacionamento	 com	 a	 comida,	

precisamos	mudar	as	estratégias,	não	é	mesmo?	

Então	você	está	preparado	para	conhecer	essa	maneira	de	comer	e	

se	relacionar	com	a	vida	e	a	comida	chamada	"Mindful	Eating"?	Continue	

com	a	gente!	

	

1. MUDANÇA	DE	PARADIGMA:	TROCANDO	O	CICLO	

VICIOSO	DAS	DIETAS	PARA	O	CICLO	VIRTUOSO	DO	REAL	

CUIDADO	DE	SI	

Precisamos	entender	que	podemos	cuidar	o	melhor	possível	de	nós	

mesmos,	da	melhor	maneira	que	pudermos	a	cada	dia.	Entender	que	nem	

sempre	essa	"melhor	maneira"	é	bem	a	que	gostaríamos,	mas	que	foi	a	que	

tivemos	disponível	até	hoje	



	

Quando	 trocamos	 a	 culpa	 e	 a	 vergonha	 por	 uma	 atitude	 de	

responsabilidade	compassiva,	ou	melhor	dizendo,	quando	passamos	a	falar	

com	 a	 gente	 de	 maneira	 gentil	 e	 amorosa,	 mesmo	 reconhecendo	 que	

gostaríamos	de	ter	feito	algo	melhor	ou		diferente,	mas	que	até	os	dias	de	

hoje	não	tivemos	o	recurso	interno	ou	externo	para	isso.		

Quando	 passamos	 a	 reconhecer	 que	 é	 desafiador	 para	 qualquer	

pessoa	cuidar	da	saúde	e	da	alimentação,	acabamos	por	abrir	um	espaço	de	

cura	e	recuperação	que	antes	seria	habitado	apenas	por	dor	e	sofrimento	

auto-gerado.		

Desse	ponto	começamos	a	notar	que	culpa,	raiva	e	autocrítica	não	

são	motivações	que	nos	impulsionam	no	caminho	do	real	cuidado.		

Conhece	a	crença	“Quanto	mais	insatisfeito	eu	estiver	comigo,	mas	

motivado	estarei	para	mudar”,	podemos	começar	a	duvidar	disso.		

Quê?	O	que	queremos	dizer	é	que	se	você	parar	de	se	afogar	em	

sua	auto	fala	pouco	gentil,	poderá	sobrar	energia	para	criar	estratégias	para	

cuidar	 melhor	 de	 si,	 ao	 invés	 de	 gastar	 toda	 a	 sua	 energia	 na	 dor	 e	 no	

sofrimento.		

Em	nossa	experiência	clínica	os	pacientes	nos	dizem	"parei	de	ir	a	

academia	porque	eu	não	estava	emagrecendo",	"parei	de	moderar	o	açúcar	

porque	 eu	 não	 estava	 emagrecendo",	 "parei	 de	 comer	 frutas	 e	 vegetais	



porque	eu	não	estava	emagrecendo".	E	nós	perguntamos	a	você:	de	onde	

tiramos	que	só	vale	a	pena	nos	cuidar	se	estivermos	tentando	emagrecer?	

Você	continua	valendo	a	pena	fora	de	um	contexto	de	dieta	e	perda	

de	 peso.	 Você	 poderia	 querer	 estar	 comendo	 bem	 e	 se	 exercitando	 não	

apenas	 porque	 quer	 emagrecer,	 mas	 porque	 é	 um	 valor	 humano	 ter	

disposição,	 autocuidado,	 saúde	 genuína,	 auto	 compaixão,	 socialização	 e	

bem	estar,	e	isso	vale	não	apenas	para	quem	quer	emagrecer	mas	para	todas	

as	pessoas	no	universo,	e	porque	isso	te	dará	uma	vida	que	vale	a	pena	ser	

vivida.	

Enquanto	 você	 achar	 que	 sua	 estratégia	 de	 cuidado	 com	 a	

alimentação	 é	 apenas	 algo	 que	 você	 vai	 fazer	 por	 tempo	 limitado	 e	 que	

depois	de	emagrecer	você	vai	poder	parar	de	viver	miseravelmente	por	não	

poder	comer	nada.	O	pensamento	"vou	fazer	a	dieta,	vou	emagrecer,	depois	

vou	sair	da	dieta"	é	o	combustível	do	ciclo	falido	das	dietas,	e	assim	quando	

perder	peso,	volto	a	comer	o	que	eu	quiser,	como	bonificação.		

E	não	queremos	dizer	ainda	que	o	certo	é	que	você	faça	dieta	a	vida	

toda,	 como	 algumas	 pessoas	 falam	 sobre	 emagrecimento	 a	 longo	 prazo,	

porque	afinal	provavelmente	todos	falarão	"eu	não	quero	fazer	dieta	a	vida	

toda",	 e	 ninguém	 deve.	 O	 que	 precisamos	 desenvolver	 é	 um	 método	

sustentável,	prazeroso	e	que	possa	ser	feito	a	vida	toda.	E	que	esse	método	

ajude	você	a	cultivar	uma	vida	que	vale	a	pena	ser	vivida.	

E	para	 isso	 você	precisará	 aprender	QUANDO,	COMO	E	PORQUE	

comer	e	não	apenas	O	QUE	e	QUANTO.	Você	precisará	aprender	a	comer	e	



parar	 de	 comer	 se	 baseando	 em	 sua	 fome,	 saciedade	 e	 satisfação.	

Resgatando	o	prazer	de	comer,	o	amor	pela	comida	e	a	honra	por	si,	seu	

corpo	 e	 sua	 vida.	 E	 ainda,	 precisará	 aprender	 a	 não	 gerenciar	 a	 sua	 vida	

apenas	com	a	comida.		

		 	

2.	MINDFUL	EATING	

Mindful	Eating	é	um	processo	que	envolve	comer	com	consciência.	

Isto	é,	comer	com	intenção	e	atenção.	É	comer	cultivando	o	equilíbrio.	

Mindful	 Eating	 é	 comer	 atento	 e	 aberto	 às	 experiências	 de	 cada	

momento	 da	 alimentação.	 Envolve	 	 desfrutar	 da	 comida,	 valorizando	 as	

diversas	cores	e	texturas,	sentindo	a	fragrância	e	o	aroma	do	alimento,	com	

uma	velocidade	que	permita	saborear	cada	um	dos	ingredientes.	Isso	ativa	

os	 nossos	 sentidos	 e	 a	 nossa	 inteligência	 interna,	 nos	 ajudando	 a	 saber	

quando	comer	e	quando	parar	de	comer,	sem	precisar	de	regras.	

Comer	guiado	pelos	sinais	 internos	de	 fome	e	saciedade,	ou	seja	

nossa	 inteligência	 interna	 significa	 não	 recorrer	 a	 comida	 para	 obter	

conforto,	alívio	ou	recompensa,	mas	comer	para	satisfazer	a	fome.	Notou	a	

diferença?	

Claro	 que	 podemos	 notar	 que	 estamos	 procurando	 conforto	 e	

ESCOLHER	 recorrer	a	 comida	para	esse	 conforto,	mas	 faremos	disso	uma	

escolha	consciente,	e	ao	estar	com	alimento,	permitir-se	sentir	o	máximo	de	



prazer	 possível.	 Ainda	 ao	 estar	 consciente	 você	 começa	 a	 notar	 que	

aprender	outras	maneiras	de	obter	conforto	e	passa	não	escolher	sempre	a	

comida.	

Comer	 guiado	 pela	 inteligência	 interna	 é	 não	 atacar	 a	 comida	

quando	algo	não	vai	bem.	É	discernir	a	fome	real,	da	ansiedade	e	fuga	nos	

alimentos,	 além	 de	 entender	 que	 a	 fome	 emocional	 não	 pode	 ser	

preenchida	por	meio	de	comida.		

“Comer	guiado	pela	inteligência	interna	é	comer	com	consciência.”		

2.1	O	QUE	É	MINDFUL	EATING	OU	“COMER	CONSCIENTE”?	
		

É	 o	 processo	 que	 desenvolve	 sua	 consciência	 em	 relação	 aos	

padrões	alimentares	e	permite	que	você	faça	uma	interrupção	entre	seus	

disparos	mentais	e	suas	ações.	O	“comer	consciente”	cria	um	momento	de	

percepção	em	que	você	pode	escolher	e	decidir	o	que	e	quanto	irá	comer	

para	satisfazer	sua	fome.	

	Ou	seja,	comer	consciente	dará	a	você	a	opção	de	mudar	os	hábitos	

emocionais	que	têm	sabotado	sua	alimentação	e	conquistar	o	tão	sonhado	

emagrecimento.	É	estar	presente,	ter	atenção,	estar	plenamente	consciente	

do	que	está	acontecendo	dentro	e	fora	de	si	mesmo,	em	seu	corpo	e	em	sua	

mente.		



	Ou	seja,	comer	consciente	dará	a	você	a	opção	de	responder	de	

maneira	mais	habilidosa	as	emoções/sentimentos	e	estresse	do	dia-a-dia	e	

conquistar	o	tão	sonhado	relacionamento	mais	saudável	com	a	comida.	É	

estar	 presente,	 ter	 atenção,	 estar	 plenamente	 consciente	 do	 que	 está	

acontecendo	 dentro	 e	 fora	 de	 si	 mesmo,	 em	 seu	 corpo	 e	 em	 sua	

mente.	Revivendo	o	prazer	e	tranquilidade	de	comer.	Já	pensou	se	o	ato	de	

comer	 fosse	uma	 forma	de	ancorar	 sua	atenção	no	momento	presente	e	

cuidar	da	sua	saúde	mental?	Muito	diferente	do	que	é	hoje,	não	é?		

Comer	consciente	é	 investigar	o	que	seu	corpo	e	sua	mente	está	

dizendo	 para	 as	 seguintes	 perguntas:	 “por	 que	 vou	 comer	 a	 sobremesa?	

Comerei	porque	estou	com	vontade	ou	porque	tenho	fome?”.	“Quando	irei	

parar	 de	 comer?	 Quando	 a	 vontade	 passar	 ou	 quando	 me	 sentir	

empanturrado?	Vou	comer	se	já	me	sinto	satisfeito?”.		

Note	que	dissemos	investigar	no	corpo	também,	isso	significa	que	

usar	 apenas	 o	 que	 a	mente	 está	 dizendo	não	 nos	 torna	 comedores	mais	

consciente	como	podemos	ser.	

Saiba	 que	 “satisfeito”	 não	 é	 a	mesma	 coisa	 que	 estar	 "saciado".	

Desta	forma,	ainda	assim	irei	tomar	um	pote	de	sorvete	porque	estou	triste?	

Vou	comer	uma	barra	de	chocolate,	para	suprir	uma	carência?		

A	 “alimentação	 consciente”	 envolve	o	direcionamento	de	 toda	 a	

atenção	para	a	experiência	de	comer	e	beber,	tanto	dentro	como	fora	do	

corpo.		

Como	você	pode	perceber,	“alimentação	consciente”	é	muito	mais	

do	 que	 comer	 devagar,	 com	 mais	 de	 cem	 mastigadas	 e	 sem	 distração.	



Mesmo	que	 isso	seja	uma	parte	 importante	da	“alimentação	consciente”,	

ela	é	muito	mais	do	que	isso	e,	engloba	todo	o	processo	de	comer.		

Em	suma	o	Mindful	Eating	ensina	novas	estratégias	que	realmente	

funcionam,	e	que	não	se	trata	apenas	de	restrições	e	proibições	alimentares.	

O	Mindful	Eating	ensina	que	comer	com	consciência	não	é	comer	baseado	

num	estado	emocional	desequilibrado	ou	compulsivo	e	ainda	baseado	em	

regras	ou	restrições.	

2.2	COMER	COM	CONSCIÊNCIA	OU	COMER	BASEADO	NAS	
EMOÇÕES?	COMO	IDENTIFICAR?	
	

Você	sabe	reconhecer	se	está	com	fome	real,	fisiológica?	Ou	se	a	

sua	real	necessidade	é	algo	além	da	comida?	

O	primeiro	passo	para	diferenciar	a	fome	física	do	que	costumamos	

chamar	 de	 fome	 emocional	 é	 que	 a	 fome	 emocional	 chega	

“repentinamente”.	Ela	 se	manifesta	de	 repente	 e	 faz	 com	que	você	 sinta	

uma	enorme	vontade	de	comer	incontrolavelmente	e	com	urgência.		

A	 fome	 física,	 por	 outro	 lado,	 se	manifesta	 gradualmente.	Neste	

caso,	o	desejo	de	comer	geralmente	não	é	 tão	 incontrolável	e	nem	exige	

satisfação	instantânea	e	urgente.	



Na	fome	emocional	procuramos	conforto,	alívio	e	recompensa	em	

alimentos	exclusivos.	Quando	você	está	fisicamente	com	fome,	quase	tudo	

parece	bom,	inclusive	coisas	saudáveis	como	verduras	e	frutas.		

Mas	 na	 fome	 emocional	 o	 desejo	 é	 composto	 basicamente	 por	

alimentos	 gordurosos	 ou	 açucarados,	 e	 que	 fornecem	 “energia	

instantânea”.		

Você	sente	o	desejo	e	necessidade	de	um	enorme	pedaço	de	bolo	

de	chocolate	ou	daquela	pizza	gigante,	e	nada	mais	poderá	satisfazê-lo.	

Outro	fator	interessante	é	que	a	fome	emocional	nos	leva	a	comer	

sem	fome	física.	Antes	que	você	perceba,	você	comeu	uma	barra	inteira	de	

chocolate,	um	pacote		de	batatas	fritas	ou	tomou	um	litro	de	refrigerante	

sem	realmente	prestar	atenção	ou	desfrutar	plenamente.		

Quando	você	está	comendo	em	resposta	à	fome	física,	você	pode	

estar	muito	mais	consciente	do	que	você	faz.	

Ao	 comer	 de	 forma	 emocional,	 você	 poderá	 até	 se	 sentir	

"satisfeito"	mas	 irá	 perceber	 que	 sua	 real	 necessidade	 não	 foi	 sanada.	 A	

fome	 emocional	 não	 está	 localizada	 no	 estômago,	 diferente	 da	 física.	 O	

comer	 emocional,	 por	 estar	 relacionado	 a	 um	 consumo	 inconsciente	 e	

muitas	 vezes	 exagerado,	 pode	 levar	 a	 pensamento	 de	 culpa	 e	 cobrança,	

sentimentos	de	arrependimento,	vergonha	e	angústia.	

2.3	QUAL	FOME	VOCÊ	ESTÁ	ALIMENTANDO?	A	FÍSICA	OU	
EMOCIONAL?	



	

O	 Mindful	 Eating	 propõe	 trabalhar	 a	 alimentação	 de	 maneira	

aberta,	curiosa	e	gentil,	despertar	o	olhar	para	você	e	seu	relacionamento	

com	 a	 comida	 com	discernimento	 e,	 desta	 forma,	 começar	 a	 habitar	 um	

espaço	dentro	si	em	que	é	possível	descobrir	os	MOTIVOS	que	os	levam	a	

comer,	encontrar	paz	ao	se	alimentar	e	começar	a	cuidar	do	corpo	porque	

você	entende	sua	importância	e	não	porque	você	tem	desgosto	por	ele.	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	



COMENDO	COM	ATENÇÃO	PLENA	
Comer	com	Atenção	Plena	então	é	você	comer	quando	está	com	

fome,	deixar	de	comer	quando	a	 fome	passar,	ou	seja,	quando	você	está	

saciado.		

Ainda	é	 saber	que	 se	 você	 começar	 a	 comer	porque	estava	 com	

vontade,	pode	parar	de	comer	quando	a	vontade	passar.	E	aprender	a	suprir	

suas	 reais	 necessidades	 de	 diversão,	 amor,	 descanso,	 sono,	 prazer	 não	

apenas	com	a	comida.	

Seu	trabalho	agora	é	substituir	o	relacionamento	restritivo	com	a	

comida	para	um	gerenciamento	alimentar	consciente,	no	qual,	você	precisa	

se	 aproximar	 de	 seu	 corpo	 para	 decifrar	 seus	 próprios	 sinais	 de	 fome,	

saciedade	e	 satisfação.	Assim	poder	escolher	 comer	e	parar	de	 comer	 se	

baseando	nessa	sabedoria	interna	disponível	para	você.		

	

Comer	 consciente	 é	 substituir	 regras	 rígidas	 em	 relação	 a	 comida	 por	

intenções	 flexíveis	de	comer	a	exata	medida	para	nutrir	e	cuidar	de	você	

mesmo.		

	

Terminamos	esse	livro	com	algumas	ideias	dessas	intenções	que	você	pode	

cultivar	a	partir	de	agora	para	aprender	a	comer	com	atenção	plena	em	seu	

dia	a	dia:		

	

1. Conheça	 seus	 sinais	 de	 fome	 leve,	 moderada	 e	 acentuada.	 Quais	

sensações	físicas,	pensamentos	e	emoções	estão	presentes	em	cada.		



2. Coma	 de	 maneira	 atenta,	 curiosa,	 aberta	 e	 amorosa.	 Se	 permita	

sentir	prazer	ao	comer,	 saborear	os	alimentos.	Se	dar	 tempo	para	

comer.		

3. Aprenda	a	estar	atento	durante	a	refeição	para	notar	a	evolução	da	

nota	da	sua	saciedade.	

4. Aprenda	a	parar	de	comer	antes	da	saciedade	acentuada,	notando	

os	sinais	presentes	em	seu	corpo.	

5. Se	começar	a	comer	para	honrar	uma	vontade,	coma	com	prazer,	e	

aprenda	a	parar	de	comer	quando	a	vontade	passar	e	não	quando	a	

embalagem/pedaço	acabar.	

6. Quando	 notar	 a	 presença	 de	 fome	 emocional	 se	 perguntar	 se	

existem	 outros	 recursos,	 além	 da	 comida	 para	 que	 eu	 sacie	 essa	

necessidade.	

7. Fazer	 uma	 lista	 de	 possíveis	 maneiras	 de	 saciar	 minha	 fome	

emocional,	além	da	comida.	

8. Aprender	a	honrar	a	fome	física,	ou	seja,	comer	quando	estou	com	

fome	e	deixar	de	comer	quando	a	saciedade	chegar.	

9. Comece	a	cultivar	uma	auto	fala	mais	gentil.	

10. Quando	sentir	que	exagerou	conseguir	se	perdoar,	identificando	que	

é	desafiador	para	todos	e	normal	exagerar	ao	longo	da	vida.		

11. Quando	exagerar,	sentir	que	come	sem	controle	ou	sintir	que	comeu	

algo	 que	 eu	 não	 deveria	 cultive	 tratar-se	 com	 respeito	 apesar	 de	

qualquer	coisa,	que	um	evento	não	define	seu	caminho,	que	come	

demais	não	é	uma	questão	logada	ao	seu	caráter	ou	a	quem	você	é	



como	pessoa.	Comece	a	reconhecer	que	está	fazendo	o	melhor	que	

é	possível	hoje	e	que	se	culpar	ou	se	envergonhar	não	te	faz	mudar.	

	

Queremos	agradecer	o	seu	tempo	de	ler	este	livro	até	o	final.	

Esperamos	 com	ele	 que	 você	 tenha	 entrado	 em	 contato	 com	

informações	importantes	que	te	ajudem	a	não	mais	restringir	a	

sua	alimentação.	Desejamos	que	você	resgate	a	capacidade	de	

nutrir	seu	corpo	e	se	cuidar	por	que	é	bom,	não	apenas	porque	

quer	emagrecer.	Nós	temos	certeza	que	esse	sim	é	o	caminho	

que	poderá	 levar	você	a	 restabelecer	a	 saúde	de	 seu	 corpo	 e	

mente.		

Esperamos	que	você	possa	honrar	seu	corpo	e	sua	história!	

	

	 Se	 você	 gostaria	 de	 experimentar	 e	 praticar	 essa	 nova	 forma	 de	

comer	 e	 quer	 saber	 o	 que	 e	 como	 não	 responder	 sempre	 ao	 estresse,	 a	

tristeza,	 ao	 tédio	 comendo	 entre	 em	 contato	 conosco!	 Aqui	 abaixo	 você	

poderá	encontrar	nossos	contatos,	nossos	sites	com	materiais,	palestras	e	

práticas	gratuitas	para	ajudar	a	começar	sua	prática	e	aprender	ainda	mais.		

Esperamos	ve-la(o)	em	breve!	
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Universidade	da	Carolina	do	Norte.	Tem	pós-graduação	em	Nutrologia	pela	
ABRAN.	

É	Instrutora	Profissional	de	Mindfulness	para	Saúde	pela	Unifesp	e	
Instrutora	de	Mindful	Eating	com	formação	internacional	nos	protocolos	
Michelle	May	("Am	I	hungry?")	e	Jean	Kristeller	(MB-EAT).	

Membro	da	Rede	Coneccta	de	Mindfulness	e	Compaixão	e	da	Rede	Ibero	
Americana	de	Mindfulness	e	Compaixão		

Facilita	palestras	e	cursos	de	Mindfulness	para	a	saúde	e	Mindful	Eating	
presencial	e	online.	Faz	atendimentos	em	consultório	com	ênfase	em	
agravos	ligados	a	alimentação	e	comportamento	alimentar	como	diabetes,	
obesidade,	compulsão	alimentar.		

	

Site:	http://drapaulateixeira.com.br/	

Facebook:	http://www.facebook.com/paula.teixeira.7564	

Instagram:	http://instagram.com/dra.paulateixeira	

Youtube:	https://www.youtube.com/paulateixeira	

Whatsapp	(link	direto	basta	clicar):	https://bit.ly/2OvLezv	
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Nutricionista	e	Mestre	(FMRP-USP).	Instrutora	de	Mindfulness	para	
Promoção	da	Saúde	(UNIFESP).	Instrutora	de	Mindful	Eating	Certificada	
(MB-EAT)	e	em	formação	do	programa	EAT	FOR	LIFE	(Lynn	Rossy).	
Cofundadora	do	Centro	Brasileiro	de	Mindful	Eating	(CBME).	Membro	do	
Centro	de	Mindfulness	e	Terapias	Integrativas	(EERP-USP).	Atende	em	
consultório	com	enfoque	em	Nutrição	Comportamental	e	Comer	com	
Atenção	Plena.		

Administra	cursos	individuais	ou	em	grupo	baseados	em	Mindfulness	para	
Promoção	da	Saúde	e	o	Comer	com	Atenção	Plena	(ONLINE	ou	Presencial).	

	

Site:	drielequinhoneiro.com	

Instagram:	@nutricionistadrielequinho	

Facebook:	Mindfulness	e	mindful	eating	com	driele	

Mobile:	+55	(14)	991515802	

	

	

	

	

	

	

	



João	Motarelli	
Nutricionista	e	Educador	Físico,	mestre	em	ciências	da	Cardiologia	pela	
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UNIFESP,		especialista	em	Nutrição	Esportiva	(FAPES)	e	Mindfulness	
(UNIFESP),	instrutor	em	Mindfulness	(MBHP)	e	Mindful	Eating	(MB-EAT),	
Nutricionista	Clinico	(Consultório	particular)	e	ambulatorial	do	setor	de	
Lípides,	Hipertensão,	aterosclerose	e	biologia	vascular	da	UNIFESP,	Diretor	
Cientifico	do	departamento	de	nutrição,	Regional	São	Paulo	e	ABCDM	da	
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Centro	Brasileiro	de	Mindful	Eating	(CBME),	da	Rede	Coneccta	de	
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nutricionista@joaomotarelli.com	

instagram:	@joaomotarelli_nutri	

Facebook:	João	Motarelli	–	Nutricionista	Esportivo		

site:	www.joaomotarelli.com.br		

Lattes:	http://lattes.cnpq.br/6895866760316698	
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