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“Um e-book especial 
que pode mudar sua 
mente com relação 
ao emagrecimento.” 



Mente em Forma Mente em Forma @menteemforma 

Querido leitor, este e-book foi feito com carinho, 
especialmente para lhe ajudar no processo do 
emagrecimento.  Reuni neste  produto um dos 

conteúdos mais completos sobre este tema, com 
informações, técnicas e exercícios mentais. Espero que 

 desfrute e aproveite! 
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Olá, estou realmente muito 
feliz por escrever este e-book. 
 
Tenho certeza que ele te 
ajudará a lidar com uma das 
emoções mais poderosas e, ao 
mesmo tempo, incapacitantes 
do ser humano: A ANSIEDADE. 
 
Falo com brilho nos olhos 
quando afirmo que tenho o 
grande privilégio na minha 
vida de atender muitas 
pessoas que desejam ser 
versões melhores de si 
mesmas, que buscam evoluir 
no autocontrole, na 
inteligência emocional, mas 
que também enfrentam 
grandes dificuldades para se 
firmarem em uma dieta. 
 
Falo com propriedade que, um 
dos grandes vilões do 
autocontrole, e da 
estabilidade emocional para 
emagrecer é a ansiedade. 
 
Em minhas palestras, sempre 
digo que: 

“não é só emagrecer,  
mas principalmente aprender 

a lidar com as ansiedades, 
frustrações, tristezas, 

decepções, raivas, prejuízos, 
preocupações, medos, 
desejos e vontades…” 

 

e a lista das emoções pode 
não ter fim. 

 

 “Nós somos seres 
emocionais e não máquinas 
insensíveis que trabalham 

friamente para alcançar um 
objetivo”.  

 

“Entre eu saber o que eu 
preciso fazer para emagrecer, e 

eu pôr em prática é preciso 
passar por uma ponte, e o 

nome desta ponte se chama 
EMOÇÃO”.  

 

E para passar por essa ponte 
é preciso ter habilidades 
psicológicas e também  
comportamentais, pois em 
algum momento desta 
caminhada vamos nos 
deparar com a tão famosa e 
conhecida ANSIEDADE. 
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Eu sou ansioso. Tento fingir que não, mas sou. As pessoas 
dizem que sou calmo por fora, mas não fazem ideia da 
agitação que há dentro de mim. Hoje sou muito mais 
controlado. Quando me formei em psicologia em 2008, 
passei por uma situação de ansiedade muito grande. Entrei 
na faculdade aos 17 anos e a finalizei com 22. Só que, desde 
que eu saí da Universidade já queria casar (Isso mesmo: 
casar e nunca me arrependi disso. Afinal, pela pessoa que eu 
casei, valeu a pena ter me comprometido tão cedo. Sim, eu 
sei que acabei de ganhar ponto com a minha esposa por 
escrever isto). Ao sair da faculdade, me           
deparei com uma das grandes dificuldades:                 
Era novo demais para que  as pessoas                                                                            
acreditassem que eu teria maturidade  
o suficiente para ajudá-las em um consultório. 

Veja um pedaço da minha história: 

Então, com um passo de coragem, decidi sublocar um 
espaço e começar a atender ali. Comecei atendendo 
crianças. Só que, os pais delas não as levavam para as 
consultas e o número de faltas e desistências eram 
grandes. Durante alguns meses, eu fiquei no vermelho 
e pagava o consultório sem ter recebido o suficiente. 
Resultado: Desisti. Fiquei frustrado e ainda tinha 
contas do meu casamento para pagar. Ali iniciei um 
processo de ansiedade muito forte.  
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Lembro que, uma vez voltando do Rio para Niterói, estava 
cochilando nas Barcas ao longo da travessia no mar e, de repente, 
tive um episódio de Pânico: Minha garganta fechou, meu coração 
imediatamente acelerou, minhas mãos suaram, parei de respirar, e 
um pavor tomou conta de mim de uma forma tão grande que pensei 
que fosse morrer. Estava passando ali por um pico de ansiedade e 
preocupação.  

Veja um pedaço da minha história: 

Logo após, os sintomas foram se normalizando, mas fiquei vigilante 
o tempo inteiro observando em mim mesmo os sintomas  pois tinha 
medo que a crise voltasse. Sorte a minha que já era formado em 
psicologia e sabia que se tratava de um episódio de pânico.  

No momento em que estava em plena crise, 
pensava: “Isto é uma crise, não vou morrer por 
isso”. Por outro lado o medo aumentou, pois 
ficava achando que teria crise em qualquer 
lugar por onde passasse, e que faria vergonha 
na frente das pessoas. Naquela época, o mínimo 
sinal de incômodo no corpo já era suficiente 
para eu comer muito para garantir que não iria 
presenciar a crise. Com esta atitude engordei 
cerca de 12Kg, indo dos 80Kg (que já estava 
acima do peso) para 92Kg. 
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E assim como eu, muitas pessoas passam por crises, ou vivenciam 
experiências de ansiedade o tempo inteiro em suas vidas.  
A ansiedade destrutiva pode atrapalhar, e muito, no processo do 
emagrecimento ou na construção de uma vida saudável. Pode ser 
que você esteja passando por esta realidade também e, durante 
anos da sua vida esteja sendo afetado pelas suas preocupações, 
seus medos e suas grandes expectativas sobre possibilidades de 
situações ameaçadoras ou ansiadas que ainda não aconteceram. 
Pode ser que a sua ansiedade esteja te impedindo de viver o 
presente, de curtir o momento, de se sentir mais feliz.  

Veja um pedaço da minha história: 

Então, estamos no lugar certo para que, 
através deste conteúdo, você aprenda técnicas 
e habilidades emocionais para vencer a 
ansiedade limitante e conseguir emagrecer até 
alcançar o seu objetivo..  

Te convido a mergulhar neste E-book para que 
juntos aprendamos a lidar com a emoção que 
vem alarmando a comunidade científica de 
todo o mundo e, contaminando uma 
quantidade de pessoas incontáveis segundo 
após segundo, numa velocidade que nenhum 
ser humano é capaz de estimar: A ANSIEDADE.  





 
 

Não tem como fugir da 
ansiedade! Ela sempre estará 
dentro de nós. Não existe 
aquela SUPER pessoa que 
passará pelos problemas da 
vida, ou por situações de 
grande expectativa sem se 
sentir ansioso. Ela é uma arma 
do organismo para situações 
de emergência e ameaça. Ela 
pode te livrar de situações 
realmente complicadas, 
difíceis e de desespero. 
Ansiedade não é doença. Ela 
faz parte de nós e integra o 
nosso sistema de defesa. 
 
Faça um exercício de observar 
os animais: A ansiedade está 
projetada em quase todos os 
animais vertebrados, do 
peixinho dourado até aquela 
sua vovó que vive reclamando 
de tudo na vida. Foi ela (a 
ansiedade) que nos trouxe 
aqui através da evolução. Se 
você observar, a seleção 
natural, favoreceu animais e 
pessoas preocupadas. 

Pense no seguinte cenário:  
No tempo pré-histórico os 
homens da caverna estavam 
nos campos e florestas e 
aqueles mais atentos e 
preocupados (ansiosos) 
tinham mais chance de se 
livrar das feras da natureza, 
como leão, tigre, enquanto os 
que estavam mais distraídos, 
descansados, eram pegos de 
surpresa e eliminados da 
natureza. Ou seja, ser 
naturalmente preocupado era 
necessário para a 
sobrevivência. 
 
Agora, imagine este mesmo 
cenário ao longo de milhares 
de anos de evolução. Hoje em 
dia, todos temos enraizados 
em nossa mente que, o 
esperto é aquele que antecipa 
o perigo. Atualmente, não há 
mais predadores nos 
rodeando, mas certamente 
convivemos com outras 
ameaças.  
 
 
 
 

 



 
 

Veja o seguinte: Psicólogos da Universidade de Stanford, provaram 
que pessoas mais ansiosas perdem menos dinheiro em seus 
investimentos financeiros de risco. A explicação é bem simples: 
quem se preocupa demais aprende mais rápido quando o risco de 
perder dinheiro é real. Ou seja, a ansiedade pode salvar sua pele 
(Neste caso). 
Em resumo, a ansiedade (evolutivamente falando) tem a sua função, 
porém, em níveis exagerados pode trazer muitos prejuízos 
emocionais e físicos ao ser humano. 

 
 



 
 

Este termo “ansiedade” em si é bem 
novo (100 anos de idade) quando 
olhamos para a linha do tempo. O 
primeiro que usou o termo foi 
Sigmund Freud, no fim do século 19, 
dizendo que a “ansiedade é o medo 
de algo incerto, sem objeto”. 
Em 1967, Aubery Lewis, um 
psiquiatra australiano, usou a 
ansiedade se referindo ao “estado 
emocional com a qualidade do medo, 
desagradável, dirigindo para o futuro, 
desproporcional e com desconforto 
subjetivo”. Ou seja, a ansiedade é um 
sentimento incômodo e projetado 
para o futuro. 
O que se sabe é que o ser humano 
vive numa condição constante de 
alerta por supor que irá acontecer 
uma situação que ainda não 
aconteceu. Isto causa-lhe bastante 

sofrimento. 
 

 





 
 

Neste momento, uma em cada quatro pessoas no mundo está com 
uma sensação de aperto no peito, sentindo o coração bater mais 
rápido, com as mãos suando. Na mente, um medo inexplicável ou 
preocupação obsessiva com algo que ainda nem aconteceu. Esses 
são alguns dos sintomas das crises de ansiedade, um dos 
transtornos mentais mais incidentes da atualidade. 
 
Dados divulgados pelo World Health Mental Survey, ligado à 
Organização Mundial da Saúde, revelam um triste panorama para o 
Brasil: 20% das pessoas que vivem em São Paulo convivem com ou 
tiveram algum transtorno ansioso nos últimos 12 meses. 
 
O cérebro humano é tão capaz que consegue enxergar problema 
onde ainda não tem. Segundo especialistas da neurociência, a 
ansiedade pode ser definida pela nossa capacidade de reagirmos 
desde já, física e mentalmente, a um estresse que ainda não existe 
fora de nossas cabeças, mas que antecipamos para algum lugar do 
futuro. 
 
A ansiedade desencadeia reações por todo o corpo. O início do 
distúrbio está no sistema nervoso, mais especificamente no sistema 
límbico, região responsável pelas emoções e comportamentos 
sociais dos indivíduos. 
 
 
 



 
 

COMO FUNCIONA A ANSIEDADE EM NOSSO CÉREBRO? 
 

Falando de modo simples, quando o cérebro entende que a pessoa 
está diante de uma situação de perigo, a amígdala cerebelosa entra 
em atividade, ajudando a despertar o estado de alerta. A estrutura 
está localizada em uma região chamada cérebro primitivo, pois foi a 
primeira a se desenvolver nos humanos, sendo relacionada aos 
instintos. 

 
O hipocampo ventral é acionado ao mesmo tempo em que a área 
medial do córtex pré-frontal entra em ação. Assim, o cérebro irá 
reconhecer ou não a situação como ameaça. É no hipocampo que a 
memória e as emoções são processadas. 

 
 

ANSIEDADE E OS PADRÕES DE EVITAÇÃO 
 

Ao longo da experiência em atendimento clínico fui percebendo 
que, através dos medos irreais de situações, muitos superestimam 
os riscos ou perigos, e subestimam a sua capacidade de lidar e 
enfrentar os estímulos temidos. Os meus pacientes com transtorno 
de ansiedade, geralmente, relatam experiências subjetivas e 
intensas de medo juntamente com sintomas físicos de aceleração de 
pensamentos, excitação psíquica quando são expostas à um 
estímulo que eles consideram ameaçador: 

 
 



 
 

Ex: Se uma pessoa tem medo de engordar e estiver prestes a encarar 
uma viagem longa e cheia de tentações, poderá ter pensamentos 
automáticos provocadores de medo como “Vou engordar”, “Não 
vou resistir à tentação”, “Vou perder o controle”, “Quando voltar 
todos vão perceber que engordei”... 

 
É muito importante comentar que pessoas que sofrem de ansiedade 
também desenvolvem um padrão de evitação muito grande. Ou 
seja, por causa dos sintomas de ansiedade desagradáveis, aqueles 
que sofrem destes medos e preocupações, farão tudo o que for 
necessário para evitar passar por essas situações novamente. Ou 
seja, pessoas com fobia social se manterão longe de lugares em que 
possam se sentir expostas às pressões sociais. Quem tem medo de 
altura, elevadores ou outros desencadeantes de ansiedade tentarão 
se isolar das condições que as lembrem das experiências 
traumáticas. 

 
Pessoas com medo de engordar, por exemplo, vão evitar viajar, ou 
comparecer à eventos sociais onde se sentirão ameaçados pelos 
estímulos tentadores. Outros indivíduos que apresentam baixa 
autoestima farão de tudo para evitar se encontrar com amigos do 
passado colegial, com parentes mais distantes, pessoas que 
consideram importante por medo de serem julgadas de forma 
negativa. 
 
 



 
 

Como a evitação é recompensada com alívio emocional, é mais 
provável que o comportamento evitativo ocorra sempre que a 
pessoa se sinta confrontada de forma real ou imaginária. Por 
exemplo: Quando a pessoa com medo de ser julgada evitar ir à festa 
e sentir alívio imediato da ansiedade, sua evitação é reforçada. Na 
próxima vez em que receber o convite, provavelmente, irá 
rapidamente repetir o mesmo padrão de evitação para controlar a 
sua ansiedade associada ao julgamento social que prevê em sua 
mente. 

 
 

REDUZINDO ESTE PADRÃO 
 

O problema destes padrões de evitação é que os mesmos aniquilam 
a autoestima da pessoa. Estes comportamentos reforçam crenças 
como “Não serei capaz de viajar”, “Não serei capaz de emagrecer”, 
“Não consigo andar de elevador”, “Não posso ir à praia”... Esta 
sensação de aprisionamento reforçam, ao mesmo tempo, conclusões 
mentais negativas sobre si mesmo. E o pior é que, de maneira 
indireta, você se torna escravo do medo dos sintomas da ansiedade. 
Ou seja, evitar comparecer à uma festa te aliviará do medo naquele 
momento, mas não te fará superá-lo, pois toda vez em que for 
convidado para uma festa, o mesmo esquema de medo surgirá. Se 
você não enfrentar este padrão perderá a sua liberdade para ser 
escravo dele, aumentando ainda mais a sua sensação de sofrimento. 
 



 
 

A única maneira de reduzir este padrão de evitação e se libertar dos 
esquemas de ansiedade, é o enfrentamento. Pois quando você 
enfrenta, a exposição tem efeitos contrários à evitação. Se uma 
pessoa se expuser, de propósito, à um estímulo provocador de 
medo, ela provavelmente sentirá medo. Porém, segundo os estudos 
realizados pela ciência comportamental, o medo tem tempo 
limitado, pois a excitação fisiológica não pode ser mantida em um 
estado elevado pra sempre. Segundo estes estudos realizados, 
ocorrerá uma fadiga e, na ausência de novas fontes de excitação, a 
pessoa começará a se adaptar à situação. 
 
Ou seja, se a pessoa tem medo de ser julgada pelos outros, por 
exemplo, for de propósito aos encontros sociais e familiares, ela 
ficará apavorada ou até mesmo muito desconfortável. Porém, em 
algum momento, a resposta de medo se esgota e um estado 
homeostático normal se restabelece. Com a repetição desta 
exposição, a resposta fisiológica à situação temida deve diminuir à 
medida que a pessoa conclui que o estímulo pode ser enfrentado e 

controlado. 
 



 
 

CASO REAL (nome fictício) 

Foi assim com Ana. Ela havia ganhado 40Kgs desde que casou. Ela 
tinha muita vergonha do julgamento dos outros. Assim, evitava 
comparecer nos encontros familiares, dos amigos e se isolava em 
sua casa. Por conta disso, seu relacionamento com o marido estava 
desgastado e no momento em que via todos saindo de casa, menos 
ela, uma grande tristeza a dominava, e assim, se voltava para a 
comida e acabava ingerindo quantidades exageradas na 
alimentação. 
 

Assim, por comer demais, Ana não conseguia se alimentar bem, 
reforçava sua ansiedade e o medo de ganhar mais peso, e também 
reforçava o comportamento de evitação. Havia programado em 
sua vida, um esquema de evitação. 
 
 

Em terapia Ana percebeu que precisava romper com este ciclo. 
Então, se comprometeu com o enfrentamento.  
Decidiu enfrentar seu medo de julgamento,  
compreendendo que, antes do julgamento  
dos outros, era ela que se julgava  
negativamente.  



 
 

CASO REAL (nome fictício) 

Então, na medida em que foi enfrentando, suas respostas 
fisiológicas foram ficando menos intensas e brandas. Quando Ana 
percebeu que não estava não estava tão incomodada assim, 
concluiu que seria capaz de suportar esta situação. Esta conclusão 
trouxe-lhe alegria e mais confiança. Ela até se animou a fazer uma 
dieta e cuidar de si mesma. Depois de alguns meses, Ana já estava 
bem mais magra e mais feliz. 
 
 

Então, nos primeiros encontros, mesmo com bastante medo, 
decidiu se expor. A primeira experiência foi horrível e desgastante. 
Durante todo o tempo do encontro familiar era que todos ao seu 
redor estavam comentando sobre o seu peso e sobre como ela 
havia engordado. Houve uma fadiga emocional e chegou a pensar 
que não seria capaz de suportar outra vez. Ela chorou e sofreu, 
porém, em terapia compreendeu que seria necessário continuar o 
processo. 

 



 
 

Esta história ilustra um caso real, que expressa a importância do 
enfrentamento dos nossos medos e preocupações perante a vida. 
Quanto mais fugimos ou evitamos, mais protegemos o mesmo 
comportamento negativo. Quanto mais enfrentamos aumentamos 
a chance de vencer nossas limitações. 

 
A personagem da história acima passou por um processo de 
reestruturação cognitiva, onde o padrão de evitação a dominava, e 
agora é ela quem assume o controle de si mesma. As técnicas da 
reestruturação cognitiva podem ajudar no processo de superação 
da ansiedade.  
 
Já que compreendemos todo o contexto, a partir de agora, vou 
concentrar o assunto na ansiedade e emagrecimento. Todas as 
técnicas abaixo serão ensinadas de forma geral (pois estou me 
dirigindo à um público em geral). É importante lembrar que 
nenhuma destas técnicas podem substituir o poder de uma terapia 
individual, onde há a possibilidade das técnicas serem elaboradas 
de forma totalmente personalizadas. Porém, todas elas são 
poderosas e cientificamente validadas.  Vamos juntos? 
 
 
 

 







A gente é ansioso. A gente acorda bem, acreditando que desta vez 
tudo dará certo. Então, vamos pro café da manhã esperançosos de 
um novo dia. Daí “comemos direitinho” mas algo dentro de nós, 
uma voz interior ansiosa, já diz: "Eiii!!! Você está vendo que eu 
estou comendo direito?? Vê se emagrece hein!!" É como se a 
mente estivesse cobrando ao corpo emagrecer porque está 
comendo direitinho. 

 
E no momento em que comemos no café, já estamos com a mente 
automaticamente ligada nas preocupações. Pensamos: "Tenho que 
fazer isso...Tenho que fazer aquilo...e mais isso..." Fazemos deste 
momento um terreno fértil para a ansiedade. Depois deste 
momento vamos encarar os afazeres do nosso dia. Então, é 
agitação pra lá e pra cá, e a cabeça gira numa velocidade incrível 
de pensamentos acelerados  e silenciosamente somos invadidos, 
sem nos dar conta, de emoções pesadas, aflitivas, dando lugar 
para a angústia, inquietação… 

 
Então, chega o almoço, e o desejo por compensar aquelas emoções 
angustiantes crescem. Comemos um almoço razoável, furamos em 
algumas coisas, uma porção extra aqui e ali. Depois não resistimos 
à sobremesa, e logo após pensamos: "Já perdi o dia. Não consegui 
fazer a dieta". 

 
Então, enfraquecidos pelo "furo", a tardinha vem, e o desejo por 
algo doce cresce, você sente que precisa se aliviar daquela tensão 
urgentemente. Sua mente acelerada pensa: "Já errei mesmo, 
Dane-se!!", "Amanhã eu faço direito", "É apenas um pedacinho".. E 
então você exagera bastante, e se frustra novamente. 



Além dos 3 segundos de prazer, você percebe que as preocupações 
não foram embora. Então, o único jeito é se punir, se revoltar 
contra si mesmo, só pra ver se toma jeito. E isso reforça a tristeza 
ainda mais. 

 
A noite, já cansado pela luta do dia, desgastado por todo o fardo 
das preocupações, um sentimento de autopiedade o domina. 
Então, o pensamento é: "Eu mereço!!", "Estou cansado, estressado, 
quero comer"... O sentimento de recompensa vem, mas depois de 
segundos, a tristeza volta e a sensação: "Mas um dia se passou e 
eu não consegui". 

 
No dia seguinte, começa tudo outra vez. É...na mente de um 
ansioso, 1 dia pode ser muito tempo... 
 
 

Marque com um “X” a opção abaixo que mais representa a sua 
vida. 
 
☐ Passo exatamente por isso. 
☐ Passo mais ou menos por isso. 
☐ Nunca passo por isso. 
☐ Ás vezes passo por isso. 
☐ Dificilmente passo por isso. 
 



O que você sente ao ler este texto?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

A ansiedade e emagrecimento vem sendo objeto de estudos sérios 
no meio científico. Por exemplo: Costa e Biaggio (1998) investigaram 
as relações entre obesidade e as variáveis psicológicas de ansiedade 
e raiva, numa amostra de 60 sujeitos não-obesos e 60 sujeitos 
obesos, provenientes de uma clínica de emagrecimento. E o que 
mais impressionou é que, no final do estudo, tanto as obesas 
quanto as não-obesas apresentaram traços de ansiedade que as 
faziam recorrer à comida para aliviar os sintomas de ansiedade. Ou 
seja, este comportamento não é só para obesos, mas sim do ser 
humano. Por outro lado, concluíram que níveis altos de ansiedade 
prejudicam tentativas de emagrecimento. 

 
Especialistas afirmam que, em muitos casos, a ansiedade impulsiona 
a fome, pois quando o organismo se vê diante de uma sensação de 
escassez ou falta de alguma coisa que goste muito, por exemplo, a 
comida, a abstinência provoca reações que desencadeiam 
ansiedade. 
Estas questões ajudam, cada vez mais, o ser humano desenvolver o 
que chamamos de “Alimentação Emocional”.  



O COMER EMOCIONAL 
 

Este é um dos maiores desafios de quem deseja se relacionar 
saudavelmente com a comida. Desde criança somos "treinados" a 
suprir emoções negativas com comida. Basta a criança chorar que o 
leite materno já é oferecido. O comer emocional é recorrer a comida 
para conforto, alívio do estresse, ou como uma recompensa ao invés 
de usar a comida para satisfazer a fome. A maioria dos comedores 
emocionais sentem-se impotentes frente aos seus desejos de 
comida. Quando a vontade de comer “ataca”, você não consegue 
pensar em nenhuma outra coisa. Não há outra forma de se 
relacionar melhor a não ser pelo COMER CONSCIENTE.  

O COMER CONSCIENTE 
 

É uma prática que desenvolve a sua consciência em relação aos 
hábitos alimentares e permite que você faça uma pausa entre seus 
gatilhos e suas ações. O comer consciente cria um momento de 
consciência onde você pode escolher e decidir o que e  quanto irá 
comer. Você pode, então, mudar os hábitos emocionais que têm 
sabotado sua alimentação no passado. 
 
O uso de alimentos de vez em quando como um impulso, uma 
recompensa, ou para comemorar não é necessariamente uma coisa 
ruim. Mas quando comer passa a ser o seu principal mecanismo de 
enfrentamento emocional , e quando o seu primeiro impulso é abrir 
a geladeira sempre que você está chateado, irritado, solitário, 
estressado, exausto, ou entediado, você fica preso em um 
ciclo  nada saudável, onde o sentimento real ou problema sempre é 
mascarado. 



A fome emocional não pode ser preenchida com alimentos. 
A alimentação pode fazer você se sentir bem no momento, mas os 
sentimentos que desencadearam este ato de comer ainda estão lá.  
E muitas vezes você pode se sentir pior do que antes por causa das 
calorias desnecessárias que consumiu. Você se sente culpado por 
“estragar” a sua alimentação, e por  sentir que não tem força de 
vontade. Para agravar o problema, você pode parar de aprender 
maneiras mais saudáveis de lidar com suas emoções, você percebe 
que fica cada vez mais difícil controlar o seu peso, e você se sente 
cada vez mais impotente perante a comida e seus sentimentos. 

 
A fome emocional chega “de repente”. A fome emocional busca 
conforto em alimentos específicos. A fome emocional muitas vezes 
leva ao “comer sem sentido”. A fome emocional não acaba, mesmo 
quando você está “cheio”. A fome emocional não está localizada no 
estômago. A fome emocional, muitas vezes leva à lamentação, 
arrependimento, culpa ou vergonha. 





I - PRATIQUE “ESTAR PRESENTE E CONSCIENTE”.  
 
Aí está o motivo de tanta gente viver infeliz, ansiosa, preocupada, 
angustiada... A nossa mente não consegue se concentrar no que 
você está vivendo agora, no exato instante. Estamos sempre vivendo 
o presente mas com a cabeça no futuro ou no passado. 
Movidos pela preocupação, sem percebermos, nossos pensamentos 
nos conduzem a possibilidades que ainda não aconteceram, 
previsões negativas de um futuro que não chegou, e daí sofremos e 
sentimos na pele o que ainda não chegou, e muitas vezes nunca 
chegará. 
Por conta disso, existe uma multidão de pessoas perdendo o controle 
de si mesmas, afundadas na compulsão alimentar, imersas nos 
transtornos de ansiedade, por que não aprenderam a controlar suas 
mentes. 

 
Eis o segredo para a cura de todos esses males: (1) Consciência e (2) 
Presença. 

 
1- CONSCIÊNCIA: Ensinar o seu cérebro a não viver no PILOTO 
AUTOMÁTICO. É ter consciência do que pensa, do que sente e por 
que está sentindo. É estar consciente das intenções sabotadores e 
atuar em tempo real para que ele mesmo não passe uma rasteira no 
seu progresso. 
 

2- PRESENÇA: É estar presente, consciente, sem viver com a cabeça 
em situações que não aconteceram. É sentir o vento batendo na 
pele, contemplar o céu, sentir o toque na sua pele de alguém 
especial, é se sentir grato por viver aquele instante. É saborear 
relaxadamente um alimento e curtir o seu sabor, desfrutando de 
cada pedaço, consciente dos benefícios do mesmo. 



E você? Sua cabeça anda sempre no Piloto automático ou tem 
conseguido se esforçar para estar mais consciente e presente? 

 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

PARA “ESTAR PRESENTE” É PRECISO APRENDER A RECONHECER 
SEUS PRÓPRIOS PENSAMENTOS. 

 
Em nossa mente existe um enorme movimento de pensamentos 
involuntários. Nós não pedimos para eles virem, simplesmente 
acontece. São circuitos elétricos produzidos automaticamente e nós 
os chamamos de “pensamentos”. Estudos afirmam que são cerca de 
60.000 pensamentos por dia. A maioria deles (70%) geralmente são 
negativos e, em uma cabeça ansiosa pode ser muito mais. A questão 
é que, a maioria deles são repetitivos e desnecessários e por isso 
pesam emocionalmente trazendo prejuízos emocionais. 
 



Existe uma classe de pensamentos que vou chamar de: 
 

I- PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS  PREJUDICIAIS (PAP): São um dos 
grandes vilões da saúde emocional de um indivíduo, pois são 
inconscientes, ou seja, na maioria das vezes, se estivermos no “piloto 
automático” não percebemos a presença deles dentro de nós.  
 
Outras vezes até percebemos mas não sabemos como reagir à eles. 
Eles são como um vírus em um sistema de computador que 
paralisam e roubam toda a capacidade de execução. Ex: “Será que…”, 
“E se….”, “Tenho que…”, “Eu deveria…”, “Não consigo….”Nunca vou 
conseguir…” e muito mais pensamentos negativos. Eles desgastam, 
geram peso emocional, e quando repetitivos, trazem grandes 
prejuízos. 
 
II- PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS SUSTENTADORES (PAS): São 
aqueles que propõem um caminho positivo, de esperança e que 
sustentam a perseverança, a solução de problemas, que nos 
orientam com sabedoria e geram lembranças afetivas que nos 
inspiram. Ex: “Tente de novo”, “Persevere”, “Não desista”, “Insista”. 

 
III - PENSAMENTOS CONSCIENTES PROPOSITAIS (PCP): De propósito 
evocamos pensamentos que nos orientam para caminhos mais 
assertivos. Eles nos ajudam a tomar decisões racionais, planejar 
situações, criar estratégias importantes. Ex: “Sei que está triste 
agora, mas de quê adianta ficar assim? Apenas siga em frente porque 
assim, se sentirá mais orgulhoso”. “Não fique ansioso, não vai 
adiantar ficar assim”. “Espere para se preocupar na hora certa, pois 
neste momento você não pode fazer nada por isso”. 
 
 
 
 



A boa notícia 
 

Existe uma excelente notícia para a sua vida. Quando aprendemos a 
importância de viver o presente, ou seja, de focarmos a nossa 
atenção no exato instante em que vivemos, torna-se impossível que 
os Pensamentos Automáticos Prejudiciais assumam o volante da sua 
vida naquele instante. É humanamente impossível estar presente e 
consciente, e ao mesmo tempo estar sendo dominado pelos 
pensamentos prejudiciais.  
 

Estar presente é o grande alívio para a alma. É o instante em que 
podemos ser mais leves, onde as preocupações não nos pesam e as 
reações químicas do corpo desfrutam de uma boa dose de bons 
hormônios. 

 
Apresento à você um outro estilo de pensamento que chamarei de: 

 
MODO INSTANTE PRESENTE (MIP): É o exato momento em que 
estamos e que o nosso cérebro consciente é capaz de captar. Posso 
dizer que este MIP pode ser “para dentro de nós” ou “para fora de 
nós”. 

 
I - Para dentro de nós: É quando observamos as sensações do nosso 
corpo, as emoções que experimento agora, a tristeza, a felicidade, as 
batidas do coração, os sentimentos, os pensamentos, os afetos... 

 
II - Para fora de nós: É quando nos tornamos consciente das 
sensações externas ao corpo, como frio, calor, vento, o sol batendo 
na pele, quando contemplamos a beleza da natureza, de uma rotina, 

etc… 
 



Estar no modo INSTANTE PRESENTE pode nos ajudar e muito no 
combate contra a ansiedade. 
 

Que tal trabalharmos alguns exercícios mentais para evitar que a 
ansiedade sabote o seu emagrecimento? 

 

Responda abaixo as seguintes perguntas: 
 
1- Qual são os benefícios de você viver no modo INSTANTE 
PRESENTE? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
2- Quais os benefícios de você aprender a observar seus próprios 
pensamentos? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
3- Quais são os benefícios de você contemplar o belo  de um dia 
qualquer? Quais as vantagens de valorizar detalhes de uma rotina 
cotidiana? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 



(Atenção Plena) 
 
 

I - MEDITAÇÃO 
Mindfulness 

(Atenção Plena) 

(Atenção Plena) 
 
 

Nos últimos anos, temos unido frequentemente a psicoterapia com o 
Mindfulness. Em português também podemos traduzir como 
Atenção Plena, pois refere-se a estar consciente da experiência 
presente, momento a momento, sem julgamento e de forma não 
reativa na elaboração do conteúdo do que estiver acontecendo. Há 
inúmeras evidências científicas dos benefícios da prática de 
Mindfulness,e cada vez mais cresce o interesse por este assunto. 

 
I - Mindfulness é uma forma de meditação:  
 
O objetivo dessa prática é focar a atenção no momento presente, 
sem julgamentos ou juízo de valores, a fim de ampliar a consciência 
ao aprender a ser um espectador dos próprios pensamentos, 
sentimentos e comportamentos, ao invés de interpretar o mundo 
através de tais processos internos. Muitas pessoas não conseguem 
tolerar as emoções negativas e acabam descontando na comida, 
pondo a sua dieta à perder, mas o Mindfulness ajuda a trazer a 
compreensão de que os pensamentos e os sentimentos são 
passageiros, promovendo uma melhor regulação emocional. 
 



(Atenção Plena) 
 
 

II - É possível praticar Mindfulness em qualquer lugar: 
 
Pode-se praticar Mindfulness por meio da meditação formal (sentada 
e silenciosa) ou informal (mantendo-se focado no presente durante a 
realização de tarefas cotidianas, como lavar as mãos, escovar os 
dentes, tomar banho e comer uma refeição, entre outras 
possibilidades). 
 
Geralmente, o treino da meditação com foco específico (se for 
formal, focando na respiração ou no escaneamento corporal, por 
exemplo) é importante para aprender a sustentar a atenção e a 
tomar consciência do momento presente. Nesse aspecto, a 
meditação formal oferece a vantagem de promover a disciplina 
necessária para a aquisição de tais habilidades. 
 
Uma vez que a pessoa consegue sustentar sua atenção e manter-se 
consciente, pode-se praticar um monitoramento aberto à totalidade 
da experiência do momento presente – o que envolve sensações, 
pensamentos, sons, e por aí vai. 
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III - Mindfulness e Terapia Cognitiva têm objetivos em comum: 
 
 A prática de Mindfulness tem sido inserida nas Terapias Cognitivas 
por terem em comum a validade científica. As TCC´s são terapias 
baseadas em evidências, e os estudos realizados com Mindfulness 
apontam que essa técnica promove muitos benefícios na redução de 
sintomas depressivos, de ansiedade, de estresse e de insônia, entre 
outros.  
 
Outro ponto em comum é que ambas as práticas partem do princípio 
de que a interpretação que o indivíduo faz das coisas e das situações 
que vivencia determina como ele irá se sentir e como irá agir a 
respeito.  
 
A meditação voltada para a Atenção Plena busca trazer à consciência 
a noção de que os sentimentos e pensamentos podem surgir e 
desaparecer naturalmente, sem necessariamente desencadear mais 
pensamentos ou sentimentos oriundos do apego/perda (no caso de 
sintomas depressivos) ou da aversão (no caso dos sintomas de 
ansiedade).  
 
Essa mudança na relação com os eventos mentais proporciona uma 
nova forma de perceber e reagir aos fatos. 
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IV - Mindfulness promove modificações de circuitos neurológicos:  
 
As neurociências também têm apresentado resultados interessantes 
em pesquisas com Mindfulness.  
 
De uma forma geral, os estudos apontam que essa prática é capaz de 
promover mudanças estruturais e funcionais em regiões como o 
córtex pré-frontal (área de processamento de informações, da 
regulação da atenção e das funções executivas) e a amígdala (área de 
ativação de circuitos do medo e da ansiedade).  
 
Assim, a Atenção Plena ajuda a desenvolver uma maior habilidade de 
interromper a elaboração cognitiva de emoções negativas (como a 
preocupação e a ruminação mental) e a reduzir os sintomas de 
ansiedade. 
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Um pequeno exercício de Mindfulness: 
 

Reserve 30 segundos para cada um dos seguintes passos; 
Faça isso 3 vezes ao dia; 

 
1- Pare no meio de alguma atividade cotidiana. Traga a atenção para 

a sua respiração, nas sensações em volta do seu estômago, a 
maneira que ele infla quando inspiramos, a sua volta a posição 

original quando expiramos. 
 

2- Sinta as sensações corporais que ocorrem nesse momento, 
tensões musculares, dores, qualquer sensação e não tente modificá-

la, apenas tome nota da sua sensação. 
 

3- Tome nota das sensações que você esteja experienciando, por 
exemplo: “Estou agitado”  ou “Há agitação”. Não tente modificá-la, 

aceite-a. 
 

4- Traga a sua atenção ao seu corpo, às sensações e como você está 
as experienciando. Conecte-se com elas, sem julgar ou comentar e 
apenas respire com elas. Permita-se apenas relaxar com qualquer 

coisa que esteja presente. 
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II -RELAXAMENTO 

(Atenção Plena) 
 
 

Aprender a relaxar é um poderoso remédio para aliviar os sintomas 
de ansiedade. Pesquisas científicas têm constatado cada vez mais 
que diversas doenças  e transtornos emocionais se originam no 
estresse causado pela ansiedade.  
 
O ser humano está precisando relaxar. A repetição destes 
pensamentos involuntários prejudiciais causam peso em nossa vida. 
Em meus posts pelas redes sociais, sempre uso uma hashtag 
(#SEJALEVE), pois precisamos repeti-la diversas vezes ao longo do 
nosso dia-a-dia, uma vez que automaticamente nos deixamos levar 
pelos pensamentos automáticos de preocupação e medo, que geram 
ansiedade. 
 
Relaxar precisa ser um “mantra” poderoso para quem deseja 
diminuir os episódios de sabotagem na dieta por conta da a 
ansiedade. Abaixo darei algumas técnicas de relaxamento que 
podem ser praticadas diariamente. Leia e observe a sua técnica 
favorita. 



(Atenção Plena) 
 
 

Enriqueça o seu 
cardápio do prazer. 

(Atenção Plena) 
 
 

1. Faça uma lista de atividades relaxantes. Depois circule as 
atividades que você mais gosta. Verifique a existência de 
atividades de lazer onde vive e provavelmente que pouco 
frequenta (cinemas, praias, clubes, atividades culturais, parques, 
etc…) 
 

2. Procure praticar exercícios leves como caminhar, andar de 
bicicleta, dançar, nadar, praticar jardinagem, etc. 
 

3. Sinta o peso do seu corpo ao caminhar, sinta a respiração, sinta a 
sensação do ar a entrar e a sair dos seus pulmões, o cabelo ao 
vento… 
 

4. Para aqueles com uma condição física mais desenvolvida, o 
exercício mais intenso pode ser mais eficiente. Atividades como 
correr, jogar tênis, levantar, pesos, basquetebol, vôlei, etc… 
podem produzir um agradável efeito relaxante, após um treino 
puxado. 

 

(Atenção Plena) 
 
 

Comer é, e sempre será, algo prazeroso. Porém, quando o único 
prazer da nossa vida é comer, o nosso cardápio do prazer é pobre e 
sem variedade. Veja abaixo algumas opções para enriquecer o seu 

cardápio do prazer. 
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Enriqueça o seu 
cardápio do prazer. 

(Atenção Plena) 
 
 

5. Pratique algumas técnicas de relaxamento mental para criar a 
sensação de paz e tranquilidade de corpo e mente: Visualize 
paisagens relaxantes, como o mar, praia, árvores, floresta, etc... 
 

6. Se envolva na leitura de um bom livro ou deixe-se envolver na 
tranquilidade de uma música suave. 
 

7. Permita-se contemplar o belo de uma rotina. Observe os detalhes 
de um dia-a-dia. 
 

8. Atividades criativas como pintura, desenho, cerâmica, podem lhe 
dar também um sentido de realização e lhe ajudar a relaxar ao se 
concentrar em algo que você deseja fazer. 
 

9. Você também pode aliviar o cansaço do dia-a-dia do trabalho 
com um banho bem demorado, logo que chegar em casa. Este 
pode ser considerado um exercício excelente de estimulação dos 
sentidos. Aprecie a água a cair no seu corpo, o som que faz, a 
temperatura que sente, o impacto das gotas do chuveiro, o 
estado de relaxamento que consegue atingir, sinta isso e 
contemple o prazer, foque nas sensações e perceba o nível de 
bem-estar que sente. 
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No meu caso, até os meus 26 anos de idade, eu nunca havia 
experimentado a corrida. Quando comecei a correr, eu simplesmente 
detestei. Fiquei todo dolorido, experimentando muitas dores pelo 
corpo. Mas de pouco em pouco fui me superando, e este sentimento 
de conquista me animava. Juntamente com a corrida, o emagrecimento 
estava vindo de forma duradoura pela primeira vez na minha vida. 
Enquanto via o resultado no meu corpo, minha mente associava o 
resultado positivo à atividade física. Então, por este motivo, minha 
mente foi gerando um sentimento positivo pelo exercício. Até hoje 
quando me sinto muito ansioso, eu procuro correr. Esta corridinha é 
um remédio eficaz para aliviar os meus sintomas de ansiedade. 
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III - DIÁRIO DA 
GRATIDÃO 

As grandes mudanças em nossa vida estão relacionadas as coisas que 
fazemos diariamente, sistematicamente, de forma contínua. A rotina 
é algo muito importante pois certamente nos levará a algum lugar.  

 
Faça um diário da gratidão: 

 
Anote em um caderno, celular ou computador pelo menos 3 coisas 
boas que aconteceram no seu dia e o porquê. 
Estudos da Terapia Cognitivo-Comportamental evidenciam que 
pessoas que apresentam melhores resultados são as que aprendem 
a valorizar pequenas vitórias, ganhou ou passos. Elas se parabenizam 
pelas pequenas ações que conseguem implementar. 

 
E se estou desanimado, ansioso ou depressivo? 

 
Outro importante exercício é: 
Anote atividades que você fazia, antes das crises de ansiedade ou 
depressão, que lhe traziam satisfação e que hoje não lhe trazem 
mais. Ainda que você não sinta a mesma gratificação de antes, 
naquele momento, se colocar em exposição ao estímulo gratificante 
pode lhe ajudar a, aos poucos, resgatar as sensações positivas. 
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O PODER DA GRATIDÃO 

A Gratidão é um sentimento poderoso. Trata-se de uma atitude de 
reconhecimento de algo que lhe trouxe benefícios em sua vida. O ato 
de agradecer é positivo, pois descarta as coisas negativas e os 
sentimentos ruins e foca sua emoção e sua atenção nas coisas boas 
que a vida já lhe deu.  
 
A gratidão é uma atitude simples, não exige de você muito tempo, 
não exige riqueza, não exige ajuda de outras pessoas, é algo que 
pode ser praticado sozinho, em seu interior, onde só você tem 
acesso. 
 
É mais que sabido que a gratidão traz benefícios imensos para sua 
vida. Já se sabe pela ciência que não há nada que se compare ao 
único sentimento que nos faz sentir preenchidos, plenos, como a 
gratidão. Eu digo que, depois do amor, a gratidão é o sentimento 
mais sublime. 
 
Um conhecido site internacional chamado Psychology Today listou 7 
grandes benefícios da gratidão em nossa vida. Vou compartilhar 
abaixo: 
 

 



(Atenção Plena) 
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OS BENEFÍCIOS DA GRATIDÃO 

1. A gratidão abre as portas para novos relacionamentos: 
Agradecer as pessoas mostra seu apreço por elas e ajuda você a 
conquistar novas amizades, segundo um estudo de 2014 publicado na 
Emotion. O estudo mostrou que agradecer pessoas que você acabou 
de conhecer pode levar a um relacionamento mais profundo e 
duradouro. 

 

2- A Gratidão melhora a saúde física: 
Pessoas gratas tendem a sentir menos dores e a sentirem-se mais 
saudáveis que pessoas que não tem o hábito de agradecer, segundo 
uma pesquisa de 2012 publicado no  Personality and Individual 
Differences. Isso deve estar ligado ao fato de que pessoas  gratas são 
mais propensas a cuidar da saúde. 

3- A Gratidão melhora a saúde mental: 
Robert A. Emmons, Ph.D. é um dos principais pesquisadores sobre o 
sentimento de gratidão, realizou diversos estudos sobre a gratidão e o 
bem estar. Sua pesquisa confirma efetivamente que a gratidão 
aumenta a felicidade e reduz a ansiedade e depressão.  

4- A Gratidão aumenta a empatia e reduz a agressividade: 
Pessoas gratas são mais propensas a serem mais amáveis e 
compreensivas mesmo quando os outros não são tão amáveis assim, 
aponta um estudo de 2012 da universidade de Kentucky 
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OS BENEFÍCIOS DA GRATIDÃO 

5- Pessoas gratas dormem e comem melhor. 
Fazer um caderno de anotações ou um diário agradecendo pelo dia 
melhora o sono e a qualidade das escolhas alimentares, de acordo com 
um estudo de 2011 publicado na Applied Psychology: health and Well-
Being. 

 

6 – A Gratidão melhora a autoestima 
O Journal of Applied Sport Psychology em um estudo publicado em 
2014 mostra que a gratidão aumenta a autoestima e o desempenho de 
atletas. Outros estudos apontam que pessoas gratas, ao se comparar 
com outras pessoas, não sentem inveja ou ressentimento por quem 
tem mais dinheiro ou um emprego melhor (o que é importante para 
manter a autoestima).  
 

7 – A Gratidão aumenta o equilíbrio mental 
Estudos de anos tem mostrado que ser grato não apenas reduz o stress 
como também pode desempenhar um papel importante na superação 
de traumas. Em 2003 um estudo publicado no Journal of Personality 
and Social Psychology apontou que a gratidão foi um dos principais 
responsáveis pela resiliência de pessoas que passaram pelo atentado 
de 11 de setembro. 
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OS BENEFÍCIOS DA GRATIDÃO 

De acordo com a minha experiência, também gostaria de adicionar o 
8º benefício: Eu vejo no dia-a-dia de atendimento que a gratidão nos 
ajuda a fazer boas escolhas alimentares, pelo seguinte motivo: A 
nossa mente é incapaz de vivenciar 2 sentimentos opostos ao 
mesmo tempo. 
 
Ou seja, é impossível estar triste e feliz de uma vez só. É impossível 
estar ansioso e grato. Ou seja, quando estamos gratos, a diminuição 
dos pensamentos negativos nos permite fazer escolhas mais 
conscientes e não influenciadas pela ansiedade e pensamentos 
negativos. 
 
Assim, perante à comida, a probabilidade é conseguirmos nos 
comportar de forma consciente, lidando melhor com os desejos e 
vontades sabotadoras. 
 
Por isso, seja grato. Ao acordar, ao longo do dia, e ao dormir traga a 
sua mente para o presente através da gratidão. Vamos praticar? 

 
 



Í
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AUTOMONITORIZAÇÃO DA ANSIEDADE 

 
A ansiedade tem três filhas: O Medo, a Preocupação e a Expectativa. 
Nós precisamos nos empenhar em monitorá-las para que 
consigamos fortalecer a sensação de controle sobre elas. Então, 
preparei aqui alguns exercícios de automonitorização da ansiedade 
(Medo, Preocupação e expectativa). 

 
Todos nós nos preocupamos com alguma coisa, em grande parte do 
tempo. Mas a grande questão é se a sua preocupação é produtiva ou 
improdutiva. 
 
• Preocupação Produtiva: É quando você pode fazer algo pelo 

objeto de preocupação naquele exato momento.  Ex: Estou 
preocupado em passar na prova e posso estudar naquele tempo. 
Estou preocupado com o que vou comer no dia seguinte e posso 
planejar a minha alimentação naquele instante. 

 
• Preocupação Improdutiva: É quando estou preocupado com 

algo, mas não posso fazer nada por aquilo naquele momento. Ex: 
Estou no trabalho preocupado em ter que estudar quando chegar 
em casa, mas não posso estudar porque ainda não cheguei em 
casa. Estou no horário do café da manhã preocupado com o que 
vou comer no jantar. 

 
 



Í
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A Preocupação Improdutiva, gasta energia mental, desgasta o 
emocional, causa prejuízos cognitivos, reforça a ansiedade e diminui 
a capacidade de força de vontade. Para isso, vou listar abaixo 
diversos exercícios mentais que podem nos ajudar a nos monitorar 
com o objetivo de reduzir os episódios em que descontamos na 
comida por conta da ansiedade. 

 
Minha atual preocupação  é :  

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(escolha uma preocupação por vez) 

Pergunta  Resposta 

Isso tem probabilidade muito pequena de 
acontecer? 

Que previsão estou fazendo? 

Que problema precisa ser resolvido? 

Que ações específicas posso pôr em prática? 

Essas ações parecem razoáveis? 

Estou me preocupando  com coisas sobre as quais 
tenho pouco ou nenhum controle? 

Esta é uma preocupação produtiva ou 
improdutiva? 



Í

ÇÃ
 

 

(Atenção Plena) 
 
 

Máquina do tempo: 

Como me sentirei em relação ao 
que está me incomodando agora 

dentro de... 

Por que não me sentirei tão 

mal em relação a isso... 

Uma semana 

Um mês 

Seis meses 

Um ano 

Cinco anos 



Í
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(Atenção Plena) 
 
 

Custos e benefícios para se preocupar 

Identifique os piores 
medos  por trás das suas 

preocupações: 

Custo de se 
preocupar com 

isso. 

Benefício de se 
preocupar com 

isso. 



Í
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(Atenção Plena) 
 
 

Ansiedade e sabotagem no emagrecimento 

Descreva a 
situação que 

te deixou 
ansioso(a). 

Você sentiu 
necessidade 
de descontar 
na comida? 

O que passou 
pela sua 

cabeça para 
ter 

descontado 
na comida? 

Se pudesse 
refazer a 

história como 
agiria para não 
descontar na 

comida? 
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Roberto é morador de Niterói (Rj),  Psicólogo Cognitivo-
Comportamental e idealizador do Mente em Forma, onde 
atende diariamente pessoas que desejam alcançar o seu peso 
ideal, mas que têm dificuldades para se firmar em uma dieta, 
seja por questões emocionais ou comportamentais. 

 
Roberto é um especialista de referência e reconhecido 
nacionalmente pelo seu diferencial na conduta do seu 
trabalho, sempre prezando pela qualidade das informações 
passadas e excelência nos atendimentos. O Mente em Forma 
é fruto de toda a sua dedicação no tema, dos seus estudos e, 
principalmente por ter vivido na pele, por mais de 15 anos de 
vida,  toda a realidade da Compulsão Alimentar. 

O Mente em Forma é referência nacional 
em termos de terapia individual e em 
grupo para auxílio ao emagrecimento de 
forma saudável e permanente. Desde 
2014 até o início de 2018 já foram 
realizados mais de 50 grupos por todo o 
país, além dos atendimentos individuais 
por todo o país e exterior.  
 
 O Mente em Forma já 
 participou de diversos jornais, 
 revistas, rádios e programas 
 de tv. 
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Segundo Roberto, o Mente em Forma é especialista em ajudar 
as pessoas a equilibrarem e fortalecerem  suas emoções 
frente à alimentação. Veja abaixo um trecho sobre a história 
do idealizador do Mente em Forma: Roberto Garcia Jr. 
 
“Desde a minha infância, sempre convivi com a realidade do 
excesso de peso. Eu já senti na pele todas as situações e 
julgamentos que uma pessoa que luta contra a balança passa 
no seu dia a dia. Entrei e saí de dietas, emagreci e voltei a 
ganhar peso diversas vezes, pois encarava o fato de estar em 
dieta como um sofrimento. 
 
Durante 15 anos da minha vida, dos 11 até 26, tive um 
relacionamento conturbado com a comida, intercalando entre 
  episódios de compulsão alimentar e 
  efeitos sanfona. 
 
 Quando me formei em psicologia em 

2008, aprendi que a forma como eu penso 
faz toda a diferença. E me dedicando a 
estudar ainda mais o comportamento 
humano, percebi que para emagrecer eu 
precisava, antes de tudo, trabalhar a   
 minha mente, pois era ela que 
 produzia pensamentos que me 
 faziam desistir da dieta.  
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Fui  descobrindo que, assim como  um grupo muscular,  era  
possível  exercitar a minha mente a pensar sempre de forma 
saudável. Comecei, então, a aplicar este conhecimento em 
meu próprio caso, e para a minha surpresa o resultado foi 
surgindo gradualmente. Além de conseguir emagrecer, 
mantive o meu peso ideal ao longo dos anos através da 
alimentação saudável e exercícios físicos diários. 
 
Desde então, concluí que se a minha mente estiver em forma, 
o meu corpo sempre estará em forma. 
 
Durante meu trajeto de emagrecimento, boa alimentação e 
atividades físicas, várias pessoas comentavam dizendo que 
gostariam de ter a mesma determinação e força de vontade.  

Foi aí que eu percebi que, naturalmente, 
apenas com o meu comportamento, eu 
estava inspirando pessoas a realizarem 
seus sonhos de perder peso. Nos últimos 
anos, eu vi a minha família participar de 
atividades físicas regulares, colegas do 
trabalho e pessoas de diferentes círculos 
sociais buscarem cuidar mais da sua saúde 
 através do meu exemplo. 
 Pouco a pouco, mais pessoas 
 me procuravam para falar 
 sobre assuntos de 
 emagrecimento.  
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E como sempre tive um imenso prazer em ajudá-las, com 
grande certeza lhes aconselhava que o mais importante era 
treinar a mente para ter sucesso na dieta e nos exercícios. 
 
Foi dessa forma que decidi criar o Mente em Forma. Tenho 
absoluta convicção de que este atendimento faz a diferença 
na vida de muitas pessoas que necessitam fortalecer as suas 
mentes e treinar os seus pensamentos para alcançarem o tão 
sonhado emagrecimento definitivo. O Mente em Forma existe 
para oferecer suporte a pessoas que não conseguem se firmar 
em uma dieta. O foco principal é promover saúde mental, e 
ajudar o cliente à alcançar seus objetivos”.  
 
 

Espero que vocês tenham desfrutado 
deste e-book e tenham obtido 

informações relevantes para sua vida. 
Até breve! 

 
 



www.programamenteemforma.com 
Instagram: @menteemforma 
Facebook: Mente em Forma 
SnapChat: menteemforma 
Youtube: Mente em Forma 
Contato: (21) 97211-8569  

(WhatsApp para solicitação de atendimentos Online ou Presenciais) 

Mente em Forma: 
 

Referência Nacional em atendimentos 
psicológicos  para pessoas que desejam 

alcançar o seu peso ideal. 


