
na pandemia
Alimentação

O comer emocional é normal, pois a comida 
tem um papel de conforto. O problema é 
quando a busca por prazer é só na comida.



Fome é uma sensação natural do corpo, um sinal avisando que falta energia. 
Assim como precisamos respirar e dormir, precisamos comer. Existem 
alguns tipos de fome e precisamos diferenciar a fome física e a fome 
emocional.

1 Fome física:
 Apresenta sinais físicos como estômago roncando, dor de 

cabeça, tremedeira, tontura, dependendo de pessoa para pessoa. 
Quanto mais desconectados com o corpo, mais dificuldade você 
tem de sentir. Ela é gradual, começa pequena e vai aumentando se 
demora para comer.

Não é seletiva. Quando estamos com fome, 
comemos qualquer coisa. Ir à cozinha e ficar abrindo 
a geladeira para ver o que tem, não é fome.

APRENDA A DIFERENCIAR FOME 
FÍSICA DE FOME EMOCIONAL
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Por isso, no momento que você for comer 
deve estar presente e se perguntar se é 
fome mesmo.

Se a resposta for sim, você precisa comer. 
Qualquer coisa. 

Se a resposta for não, precisa se perguntar 
o que o seu corpo realmente quer.

2 Fome emocional:
É uma sensação urgente. De repente, “tenho necessidade” de 

comer algo gostoso. Algo que preencha. O corpo está buscando 
preencher outro tipo de vazio e não é o estômago. Não temos 
vontade de comer, por exemplo, um tomate, mas sim, um chocolate, 
um salgado, etc. Ela é vinculada com uma emoção do momento 
como tristeza, ansiedade, alegria, medo, raiva.

?!

3



É comum escutar: “como em 10 minutos”, “como 
trabalhando”, “na frente da TV”. As pessoas não 
estão conectadas com aquilo que comem. É preciso 
comer comendo!

Tudo o que for comer, você vai sentar à mesa. Isso 
vai ajudar a ter um contato maior com o alimento, 
ficar presente, perceber qual o nível de fome, qual a 
quantidade mais adequada para sua saciedade, 
sentir a textura, sabor e consistência. Deu vontade 
de comer um chocolate no meio do dia. Sente-se 
para comer prestando atenção apenas no chocolate.

Colocar uma mesa mais agradável, deixar o 
ambiente gostoso e mastigar devagar, são pontos 
importantes que podem te ajudar.

SE ALIMENTE COM
ATENÇÃO!
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QUAL É A SUA ESTRATÉGIA PARA LIDAR 
COM A FOME EMOCIONAL SEM TER QUE 
RECORRER A COMIDA?

O que você vai fazer quando perceber que quer comer e não é fome? 
Autoconhecimento é a melhor resposta!

Tente identificar:  O que está te levando até a comida?  É algo que você 
pode resolver ou pode mudar?  

Brigou com o namorado ou está infeliz no seu trabalho.

Você precisa resolver seu problema com seu namorado ou 
fazer do seu trabalho um local mais prazeroso. O chocolate 
não resolve isso. Se você sabe a causa, resolva.

EXEMPLO:

O QUE 
FAZER?
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4
 E se for algo que você não pode resolver ou mudar?

Tente novamente identificar uma possível solução: O que você pode 
fazer para melhorar como você se sente, além de comer?

EXEMPLO: Uma doença ou uma pandemia mundial.

Fazer uma lista de coisas que você realmente gosta ou te 
acalma pode ajudar. Ler, ouvir música, pintar, meditar, 
dormir, cantar, gritar, orar/rezar, brincar com o cachorro, 
assistir filmes ou séries, montar quebra-cabeças, alguma 
coisa com certeza te faz mais feliz e te relaxa. Mude seu foco!

O QUE 
FAZER?
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Quanto maior a proibição que você se coloca, maior a vontade que você 
sente. Quando você se permite, a vontade tende a diminuir. Se você está 
com vontade de comer um doce, não adianta se enganar comendo 
banana. Coma o doce com consciência, pequenas porções. Não precisa 
exagerar. 

Vontadezinha:
Surge depois de um estímulo. Por exemplo, você viu um 
bombom na cozinha e nem estava pensando nele. Não 
precisa comer o bombom naquele momento. Você pode voltar 
seu foco para a atividade anterior e deixar o doce para depois.

COMO LIDAR COM A
VONTADE DE COMER?
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Vontade: 
Não é algo urgente. Você está com vontade de comer o 
mousse de chocolate da sua mãe, por exemplo, mas pode 
programar para o próximo fim de semana ou no próximo mês. 

Não precisa de desesperar para comer.
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Resumindo: É normal ter vontade e é bom “matar essa vontade”. Mas é 
preciso olhar com consciência para saber o que seu corpo realmente 

quer e o que será melhor para o equilíbrio e seu objetivo.

Vontadezona: 
Geralmente está mais relacionada com a fome emocional, 
ansiedade, tédio, frustração, etc. Você está querendo preencher 

algo. Neste caso, use as dicas anteriores.
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DICAS PRÁTICAS:

TENHA UMA ROTINA
Você precisa oferecer para o seu corpo pelo menos as 3 principais 

refeições para manter o corpo nutrido. Isso não é robotizado. Vai 
ser flexível de acordo com a sua fome, como você está naquele 
dia. O importante é deixar o corpo nutrido. Isso evita que você 
fique “beliscando” ao longo do dia e evita o comer emocional.

COZINHE MAIS
Coisas fáceis, mais naturais, temperos e preparações variadas. 

Não precisa ser todos os dias, se não tem costume. Cozinhar 
aumenta seu contato com os alimentos e melhora sua relação 
com eles. 

10



NÃO PRECISA JULGAR OS ALIMENTOS

O comportamento é mais importante que o alimento!

Antigamente as pessoas comiam arroz, feijão, carne, banana. Hoje as 
pessoas comem carboidratos, proteínas, fibras. Excesso de informações 
geram terrorismo nutricional e comer transtornado. Se você não tem 
nenhuma patologia, alergia ou condição que precise fazer alguma alte-
ração, você não tem recomendação para excluir nada. Não existe ali-
mento vilão e alimento mocinho. Todos os alimentos são permitidos. Os 
alimentos possuem características nutricionais diferentes. Uma coxinha 
é diferente de uma laranja, porém ambas podem fazer parte de uma 
alimentação saudável. Se eu estiver com fome posso comer uma coxinha, 
mas não preciso comer uma coxinha todos os dias quando eu sentir 
fome. Assim como não preciso comer 2 ou 3 laranjas após o almoço, só 
porque é fruta, isso vai ser um excesso.

PREFIRA ALIMENTOS MAIS NATURAIS 
E MENOS ULTRAPROCESSADOS

Sem julgar os alimentos, porém, alimento de verdade é o que nutri 
mais e precisamos dar prioridade. Evite excesso de industrializados 
estocados em casa. Aproveite para usar as frutas, verduras e legu-
mes para preparações como sucos, sopas, torta, vitaminas etc. Pode 
congelar, se precisar. Opte por alimentos com vida de prateleira mais 
curta. Quanto maior o número de ingredientes no rótulo, mais conser-
vantes e ingredientes que você não conhece, mais industrializado ele é.
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TAMANHO DAS PORÇÕES

Você só vai perceber o tamanho da porção se você se atentar a ela. Para 
isso, coma devagar. O corpo precisa de tempo para perceber o que você 
está comendo e sinalizar a saciedade. 

Se você tem dificuldade de mastigar e comer devagar, troque o talher de 
mão. Se você é destro, coma com a esquerda. Isso aumenta o tempo da refei-
ção. Reduzir o tamanho dos talheres também pode funcionar.

Se servir de porções menores e se tiver necessidade, colocar mais. Se per-
ceber que está comendo pouco, coma mais. A intenção é ADEQUAR e não 
restringir.
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Pacotes: 1 pacote de bolacha recheada, por exemplo, faz seu cérebro 
entender aquilo como uma unidade e ele entende que precisa comer 
tudo. Uma dica é não pegar o pacote todo e comer, mas sim pegar 
uma porção do pacote e deixar o pacote guardado. 

Sugestão: pegue metade do que está acostumado. Se habituou? 
Agora comece a pegar metade da metade.

Não comece uma dieta e não siga um cardápio restrito. Isso não te 
proporciona autonomia e pode gerar frustração. Isso gera pensamento 
8/80: “ou estou de dieta ou agora posso comer qualquer coisa” e isso 
causa excessos alimentares e gera fome emocional.
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PADRÃO DE BELEZA E 
AUTOCUIDADO

O padrão da sociedade e a indústria da dieta querem que a gente se sinta 
eternamente insatisfeitos para sermos consumidores.

Muitos comportamentos de dietas são camuflados de autocuidado. Dieta 
e “estilo de vida” não são autocuidado. Isso te deixa frustrado se você não 
consegue atingir o seu objetivo e vai correndo buscar uma alternativa mais 
imediatista.

O que você pode fazer de autocuidado por você?
Seja ele autocuidado emocional, físico, espiritual, psicológico...
Cortar o cabelo, uma massagem, descansar, ver um filme, viajar, se afas-

tar de pessoas que te fazem mal, comprar uma roupa nova, descobrir um 
hobbie novo. 

Quais carinhos você tem feito em você mesmo?
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