


Fome Emocional é o fenômeno de comer a partir de emoções.
É uma forma de anestesia, na qual alegria, tristeza, ansiedade
e depressão, por exemplo, se transformam no ato de se
alimentar. 

A comida acaba funcionando como um alívio instantâneo,
fácil e prazeroso. Apesar do prazer, a satisfação não ocorre
por completo porque o que está por trás não é a fome, e sim
o aspecto emocional ligado ao comportamento.

O que é fome
emocional?



A fome física geralmente é percebida através de “alarmes

internos”, como ouvir o estômago “roncando”. 

A fome física é a necessidade fisiológica que temos de comer.

Ou seja, não é ligada a algum alimento exclusivo, nem um sinal

reativo de emoções, caso da fome emocional. 

A fome física busca suprir a falta de energia de nosso corpo com

alimentos variados, e garante satisfação ao preencher o

estômago de forma suficiente. 

Quais as diferenças?

Fome Emocional x
Fome Física



Consequências da
Fome Emocional

E, com ela, os riscos
aumentados para diabetes,
hipertensão, doenças
cardiovasculares, etc

Obesidade

O ganho de peso ou o próprio
descontrole diante da comida
causam danos severos

Problemas de
autoestima

Quando acompanhada de
sentimentos de culpa, a chance
de desenvolvê-los aumenta

Transtornos
Alimentares

Quem come por fome
emocional geralmente tende a
esconder seus hábitos e
sublimar desejo sexual para a
comida

Problemas nos
relacionamentos



A presença de estados
emocionais como ansiedade,

depressão e estresse, em alguns
casos demanda ajuda

profissional para tratamento
personalizado e adequado à

situação.



Entenda porque ela é um problema

Quem lucra com o fato de você "precisar" emagrecer?

Cultura de Dieta



Ela também gera uma categorização da comida em "proibida" e "permitida" e um sentimento de

culpabilidade em relação ao que se come. 

A Cultura da Dieta é um sistema de crenças e valores que estão presentes 

em nossa sociedade como um todo. Geralmente associada a motivos estéticos, 

também se desdobra sobre motivações relacionadas à saúde.

 

Graças à cultura da dieta, somos educadas a sermos mais magras, e tendemos a julgar as pessoas

magras como mais disciplinadas, dedicadas e dignas de coisas boas do que as pessoas gordas. 

 

 

Ela transforma
alimentos em tabus





Perguntas Criativas

Quando começou minha
questão alimentar? Em que
época da minha vida?

Quando?

Se você passasse a se aceitar
incondicionalmente, quem
perderia dinheiro?

Quem lucra?

Em quais ambientes me lembro
de experimentar esse
desconforto?

Onde?

Como sua vida mudaria se você
finalmente tivesse o corpo dos
seus sonhos?

Porque sim?

Com quem eu convivia nesta
época? Quem fazia parte da
minha vida?

Quem?

O que de bom existe hoje que
teria que deixar de existir para
chegar lá?

Porque não?



Relação entre
sentimentos não

digeridos do passado
e nossas emoções



Essência

Corpo de Dor

Camada de Proteção

Learning Love



Dinâmicas de anestesia que escolhemos ao longo da vida

Camada de Proteção



A realidade do ganho de peso e de suas consequências físicas não pode ser negada. 75% dos

americanos e 53,8% dos brasileiros estão acima do peso, mas não importa se você está acima

do peso ou não: se você come sem estar com fome, está usando a comida como anestesia

Apesar de ter a ver com peso

Não se trata de peso

Tédio, doenças e perdas, dor, vazio, solidão - a comida é apenas um
intermediário, o meio para se chegar a um fim: a alteração das emoções,

seu entorpecimento.



Algumas pessoas escolhem a comida

Poderia ser álcool,
drogas, trabalho, sexo

GenéticaTemperamento

Meio
ambiente



Perguntas Criativas

Quais são os valores
relacionados à comida na
minha família?

Padrão familiar

O que sinto quando vejo uma
pessoa gorda? Quais meus
julgamentos automáticos?

Obesidade

De que forma meu comer
emocional me conecta às
pessoas que amo?

Conexão

O que sinto quando vejo uma
pessoa magra? Quais meus
julgamentos automáticos?

Magreza



 

O que esses meus
pensamentos têm a ver
com meus buracos
emocionais?



Quando gostamos de algo, dedicamos total
atenção a ela!

Não comemos
porque gostamos
de comer



Porque Dietas não
resolvem?
Se comemos para lidar com problemas emocionais do
hoje, quando emagrecermos também será hoje e os
problemas emocionais vão precisar de algum manejo



"As dietas se baseiam no receio não verbalizado de que você é uma louca, uma terrorista

alimentar, uma lunática. Com o tempo, você destruirá tudo o que ama, por isso, precisa ser

detida. As dietas prometem não apenas que você terá um corpo diferente, mas que, tendo um

corpo diferente, terá uma vida diferente. Se você se odiar bastante, irá se amar. Se você se

torturar bastante, irá se tornar um ser humano relaxado e pacífico". 

Se você se odiar bastante, vai se amar

O Paradoxo da Dieta

Mulheres, Comida & Deus, pag 58



Voltando para o centro através da sustentação do Corpo de Dor

4 Passos da Libertação
Emocional



Não-resistência às sensações,
emoções e sentimentos e
autopermissão para sentir no
corpo

Mergulho na
Experiência

Libertação
Emocional

Conexão acolhedora com nossa
parte que julgamos falha,
defeituosa ou errada

Aceitação da parte
feridaPerceber a energia mudando e

investigar o que está servindo de
gatilho

Gatilhos

O que eu poderia fazer de
diferente, nesta situação, daquilo
que é o meu padrão usual?

Correr Riscos



Algumas formas novas de correr riscos!

Diretrizes

Comer quando estiver com fome e sentir o que tem que sentir
quando não estiver com fome.

Quando estiver com fome, coma o que quiser

Pouse o talher no prato a cada garfada

Quando for comer, apenas coma

Quando se sentir satisfeita, pare de comer.



Algumas práticas podem te ajudar a se reconectar com o

comportamento alimentar e vencer a Fome Emocional

A forma como você come diz tudo

Não importa o quanto
você seja bem-sucedida


