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Porque comemos o que
comemos?



Por que estou com fome!

Por que está na hora!

Por que tem alguém comendo.

Por que estou ansiosa.

Por que lembra a comida da

minha avó!



 Teoria da Ingestão em respostas à emoções 

Teorias do Comportamento Alimentar

Teoria da externalidade -  Ingestão em
resposta à fatores externos

Teoria da restrição alimentar -  Ingestão excessiva
após longo período de restrição

Herman e Mack, 1975, Stunkard e Messick, 1985, Nattacci et al, 2011
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Questionário Holandês de Comportamento Alimentar
Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ)

Van Strien et al., 1986; Van Strien, 2010; Moreira et al., 2017 



Questionário Holandês de Comportamento Alimentar
Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ)

Alimentação 
emocional 

Restrição
Alimentar  

Alimentação
Externa 

Van Strien et al., 1986; Van Strien, 2010; Moreira et al., 2017 



Ajude seu paciente a entender e usar 
os três componentes da tolerância à

frustração

"É difícil tolerar"
"Eu posso tolerar isso"
"Vale a pena tolerar"



Ajude seu paciente a entender e usar 
os dois princípios principais da 

autodisciplina

"Vale a pena fazer"
"Vale a pena fazer isso"



A escolha alimentar é
um conjunto de

decisões conscientes e
inconscientes



Identificando Obstáculos: na última semana

•Quantos dias... 
... a visão da comida influenciou sua alimentação?
... eventos externos influenciaram sua alimentação?
...  as mudanças de humor influenciaram sua alimentação?
...  seus pensamentos influenciaram sua alimentação?
...  necessidade de gratificação influenciou sua alimentação?
 

•Liste as principais situações, pessoas e sentimentos que ativam
seu comportamento alimentar



Projeção de tempo
1.Lembre e visualize um evento realmente indesejado
2.Qual o sentimento naquele momento?
3.Depois de uma semana?
4.Depois de um mês?
5.Depois de seis meses?
6.Depois um ano?
7.Depois de dois anos?
8.Agora?



Diferentes
Fomes
 

 

 

 



Vontade de 

comer



Vontade de 

comer

É fome?



Fome
Fisiológica

Qual o tamanho 

da minha fome?
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Escala da fome e da saciedade



É
vontadezinha?

Fome social ou
externa





Escolha um item da sua alimentação que
precisa ser modificado: retirado, diminuído,

inserido

1.O que é preciso fazer primeiro?
2.Como vou fazer para isso funcionar?
3.O que preciso para atingir a minha meta?
4.Que dificuldades posso encontrar?
5.O que está faltando?
6.O que vou fazer e quando?



É
vontadezinha?

Quero MESMO
comer?
Quanto?

Próxima pergunta 



É vontade?

Fome hedônica -

específica mas não
urgente 



É vontade?

COMA e aprecie!

Quanto?

Próxima pergunta 



É
vontadezona?

Fome
emocional



É
vontadezona?

Que emoção estou
sentindo?



Automonitoramento 



Pontos Fortes ou Forças

Escreva cinco 
pontos fortes 

que possui



Pontos Fortes: objetivos

•Avaliar os pontos fortes que possue: reforça
autoestima e autoeficácia
•Ajuda a lembrar metas pessoais: aumenta a motivação
•Oportuniza pensar em mudanças positivas e metas
•Vantagens de identificar pontos fortes em cartões:
 * Paciente com baixa autoestima pode achar difícil nomear

* Pode listar pontos fortes inadequados para fazer mudanças positivas



Pontos Fortes: objetivos

•Como cada ponto forte foi útil para você no
passado? 
•Qual ou quais podem ser utilizados para melhorar a
sua relação com a comida? Porquê?
•Esses pontos fortes sempre são positivos ou
também podem ser um problema? Por quê?
 



Autoconhecimento
1.O que é importante para você?
2.Quais sentimentos estão impedindo de alcançar o
que é importante?
3.Quais comportamentos pode ter para
alcançar o que é importante enquanto ainda têm
esses sentimentos?
4. O que está fazendo para lidar e ficar longe dos
sentimentos que não gostaria de ter?
 



Autoconhecimento





Estou com fome?

Que fome?Que fome?

Estou satisfeita?

O que eu quero

para essa fome?



M e u  o b j e t i v o  a t é  a  p r ó x i m a  c o n s u l t a   q u a n t o  
a  a l i m e n t a ç ã o :
 
1. A principal razão para fazer essa alteração é:
2. As razões mais importantes por que quero fazer  essa
mudança são:
3. As maneiras como irei me recompensar são:
4. Algumas coisas que dificultariam meu plano:
5. Coisas que posso fazer para ajudar a lidar com
situações difíceis:
 

Meu plano de mudança



Muito
obrigada!

 
anamariafeoli@hotmail.com

 @pevspucrs

to_bethmeyer@hotmail.com


