
como controlar
a ansiedade
para emagrecer?



O seu coração bate acelerado, 
as palmas da mão ficam frias e 
o seu corpo começa a transpirar? Já 
aconteceu com você? Provavelmente.

Ansiedade é algo comum em situações de 
medo e estresse e é algo que acompanha o 
ser-humano desde os primórdios. Então, se 
é comum sentir ansiedade, por que existem 
pessoas que precisam tratá-la?

A verdade é que existem casos nos quais as 
pessoas vivenciam a ansiedade em uma 
intensidade e frequência mais altas do que 
o normal.

Quando as situações de estresse e a 
ansiedade passam a fazer parte da 
rotina, prejudicando as atividades 
diárias e os relacionamentos, torna-se 
disfuncional.

Vou ajudá-la a identificar os sintomas 
e tipos de ansiedade, assim 

como melhor lidar com ela. 



o que é a
ansiedade
e quais são
as causas?



Aquele estresse que as pessoas 
sentem antes de falar em 

público ou de uma entrevista de 
trabalho é comum.

Essas são situações nas quais a incerteza 
e a insegurança estão frequentemente 
presentes. 

Porém, passados esses eventos, 
espera-se que o estresse e a 
ansiedade tenham ido embora, 
não é? O que acontece é que 
para muitas pessoas esse 
sentimento não se dissipa com 
tanta naturalidade, e em alguns 
casos pode até se prolongar 
indefinidamente. 

Estima-se que mais de 260 milhões 
de pessoas ao redor do mundo 

sofram de algum distúrbio 
relacionado à ansiedade e 

existem diferentes causas 
atribuídas para ela.



Embora padrões e pesquisas 
continuem sendo realizados, ainda 
não se pode dizer ao certo o que 
faz com que algumas pessoas 

sejam mais suscetíveis a distúrbios 
de ansiedade do que outras.

Uma das possíveis causas para distúrbios 
de ansiedade é a predisposição 
genética. É comum que pessoas 
que sofram de ansiedade tenham 
parentes que apresentam os 
mesmos sintomas. 

Embora não se saiba com 
certeza o motivo, a ansiedade 

é, aproximadamente, duas 
vezes mais comum em 

mulheres.

Outras possíveis causas são 
a ocorrência de eventos 

traumáticos ou com alto 
nível de estresse e outros 
tipos de distúrbios mentais, 
como a depressão. 



TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
GENERALIZADA (TAG)

O transtorno de ansiedade generalizada 
ocorre quando a ansiedade persiste por 
longos períodos, acontece sem motivo 
aparente algum e se apresenta de forma 
excessiva.

Ou seja, nesses casos a ansiedade não 
é desencadeada por situações 
específicas e as crises ocorrem 
com frequência e em situações 
diversas.

SÍNDROME DO PÂNICO

A síndrome do pânico é caracterizada 
por ataques inesperados de desespero 

e medo de que algo ruim aconteça. 
O sentimento é tão intenso que a 

pessoa afligida pode chegar 
mesmo a ter um ataque por 

medo e antecipação que 
outro aconteça.



Essa antecipação pode prejudicar a 
rotina diária da pessoa afligida, pois 
a tendência é evitar todo lugar e 
qualquer tipo de atividade exercida 
que possa estar relacionada ao ataque 

de modo a impedir que aconteça de 
novo. 

Sintomas de ataques atribuídos 
à síndrome do pânico incluem 
palpitação, tontura e falta de ar.

TRANSTORNO
OBSESSIVO COMPULSIVO (TOC)

O transtorno obsessivo compulsivo é 
caracterizado por pensamentos obsessivos 
e comportamentos repetitivos.

É uma prática comum as pessoas 
verificarem se a porta de casa está 

fechada, uma ou até duas vezes. Mas 
para a pessoa com TOC, isso pode ser 
feito, quatro, cinco ou mais vezes.



A pessoa que sofre de TOC 
é afligida por pensamentos 
recorrentes e obsessivos, 
como, por exemplo, “minha casa 
não está segura”.

Esses pensamentos geram ansiedade, 
que, por sua vez, leva ao desenvolvimento 
de compulsões.

Essas compulsões se manifestam 
por meio de rituais repetitivos que 

são criados para lidar com esses 
pensamentos indesejados e 
que a pessoa tem dificuldade 
em controlar.

TRANSTORNO DE ESTRESSE 
PÓS-TRAUMÁTICO 

Como o próprio nome diz, o transtorno 
de estresse pós-traumático ocorre 
quando a lembrança de um evento 
traumático, como um ataque 
ou acidente, volta de maneira 
recorrente, causando estresse 



mental, emocional e físico 
na pessoa afligida.

O trauma tende a ser revivido 
por meio de memórias, sonhos e 

pensamentos constantes. Em alguns 
casos, o indivíduo pode chegar a reviver 

não apenas os sentimentos que teve no 
momento, como até mesmo as dores 
físicas que sofreu.

Essas memórias geram 
um estado de ansiedade 
extrema, que, por sua vez, faz 
com que o indivíduo afligido 
evite lugares, situações 
e pessoas que o lembrem 
de alguma forma o evento 
traumático.

COMPULSÃO ALIMENTAR

E é neste ponto que a gente vai 
entrar agora. Você sabe o que 

é compulsão alimentar?



compulsão
alimentar x
ansiedade



Você já ouviu falar na 
compulsão alimentar? Ela 

acontece quando você come 
mesmo quando não está com fome 

e também não deixa de se alimentar, 
mesmo sabendo e sentindo que já está 

satisfeita.

É bastante comum que a pessoa coma 
devido ao conforto emocional que a comia 
proporciona a ela, ao afago que ela tem e por 
isso, ela acaba engordando, porque come 
mais do que o que precisa, come mais do 
que o que o corpo consegue dar conta. 

Dá uma olhada neste vídeo em que 
abordo essa questão da ansiedade:



Geralmente, as pessoas que 
sofrem com a compulsão 

alimentar não costumam 
gostar de seus corpos.

Constantemente, elas 
acreditam que devessem 

comer menos, mas mesmo 
com essa consciência, elas não 

conseguem fazer nada a respeito.

É onde acabam entrando em dietas malucas 
e colocam em risco suas próprias vidas.

Alguns dos sintomas da compulsão 
alimentar são:

• Comer mais rápido do que o 
normal
• Comer quando não está com fome
• Continuar comendo mesmo quando já 
está saciado
• Comer sozinho ou em segredo

• Sentir-se triste ou culpado por comer 
demais



o que é a
compulsão
alimentar?



O ato de comer está 
amplamente relacionado 
a sensação de prazer que 
sentimos.

Por isso, muitas vezes, acabamos 
comendo muito além do necessário para 
o nosso corpo físico.

Não é difícil você perder o controle numa 
feijoada de domingo ou na macarronada 

com os amigos num final de semana 
qualquer.

Para tanto, é bastante comum 
que depois do segundo prato 
cheio, a gente comece a sentir-

se culpado, com uma sensação 
de fracasso, conversando conosco 

mesmo do porquê ter cometido aquele 
exagero e prometer que nunca mais irá 
comer tudo aquilo de novo.

Há, contudo, pessoas que perdem 
o controle quando sentam e 
começam a comer. Para você ter 



uma ideia, eles conseguem consumir 
cinco, seis mil calorias em apenas uma 

única refeição! 

Eu falo também, neste vídeo, sobre a fome 
falsa. Vale a pena conferir:

Essas pessoas, comedores compulsivos, 
estão constantemente buscando alívio para 
sua ansiedade através de uma sensação de 

recompensa que o alimento dá.

O problema é que o alimento não traz 
conforto e, logo depois do episódio, 



ele gera CULPA. E a culpa, 
senhores, ela é tão dolorida… 

Ela é tão pesada pro gordinho 
aguentar que, ao sentir o 

fracasso, ele novamente vai se 
confortar num prato de comida. 

Percebe o ciclo?

Eu falo um pouco mais sobre isso no meu 
vídeo, aperta o play:



quais os
fatores de
risco da
ansiedade?



Pesquisas indicam que os riscos da 
ansiedade incluem:

GENÉTICA

Indivíduos que possuem histórico 
de parentes com distúrbios de 

ansiedade apresentam maiores 
chances de serem acometidos 

pelos mesmos problemas.

TRAÇOS DE PERSONALIDADE

Pessoas com a personalidade 
mais tímida e reservada podem 
ter mais dificuldade em lidar com 
situações rotineiras de estresse. Com 
ajuda e uma rede de apoio, essas 
pessoas podem aprender a controlar 

melhor a ansiedade no dia a dia.

DOENÇAS CONCOMITANTES

Doenças graves aumentam 
o risco de um distúrbio de 
ansiedade. Tratamentos longos, 



custos e preocupações com o futuro 
podem desencadear um nível de 
estresse com o qual o indivíduo já 
fragilizado pela doença pode não 
conseguir lidar

TRAUMA NA INFÂNCIA OU
NA FASE ADULTA

Crianças e adultos processam trauma de 
maneiras diferentes, mas em ambos os 
casos o estresse causado pelo incidente 
pode criar pensamentos recorrentes 
e levar ao desenvolvimento de um 
distúrbio de ansiedade.

GÊNERO

As mulheres apresentam duas vezes 
mais chances de desenvolverem 

um distúrbio de ansiedade que os 
homens. Embora o motivo não seja 
comprovado, acredita-se que as 
variações hormonais possam ter 
alguma relação.



quais os
sintomas 
da ansiedade?



A ansiedade pode apresentar 
diferentes sintomas físicos e psicológicos.

Podem ocorrer: 
• náuseas
• tonturas
• dores no peito
• tensão muscular
• palpitações no coração
• dificuldade para dormir
• diarreia
• falta de a
• tremores



como lidar
com a 
ansiedade?



Mesmo seguindo um 
tratamento especificado 

por profissionais qualificadas, 
mudanças no estilo de vida 

ainda são essenciais para a pessoa 
afligida pela ansiedade levar uma vida 

mais tranquila e saudável.

A seguir, listamos algumas das melhores 
práticas para lidar com a ansiedade. 

FAÇA ATIVIDADES FÍSICAS

Talvez a prática mais citada 
quando o assunto é a saúde, 
a atividade física não apenas 
coloca nossos músculos para 
funcionar, como também eleva a 
serotonina, aumentando a nossa 
sensação de prazer e bem-estar. 

Caso não seja fã da academia, tudo 
bem. Tente caminhar três vezes 

por semana ou praticar algum 
esporte. Descubra a melhor 
alternativa para você. 



PRATIQUE TOMAR DECISÕES

Muitas pessoas afligidas pela 
ansiedade têm dificuldades em tomar 
decisões. Essa pode ser uma reação ao 
medo de errar e de não conseguir lidar com 
as consequências do erro.

Uma das formas de lidar com essa causa de 
ansiedade é começar a escolher, sabendo 
que você não precisa acertar de 
primeira.

Comece com coisas pequenas, 
como o que vai comer no 
jantar, que filme vai assistir no 
cinema, e vá percebendo que 
nem sempre gostamos do que 
escolhemos, mas que é melhor 
tomar as rédeas da nossa vida do que 
esperar que as coisas aconteçam.

PRATIQUE MEDITAÇÃO

A meditação é uma ótima forma 
de aprender a controlar a mente.



A meditação permite que as 
pessoas consigam desanuviar 

os pensamentos e se livrar de 
todas aquelas preocupações 
que se embaralham e se 
acumulam na cabeça de 

quem sofre de ansiedade. 

Ao dominar técnicas de meditação, 
o indivíduo afligido pela ansiedade 
pode se dar um tempo de descanso 
e, com as energias renovadas, 
reorganizar aqueles pensamentos 
confusos e tomar decisões de 
maneira mais calma e controlada.

FOQUE NO PRESENTE

A meditação ajuda no controle 
da mente e na capacidade de 

focar em algo. O foco é um fator 
muito importante para pessoas 
que precisam lidar com a 
ansiedade.



Preocupações com o futuro e 
arrependimentos pelo passado são 

tipos de pensamento que raramente 
se resolvem - afinal de contas, não 
podemos viajar no tempo - e por 
isso, quando retornam de maneira 

persistente, causam ansiedade.

Aprender a focar no presente é essencial 
para quem quer evitar a recorrência desses 
pensamentos estressantes.

Para quem dificuldade em se 
concentrar, comece a praticar com 
coisas pequenas. Tente cozinhar ou 
praticar jardinagem de maneira mais 
consciente, pensando naquilo que 
está fazendo.

Esse é um experimento que certamente vai 
deixar a mente mais leve e relaxada.

TIRE UM TEMPO PARA VOCÊ

Por mais que você goste de 
trabalhar e encher a sua agenda 



com reuniões, tirar um 
tempo para cuidar de si é 

imprescindível para qualquer 
pessoa que deseje manter um 

equilíbrio mental, físico e emocional. 

Assista a um filme, dê um passeio no 
parque, se divirta com sua família. Algumas 

pessoas, principalmente quem se dedica 
muito ao trabalho, se sentem culpadas por 
estarem se divertindo.

Nesse caso, é importante saber que cuidar 
de si também irá refletir de maneira 
positiva na carreira. Todo mundo 
tem suas ambições e objetivos na 
vida, mas não importa qual seja 
esse caminho, a saúde deve estar 
sempre em primeiro lugar!





Sou psicoterapeuta há quase quarenta 
anos e posso dizer: a minha grande paixão 
é ajudar as pessoas em seu processo 
de emagrecimento definitivo através do 
autoconhecimento em
direção ao bem estar.

Crio um espaço seguro e sagrado onde as 
pessoas se sentem confiantes para aprender 
a se amar a partir da cura consciente e 
amorosa de suas próprias feridas, fracassos 
e conflitos.

Após todos estes anos de aconselhamento 
individual e em grupos de auto conhecimento, 
cheguei à conclusão que o amor por nós 
mesmos é o “pulo do gato”.

Com base nisso, desenvolvi técnicas e 
práticas fáceis e simples, de modo que a 
teoria se transforma em realidade.
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