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Parabéns!!! 
Você acaba de ganhar uma 

ferramenta para trabalhar crenças de 
emagrecimento. 

Além disso, você também 
ganhou um feedback para essa   

atividade, que faremos 
via whatsapp. 

 
Basta preencher as perguntas abaixo e 
enviar a palavra "FEEDBACK" para o 
número de whatsapp:  (34)9-9927-1133 

 
Será um prazer conversar 
com você sobre este tema. 

 
Abraço,  

 
Sarah Martins



Qual ser objetivo específico de emagrecimento? 
 
Em que você se baseia para este objetivo? Em alguém? IMC? 
 
Motivo para emagrecer: 
 
O que acredita que mudará em sua vida quando atingir seu objetivo? 
 
Como acredita que se sentirá quando atingir seu objetivo? 
 
Já tentou emagrecer antes? 
 
Como foi o processo? O que mais foi difícil? 
 
Por que desistiu? 
 
Quando engordou? 
 
O que mais te atrapalha? 
 
Quais são seus pontos fracos? 
 
Qual período do dia você sente mais fome nesse momento? 
 
O que você come? Por que? 
 
Se você emagrecer, você terá algum problema? Ex: ciúmes do(a) 
parceiro(a), perder todas as roupas, ficar mais bonito(a) que alguém da 
família, chamar atenção das pessoas, etc. 
 
 

Mapeamento



SABOTADORES 

QUAL FRASE MAIS TE DEFINE? 

"Tenho vontade, 

mas não consigo"

"Eu não consigo 

emagrecer"

"Eu nunca vou 

conseguir ser 
magra(o)"

"Eu não consigo 

ficar sem ... (doce, 

pizza, massa, 

refrigerante, etc)"

"Já tentei de tudo, 

mas não adiantou"

"Mesmo fazendo tudo 

certo, não adianta 

porque ... (meu 

metabolismo é lento, 

estou velha(o)..."

"Não tenho tempo 

para atividade física"

"É a genética"

(Outras)

"Sempre abro a 

geladeira e não sei o 

que procuro"



CRENÇAS 
RESPONDA O MAIS 

HONESTAMENTE POSSÍVEL 

-Quanto você acredita que é possível emagrecer? (de 0 a 10) 
-Quanto você acredita que VOCÊ pode emagrecer? (de 0 a 10) 
-De quem você depende para atingir seus objetivos?   
- Por que depende?   Como depende?   
- A quem ou a que você atribui os resultados negativos? 
- Por que você acredita que não consegue emagrecer? 
- O que passa por sua cabeça ante de comer da forma que não gostaria? 
-O que você está sentindo na maior parte das vezes que come da forma que não 
gostaria? 
-Como você se sente após comer da forma que não gostaria? 
- Com que frequência isso acontece? 
- Poderia me dar um exemplo / detalhes da última vez que isso ocorreu?  
 
Você come mais quando se sente:  
( )sozinho(a)    (  ) rejeitado(a)   (  ) abandonado(a)     (  ) manipulado(a) 
(  ) traído(a)      (   ) trocado       (  ) desconectado das pessoas que ama 
(  ) quando sente que perdeu ou vai perder algo ou alguém  
(  ) quando não sente que está sendo visto(a) / notado(a) 
(  ) quando alguém se sobressai mais do que você 
(  ) quando tem que desempenhar alguma tarefa que não gosta 
(  ) quando sente que não é correspondido 
(  ) por não conseguir se abrir ou falar dos seus sentimentos 
 
- Qual destas frases você sente que pode corresponder mais com sua realidade: 
(  ) engordei para esconder minha beleza ou sexualidade 
(  ) engordei para me esconder e não ser abusado(a) novamente 
(  ) engordei para me esconder por ciúmes do(a) parceiro(a) 
(  ) engordei para suportar as pressões / peso da vida (ou relacionamentos) 
(  ) engordei para não morrer de solidão 
(  ) engordei para...  (algo que vier à sua mente) 
 
 
 



COMPORTAMENTOS 

COMO VOCÊ LIDA COM A COMIDA 

Complete as frases:

O que sente quando come: (ex: alegria, segurança) 

 

Como você prepara sua comida e alimentos principais de 

sua rotina: 

 

- Motivos pelos quais prepara a comida desta forma e 

come os alimentos que come: 

 

 

 

 

 

 

Comida pra mim é: 
 
Eu vejo na comida meu: 
 
Comida pra mim é sinônimo de: (ex: fartura, prosperidade, alívio, etc) 
 
 Responda:

Qual seu nível de satisfação pessoal com sua vida em geral hoje? 
Qual seu nível de satisfação com sua sexualidade hoje? Por que? 
Qual prazer a comida de traz? (De 0 a 10) 
Qual outra coisa te dá prazer tanto quanto a comida?  
Liste 5 coisas que você faz que te dá prazer? 
Com que frequência tem realizado estas tarefas? 
 
 



TAREFA DE CASA

AVALIAÇÃO SISTÊMICA 

Uma boa lembrança da infância envolvendo comida: 

 

Como sua família lida com comida? 

 

Que imagem vem à sua mente quando pensa em sua família 

comendo? 

 

Você tem na comida um hobby? 

 

Você tem na comida uma forma de confraternização? 

 

Quais ditados da família você mais ouvia ou ouve sobre comida, 

saúde e beleza? 

 

Você "puxou" alguém da família? 

 

- Quem?   Em que? 

 

Quem mais da sua família "luta contra a balança"? 

 

Você passou fome / necessidade / dificuldade na infância? Foi 
privado de alimento ou de coisas gostosas que queria e não podeia 

ter? 

 

 

 

 

 



TAREFA DE CASA
Foi amamentado na infância? Muito ou pouco?  

 

Foi amamentado pela mãe ou por outra pessoa? 

 

Você sente que suas necessidades até os 5 anos de idade foram supridas 
adequadamente? (falta ou excesso) 

 

Algum fato importante aconteceu com você ou na sua família durante o 

primeiro ano de vida (fase oral)? 

 

Possui algum sentimento de culpa? 

 

Já perdeu algum ente querido? 

 

Tem casos de aborto na família? 

 

Tem o hábito de estocar comida? Por que? 

 

Tem o hábito de cozinhar como se fosse para uma "multidão", mesmo que 

seja para poucas pessoas? 

 

RESPONDA HONESTAMENTE AS PERGUNTAS ACIMA E NÃO SE ESQUEÇA 

DE ANOTAR QUALQUER PENSAMENTO, SENTIMENTO, LEMBRANÇA QUE 

VENHA À SUA MENTE DURANTE A ATIVIDADE. 

 

AGORA VAMOS FAZER UM MAPEAMENTO DA SUA ALIMENTAÇÃO, 

AVALIANDO QUAIS AS QUESTÕES EMOCIONAIS ESTÃO ATIVOS, QUANDO 

VOCÊ COME DA FORMA QUE NÃO GOSTARIA.  

 

MÃOS À OBRA!



MAPEAMENTO DE  COMPORTAMENTOS 

DISFUNCIONAIS - HÁBITOS ALIMENTARES 

QUE DESEJA ELIMINAR

SEMPRE QUE COMER EM EXCESSO RESPONDA:

TAREFA DE CASA

Situação: (descrever o que acontecia no momento -   

onde estava, quando, com quem estava, o que 

aconteceu) 

Como seus pesamentos te fizeram sentir? 

(triste, envergonhada, com raiva, etc)

O que estava passando por sua cabeça na hora 

(pensamentos), ou como estava se sentindo 

(sentimentos):

Motivo pelo qual comeu?

Como se sentiu depois?

Comportamento alternativo: Você consegue pensar 
em outra forma de lidar com a situação que 

aconteceu, sem ser comendo?



 
"Se você acredita  

que pode,  
ou que não pode,  

em ambas 
 você está certo!"

Henry Ford 
"Transormaem-se pela

renovação da sua mente"
Romanos 12: 2

 
"Como imagina ser, assim é." 

Provérbios 23:7

Pronto! Depois de responder tudo, me chame  

no whatsapp que a gente vai conversar. Abraço! 


