[ESPECIAL obesidade]
Papel da Psicologia

O poder
da
mente
na perda de peso

4Surge gradualmente

4Surge repentinamente, como uma necessidade urgente, difícil de controlar

4É saciada com a ingestão de alimentos
mais nutritivos e variados

4É saciada apenas com a ingestão de alimentos
de “conforto”, ricos em açúcar e/ou gordura

4A necessidade de comer e a ingestão alimentar cessam quando se sente saciado(a)

4A necessidade de comer e o comportamento
de ingestão alimentar mantêm-se, mesmo
depois de se sentir saciado(a)

4Não desaparece, mesmo que se ocupe ou
distraia com alguma tarefa ou atividade

4Desaparece quando se ocupa ou distrai com
alguma tarefa ou atividade

4Desencadeia sensações positivas depois de
comer, tais como prazer e bem-estar

4Desencadeia sentimentos negativos após a
ingestão, como culpa, frustração e/ou depressão

Da motivação ao desânimo
Geralmente, o início de um processo de perda de peso é caracterizado por um certo nível de
entusiasmo e motivação: “Estou
determinado(a) a perder peso!”.
E, se mudarmos os nossos hábitos/comportamentos alimentares e de exercício físico, é
natural que consigamos perder
algum peso.
Porém, com o passar do
tempo, é natural que a motivação sofra oscilações. Vaise tornando cada vez mais
difícil perder mais peso e
manter as perdas conquistadas. Os resultados dificilmente
vão correspondendo às expetativas, e
muito menos aos esforços e sacrifícios que
vão sendo feitos ou exigidos pelo processo.
A motivação diminui, o desânimo e a frus-

Os problemas psicológicos (depressão,

stress, etc.) podem desencadear problemas
do comportamento alimentar… por isso, é
importante aprendermos a colocar o “poder” da
mente a nosso favor

tração instalam-se, e começa-se a perder
as esperanças…
Muitas vezes, desenvolvem-se ciclos
viciosos autodestrutivos, caracterizados
por diversas tentativas de perda de peso
seguidas de recorrentes ganhos significativos de peso, que acabam por destruir
a autoestima e a confiança que a pessoa
deposita em si própria como sendo capaz
de perder peso e/ou mantê-lo (“já tentei
tantas vezes e nunca consegui… não sou
capaz, desisto.”).
Colocar a mente a
favor do processo
Na verdade, precisamos de colocar a
nossa mente a favor do processo de perda
de peso, para que tudo se torne mais fácil.
Não se trata apenas de praticar uma
alimentação saudável e exercício físico,
trata-se de “praticar” simultaneamente a
nossa mente, porque ela é o “ingrediente”
fundamental que nos energiza e capacita
para alcançar os resultados que tanto
desejamos!
Pensemos na sua mente como um músculo: ela precisa de ser trabalhada, treinada e disciplinada, para conseguirmos
atingir os nossos objetivos mais facilmente.
Perder peso exige, não só uma mudança
de comportamento, mas também uma
mudança cognitiva (ou seja, de pensamentos, expetativas, juízos, crenças, etc.).
Neste sentido, a Psicoterapia Cognitiva-
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uando falamos em perda de
peso, as pessoas pensam automaticamente em dieta e exercício físico. Como
tal, geralmente, os primeiros passos de quem
procura perder peso são: consultar um nutricionista e inscrever-se num ginásio. Tudo seria
“perfeito” se apenas isso bastasse para conseguirmos emagrecer e manter o tão desejado
peso a longo prazo. Mas, quem já tentou
perder peso sabe que as coisas não são assim
tão simples… Porquê? Porque frequentemente esquecemo-nos de considerar o papel
dos fatores psicológicos e emocionais que
interferem no processo de perda de peso,
fatores como motivação, força de vontade, autodeterminação, tolerância à
frustração, resiliência, entre outros.
Para além destes, quando estão
presentes fatores psicopatológicos
– tais como depressão, problemas
de ansiedade, stress, etc. – as coisas
tornam-se ainda mais complicadas.
Tudo seria mais fácil se a nossa
mente colaborasse connosco e nos
ajudasse a atingir a tão desejada
perda de peso, certo?!...
O maior desafio de todo o processo
é, sem dúvida, colocar o poder da
nossa mente a favor da mudança; e
é precisamente aqui que a Psicologia tem um papel fundamental,
tendo em conta que é a ciência
que estuda a mente, o comportamento e os processos de mudança. Em especial, a Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental é
a melhor aliada de quem
deseja perder peso e manter a perda de peso a
longo prazo, de forma
saudável e sustentável.

Fome fisiológica

<

Pela

Já lhe aconteceu sentir uma vontade incontrolável de comer num momento de
nervosismo, ansiedade ou tristeza? Esta é uma experiência comum – conhecida por
fome psicológica ou emocional –, sendo uma grande inimiga das perdas de peso.
Confira as diferenças entre os dois tipos de fome:
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A Psicoterapia
CognitivaComportamental
é a melhor
aliada de quem
deseja perder
peso e manter a
perda de peso a
longo prazo, de
forma saudável
e sustentável.

Fome psicológica/emocional e fome fisiológica

[ESPECIAL obesidade]

mais a sua eficácia na perda de peso,
inclusivamente no tratamento de casos
de obesidade
Perturbações do comportamento alimentar

Resultados de Eficácia
e Sucesso
A Psicoterapia Cognitiva-Comportamental tem demonstrado diversos resultados
de sucesso na perda de peso de crianças,
adolescentes e adultos, tais como:

4Aumento da motivação e adesão
ao processo de perda de peso;
4Aumento das competências de autorregulação e de autocontrolo;
4Maiores perdas de peso;
4Aumento da autoestima e autoconfiança;
4Aumento da satisfação corporal;
4 Melhoria e aumento das relações
interpessoais;
4Prevenção e intervenção efetivas em
problemas psicológicos eventualmente presentes (ex., depressão, ansiedade, etc.);
4Prevenção e tratamento das perturbações do comportamento alimentar
eventualmente presentes (ex., compulsão
alimentar);
4Aquisição de estilos de vida mais
saudáveis;
4Aumento dos níveis de saúde e bemestar físico, psicológico e social;
4Aumento da qualidade de vida;
4Maior sustentabilidade dos resultados
terapêuticos (nomeadamente, a perda de
peso) a longo prazo;
4Eficácia na prevenção de recaídas.
Se já fez várias tentativas de perda
de peso sem sucesso, procure ajuda psicológica especializada: procure um(a)
psicólogo(a) com experiência em Psicoterapia Cognitiva-Comportamental e especialista em perda de peso.

Anorexia Nervosa
4Comportamento alimentar muito restritivo
(dietas muito severas);
4Controlo da sensação de fome, com o objetivo de perder peso;
4Marcado desejo de emagrecer e medo intenso de ganhar peso, mantendo-o abaixo do
valor mínimo normal;
4Sentimento de culpa ou depreciação após a
ingestão alimentar;
4Hiperatividade e exercício físico excessivo;
4Distorção da imagem corporal (ex., sensação
de estar gordo(a) quando se está magro(a);
4Negação da doença ou incapacidade de a
superar;
4Diversos problemas psicossociais associados (ex., depressão, ansiedade, perturbação
obsessivo-compulsiva, fobia social, dificuldade nas relações).

Bulimia Nervosa
4Comportamento alimentar caracterizado por
episódios frequentes de ingestão compulsiva
de alimentos, sozinho(a) e às escondidas
(por vergonha);
4Presença de comportamentos compensatórios (ex., vómitos, laxantes, dietas, jejum,

exercício físico excessivo);
4Frequentes sentimentos de culpa e depressão, após os episódios;
4Preocupação excessiva e desadequada com a
imagem corporal;
4Perda de peso pouco significativa;
4Diversos problemas psicossociais associados (ex., depressão, ansiedade, compulsão
alimentar, abuso de substâncias, dificuldade
nas relações sociais).

Compulsão Alimentar
4Comportamento alimentar caracterizado por
episódios frequentes de ingestão compulsiva
de alimentos, sozinho(a) e às escondidas
(por vergonha);
4Durante os episódios, é frequente a ingestão
rápida de grandes quantidades de alimento
(até se sentir desconfortavelmente cheio),
mesmo sem fome (fisiológica);
4Frequentes sentimentos de culpa e depressão, após os episódios;
4Ausência de comportamentos compensatórios (ao contrário do que acontece na
bulimia nervosa);
4Ausência de preocupação excessiva com o
peso e a imagem corporal (ao contrário do
que acontece na anorexia e bulimia nervosa);
4Presença frequente de excesso de peso ou
obesidade;
4Frequente historial de fracassos em diversas
dietas e/ou regimes de emagrecimento;
4Diversos problemas psicossociais associados
(ex., depressão, ansiedade, etc.).
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4Evite estabelecer objetivos demasiado exigentes (ou irrealistas!) em relação ao peso e
à sua imagem corporal;
4Evite as dietas restritivas e as regras demasiado rigorosas na alimentação;
4Dê preferência à prática de uma alimentação
saudável, equilibrada e variada;
4Aumente o consumo de legumes e fruta, e
diminua a ingestão de alimentos ricos em
gordura e açúcar;
4Tenha em casa apenas alimentos saudáveis;
4Planeie as suas refeições e evite comer fora
das refeições planeadas;
4Siga um horário regular para as refeições,
coma várias vezes ao dia, mas em pequenas
quantidades;
4Limite a ingestão de alimentos a apenas um
local da casa (ex., cozinha);
4Evite levar tachos ou travessas para a mesa,
sirva a comida no prato (use um prato
pequeno) e evite tirar mais comida no final
da refeição;
4Coma devagar e mastigue muito bem os ali-

mentos, antes de engolir e voltar a introduzir
mais comida na boca;
4Torne as refeições momentos de puro prazer,
focando-se 100% nas suas sensações: sinta
os sabores, os cheiros, as texturas, etc.
4Evite fazer outras coisas enquanto come
(ex., ver televisão, fazer telefonemas, jogar
computador, etc.);
4Evite a exposição a anúncios, publicidade ou
programas televisivos sobre comida;
4Evite anúncios ou publicidades que exponham corpos excessivamente magros ou
socialmente idealizados como “perfeitos”;
4Evite comparar o seu corpo com o de outras
pessoas mais magras;
4Evite comer como resposta a emoções ou
sentimentos negativos (fome psicológica/
emocional);
4Evite usar estratégias de controlo de peso
disfuncionais (ex., laxantes, diuréticos, inibidores do apetite, vomitar, exercício físico
excessivo, etc.);
4Pratique exercício físico regularmente; evite
o sedentarismo e aumente as atividades de
lazer ativo (ex., caminhadas, passeios, andar
de bicicleta, etc.).

A Psicoterapia Cognitiva-Compor
tamental tem demonstrado cada vez
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Se sofre com problemas de peso, tome nota
das seguintes sugestões:

Comportamental tem demonstrado a sua
eficácia na promoção da perda de peso,
inclusivamente nos casos mais difíceis de
excesso de peso e obesidade.
A Psicoterapia Cognitiva-Comportamental, desenvolvida por Aaron Beck, em
1956, demonstra que, a forma como as
pessoas pensam influencia como elas se
sentem e, consequentemente, o que elas
fazem. Assim, através desta terapia é
possível trabalhar pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais, que
habitualmente interferem negativamente
com a perda de peso e sabotam o processo.
O trabalho terapêutico permite à pessoa
aprender formas mais funcionais de reagir
às situações e às suas dificuldades, ajuda-a
a sentir-se melhor e a ter comportamentos
mais produtivos e bem-sucedidos, promovendo a adoção mais facilmente de um
estilo de vida saudável.
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Recomendações

