
 ALIMENTAÇÃO E O 

COMER CONSCIENTE  

DURANTE A PANDEMIA 

DE COVID-19
SAÚDE MENTAL E A PANDEMIA DE COVID-19

Vol.

7

espceara



A crise mundial que vivemos em consequência à pandemia, desencadeou em muitos indivíduos 

um conjunto sem precedentes de emoções, muitas vezes, até então desconhecidas. Altos e 

baixos flutuam sobre uma corrente de apreensão constante. Mesmo quando somo convidados 

a observar alguns aspectos positivos da quarentena como a desaceleração, a oportunidade de 

nos reconectarmos com nós mesmos, com nossa alimentação, não deixamos de sentir uma 

angústia por trás de tudo. 

Em tempos de isolamento social por conta do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, 

faz-se ainda mais necessário falarmos sobre os cuidados com a saúde, seja ela física ou mental. 

Até porque, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) “saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade”. 

E por falar em alimentação, é importante destacarmos o quanto a maneira como nos sentimos, 

impacta diretamente como nos alimentamos. Os nutrientes não têm significados, têm 

definições; só a comida tem caráter simbólico. 

Historicamente, as pessoas se alimentam pelas mais diversas razões e não apenas por 

necessidades biológicas. A comida também é sinônimo de prazer, família, espiritualidade, 

comunidade e identidade. A comida também pode ser utilizada, de maneira disfuncional, como 

fonte apaziguadora de um mal-estar interno, e em muitos momentos, o alimento funciona 

como uma fonte de punição ou compensação. 

Barcellos, 2017 nos lembra que é pela boca por onde temos nossas primeiras experiências de 

prazer, é também para onde eventualmente voltamos, quando os outros prazeres, ao longo do 

tempo, cruelmente nos deixam. 

Dito isto, é importante que não esqueçamos que comer guarda uma profunda relação com a 

forma de ser e estar no mundo. 

Elaboramos essa cartilha trazendo algumas reflexões sobre o ato de comer e o significado da 

comida em nossas vida, além de dicas práticas para se ter um planejamento alimentar e comer 

consciente, prestando atenção também nas nossas emoções. 
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O comer para o ser humano 

é um ato biopsicossociocultural 

O alimentar-se não mais se traduz somente como uma 

necessidade biológica, a relação com a comida não é regida 

conforme a qualidade do alimento ou pelo grau de retorno a saúde, 

de forma maior, é mediada por um emaranhado sistema simbólico 

que organiza as escolhas alimentares. Em outras palavras, comer 

constitui em um ato impregnado de significados que são 

incorporados aos alimentos desde o preparo até o consumo.  

A cara da sua família? 

Que comida tem a sua cara? 

Você já analisou o que a 

comida significa para você?  

Comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que 

escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e 

relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação 

com autorrespeito, nossa conexão com nosso corpo e compromisso com a vida.  

As comidas têm um significado diferente para cada um. Desta forma, ao invés de simplesmente 

modificar um hábito alimentar e com isto eliminar o sintoma, deve-se compreender o 

significado que essa comida tem, bem como o lugar que ocupa em sua vida, pois, muitas vezes, 

temos segredos com nós mesmos e nem sempre percebemos que há algo de errado em nosso 

comportamento alimentar. 
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O “simples” e “instintivo” ato de comer, que 

está ligado à sobrevivência desde que o 

mundo é mundo. Ficou COMPLICADO E 

ESTRESSANTE DEMAIS! Há um grande 

número de informações conflitantes sobre 

alimentação, somado a pressões externas 

para atingir determinados padrões corporais, 

isso por vezes confunde os indivíduos e os 

tornam mais distantes de si e de suas 

sensações e necessidades internas. 

O comer ficou complicado 

e estressante demais, 

Não foi?  

Comer não satisfaz mais e a quantidade pode ser aumentada e mesmo assim permanecer a 

sensação de vazio e insatisfação. come-se pelo que “deve” ser comido, e não pelo desejo, pela 

fome e até a saciedade chegar. Alguns alimentos são considerados prêmios e ou calmantes. 

Muitos comem os alimentos “proibidos”, mas sem legitimá-lo, como se fosse um pecado, 

omitem da consciência e dos outros. É comum observar que se aprende com as mães a se 

gratificar com doces ou comidas gostosas depois de algum tipo de estresse.  

A maioria das pessoas não sabem mais o que gostam de comer, o que é fome ou saciedade e 

quando as sente. Comer se tornou um ato desconectado dos sinais internos que deveriam 

regulá-lo. Nossa sociedade parece ter desaprendido a comer. Nosso corpo se tornou externo a 

nós mesmos. Quanto maior a mentalidade de dieta, maior será o crescimento dos problemas 

alimentares. A mentalidade de dieta é produzida socialmente, está internalizada e regula as 

relações do homem com sua alimentação e com seu corpo. 

A privação de prazer e da comida, privação não 

apenas calórica, mas também do prazer de 

saborear o alimento, pode gerar o excesso.

Há aparentemente uma crise entre comer o que 

gostamos e aquilo que “devemos”. Cada vez mais 

as pessoas têm medo do prazer em comer. Um 

estilo de vida saudável é assumido como algo que 

não pode ser prazeroso, pois uma alimentação 

prazerosa é tida como não saudável- associada 

ao “engordativo e proibido” 
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Será aquela na qual os aspectos psicológicos e sociais da alimentação são extremamente 

negligenciados? Reflita. 

O que é alimentação saudável?  

Segundo a definição de (Satter, 1987): “Alimentar- se normalmente é ser capaz de 

comer quando você está com fome e continuar comendo até você ficar satisfeito. É ser 

capaz de escolher as comidas que você gosta e comê-las até aproveita-las 

suficientemente - e não simplesmente é ser capaz de usar alguma restrição na seleção 

alimentar para consumir as comidas certas, mas sem ser tão restritivo a ponto de não 

comer as comidas prazerosas. Alimentar-se normalmente é dar permissão a você 

mesmo para comer as vezes porque você está feliz, triste ou chateado ou apenas 

porque é tão gostoso. É também deixar alguns biscoitos no prato porque você pode 

comer mais amanhã ou então comer mais agora porque eles têm um sabor maravilhoso 

quando estão frescos. Alimentar-se normalmente é comer em excesso as vezes e depois 

se sentir estufado e desconfortável. Também é comer menos de vezes em quando, 

desejando ter comido mais. Alimentar-se normalmente requer um pouco do seu 

tempo e atenção, mas também ocupa o lugar de apenas uma área importante, entre 

tantas, de sua vida. Resumindo, o “ comer normalmente” é flexível e varia em 

resposta a emoções, agenda, fonte e proximidade com o alimento.” 
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1

Uma alimentação saúdavel! 

Passos para se ter 

Prefira sempre alimentos in natura ou 
minimamente processados. 

2
em pequenas quantidades. 
Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar 

3 Limite o consumo de alimentos processados. 

4
Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles 
que sofrem muitas alterações em seu preparo e 
contêm ingredientes que você não conhece. 

5
Coma regularmente e com atenção. 
Prefira alimentar-se em lugares tranquilos, 
limpos e na companhia de outras pessoas. 

6
Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque 
a mão na massa, aprenda e compartilhe receitas. 

7
Planeje seu tempo. Distribua as responsabilidades com 
a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 

8 Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em 
torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até 
você e aconselhe seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. 
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Uma forma de explorar de maneira mais consciente a nossa fome e, consequentemente 

responder a ela de maneira mais adequada, é conhecendo e percebendo os 9 tipos de fome, 

segundo (JAN CHOZEN BAYS).

Há indivíduos que reconhecem a fome por sinais internos (do estado biológico) e aqueles que, 

para comer, dependem de outros sinais, às vezes mais ambientais (como “é hora da refeição?” 

Temos 9 tipos de fome e para cada uma delas podemos ter reflexões e ações diferentes. Comer 

pode ser uma delas, caso decida comer, preste atenção nas sensações do corpo e da comida, 

uma forma de explorar de maneira mais consciente a nossa fome e, consequentemente 

responder a ela de maneira mais adequada, é conhecendo e percebendo os 9 tipos de fome.  

“A fome não é uma vilã e não é uma sensação que você 

precisa matar ou temer”  

Vamos conversar sobre fome! 

E você? Como você percebe a sua fome? 

A fome fisiológica é uma combinação de estímulos sensoriais e necessidade energética, que 

fazem com que busquemos comida. Não é relacionada a nenhum alimento especifico e embora 

a privação energética seja o principal estímulo de fome, nós, seres humanos também comemos 

por outras razões que não só as nutricionais.  

Nestes dias de quarentena, muita gente tem pensado mais em comida e isso de fato pode 

acontecer, dependendo de como está a sua rotina.  Mas a primeira coisa é refletir: "Será que é 

fome mesmo? Qual tipo de fome eu estou sentindo?" 
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Fome dos olhos
É percebida pelo desejo de comer estimulado pela visão de um alimento que 

gostamos ou atraente. Se deixamos de apreciar o alimento, não “enchemos os 

olhos” e a satisfação desta fome ficará incompleta. 

Fome do nariz
O desejo de comer é despertado pelo aroma que os alimentos liberam. Sentir o 

aroma dos alimentos é essencial para o nosso gosto. A maioria das vezes em 

que nós pensamos que é gosto, que estamos sentindo, é na verdade o “cheiro” 

da comida e a indústria alimentícia utiliza muito deste conhecimento ao colocar 

diferentes aromatizantes. Para satisfazer a sua fome do olfato, experimente 

sentir o aroma dos alimentos antes de começar a comer. 

É altamente especifica e vai mudando ao longo da vida de acordo com as 

experiências. Sentimos a necessidade de mastigar - para algumas pessoas essa 

necessidade é mais frequente- caracterizando a (“boca nervosa”), em um 

desejo de descarregar a tensão na possibilidade de mastigar. 

Fome de boca

Muitas vezes nossa necessidade está em sentir, com nossas mãos, o alimento, 

sentir sua temperatura, textura e pode influenciar o quanto isto nos satisfaz e a 

quantidade que conseguimos consumir. Exemplo: Comer pizza ou hambúrguer 

com garfo e faca ou segurando com as mãos, ou mesmo um frango à 

passarinho.  

Fome do tato

Fome do ouvido
Muitas vezes passa despercebida. O barulho que um alimento faz ao 

mordermos e mastigarmos, motivados por sua crocância, muitas vezes é o 

motivo pelo qual comemos e somos capazes de devorar um pacotinho. Se você 

está desatento, no piloto automático, misturado aos seus barulhos internos, 

você pode não se dar conta do porque está comendo e desrespeitar a fome do 

seu corpo. 
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Corresponde ao desejo de comer um alimento ou grupo de alimentos em particular, e do qual se espera 

ter satisfação e prazer. É um fenômeno instintivo, um impulso e a motivação para nos alimentarmos. O 

apetite é muito sensível ao estresse e à qualidade gustativa dos alimentos, ou seja, à palatabilidade, a 

intensidade do prazer produzido pelo mesmo alimento varia segundo ao grau de nosso apetite. 

Precisamos estar mais conectados com nosso corpo para termos esta percepção sutil.

Apetite ou “ fome hedônica” 

A fome celular é uma das mais difíceis de perceber, é a fome visceral, fome das entranhas. Não é uma 

habilidade cognitiva.  É preciso sensibilidade, sintonia e entendimento de perceber o que o corpo 

precisa de fato, até em termos de nutrientes. Quando nossas células precisam de nutrientes, podemos 

nos sentir irritados, cansados ou apresentarmos alguns sintomas, como por exemplo, dor de cabeça.  

Fome das células

Está ligada as emoções, podemos sim comer atendendo emoções, já o desvio da emoção 

primária para a comida vira um gatilho para um comportamento relacionado ao comer. 

É preciso ouvir mais nosso corpo. Encontrar uma maneira mais natural de atender e 

respeitar o nosso corpo, pois como foi visto, várias fomes poderão estar presente. As 

vezes algumas quantidade podem nos desrespeitar, podem não nos fazer bem. Diálogo e 

conexão com o corpo te norteiam de uma maneira mais adequada. 

É a fome dos pensamentos, crenças, (o que acreditamos sobre comida). Pode envolver pensamentos 

dicotômicos, influenciado por tabelas, prescrições externas. Ao priorizar o pensar sobre o alimento e o 

corpo, deixamos de sentir. É muito difícil de satisfazê-la, ela é inconstante e sempre encontrará algo 

novo para focar.

Fome da mente

Fome do Coração

“Comfort food” – Alimentos que saciam não somente as necessidades físicas, mas também 

emocionais. Em circunstâncias de isolamento e solidão, o consumo de um alimento 

altamente familiar pode desencadear uma experiência de conforto psicológico. Comer de 

forma emocional pode traduzir muitas vezes ao desejo de ser acolhido, de ser 

reconhecido, de receber um abraço.  

Também conhecida por fome física, é uma das mais primitivas para comer, 

inversamente proporcional a saciedade e possui graduação e níveis. Há uma 

urgência e necessidade de buscar algo para aliviar ela. Algumas pessoas possuem 

dificuldade de sentir, devido ter ignorado ela por dietas e restrições. Já para muitas 

pessoas, um ruído na barriga é uma das principais formas para reconhecermos a fome; 

todavia isto pode ainda não significar necessariamente que nosso corpo precisa de comida.

Podemos confundir a sensação com outros sentimentos que afetam nosso estômago, tais como 

ansiedade ou nervosismo se não estamos atentos, podemos nos alimentar de forma ansiosa. 

Escute o seu estômago e comece a se familiarizar com os sinais que ele te traz. Encontre qual o 

melhor momento para se alimentar.  

Fome do estômago 

O problema não está na comida…O problema está ancorado na mente. Reside na 

nossa falta de consciência das mensagens que o nosso corpo nos envia. 
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Agora que você já aprendeu sobre os tipos de fome, tente se perceber mais e identificar na sua 

rotina alimentar qual a fome está mais presente? Por falar em rotina alimentar você já planejou 

a sua?  

Vamos planejar?

Uma das maiores dificuldades de se ter um planejamento alimentar é a falta de tempo,  isso faz 

com que as pessoas escolham alimentos mais “práticos e rápidos” e acabam optando por 

alimentos mais processados ou aos fastfood,  agora que o TEMPO nos oferece uma pausa, 

podemos refletir e ter uma olhar diferente para a nossa alimentação, pensando também na 

nossa saúde e imunidade , realizando um planejamento alimentar possível,  com os cuidados de 

higiene necessárias para evitar a contaminação. 

1. O  p r i m e i r o  p a s s o  d o 

p l a n e j a m e n t o  é  f a z e r  u m 

cardápio, que tal reunir a família e 

todos construírem juntos esse 

cardápio de acordo com as 

preferências e com os alimentos 

3. Cardápio ok? Hora de fazer a 

lista de compras, e para isso é 

importante verificar todos os 

produtos que tem em casa, assim 

ficará mais consciente do que 

2. Tente variar os alimentos e 

colocar mais alimentos in-natura 

e menos alimentos processados. 

4. C o m p re  o s  a l i m e n t o s 

refrigerados por último, para 

diminuir o tempo que eles ficarão 

fora da geladeira.

7. Cuidado com as promoções. Compare os preços entre os itens porque nem sempre compensa comprar algo em 

promoção e, na maioria das vezes, esses produtos estão próximos do prazo de validade. 

5. Não vá ao supermercado com 

fome. Isso vai fazer com que 

escolha produtos desnecessário, 

e perca o foco do que realmente 

precisa comprar. 

6. Vá ao mercado de manhã 

cedo, ou mais tarde da noite 

geralmente são horários que 

estão mais vazios, não esqueça 

da máscara e do álcool em gel. 
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4. Se estiver de carro, coloque na porta-mala ou no piso do carro.  

3. Procure levar um sacolão retornável para colocar suas compras, evitando assim o uso de 

sacolas plásticas, caso não tenha vamos ensinar a fazer a higiene das sacolas. 

Cuidados que devem ser tomados na hora das compras 

1. Passe álcool 70% na cesta ou na barra onde empurra o carrinho 

 

2. Se possível pague suas compras com o cartão, evite levar dinheiro em espécie, (não há 

evidência sobre o risco do vírus em moedas ou papel) mas é melhor prevenir. Em seguida 

higienize as mãos com álcool gel novamente. 

Cuidados que devem 

ser tomados 

ao chegar em casa 

4. Passe o álcool gel 70% nos 

braços e antebraços. 

Álcool 70% liquido, sabão, 

esponja, pano descartável e 

água sanitária

 

2. Deixe as compras na entrada 

da sua casa ou apartamento  

1. Você vai precisar de alguns 

itens para higienização das 

sacolas e dos alimentos:

3. Troque a roupa que foi ao 

mercado, lave bem as mãos com 

sabão e água corrente e coloque 

uma nova mascará. 
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1. Borrife álcool 70% liquido nas sacolas, retire todos os produtos e leve para uma pia ou 

bancada limpa, que não tenha nenhum outro alimento ou utensílios. 

4. Alimentos com embalagem de papel como (aveia, cacau em pó, grãos) ou alimentos que já 

vão ser utilizados, devem ser colocados em um outro recipiente e descartado a embalagem 

original.  

5. Alimentos com embalagem plástica devem ser higienizados com sabão, esponja e água 

corrente ou higienizados com álcool 70% e pano descartável passando em toda a sua 

superfície. 

2. As sacolas devem ser higienizadas com álcool e pano descartável, ou com água sanitária 

diluída em 9 partes de água, Passe o pano com o álcool ou com a solução clorada em toda 

superfície das embalagens e deixe secando no sol. 

H i g i e n i z a n d o  a s  s a c o l a s  e  o s  a l i m e n t o s  n ã o  p e r e c í v e i s  

3. Os alimentos devem ser todos higienizados antes de serem armazenados na geladeira e 

armários. 
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3. Em uma tigela prepare a solução clorada ( água sanitária) ou utilize hipoclorito de sódio, 

conforme as recomendações do fabricante  

4. Coloque as folhas, frutas e legumes na solução por 15 minutos. 

6. Transfira as folhas para uma centrífuga de vegetais e seque bem. Se preferir, coloque-as 

sobre toalha de papel ou um pano de prato limpo para secar 

7. Os alimentos que não forem consumidos na hora devem ser armazenados em potes com 

tampa ou sacos plásticos e colocados na geladeira para aumentar sua durabilidade  

8. Faça uma etiqueta de identificação com validade de até 5 dias na geladeira. 

2. Lave folha por folha, legume por legume, cacho por cacho em água corrente; 

5. Retire os alimentos, lave-os em água corrente e escorra bem a água. 

Atenção! 

Só utilize água sanitária que tiver no rótulo a recomendação 

de higienização de frutas, legumes e verduras. 

1. Selecione, retirando as partes deterioradas, com pragas ou sujidades; 

Como higienizar as frutas legumes e verduras? 
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Frutas picadas
Pode deixar as frutas picadas em vasilhas de plástico ou 

vidro na geladeira. Elas podem ser consumidas em 3 dias.

Legumes e Verduras
Deixar em potes de vidro com a salada pronta. Também 

deixar algumas opções de legumes já cozidos. Você 

pode consumir em até 5 dias na refrigeração.

Feijão
Semanalmente pode preparar o feijão em quantias 

maiores, assim, pode colocá-lo em recipientes menores 

que dure a semana toda, você também pode congelar e 

ter uma maior durabilidade.

A carne moída ou frango desfiado pode deixar prontinho 

em recipientes na geladeira. Se forem bifes de boi ou 

frango, tempere cada um e deixe-os separados em 

saquinhos plásticos. 

Carnes

Dicas para facilitar 

O seu planejamento alimentar 
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Como comer consciente em casa? 

Possui como objetivos

A mudança de hábitos; a consciência alimentar; a consciência corporal; a abertura para novas 

experiências alimentares e corporais e auto cuidado com apreço por si mesmo. 

O comer consciente utilizando as bases do comer intuitivo e comer com atenção plena, ajuda a 

diminuir impulsividade para comer, podem ser aplicadas para ajudar a reconhecer suas 

emoções, como angustia, ansiedade, tristeza, tédio, e como lidar com elas sem usar a comida.   

Ÿ Um exercício interessante é simular que está se assistindo antes de comer, refletindo. O que 

vê? 

Ÿ Ou se perguntar: Será que eu realmente quero comer isso? Será que eu vou experimentar 

agora ou mais tarde? Será que eu realmente gostarei dessa comida agora? 

Ÿ Antes de buscar um alimento, deve se perguntar o que ele de fato está sentindo. 

Ÿ Um exemplo poderia ser a observação da situação desencadeante do descontrole 

alimentar e sua associação com pensamentos que geram sentimentos negativos. Uma 

vez consciente de seu comportamento, pode tentar comportamentos alternativos.

 

Ÿ Se a resposta não for fome, mas sim algum sentimento, tentar identificar emoções e 

maneiras de lidar que não recorrendo à comida. 

COMER CONSCIENTE “É uma experiência que engaja todas as 

partes do nosso ser – corpo, mente e coração – na escolha e 

preparo da comida, bem como no ato de comê-la em si. Nos imerge 

nas cores, texturas, aromas, sabores e até mesmo sons do comer e 

beber. Permite que sejamos curiosos e até lúdicos enquanto 

investigamos nossas respostas à comida e nossos sinais internos 

de fome e saciedade.” (Jan Chozen Bays, 2009) 
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Mastigue sua comida, 

não suas preocupações 

Certas vezes, comemos sem pensar no que ingerimos. Estamos pensando no passado ou no 

futuro, ou então ruminando nossas ansiedade ou preocupações.  Portanto, pare de pensar em 

trabalho, esqueça tudo o que não estiver acontecendo quando estiver comendo. Não mastigue 

suas preocupações, seus medos, sua raiva. Caso mastigue seus planejamentos e sua 

ansiedade, será complicado sentir-se grato por cada pedacinho de comida. Simplesmente 

mastigue seus alimentos.  

Algumas vezes, comemos sem estar atentos a esse fato, nossa mente não está focada. E 

quando nossa mente não está focada, nós olhamos, mas não vemos. Ouvimos, mas não 

escutamos. Comemos, mas não percebemos o sabor da comida. 

Perceba

Em que lugar

você sente 

essa fome?

Você está

com fome?

O que ecoa do

seu coração?

Quais os 

sentimentos

então presentes

nesse 

momento?

Tome

consciência 

dos seus

pensamentos

Tome

consciência 

das suas 

sensações

corporais

Gráfico 1: Driele Quinhoneiro - Mindful Eating
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Como seguir uma alimentação e um estilo de vida saudáveis 

Faça as suas refeições, sempre que possível, em ambientes apropriados ou seja, em local limpo, 

tranquilo e confortável! Quando estamos distraídos com celular e TV, costumamos não notar o 

que comemos e ainda não aproveitamos o sabor. Esteja realmente presente para sua 

alimentação. Comer pode ser um momento de cuidado com você mesmo.  

Se pergunte quanto de autocuidado existe em suas escolhas alimentares? 

Quando estamos distraídos, facilmente nossa mão encontra a boca, em outras palavras, note 

como beliscamos ao longo do dia sem fome. E ao se conectar com a fome, não espere chegar no 

nível 10 (muita fome), porque nesse momento ninguém consegue comer de maneira atenta! 

4. Repouse o talher a cada garfada, olhe para o prato. 

O corpo nota quando o tratamos bem, como por exemplo, quando comemos alimentos na sua 

forma mais natural e integral. O convite é notar como seu corpo reage quando você come 

comida de verdade (alimentos na sua forma mais natural). Dê esse carinho ao seu corpo 

consumindo esses alimentos com frequência. O convite é perceber o que faz bem para seu 

corpo!  

Você está pensando? O que está sentindo? 

Instruções para praticar em uma refeição: 

3. Use a régua da fome e da saciedade, antes, durante e após comer. 

1. Olhar, cheirar, escolher, perceber com os olhos e depois na boca, texturas cores. 

5. Como soube qual era o momento de parar de comer? 

Exercícios  

2. Em que se basearam suas escolhas? 
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Neste momento, diversas iniciativas gratuitas e on-line tem sido disponibilizadas para ajudar 

cidadãos e profissionais de saúde a lidar com as dificuldades impostas pela pandemia da  

COVID-19. 

(Com Ana Carolina Costa) 

(Com Vera Salvo)  

Entenda a relação comida x emoções com prática de mindful eating 

(Com Vera Salvo)   

 

Prática de mindful eating com chocolate  

Sugestões de vídeos para praticar 

Prática com água, para analisar plenitude gástrica  

TeleSaúde 24h

0800 275 1475

Atendimento Virtual
coronavirus.ceara.gov.br
Whatsapp

85 8439.0647
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Clique aqui para assistir

Clique aqui para assistir

Clique aqui para assistir

https://youtu.be/PiYqQSR2CdY
https://youtu.be/teTQs-wKHPo
https://youtu.be/4B3LijjqggA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5585984390647&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20novo%20coronavirus.
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