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que está comendo. Para isso é
importante revermos a hora da refeição,

normalmente dividida com grandes
distrações como televisão, celular e em
qualquer lugar como sofá, carro e até
andando.

 

RS: Mindful Eating, Intuitive Eating e

Mindfulness são terapias complemen-

tares? Tratam do mesmo tema? 

 

FT: Sim, todas essas abordagens são
complementares e prezam pela
consciência no momento presente e
por aprender a escutar e atender suas
necessidades, sinais internos e
sentimentos. O mindful eating é um
braço do Mindfulness – atenção plena –

que vem ganhando cada vez mais
espaço e importância no mundo
ocidental que pede uma (ou várias)

pausas através de práticas laicas de
meditação. O intuitive eating (Comer
intuitivo) é uma abordagem criada por
duas nutricionistas americanas
baseadas em três pilares essenciais:

permissão incondicional para comer
(com sintonia); comer para atender
mais as necessidades fisiológicas do que
as emocionais e seguir os sinais internos
de fome e saciedade para determinar o
quê, quanto e quando comer - que são
trabalhados por 10 princípios que
ajudam as pessoas a resgatarem ou se
tornarem comedores intuitivos. Quando
mindful eating e intuitive eating são 

Revista Sustentarea (RS): Fernanda,

pode nos contar que é o Mindful

Eating?

 

Fernanda Timerman (FT): O Mindful
Eating, traduzido em português para
“comer com atenção plena” significa
estar presente e atento à complexidade
do ato de comer que envolve prestar
atenção nos sabores, texturas e aromas
dos alimentos e também estar
sintonizado com os avisos que seu corpo
dá enquanto se come. É uma ótima
estratégia para resgatar os sinais
internos de fome e saciedade e aprender
a respeitá-los, se reconectando com as
suas necessidades individuais e uma
forma saudável e autônoma de
desenvolver uma maior consciência com
relação a qualidade e quantidade do 
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incorporados e se tornam um hábito,

acabam gerando resultados muito bons
não só na alimentação, mas em vários
aspectos da vida da pessoa.

 

(RS) : Existem benefícios cientifica-

mente comprovados com a prática

desse modo de comer?

 

(FT): Sim, são abordagens baseadas em
evidências, comer intuitivo tem mais de
80 trabalhos científicos que mostram
melhora não só a relação com a comida
mas diminuição de estresse, ansiedade e
até melhora de parâmetros clínicos
como glicemia e pressão alta. Também é
comprovado que essa estratégia ajuda
no tratamento de compulsão alimentar
e melhora do comer emocional e com a
regulação dos sinais de fome e
saciedade e como consequência até
diminuição do índice de massa corporal.

desejos individuais e por consequência
sentindo menos culpa com relação a
alimentação. Esse processo também
acaba gerando uma maior autonomia,

sem que a pessoa tenha que seguir
dietas prescritivas com horários e
quantidades pré-estabelecidos.

 

(RS): Você indica essa prática para

pessoas com algum tipo de desordem

ou transtorno alimentar? 

 

(FT): O Mindful Eating pode sim ser
complementar no tratamento de
transtornos alimentares, porém não em
fase aguda (especialmente anorexia
nervosa). Mas é muito benéfico para
melhorar episódios de compulsão
alimentar influenciando na diminuição
da reatividade mental e busca da
comida por razões emocionais, impacta
positivamente na autorregulação
através de uma melhor escuta e
resposta aos sinais iniciais e mais sutis
de fome e saciedade, algo
extremamente negligenciados em
contextos de transtornos alimentares. 

 

 

 

 

 

 

(RS): Que tipo de relação com a comida

e a alimentação se espera obter a partir

da prática do Mindful Eating?

 

(FT): Uma das premissas do Mindful
Eating seria não ser um princípio para
obter um “resultado” como perder peso
ou ser desvirtuado como uma nova
dieta. Mas através do que se encontra
em estudos, as pessoas que passam por
protocolos de Mindful Eating
desenvolvem uma relação mais
saudável e equilibrada com a comida,

atendendo às suas necessidades e

[...] As pessoas que passam por
protocolos de Mindful Eating

desenvolvem uma relação mais
saudável e equilibrada com a

comida [...]
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Os protocolos de mindfulness e
mindful eating tem, no mínimo, 8
semanas de duração que é um

tempo necessário para
desenvolver até novas conexões

nervosas [...]  A relação com a
natureza e o meio ambiente

entram em perceber e contemplar
o caminho que aquela comida fez

para chegar na sua boca e isso
desperta uma consciência

ambiental e social também. 
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(RS): Pode-se considerar o Mindful

Eating como uma prática alimentar

sustentável? Pode ser estabelecida

alguma relação com a natureza e/ou

meio ambiente? 

 

(FT): É uma prática sustentável na
medida em que se propõe a adotá-la
como um estilo de vida e não um
modismo ou como uma “dieta”, e para
isso precisa haver comprometimento
e prática de meditação, se não vira
apenas um comer consciente. Os
protocolos de mindfulness e mindful
eating tem, no mínimo, 8 semanas de
duração que é um tempo necessário
para desenvolver até novas conexões
nervosas. A partir da intenção e
prática constante, a pessoa
desenvolve uma maior consciência do
que se come e como se come,

envolvendo a origem e qualidade do
alimento, o ambiente da refeição e até
mesmo resgatando o hábito de
cozinhar que é um processo que
alimenta nossa fome visual, olfativa,

emocional, social e aí em diante. A
relação com a natureza e o meio
ambiente entram em perceber e
contemplar o caminho que aquela
comida fez para chegar na sua boca e
isso desperta uma consciência
ambiental e social também. 

 

 

 

(RS): E para finalizar, essa prática

exige atenção e tempo das pessoas,

correto? Como você enxerga ser

possível incluir essa prática na vida de

quem, atualmente, tem uma vida

muito agitada e com pouco tempo

para se alimentar? 

 

(FT): É preciso que as pessoas
entendam a refeição como um
momento importante e que merece
um espaço e não momento de resolver
pendências ou trabalho. É impossível
extrair toda complexidade do comer
sem que a refeição seja feita com
atenção e sintonia, sem grandes
distrações, o que realmente é difícil
nos dias de hoje, mas possível e pode-

se começar com pelo menos 1 refeição
principal por dia. E essa não é só uma
dificuldade que se aplica à
alimentação, as pessoas têm cada vez
mais dificuldade de estar presente em
um momento específico e não desviar
a atenção para outras coisas ou
afazeres, seja no trabalho, com a
família ou em qualquer momento, até
de lazer. Mas deve ser um exercício
diário de parar tudo no momento da
refeição e focar naquilo que está
fazendo, nem que seja por pouco
tempo, e também entender que isso é
um ato de cuidado e
comprometimento consigo mesmo.
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É preciso que as pessoas
entendam a refeição como
um momento importante [...]

É impossível extrair toda
complexidade do comer

sem que a refeição seja feita
com atenção e sintonia, sem

grandes distrações [...]


