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Olá.  

Este e-book é uma coletânea de atividades que buscamos em

várias fontes e que, em nossa prática clínica, têm se mostrado

úteis para ajudar pacientes com problemas de imagem corporal.

As atividades são bem diferentes entre si, portanto é preciso

avaliar bem seu paciente para saber se esta atividade é a mais

adequada para ele naquele momento.

Esperamos que vocês tenham aproveitado este curso oferecido

pelo NSP e que ele possa te ajudar no manejo deste problema

que é tão recorrente no dia a dia de nutricionistas e psicólogos.

Pedimos que esse livro não seja repassado a terceiros que não

fizeram nosso curso, em respeito a nosso trabalho e ao

investimento de vocês em sua educação.

 

Atenciosamente,

 

Equipe NSP

Mari, Whyllane, Débora e Vitória



Em nosso cotidiano, nós nos comparamos muito com

outros, tanto em nossas vidas quanto nas redes sociais.

Pesquisas indicam que o uso de redes sociais pode ser

um fator a contribuir com a insatisfação corporal  e

comer transtornado. Entretanto, elas também podem ser

usadas para promover a auto-aceitação.

Atividade 1: Seguir e não seguir

Materiais necessários:

Celular

Lista de questionamentos

Follow Positivo

Instruções: 

Pergunte a seu paciente se ele poderia abrir

suas redes sociais (normalmente instagram).

Peça para ele observar suas fotos, stories,

comentários, likes e perfis que segue.

 Utilize o questionário a seguir para ajudá-lo

a entender como as redes sociais tem afetado

sua relação com o corpo.

1.

2.

3.

Adaptado de: NEDA Body activism guide



 Você acha que as redes sociais podem ser

uma competição de likes, comentários e

seguidores?

 Você se compara com relação a outros perfis

que você segue? (amigas, famosas, família)

 Você já se pegou se comparando ou se

sentindo mal após ver uma postagem?

Perguntas Gerais:

1.

2.

3.

 

Atividade 1: Seguir e não seguir

 Você sente que se contorce nas fotos até que elas

estejam num ângulo que você considera ideal?

 Você edita fotos antes de postar? Se sim, por que?

 Você já se "desmarcou" de uma foto sua que você

não gostou?

 Com qual frequência você posta sobre ir à

academia, sua alimentação ou sua aparência?

Você faz somente comentários relacionados à

aparência nos posts de seus amigos?

Você já comentou algo inconveniente sobre o corpo

de alguém (famoso ou não) nas redes sociais?

Perguntas sobre seu perfil:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Adaptado de: NEDA Body activism guide



 Como as mídias sociais podem afetar a

imagem corporal ou a autoestima de

alguém?

 Como as mídias sociais podem ser usadas

para inspirar alguém a gostar de seu corpo?

 Que estratégias você acha que te ajudariam

a diminuir esse efeito negativo das redes

sociais?

Perguntas Finais:

1.

2.

3.

 

Atividade 1: Seguir e não seguir

7.  O número de likes que você recebe em uma foto te

afetam de alguma forma?

8. Você checa constantemente seu celular logo após

fazer uma postagem?

9. Você deleta fotos se elas não receberem um

número satisfatório de likes e comentários?

10. De 0 a 10,  qual a importância das redes sociais na

sua vida hoje? Por que?

 

Adaptado de: NEDA Body activism guide



Atividade 1: Seguir e não seguir

Fonte: Equipe Nutrição sem Pressão



A mídia e as propagandas apresentam a falsa e perigosa noção

que as pessoas serão finalmente felizes se elas alcançarem certo

tipo de corpo. É importante pensar criticamente sobre o

conteúdo que recebemos todos os dias em nossas telas, muitas

vezes com uso de filtros e photoshop, para nos vender produtos

que muitas vezes não tem comprovação científica alguma.

Materiais necessários:

Imagens de produtos (reais) para

emagrecimento retiradas da internet

(dica: google imagems -> produtos

para emagrecer)

Atenção: Atividades para pacientes

que já desenvolveram algum nível

de senso crítico sobre o assunto

Instruções: 

Escolha antecipadamente 2 imagens que mostrem

bem a objetificação e promessas "milagrosas" para

mostrar a seu paciente.

 Discuta com ele o que chama mais atenção nestas

imagens.

 Peça pra ele identificar onde podem estar

informações "duvidosas" ou conteúdos impróprios.

1.

2.

3.

Atividade 2: Propaganda Enganosa

Adaptado de: NEDA Body activism guide



Muitas vezes, principalmente as mulheres, se vêem somente por

suas características físicas, esquecendo que somos seres completos

e não somente cascas. Essa atividade é bem simples, como

fazíamos na escola!

Instruções: peça para a paciente escrever, na vertical, o nome

de uma pessoa que ela ama. Do outro lado da folha, peça

para ela escrever seu nome. Então, peça para que ela utilize

as letras do nome desta pessoa para escrever características

positivas sobre esta pessoa que não sejam sobre corpo.

Questionamento:

Você deixaria de amar esta pessoa caso ela engordasse? A

beleza desta pessoa é a coisa mais importante nela pra você?

Depois, peça para a paciente fazer o mesmo processo, só que

desta vez com seu nome.

Questionamento:

Será que a coisa mais importante nas pessoas é sua "casca"

ou seu interior?

Materiais necessários:

Papel e caneta

Internet (se necessário

para letras mais difíceis)

Atividade 3: Eu não sou uma casca!

Adaptado de: NEDA Body activism guide



Atividade 3: Eu não sou uma casca!

Adaptado de: NEDA Body activism guide

A
D
R
I
A
N
E
 

amorosa

dedicada

real

inteligente

amiga

natural

especial



Atividade 4: Pizza da Vida

Familia/
relacionamento

Amigos

Trabalho/
estudo

Saude fisica

Saude mental

Em nossa vida, temos muitas áreas de importância.

Algumas vezes,uma área predomina sobre a outra (ex:

estudos para o vestibular, novo relacionamento, alguém

doente na família), mas é sempre importante buscar um

equilíbrio.

Materiais necessários:

Papel

Caneta

Lápis de Cor ou

canetinhas coloridas

Instruções: 

 Peça para o paciente desenhar um círculo e dividí-lo conforme

as coisas que são mais importantes pra ele neste momento (você

pode dar o exemplo de uma pizza, e que se ele está pensando

mais naquilo, a fatia será maior, por exemplo)

 Discuta com ele o que chama mais atenção nesta divisão da

pizza (talvez emagrecer seja o maior pedaço, ou exercício, talvez

ele esqueça de amigos ou famíia ou estudo...)

 Discuta, com o paciente, o que é saúde de maneira geral (física,

mental, social...) e peça para que ele refaça sua pizza de uma

maneira que ele ache que ela ficaria mais equilibrada

1.

2.

3.



Atividade 5: A história do meu corpo

Adaptado de: Livro "Em paz com  a comida" (PETRI, BRAGUNCI, 2019)

Instruções: 

 Peça para o paciente separar seu filme da vida conforme as fases que já

passou e que ainda vai passar (infância, adolescência, vida adulta, velhice)

 Questionamentos para as fases que já passou (fazer para cada fase):

Como era sua relação com o corpo nessa fase?

Algum acontecimento marcante com relação ao corpo ou alimentação?

Como era sua relação com a comida? Você fazia dietas?

Como era sua preocupação com a sua aparência? Como as pessoas da sua

família falavam sobre seu corpo e os corpos delas?

Você tinha algum apelido relacionado a seu corpo? Como você se sentia

com relação a isso?

Alguma pessoa te influenciou (positiva ou negativamente) para a imagem

corporal que você tem hoje?

1.

2.



Atividade 5: A história do meu corpo

Adaptado de: Livro "Em paz com  a comida" (PETRI, BRAGUNCI, 2019)

Quais você acha que serão suas preocupações com o corpo nesta

fase da vida? 

Como você acha que seu corpo mudará ao longo do tempo?

Como você gostaria que fosse sua relação com a comida e o

corpo?

E se você nunca tiver conseguido emagrecer, como você acha

que isso irá ter te afetado?

3. Questionamentos para as fases que não passou ainda (velhice,

talvez vida adulta, também fazer para cada fase, principalmente

velhice):

 



Atividade 6: Analogias valiosas

Fonte: elaborado por Mariana Ribeiro

"Esse negócio de se
aceitar é desculpa pra

quem não quer se
cuidar..."

Muitas vezes os pacientes nos chegam com questões que, por mais que

expliquemos o lado "racional" e "científico" da coisa, não conseguimos muitas

vezes convencê-los. Para isso, gosto muito de usar as analogias, pois elas

tornam o conteúdo mais fácil de ser compreendido e mais próximo da

realidade.

 

Normalmente, esta é uma dúvida ou um questionamento que nos deixa,

muitas vezes sem palavras. Mas eu gosto de usar a seguinte analogia neste

momento:

Muitas mulheres, atualmente, estão começando a parar de alisar seus

cabelos e passando pela transição capilar para aceitar o formato natural

de seus cabelos. Isso não quer dizer, entretanto, que elas irão parar de

tomar banho, pentear os cabelos... mas sim que irão talvez usar produtos

mais adequados e parar com alisamentos que muitas vezes agridem

bastante o cabelo

O mesmo acontece se você aceita seu corpo como ele é: você não vai deixar

de cuidar dele, mas vai começar a cuidar dele da melhor forma e também

parar com práticas que podem estar agredindo este corpo (como dietas

restritivas, por exemplo).

Analogia do Cabelo



Atividade 6: Analogias especiais

"Quando eu emagrecer,
tudo vai melhorar na

minha vida"

Fonte: elaborado por Mariana Ribeiro

Analogia do Band-aid
Se seu paciente é do tipo que acha que todos os problemas em sua vida irão se

resolver após o emagrecimento, essa é uma boa analogia pra ser utilizada. 

Se você tem um ferimento e não cuida dele como deve (higienizando, utilizando

medicamentos ou pomoadas adequadas), ele pode: 1) demorar muito mais a fechar

(se for um ferimento pequeno); ou 2) infeccionar ou se tornar algo mais sério do

que deveria ter sido. 

Você pode até comprar um band-aid bem bonito (como vemos pras crianças), mas

isso vai mudar em nada se você não tomar as medidas necessárias).

O mesmo acontece quando temos problemas de imagem corporal.  Começamos a

usar medidas como tentar esconder o corpo, ou fazer dietas restritivas,

procedimentos... mas o problema continua lá. A busca pelo corpo perfeito se torna

incessante, e os problemas da vida continuam os mesmos. Por que na realidade,

temos que cuidar do ferimento e, no caso dos problemas da vida, é importante

entender que a imagem corporal é uma parte disso, mas não o ponto que vai

resolver tudo na vida do paciente

Talvez, o paciente poderia tentar entender primeiro: como ele se machucou? o que

seria melhor fazer com esse machucado agora? quais serão as cicatrizes e como eu

irei lidar com elas? como posso tentar prevenir novos machucados (se é que eu

posso)?

Se emagrecer fosse a resposta para a felicidade, nenhuma pessoa magra teria

depressão!

 



Atividade 7: Carta ao corpo

Adaptado de: NEDA Body activism guide

Materiais necessários:

Papel e caneta (ou você

pode utilizar o que vamos

disponibilizar a seguir)

Instruções:

Peça ao paciente para escrever 10 coisas que gosta

nele (relacionadas ou não à aparência, mas sem

foco somente na aparência). 

Peça para o paciente lembrar de elogios que já

recebeu e escrevê-los também (estes, NÃO

relacionados ao corpo)

Discuta com o paciente sobre a importância de nos

vermos como seres completos e não como

somente  corpos

Sugira ao paciente que escreva uma carta ao seu

corpo, mas que esta carta seja positiva (insultar o

corpo é proibido!). e traga na próxima consulta

(ou pode fazer durante a consulta)

1.

2.

3.

4.







Atividade 8: Carta do corpo pra mim

Adaptado de: Cash (1997)

Materiais necessários:

Papel e caneta

Esta atividade pode ser feita em seguida à atividade

anterior (ou não, a depender do paciente).

É importante contextualizar com o paciente sua

história com seu corpo de forma breve (ex: dietas

que já fez ou algum episódio marcante).

Questionamentos:

Instruções:

1.

2.

3.

"Você recomendaria o que você fez a um amigo?"

"Se seu corpo pudesse falar, o que você acha que ele te

diria? Por que?"

4. Sugerir que o paciente escreva a carta como se fosse

seu corpo respondendo.

 

'



Materiais necessários:

Cards preparados pelo

profissional

Atividade 9: Quais minhas reais motivações?

Adaptado de: Livro "Em paz com  a comida" (PETRI, BRAGUNCI, 2019)

 Utilize os cards (podem ser feitos em papel couché

e impressos, ou até mesmo à mão) para trabalhar

as motivações do paciente para o emagrecimento e

o papel que isso tem em sua vida.

Utilize os questionamentos da próxima página, na

ordem indicada, para discutir esses aspectos com

seu paciente (você pode retirar alguma pergunta

que não ache adequada para determinado

paciente, como o nº4)

Instruções:

1.

2.

'



Atividade 9: Quais minhas reais motivações?

Adaptado de: Livro "Em paz com  a comida" (PETRI, BRAGUNCI, 2019)

Por que eu
realmente quero

emagrecer?

1.

3, Já estive no "peso
ideal"? Como eu me

sentia? Como era minha
relação com a comida?

5. O que tenho deixado
de fazer por nao estar

no "peso ideal"?

6. Como poderia
aproveitar minha vida no

corpo que eu tenho?

4. Se eu tivesse apenas 1
ano de vida e soubesse
disso, emagrecer ainda
seria minha prioridade?

2. O que emagrecer
irá me trazer? Como

irei me sentir?

7. O que eu gostaria
de fazer hoje e meu
corpo me permite?



Atividade 10: Carta do Futuro eu

Materiais necessários:

Papel e caneta

Instruções para o paciente: 

 

Escreva uma carta da Fulana “do futuro”, imaginando que ela

se encontra em um ponto de equilíbrio com relação a

alimentação/atividade física(não perfeito, mas bom; escolhendo

uma data futura, e sendo realista quanto ao tempo/conquistas)

e contando como é a rotina dela, baseando-se nas seguintes

perguntas: 

1) O que eu faço no meu dia a dia? Quais são meus hábitos?

 2) O que eu não faço? O que eu deixei de fazer?

 3) Como eu me sinto? 

 
Trazer na próxima consulta para discussão.

 

Obs: essa carta não é indicada no caso de pacientes que

tenham depressão grave, ideação suicida ou outros transtornos

mentais graves. Seria mais indicada para pacientes que já se

encontram em uma fase mais avançada do tratamento
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Vídeos 

 Dove Retratos da Real Beleza

https://www.youtube.com/watch?v=Il0nz0LHbcM

 

Adesivos Dove | A Beleza é um estado de espírito

https://www.youtube.com/watch?v=6-Knfn4nckE

 

Dove | Escolha Bonita

https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ

 

Selfie

https://www.youtube.com/watch?v=UcJBrwrSr6Y

 

Jubilee Project- O que você mudaria em seu corpo

https://www.youtube.com/watch?v=tDJKNUlrZ5I

 

 

'



Obrigada por sua participação em nosso curso!
 

Caso sinta necessidade, nossa nutri Mariana Ribeiro e
psicóloga Débora Araújo oferecem o serviço de
supervisão online para casos mais desafiadores.

 
Atenciosamente,
Equipe NSP.


