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Compulsão alimentar! 
O que é e como tratar.
Semana Gratuita  
de Emagrecimento

AULA 2
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Como participar da Semana  
Gratuita de Emagrecimento!

Comprometimento + ConstânCia

Vencer a compulsão não é simples, sabe por quê? Porque até hoje 
eu tenho certeza que você não havia entendido como ela atuava 

dentro de você. E agora chegou o seu momento de compreender  
e combater. Te mostrei na aula 2 tudo o que descobri através  

de experiências próprias e das mais de 3 mil coachees assistidas  
por mim até hoje.

E as ações que vou te guiar a fazer nesse PDFs são fundamentais 
para que você deixe de ser refém da comida!

Continue com um horário fixo na sua rotina todos os dias 
dessa semana para assistir às aulas (segunda, quarta, sexta  

e segunda) e focar nas atividades e desafios, sem distrações  
e sem perder o foco.

Um dos maiores segredos para se manter motivada e no foco  
é estar conectada com pessoas que estão no mesmo objetivo,  
por isso sugiro que você esteja ativa na comunidade, postando  
o que achou, o que mudou, como estão as atividades e dando 

força para quem estiver lá.

Para acessar a comunidade basta clicar aqui e pedir acesso!

Estou com você até o fim. 
sua Coach,Carol Ferrera.

https://www.facebook.com/groups/cdgnadisney/
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Dê um check no seu progresso na parte 2 
da Semana Gratuita de Emagrecimento.

ACOMPANHE SEU  
PROGRESSO!

Sua Transformação é proporcional  
a sua Dedicação.

Assisti a aula 2!
Comecei o desafio: 
“Eu sou Poderosa”

Vou comentar a primeira 
vitória com a ferramenta  

na comunidade

30% 60% 100%
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se conscientizar do problema é o primeiro  
passo para superá-lo

A compulsão alimentar é um transtorno caracterizado por uma 
grande ingestão de alimentos em curto espaço de tempo 
(média de 2 horas a 2 horas mais ou menos) acompanhada 
pela perda de controle sobre o quê ou o quanto se come.

São suas emoções que determinam seus ataques constantes  
à comida. Pessoas que se declaram compulsivas alimentares 

são pessoas que sentem uma necessidade ABSURDA, uma 
vontade enlouquecedora de comer.

Segundo o livro Eating Problems (1994), “Comer 
compulsivamente é uma defesa psíquica, um modo de se 
proteger, aliviando a tensão, ansiedade e outros estados 

emocionais que são sentidos como ameaçadores ou 
desagradáveis.“

priVaÇÃo. nunCa Caia nessa CiLaDa!
É instintivo. Nós não queremos nos dizer NÃO!

Desperte em você o porquê de não comer e então  
deixará de ter a vontade!

Lembre-se: “Poder, você pode! Você só não quer  
o resultado que isso vai te trazer”

o Que É CompuLsÃo!
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Ferramenta Racionalizando o Momento! 

Compulsão alimentar é um ato irracional, não pensado. Quando nos 
damos conta, já estamos devorando tudo. Então o que devemos fazer? 

parar e racionalizar!

siga o passo a passo SEMPRE que estiver em uma situação  
que cause descontrole emocional e que você veja como  

única solução a comida!

passo 1: situaÇÃo 
Analise a situação em que a emoção está te dominando.  

No momento em que perceber que está sendo tomada por  
suas emoções, PARE e analise a situação.

observe o exemplo: “Fui demitida do trabalho, fiquei com muita raiva  
e quero descontar na comida.”

passo 2: raCionaLiZe 
Racionalize e descreva quais consequências negativas você terá  
se agir pela emoção e impulso. Se tiver a oportunidade ESCREVA  

em um papel essas consequências!

observe o exemplo: ““A comida não vai me readimitir. Vou me sentir culpada  
por ter desistido do meu projeto de emagrecimento definitivo, fracassada por desistir  

mais uma vez, triste por continuar sendo dominada pela comida...”

passo 3: muDanÇa 
Decida qual novo comportamento você terá analisando as 

consequências acima e tenha um comportamento orientado 
 para solução do problema e não conforto para si mesma!

observe o exemplo: “Vou pegar o feedback do porque da minha demissão, vou melhorar 
os pontos que posso melhorar agora, vou listar em meus contatos quem posso pedir 

indicação de emprego e decido hoje aprender algo novo. Vou agora comprar um livro”

se praticar isso a sua vida NUNCA mais será a mesma e você não só 
vai emagrecer, como vai MANTER seu emagrecimento!

entranDo em aÇÃo
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“Sim, você é poderosa!”  
– Carol Ferrera

Vamos calar o seu crítico interno, nos próximos 5 dias, começando 
hoje, você vai reconhecer suas qualidades e características 

positivas. Lembra que na aula eu disse que o crítico interno é o que  
tira a sua paz e cria o caos em sua vida? Chega de se criticar!

É muito simples calar esse crítico, no início você pode até sentir um 
pouco de dificuldade, mas será transformador e libertador!

pegue um papel e escreva 3 Características  
e/ou qualidades positivas suas!

 
Exemplos: 

Eu sou inteligente / Eu tenho um cabelo lindo / Eu amo minhas unhas
Eu sou amorosa / Eu sou maravilhosa

E no final leia elas para si mesma se olhando no espelho e repita  
3 vezes: eu sou poderosa, eu sou poderosa, eu sou poderosa

Você vai fazer esse desafio TODOS OS DIAS até o final da Semana 
de Emagrecimento. E cada dia você tem que ESCREVER 3 NOVAS 

CARACTERÍSTICAS E/OU QUALIDADES.

Você vai passar a se olhar de outra maneira, com amor, respeito, 
carinho, gratidão… E sua vida NUNCA mais será a mesma!

DesaFio: eu sou poderosa!



Workbook | Aula 1

carolferrera.com.br

O mundo vive hoje duas novas epidemias devastadoras: 
obesidade e ansiedade. 60% da população brasileira 
sofre de sobrepeso e o Brasil é considerado o país com 

maior índice de ansiedade. O que ninguém fala é que a 
obesidade está diretamente ligada a compulsão alimentar 
e a compulsão, diretamente ligada a ansiedade. E o que 

falam menos ainda é um grave descontrole emocional. 

Por isso que o instituto tem como objetivo ensinar pessoas 
a reprogramar suas emoções e sua mentalidade, para 
que elas entendam suas guerras internas e não descontem 

onde não há solução, como por ex: Comida. Além disso, 
o instituto tem como missão empoderar e ensinar mais 

e mais pessoas a disseminarem essa metodologia de 
inteligência emocional voltada para o emagrecimento.
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Meu nome é Carol Ferrera, sou Coach de emagrecimento 
Definitivo, formada pela Sociedade Brasileira de Coach  

e especializada em Psicologia Positiva, também criadora do 
programa Descubra o Poder de Emagrecer que está em Você. 
Cheguei aos 147Kg e depois de tentar todas as formas de 

emagrecimento (cirurgia, dietas, acupuntura, psicólogo, 
simpatias...), descobri que a única forma de emagrecer era 

reprogramando minhas emoções. Desde então já impactei 
mais de 2.000.000 pessoas através dos meus treinamentos  

e conteúdos onlines.
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me siga nas redes sociais!

http://carolferrera.com.br/
https://www.instagram.com/carolferrera/
https://www.youtube.com/channel/UC2X9TAMauAZKsN9A_NO7cNg
https://www.facebook.com/coachcarolferrera/

