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Este livro, como os demais que publiquei, tem como motivação a 
força e o apoio incondicional da minha família, para quem deixarei 
mais um registro amoroso das coisas que me interessam e que gosto. No 
entanto, por trás de cada sentido no que faço e sinto, a cada descoberta 
nova, há a inspiração de meu querido pai, Hilel Silberfarb, exemplo de 
resiliência e bondade. Dentre seus ensinamentos, os mais importantes 
foram os seguintes: faça tudo com amor, cuide do outro como cuida de 
você mesmo, tenha fé porque nunca estará sozinho nas situações mais 
difíceis da sua vida, visualize seus objetivos como um filme na sua men-
te como se pudesse tocá-los e, finalmente, faça muito e muitos amigos.

Isso faz com que eu estude mais, escreva e publique muito mais, 
ministre mais cursos, viaje com toda a minha energia a cada evento novo, 
faça cada dia ter 50 horas, tenha muitos amigos, muitos alunos, e respos-
tas cada vez melhores diante do que eu ofereço, do melhor que posso dar 
ou compartilhar. Obrigado ao meu querido amigo e parceiro Ricardo 
Gusmão e à Editora Sinopsys por confiarem nas minhas propostas e par-
tilharem comigo o mesmo objetivo: melhorar a vida das pessoas. 
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Eu não gostaria que fosse um lugar comum esta coisa de dedicar o 
livro para alguém, mas, com certeza, se não fossem meus alunos 
nos cursos de hipnoterapia cognitiva, na maioria colegas psicólo-

gos – ou melhor, psicólogas – eu não estaria escrevendo sobre este tema 
ou teria me motivado para tal.

Quem me conhece sabe o quanto gosto do que faço e o amor que 
tenho pelo meu trabalho; sabe dos meus princípios éticos e morais, o 
quanto gosto de gente – condição mínima para fazer o que eu faço 
como psicólogo. Utilizo hipnose como ferramenta no meu dia a dia e 
na minha própria vida.

Este tipo de conduta e a relação de confiança, permissividade, de 
regulação das expectativas que você vai construindo com o paciente são 
fundamentais para que se crie entre ambos um grande “campo eletro-
magnético”, espaço de mudanças emocionais incríveis, dentre elas as 
que envolvem o enfraquecimento de esquemas mentais que ativam a 
compulsão e a gula por alimentos específicos. A área do cérebro respon-
sável por essas preferências é o córtex orbitofrontal, enquanto o sistema 
mesolímbico dopaminérgico central é responsável pela recompensa.

Assim, aqui venho falar sobre um assunto muito delicado que en-
volve questões emocionais importantes em cada pessoa, bem como en-
volvimento de áreas cerebrais responsáveis pela ativação de circuitos 
que, pela repetição de estímulos ambientais e internos e suas respostas 
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neuroquímicas, nos levam a estados compulsivos sem controle algum, 
trazendo culpa, tristeza, arrependimento, fracasso, etc.

Portanto, tratar este tipo de problemas, como o vício em açúca-
res, o doce em geral, tem similaridade com a dependência química: a 
área de recompensa ativada no cérebro é a mesma, bem como as mes-
mas vias dopaminérgicas. A diferença é que no tratamento de transtor-
nos alimentares buscamos a reeducação, enquanto na dependência quí-
mica tradicional buscamos a abstinência total. 

Assim, é necessária a participação de um profissional da área de saúde 
mental, psicólogo ou psiquiatra, principalmente utilizando a hipnose como 
ferramenta complementar. No meu caso, faço uso da hipnoterapia cognitiva, 
parceria terapêutica entre a hipnose clínica e a Terapia Cognitivo-Comporta-
mental, a TCC. As questões emocionais são parte efetiva do problema sem-
pre. Estamos falando de representações mentais entre necessidades efetivas 
iminentes, ou necessidades emocionais básicas não supridas na infância, e a 
comida – aqui, o doce – configurando a pior das relações disfuncionais e 
compulsivas entre comida e necessidade de alívio da ansiedade.

O objetivo deste livro é, portanto, mostrar que existem algumas 
saídas que requerem autoaplicação e persistência, utilizando a hipnote-
rapia cognitiva como estratégias integrativas ao processo de psicotera-
pia. As técnicas de aversão a alimentos, aqui com foco específico, vêm, 
no nosso caso, trabalhar primeiramente a saúde, principalmente no dia-
betes, uma das doenças que mais mata no mundo, e depois as questões 
de controle de dietas alimentares onde os doces são os grandes vilões.

Tudo o que você verá aqui são técnicas utilizadas em pacientes ou 
clientes suscetíveis à hipnoterapia cognitiva. Essa suscetibilidade é con-
dição essencial, portanto trago aqui as baterias de testagem, a necessida-
de e os caminhos da vinculação efetiva, como induzir os estados deseja-
dos para que ocorram os processos projetados no tratamento clínico. 
Chegar ao projeto da aversão requer percorrer um protocolo específico 
para obter os resultados efetivos desejados. A antecipação de etapas e 
ansiedade do profissional certamente vão produzir resultados efêmeros e 
de curtíssima duração, portanto é decisivo cumprir as etapas necessárias 
que culminarão em resultados duradouros.
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Então, para que iniciemos e eu possa compartilhar todo o meu 
conhecimento, é preciso que tenhamos executado uma ótima anamnese 
para o tratamento do transtorno alimentar, logicamente bem diagnosti-
cado, para sabermos como utilizar nossas ferramentas da hipnoterapia 
cognitiva. No caso dos objetivos trazidos neste livro, precisamos de to-
das as informações do papel do doce no dia a dia dos clientes, na famí-
lia, no trabalho, entre os amigos, na aflição. 

Precisamos constatar, depois disso tudo, que realmente o açúcar é 
o grande vilão que atrapalha a efetividade e o controle de dietas alimen-
tares ou que potencializa negativamente as estratégias de tratamento de 
um Diabetes, questão fundamental de preservação da saúde. Contratar 
a aversão ao doce com o paciente não é uma coisa fácil, a separação emo-
cional é difícil, realmente um divórcio dolorido. É da habilidade do 
profissional, da permissividade e confiança do cliente que depende o al-
cance dos melhores resultados.





Ovício do açúcar é muito mais comum do que se pensa, e muitas 
vezes desencadeia uma busca compulsiva de alimentos ricos em 
açúcar e carboidratos em resposta a sentimentos positivos (“va-

mos comemorar com bolo!”) e negativos (“só chocolate me deixa feliz”).
Quando avaliamos os clientes, podemos aplicar, depois de uma 

boa anamnese, um questionário de simples compreensão para medir os 
níveis da relação compulsiva pelos doces, com perguntas do dia a dia 
nesta relação patológica. A partir dele, podemos obter uma orientação 
de como devemos focar nessa questão, de como podemos usar estes da-
dos para transformar imagens mentais na Hipnoterapia Cognitiva.

Responda sinceramente sim ou não às seguintes perguntas:

•	Você	consegue	comer	alimentos	gordurosos	até	ficar	cheio?
•	Você	sente	fome	mesmo	depois	de	comer	uma	refeição	completa?
•	Você	pode	comer	grandes	quantidades	de	doces	ou	alimentos	pesa-

dos, mesmo quando você não se sente particularmente com fome?
•	Você	 já	 se	 envergonhou	 (autoaversão,	 desgosto	ou	deprimido)	

sobre seus hábitos alimentares?
•	Você	 se	 volta	 para	 o	 açúcar	 quando	 está	 se	 sentindo	 triste	 ou	

chateado?
•	Quando	as	coisas	não	vão	bem,	você	acha	que	você	precisa	de	

mais e mais alimentos doces para se sentir melhor?

1
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•	Você	planeja	comer	uma	pequena	porção	(como	um	biscoito),	
mas acaba com compulsão alimentar (consumir todo o pacote)?

• Você acha que os alimentos doces ou gordurosos são os mais di-
fíceis de reduzir ou parar de consumir?

•	Você	acha	difícil	parar	depois	de	começar	a	comer	amidos,	lan-
ches, comidas saborosas ou doces?

•	Os	seus	hábitos	alimentares	têm	um	impacto	na	sua	vida	social,	
no seu trabalho ou em suas habilidades físicas?

•	Você	já	achou	impossível	manter	resoluções	saudáveis?
•	Você	sente	que	precisa	(tem que) ter algo doce depois do almoço 

ou jantar?
•	Você	come	doces	e	chocolates	secretamente	e	esconde	os	invó-

lucros porque você não quer que ninguém saiba?
•	Se	você	cortar	um pedaço de bolo, você acaba voltando para co-

mer mais e mais?

Se você respondeu “sim” a cinco ou mais dessas questões, você poderia ser 
um adicto ao açúcar. Seu relacionamento com alimentos pode estar preso 
em um padrão destrutivo. Talvez você coma compulsivamente. Talvez o 
açúcar preencha um vazio maior na sua vida do que apenas satisfazer 
um desejo físico.

A primeira coisa a se pensar quando se trata de compulsão por 
doces é saber a origem deste mau comportamento com a sua saúde. E 
existem algumas razões para isso que podemos pontuar. Por exemplo, 
este hábito gera um círculo vicioso que, quando o cliente com alguma 
dependência de açúcares come um docinho, logo surge um impulso 
para comer mais, e nunca fica em uma única porção. Trago aqui algu-
mas razões disso ocorrer.

Uma delas é o fator emocional. O paciente chega em casa depois 
de um dia árduo de trabalho, onde passou por inúmeros compromissos, 
e está cansado. No seu lar tem um verdadeiro encontro consigo mesmo 
e uma vontade incrível de relaxar. O que imediatamente passa por sua 
cabeça que lhe dará prazer? Um doce! Como cairia bem esta recompen-
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sa depois de tantas tarefas no decorrer do dia! Uma forma intensa de 
compensação. É aí que começa todo o problema. Acaba que ele se en-
trega ao que tem na geladeira e de qualquer forma acaba comendo um, 
dois ou três doces. 

Uma dica a se dar ao cliente é buscar outra fonte de satisfação. 
Por exemplo: passear com o cachorro, sair com os amigos, ir visitar uma 
pessoa querida – ou ainda a mais poderosa das opções: fazer uma ativi-
dade física, e assim a vontade por aquele doce vai passar, ou pelo menos 
vai cair pela metade.  

Também podemos indicar um exercício de “comer com a mente”. 
Diga ao cliente para que se imagine comento aquele doce e pense: vale 
a pena? Quando consumimos muitos doces, o ganho de peso é, sobre-
tudo, em gordura, já que eles estimulam a liberação de insulina, hormô-
nio que metaboliza o carboidrato para que ele não se transforme em 
açúcar no nosso corpo. Sendo assim, a sua produção em excesso gera 
maior acúmulo de gordura. Então, o cliente pode se perguntar: vale a 
pena comer esse docinho?

Outra razão muito importante de ser compreendida é a seguinte: 
a insulina é hormônio que, quando está desestabilizado, desregula e aca-
ba ocorrendo o famoso círculo vicioso. Se o seu cliente é daquelas pes-
soas que, quando come algo salgado, necessariamente vem aquele cha-
mado por um docinho, talvez ele se enquadre  nesta razão. 

Quando enchemos o nosso prato de carboidrato de alto índice 
glicêmico, ou seja, carboidratos que liberam rapidamente a glicose para 
a sua circulação, como, por exemplo, massa, arroz branco, lasanha, 
ocorre um efeito rebote. Resumindo: quanto mais carboidrato come-
mos, mais vontade de doce temos. Para entender, analise o ciclo:

Quando se ingere açúcar ou carboidrato, tem-se um pico de gli-
cemia, isto é, um aumento rápido de açúcar no sangue. Este pico faz 
com que aumente a liberação de insulina, que, por sua vez, faz baixar 
rapidamente a sua glicose, e o organismo entende que é necessário repor 
a energia que foi embora. 

Logo, a pessoa sente aquela vontade irresistível de comer mais 
açúcar, e assim voltará a estimular a insulina, e todo este fenômeno vol-
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ta a acontecer, de novo, de novo e de novo. Por isso, o consumo destes 
alimentos favorece a compulsão e fazem com que o corpo entenda que 
precisa de açúcar e carboidrato o dia inteiro.

Outra razão muito corriqueira tem a ver com a qualidade do 
sono. Quando não se consegue dormir bem, isso faz aumentar a produ-
ção dos níveis cortisol (o hormônio do estresse), que também aumenta 
a insulina. Ele é produzido em demasia quando o corpo está muito ten-
so. O cortisol desregulado acaba diminuindo a produção de neurotrans-
missores do bem-estar e do prazer, o que acaba dando aquela vontade 
louca de comer doces, o que faz com que todo o ciclo ocorra novamen-
te. Então, outra recomendação a se dar ao cliente é procurar ter uma 
boa noite de sono.

É bem comum que o quadro esteja ligado ainda ao aumento do 
estresse. Por conta dele, o corpo acaba produzindo pouca serotonina e 
dopamina, substâncias calmantes que controlam a ansiedade e regulam 
humor e saciedade. Com isso, pode ser que alguns componentes, como 
o triptofano, magnésio, complexo vitamínico B, cromo etc, estejam fal-
tando no organismo. Consumir os alimentos que o corpo não metabo-
liza bem também interfere na produção dos neurotransmissores e resol-
ver este pode ser a chave para o tratamento da compulsão.

Outra teoria bastante aceita para justificar o consumo abusivo de 
doces baseia-se na modulação dos níveis de serotonina. A ingestão de car-
boidratos aumentaria a disponibilidade do triptofano (precursor da sero-
tonina) no cérebro. Os carboidratos com alto índice glicêmico têm mais 
condições de promover síntese de serotonina e consequentes melhoras no 
humor. Para pessoas sensíveis, cujos níveis de serotonina são baixos, o 
açúcar funciona até mesmo como uma automedicação. No entanto, ou-
tros componentes também exercem influência sobre as pessoas. 

O alimento está fortemente conectado às emoções. Para muitos, 
apenas pensar na sua comida favorita traz grandes associações com ima-
gens, sensações, emoções e memória, de forma que se torna praticamen-
te impossível dissociá-los. O estresse também leva a um aumento da ex-
creção renal e diminuição da absorção intestinal de alguns minerais que 
estão associados à compulsão. A tensão ou estresse é outra sensação que 



Hipnoterapia Cognitiva   17

além de favorecer o vício por doces, dificulta a perda de peso, uma vez 
que há maior liberação do cortisol, hormônio do estresse. 

O desejo aumentado por doces também pode estar relacionado a 
deficiências nutricionais, principalmente de magnésio, cromo, e vitami-
nas do complexo B. 

Dentre o desejo por doces, chama a atenção as pessoas que se di-
zem compulsivas por chocolate, os “chocólatras”. Na literatura, existem 
quatro teorias básicas para justificar este comportamento: motivação 
sensorial, possível ação farmacológica por componentes bioativos, busca 
específica relacionada à carência de micronutrientes e resposta hormo-
nal imediata (uma resposta sempre exclusiva às mulheres).

Alguns pesquisadores atribuíram o vício pelo chocolate à tiramina 
e à feniletilamina contidas no chocolate, cuja ação é semelhantes a das 
catecolaminas. A feniletilamina age como um estimulante e antidepres-
sivo similar à epinefrina e anfetaminas devido a sua ação e composição. 
Níveis de feniletilamina e seus metabólicos são geralmente baixos em 
pessoas com depressão, mostrando que a procura por chocolate pode 
ser uma forma de automedicação. 

Outra teoria sugere que a busca pelo chocolate poderia ser moti-
vada por deficiência de micronutrientes, como o magnésio, principal-
mente no período pré-menstrual. Sua deficiência pode interferir nos ní-
veis de dopamina e, assim, talvez alterar o humor. Embora possua um 
índice glicêmico mais baixo em comparação a outros doces, o chocolate 
é muito associado à compulsão. Muitos referem culpa após sua inges-
tão, fazendo com que descartemos a teoria da serotonina que seguiria 
uma sensação de bem-estar. Ainda não está claro qual é o melhor méto-
do de evitar o desejo por doces, ainda mais por que essas respostas indi-
viduais aos carboidratos podem variar consideravelmente. Algumas pes-
soas sugerem reduzir muito a ingestão de carboidratos, assim reduzindo 
a resposta à insulina e, consequentemente, reduzindo também o vício. 

Outros recomendam escolher carboidratos com baixo índice gli-
cêmico para não estimular tanto a insulina e o apetite. Outras recomen-
dam consumir o alimento que se tem desejo (doces) em pequena quan-
tidade, mas enquanto isso pode ajudar uns, pode causar uma série de 
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processos bioquímicos nas pessoas sensíveis ao açúcar que se traduzem 
numa vontade ainda mais acentuada por doces.

A questão é que se livrar da compulsão pelos doces é complica-
do, mas aqui vamos oferecer aos pacientes suscetíveis à hipnose a 
oportunidade de usar a sua imaginação e a relação terapêutica efetiva 
na construção desta possibilidade que parece tão distante para as pes-
soas comuns.


