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Possuir muita imaginação significa que a função de percepção do cérebro é 
forte o suficiente para, invariavelmente, não necessitar de um estímulo dos sentidos 
para entrar em atividade. Por consequência, a imaginação torna-se mais ativa quan-
do menos percepções externas nos são transmitidas pelos sentidos. Uma prolongada 
solidão, a prisão ou um leito de doença, o silêncio, o crepúsculo ou a escuridão são 
situações propícias à imaginação, que entra em atividade sem ser invocada. Por outro 
lado, quando é fornecida à nossa percepção uma grande quantidade de matéria real 
do mundo exterior – como sucede em viagens, no bulício da vida, ao meio-dia –, 
a imaginação faz férias e recusa-se a entrar em atividade, mesmo quando invocada: 
parece que não é a sua estação. Não obstante, para que a imaginação seja frutuosa, 
é preciso que tenha recebido muito material do mundo exterior, pois só isso pode 
encher a sua despensa. A alimentação da fantasia é como a alimentação do corpo: 
no momento em que recebe uma grande dose de alimentos que precisa digerir, o 
corpo fica menos eficiente e gosta de descansar – no entanto, é a esse alimento que 
deve toda a força que mais tarde se manifestará, na medida certa.

Arthur Schopenhauer, em Aforismos
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Infelizmente, quase tudo o que se refere à hipnose no Brasil tem 
conotação de entretenimento, o que acaba por desvalorizar a leitura tera-
pêutica inerente à sua história. Em contrapartida, diversas instituições 
científicas tratam as técnicas de hipnose de forma séria, como ferramentas 
integrativas nas intervenções psicológicas, como as Universidades de Har-
vard e Stanford e a PubMed, da American Psychological Association 
(APA), que na sua 30th Division ensina hipnose clínica há mais de 60 
anos, tendo dentre seus egressos Albert Ellis, presidente da Sociedade 
Americana de Hipnose Psicológica por 30 anos. Milhares de publicações 
científicas trazem evidências da eficácia da hipnose como coadjuvante. 
Todo esse embasamento culminou na Resolução CFP 13, de 20 de de-
zembro de 2000, em que o Conselho Federal de Psicologia autoriza o uso 
terapêutico das técnicas de hipnose pelos psicólogos.

Este livro é dedicado aos profissionais da área da saúde mental que 
buscam aprimoramento com novas estratégias no tratamento dos trans-
tornos alimentares e no controle de dietas, questões cada vez mais presen-
tes nos consultórios, independentemente de idade, sexo ou condição so-
cial. As leituras disfuncionais sobre a nossa autoimagem, a vida sedentária, 
as heranças genéticas, os maus hábitos familiares, as questões culturais e 
vários outros fatores têm tornado o Brasil um país de obesos segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Dentro desse universo, a terapia 
cognitivo-comportamental tem tido um papel importante no tratamento 
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de transtornos alimentares, por meio de pesquisas que mostram a sua efi-
cácia, de publicações que confirmam a sua relevância como abordagem e, 
pincipalmente, de resultados na prática clínica como primeira escolha de 
tratamento. A hipnoterapia cognitiva reúne o que tem de melhor da hip-
nose clínica com os pressupostos da TCC intervindo nos clientes. Você 
verá aqui como se faz isto.

Benomy Silberfarb
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A  hipnoterapia cognitiva procura enriquecer a intervenção terapêu- 
 tica na parceria clínica com a terapia cognitivo-comportamental 
(TCC), acrescentando as técnicas de hipnose clínica por meio de um 

protocolo que valoriza ainda mais o manejo das imagens mentais e as emo-
ções a elas vinculadas, trabalhando forte no pensar-sentir e mostrando sua 
eficácia no descondicionamento de maus hábitos, investindo na quebra dos 
padrões iniciais de repetição de estímulos disfuncionais, modificando junto 
à TCC os fenômenos inadequados de habituação (Pavlov, 1938). 

Os mecanismos de investigação em nível de regressão de memórias 
da hipnose permite avaliar estados iniciais desadaptativos (Young, 2003), 
ambientes invalidantes, auxiliando na identificação de gatilhos remotos 
na disfuncionalidade dos comportamentos alimentares.

Nosso primeiro trabalho publicado, Hipnoterapia cognitiva (Silber-
farb, 2011), contempla uma base teórica forte mostrando os primórdios da 
psicoterapia, a história da hipnose, o surgimento e os pressupostos da TCC, 
a hipnose em psicoterapia e a interface terapêutica entre os processos de in-
tervenção. Culmina com as técnicas de hipnose clínica dentro da hipnote-
rapia cognitiva e com a maneira como se procede ao protocolo integrado 
junto à TCC nos transtornos da ansiedade e na depressão. 

Todo esse conteúdo é importante como base para o entendimento 
deste novo trabalho, apesar de recapitularmos segmentos essenciais que 
vão fundamentar a intervenção nos transtornos aqui contemplados como 

1
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alvo de avaliação e tratamento, até mesmo pela comorbidade da ansieda-
de e depressão com os transtornos alimentares.

Portanto, com base nos resultados da prática clínica em hipnotera-
pia cognitiva, nas mais recentes pesquisas científicas na área da hipnose e 
no manejo de imagens mentais e nas referências das mais recentes publi-
cações da TCC, apresentaremos o novo protocolo de intervenção da HC 
para tratamento dos transtornos alimentares e, por extensão, para o con-
trole de dietas alimentares.

Informações sobre alimentação e saúde estão cada vez mais acessí-
veis à população. Muitas pessoas têm buscado orientações sobre como 
manter a boa forma física e a qualidade de vida. Belasco (1997) afirma 
que, no ocidente, o movimento pela saúde é tão forte que a alimentação 
adequada foi caracterizada quase como um dogma religioso da cultura 
moderna, tornando-se um dos principais objetivos da população. 

No entanto, o aumento das taxas de obesidade e do uso de medidas 
de controle de peso inadequadas já são problemas de saúde pública em 
muitos países. Nowak e Buttner (2003) destacam que o conhecimento 
disponível para a população sobre esses assuntos é bastante abrangente, 
mas a divulgação de informações parece não ser suficiente para provocar 
mudanças que resultem em práticas mais saudáveis. 

Segundo Duchesne (2003), os transtornos do comportamento ali-
mentar são multideterminados, ou seja, desenvolvem-se a partir da intera-
ção de diversos fatores como socioculturais, familiares, biológicos e psicoló-
gicos (individuais). Os fatores biológicos dizem respeito às evidências de 
que bulímicos e anoréxicos apresentam níveis reduzidos de serotonina e no-
radrenalina. Além disso, esses transtornos são mais comuns quando se tem 
um parente de primeiro grau que apresenta algum tipo de transtorno ali-
mentar. Os fatores socioculturais são caracterizados pelo contexto cultural 
que influencia os modelos ideais individuais, estabelecendo determinados 
padrões para a população. Os ideais de beleza e de autovalor associados a 
um corpo magro são exemplos disso e têm como uma de suas principais 
consequências a preocupação obsessiva com a aparência física.

Segundo vários autores, as crenças de sujeitos jovens sobre os ali-
mentos e a forma física têm mais influência na determinação de seus há-
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bitos alimentares e de suas atitudes relacionadas ao peso do que o conhe-
cimento formal dos adolescentes acerca desses temas. A forma física já 
está ligada à crítica à autoimagem corporal.

Os distúrbios alimentares são caracterizados por uma excessiva pre-
ocupação com o tamanho do corpo e com as tentativas pouco saudáveis   
de controlá-la. Pessoas com anorexia nervosa restringem a ingestão de ali-
mentos em um esforço para perder peso, o que acaba por torná-las desnu-
tridas. Pessoas com bulimia nervosa restringem a ingestão de alimentos e 
desenvolvem a compulsão alimentar, o que desencadeia a ansiedade sobre 
o ganho de peso e faz com que tentem eliminar as calorias por meio de 
uma variedade de comportamentos pouco saudáveis. 

Algumas pessoas têm comportamentos alimentares não saudáveis   
que não se enquadram como bulimia ou anorexia (como compulsão ali-
mentar ou TCAP – transtorno da compulsão alimentar periódica) para 
que sejam diagnosticados com transtorno alimentar sem outra especifica-
ção. A única coisa comum entre eles é a distorção da imagem corporal.

Por causa da vergonha sentida pelas pessoas com esses transtor-
nos, a tendência é que elas não apareçam nas clínicas até que estejam 
tão doentes que não possam mais ignorar o problema. Assim, suspei- 
ta-se que subestimam a sua prevalência. Estimativas mostram que a 
anorexia atinge de 0,5 a 1% da população e que a bulimia atinge cer- 
ca de 10% de mulheres, enquanto que a compulsão alimentar ocor- 
re em cerca de 15 a 30% da população com sobrepeso/obesidade. Os 
homens apresentam taxas mais baixas de transtornos alimentares do que 
as mulheres. 

A alimentação é um objeto de estudo de extrema complexidade que 
envolve várias áreas do saber científico, entre elas a sociologia, a medicina, 
a antropologia, a psicologia e a nutrição, que se dedicam a investigar esse 
instigante fenômeno. Até o momento, sabe-se que ela assume importante 
função social e afetiva entre os seres humanos. 

Em uma perspectiva evolutiva, mulheres mais novas se preocupam 
mais com o peso e com a forma física devido à necessidade de atrair par-
ceiros e de se reproduzir. A maioria das mães e avós não está mais interes-
sada na evolução da espécie e já passou da idade de ter filhos, por isso são 
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menos ansiosas e insatisfeitas com sua imagem corporal, mesmo que ten-
tem perder peso por razões de saúde ou estéticas. 

Assim, apesar de as taxas de dietas em curso serem altas mesmo entre 
amostras de mulheres adultas e mais velhas (Hetherington & Burnett, 
1994), as adolescentes se preocupam mais com a sua aparência e, conse-
quentemente, fazem mais tentativas de emagrecer do que as primeiras. Os-
tovich e Rozin (2004) concluem que as gerações mais novas devem ter de-
senvolvido ideais de corpos cada vez mais magros e fazem uso de estratégias 
para atingir esse ideal, em resposta às normas difundidas pela cultura.

Nos últimos 30 anos, houve uma pressão intensa sobre as mulheres 
jovens e meninas para aceitarem a norma cultural segundo a qual a ma-
greza é a chave para o sucesso, a saúde e a felicidade (Packard & Krogs-
trand, 2002). Para Herscovici (1997), nesse período, quando ocorreu o 
maior ingresso da mulher no mundo laboral, as dietas e a esbelteza trans-
formam-se em uma obsessão cultural massificada. 

Nesta época, considera-se atraente, desejável e bem-sucedida a mu-
lher que é magra e bela. Heatherton et al. (1997) afirmam que as adoles-
centes do fim dos anos de 1970 e do início dos anos de 1980 viveram um 
período em que dietas e transtornos alimentares tinham prevalência bas-
tante alta. Os autores descobriram, em pesquisa longitudinal de 10 anos, 
que as adolescentes dessa época apresentavam menos sintomas alimenta-
res após a transição para a vida adulta. A década após a saída da faculda-
de, concluem eles, constitui uma fase de grandes mudanças e, por isso, a 
relação que as mulheres estabelecem com seus corpos muda, pois a im-
portância atribuída à aparência física diminui.

O caráter simbólico dos alimentos se insere no contexto das rela-
ções sociais, sendo a família um importante instrumento de transmissão 
de rituais e de regras dietéticas determinantes. Do ponto de vista afetivo, 
a alimentação, primeiramente pela amamentação, é considerada o primei-
ro elo entre a mãe e o bebê, e esse processo acontece naturalmente quan-
do existe uma relação harmoniosa entre a dupla. 

Considerando os estudos sobre as heranças psíquicas, o objetivo deste 
trabalho foi compreender o significado e as experiências emocionais da alimen-
tação por meio da hipnoterapia cognitiva, explorando imagens mentais, inves-
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tigando-as na linha da vida e seus comportamentos, trabalhando cognições, 
crenças e esquemas ativados e ligados a essas memórias. Culmina na aplicação 
do protocolo e das técnicas para tratamento dos transtornos alimentares.

 A única maneira de alcançar e manter com sucesso um peso saudá-
vel é tratar de todos os três fatores juntos. A hipnoterapia é uma poderosa 
aliada na gestão de peso holística, porque pode rapidamente identificar e 
aliviar questões emocionais a partir da raiz do problema, além de fortale-
cer e motivar melhores hábitos alimentares e opções de exercício. 

 Se você está acima do peso, saiba que não está sozinho. A obesida-
de está entre os principais transtornos na escala de crise de saúde pública 
hoje, e cobra um alto custo emocional para o indivíduo. 

 De acordo com o National Institute of Mental Health (NIMH, 
Estados Unidos) para as estatísticas da Saúde: 

•	67%	dos	adultos	com	mais	de	20	anos	estão	acima	do	peso,	sen-
do que a metade pode ser classificada como obesa; 

•	18%	dos	adolescentes,	15%	das	crianças	entre	6-11	anos	de	idade,	
e 11% das crianças entre 2-5 anos de idade estão acima do peso; 

•	A	 obesidade	 aumenta	 em	média	 179.000	 dólares	 em	 custos	 de	
vida e de saúde a um indivíduo com excesso de peso; 

•	A	obesidade	é	uma	das	principais	causas	de	hipertensão,	doenças	
do coração e lesões articulares, diabetes, acidente vascular cere-
bral, entre outros;

•	A	obesidade	encurta	o	tempo	de	vida	de	10	a	20	anos.	
 
A maioria das pessoas acredita que se estiver com sobrepeso, basta 

fazer uma dieta, mas a taxa de falha de dietas é de cerca de 95%! A indús-
tria das dietas faz mais de 50 bilhões de dólares por ano, porque mesmo 
que as pessoas tenham sucesso na perda de peso, elas tendem a adquiri-lo 
de volta, resultando no chamado efeito ioiô, sanfona, etc.

Para criar qualquer mudança em sua vida, é preciso aderir a um com-
promisso. A hipnose e a psicoterapia associadas ajudam a entender as razões 
por trás da sua alimentação, trabalhando com o seu subconsciente para lhe 
dar apoio, em vez de sabotagem, e para mudar a sua programação interna, 
seus maus hábitos, ressignificando suas emoções (Silberfarb, 2011).
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Vamos olhar um pouco mais de perto para os três fatores que men-
cionei, e entender por que eles funcionam juntos. 

A maioria das pessoas tem algum tipo de problema emocional sub-
jacente ao seu problema de peso, devido a fatores como estresse no traba-
lho, relacionamentos infelizes, uma história de abuso, problemas econô-
micos, tensão crônica e distúrbios do sono, problemas reprimidos do 
passado ou apenas o tédio e a busca por prazer. Seja qual for a causa do 
problema, a hipnose associada a uma abordagem psicológica (aqui, a tera-
pia cognitivo-comportamental) é uma das maneiras mais rápidas para ob-
ter a mente inconsciente e identificar e reformular o evento ou situação 
raiz, além de alterar de forma consistente o novo sistema de crenças sobre 
si mesmo e a relação do indivíduo com a comida, principalmente a rela-
ção emocional.

O núcleo é sentir-se bem sobre quem você é. Trata-se do compro-
misso consigo mesmo e sobre mudar o seu diálogo interno. A hipnose 
não é uma varinha mágica, você tem que se esforçar para que as mudan-
ças em sua vida aconteçam e, quando você mudar o seu pensamento, 
também mudará a sua fisiologia. Você deverá evitar as situações que cau-
sam o estresse. Você também vai precisar encontrar novas formas de se re-
compensar, com prazeres que alimentam o seu espírito e não o seu corpo. 
A facilidade de visualizar o seu futuro com a hipnose por meio da hiper-
mnésia lhe mostrará o caminho. Quando falamos em espírito, falamos na 
dimensão integrativa do ser humano, conforme a OMS, leitura biopsicos-
social espiritual do sujeito.

O passo mais importante que você pode tomar nessa área é educar-
se sobre quando comer, quais alimentos que são bons para você, e quais 
alimentos podem causar estragos em seu corpo. Você também precisa en-
tender como funciona os níveis do seu açúcar no sangue, para que possa 
manter em equilíbrio e evitar a resposta de fome que impede a queima de 
gordura. O corpo não é estúpido. Se você não está recebendo a nutrição 
necessária, o corpo não enviará os sinais que avisam o cérebro para desli-
gar a sua fome, permitindo que você queime gordura. 

Existem algumas regras gerais que se aplicam a todos, como evitar 
gorduras hidrogenadas, sal de mesa (em oposição ao sal do mar), carboi-
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dratos refinados, açúcar refinado e adoçantes artificiais, além de beber 
bastante água. Há também algumas orientações específicas que dependem 
se você é um cliente responde estruturalmente melhor a ação de uma pro-
teína, Carboidratos, ou tipo metabólico misto. Isto é assunto para nutri-
cionistas, endocrinologistas e nutrólogos, não para psicólogos. Nós vamos 
ajudá-lo a fazer novos caminhos emocionais com o seu corpo e a aprender 
a ouvir o que ele precisa de forma adequada.

Quando você consome gordura, precisa limpar o seu corpo, ou terá 
acúmulo tóxico e o seu metabolismo vai desacelerar, tornando mais difícil 
ou até impossível a perda de peso. Exercícios alteram positivamente o seu 
metabolismo liberando hormônios que fazem você se sentir bem. Você 
passa a não olhar para o alimento como apoio emocional, porque a en-
dorfina alcança a área do cérebro responsável pelo prazer, evitando a com-
pulsão por comida, jogos, compras, etc. Essa área do chama-se mesolím-
bica dopaminérgica central.

Um estudo recente sobre dependência de drogas realizado pelo 
Brookhaven National Labs, nos Estados Unidos, descobriu que comer esti-
mula os centros de prazer no cérebro assim como as drogas. A comida é um 
vício aprendido que se torna um desejo fisiológico. O tratamento de qual-
quer vício deve proporcionar apoio emocional ao mesmo tempo em que 
encontra um substituto benigno que libere hormônios do prazer de manei-
ra suficiente para que o desejo passe. A única diferença é que no tratamento 
da dependência química trabalhamos pela abstinência, e no tratamento dos 
transtornos alimentares, principalmente no transtorno de compulsão ali-
mentar periódica (TCAP), trabalhamos pela reeducação alimentar.

Para a maioria das pessoas, duas caminhadas rápidas de 15 a 20 minu-
tos por dia, exercitando os braços enquanto anda, é o exercício adequado. Sair 
com um amigo, passear com o cachorro, dançar, subir e descer escadas, evitar 
o uso do elevador, caminhar até a loja da esquina em vez de dirigir até lá, es-
tacionar longe do local aonde se quer chegar, também são ações válidas. 

A hipnoterapia associada à psicoterapia trabalha com metas, utili-
zando imagens mentais e visualização. Assim, durante todo o tratamento 
é importante que o cliente visualize o resultado final. O cérebro se encar-
rega de promover processos mentais para que isso ocorra, desde que o tra-
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tamento faça com que o sujeito aprenda novas estratégias de enfrenta-
mento da vida e das frustrações, relacionadas principalmente à saúde 
alimentar. Quando imaginamos algo, nosso corpo faz mais do que uma 
simples tentativa na prática. 

Neste livro, especificamente, vamos tratar da intervenção na buli-
mia nervosa, no diagnóstico mais recorrente na clínica, o TCAP não co-
dificado no DSM-V, on de aparece como transtorno alimentar sem outra 
especificação) e no con trole de dietas alimentares, tratando a gula e a rela-
ção afetiva com a comida. Ao final, apresentamos todo o processo do ba-
lão intragástrico imaginário, um elemento virtual implantado por meio 
de imagens mentais via hipnose clínica no cliente, que acredita na exis-
tência do balão no estômago, visualizando um espaço menor para sua ali-
mentação e, assim, eliminando peso. O balão é um coadjuvante nos pro-
cessos de emagrecimento e não um fim em si.

Quer tirar a dúvida se acreditamos naquilo que imaginamos? 
Faça um pequeno exercício que será a base para o entendimento 
deste livro. 

Fique de pé, abra um pouco as pernas, abra os braços perpendicula-
res ao corpo, escolha um lado e gire seu tórax o máximo possível, marque 
visualmente a sua posição por uma referência na parede projetando uma 
linha desde a sua mão. É importante não tirar os pés do lugar para a pró-
xima etapa. Ok?

Agora, feche os olhos, abra os braços novamente e imagine você gi-
rando o corpo por mais um metro, visualizando um lugar na parede como 
referência, fixe o lugar antes de fechar os olhos. Depois de imaginar por três 
vezes, gire e abra os olhos para ver o que acontece. Pense e conclua.


