
Bem estar emocional através da alimentação 

O ato de comer não está apenas relacionado à função nutricional. Aprendemos que comemos para obter 

energia, construir estruturas corporais, etc., mas também comemos para sentir o prazer de comer algo que 

gostamos e passar uns minutos agradáveis com amigos e família, socializando enquanto se come. O que 

significa que a comida também está relacionada ao “sentir-se bem”. Portanto, a comida e o ato de comer, 

nesse sentido, estão relacionados com o bem-estar emocional. 

Aprendemos que o bem-estar emocional é um dos fatores necessários para obter uma boa Qualidade de 

Vida. Portanto, a QdV relacionada à alimentação não depende apenas de “comer saudável” e melhorar o 

nosso bem-estar físico, mas também resulta no bem-estar emocional ao comer o que lhe nos satisfaz (ou 

comer acompanhado). 

Mas, alguns dos alimentos que nos satisfazem quando os comemos, são não-saudáveis, como: chocolates, 

doces, donuts, salgados (como batatas fritas), pastéis ou alimentos ricos em gorduras como hambúrgueres, 

salsichas, queijos gordurosos. Além disso, comer em companhia às vezes implica comer uma refeição 

não-saudável ou ir a um restaurante de “comida rápida”. É por tal que precisamos encontrar equilíbrio 

entre comer saudável e comer alimentos não-saudáveis, mas que nos agradam. Encontrar equilíbrio 

significa não cortar completamente todos os alimentos não-saudáveis de forma drástica ou deixar de sair 

com os amigos, porque costumam ir a restaurantes de “comida rápida”. Usar a abordagem do “tudo ou 

nada” para eliminar o consumo de certos alimentos geralmente leva ao falhanço. Portanto, encontrar um 

equilíbrio significa comer alimentos não-saudáveis que nos satisfazem apenas ocasionalmente, fazendo 

mudanças ao substituir lentamente o “mau” alimento por um “bom”. 

Será simples se optar por mantê-lo simples. Comece devagar e faça mudanças ao longo do tempo! 

Também pode tentar diferentes peixes, frutas, vegetais e, até, receitas, através da experimentação. E pode 

ter prazer/satisfação em comer alimentos saudáveis que nunca teria imaginado comer. 

Se falhar ao fazer isso, bastará voltar a tentar. Toda mudança que faz é importante para melhorar o seu 

bem-estar emocional. Não fique desiludido se falhar; considere tal um mero passo falso e concentre-se 

apenas em, no futuro, fazer escolhas mais saudáveis. 
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