
A autocompaixão é 
nosso escudo contra o 

perfeccionismo paralisante.
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NUTRICIONISTA l TERAPEUTA NUTRICIONAL
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tatiana xavier
COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA NA NUTRIÇÃO

Saiba mais
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Certamente você já 
emagreceu e engordou 
inúmeras vezes, ficando 
com a sensação de que 
não consegue manter 
as dietas porque é fraca 
e preguiçosa. 

Mas isso não é 
verdade! As dietas 
restritivas são 
desenvolvidas para que 
não deem certo mesmo, 
a fim de te deixar cada 
vez mais fragilizada e 
dependente de uma 
próxima estratégia 
bizarra. “Agora vai!” 
você pensa toda 
segunda-feira.

Meu trabalho visa 
justamente o contrário 
de tudo isso.

Meu objetivo é te 
preparar para ser a sua 
própria nutricionista, é 
te emancipar com 
Autonomia Alimentar. 

Através de soluções 
personalizadas - pautadas 
em Autocompaixão, 
Comunicação Não-Violenta 
e fundamentos da Terapia 
Cognitivo-Comportamental 
- vou te ajudar a se livrar,
de uma vez por todas, da
insegurança, do medo e da
culpa ao se alimentar.

Ao final da Terapia 
Nutricional você terá 
aprendido a dialogar 
consigo mesma de forma 
assertiva e compassiva, 
sendo capaz de continuar 
a sua jornada com saúde 
física, mental, espiritual e 
social.

Olá, meu nome
é Tatiana,
tudo bem?

Vamos
   juntas?



alguns
depoimentos

Veja todos eles:

clique aqui

”Ao adotarmos as habili-
dades e a consciência 

da CNV, podemos acon-
selhar os outros em 

encontros que são 
genuínos, abertos e 

mútuos, em vez de 
recorrermos a relações 
profissionais caracteri-

zadas pelo distancia-
mento emocional, diag-

nóstico e hierarquia.” 
Marshall B. Rosenberg.

“

”
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$400,00
$350,00

$300,00
$250,00

1 consulta;

1 Plano Alimentar 

(dieta) personalizado;

2 consultas ;

Plano Alimentar 

(dieta) personalizado; 

Psicoeducação;*

2 consultas

Plano Alimentar 

(dieta) personalizado; 

30 dias de suporte via 

WhatsApp (inclusive 

finais de semana e em 

qualquer horário); 

Psicoeducação ;* 

Livros;**

4 consultas

Plano Alimentar 

(dieta) personalizado; 

30 dias de suporte via 

WhatsApp (inclusive 

finais de semana e em 

qualquer horário); 

Psicoeducação ;* 

Livros;**

As Consultas são 
sessões online de 

Terapia Nutricional 
para elaboração do 

Plano Alimentar e 
eventuais ajustes do 

mesmo, bem como 
definição conjunta 

de acordos e tarefas 
semanais/quinzenais;

*A Psicoeducação inclui
indicações de filmes,
matérias e documentários
de acordo de acordo com
a demanda do paciente.

**Livro Comunicação 
Não-Violenta (PDF);

Livro Mulheres, Comida 
e Deus (PDF ou Correios - 
caso more no Brasil).



A autocompaixão nos ajuda a sermos mais gentis 
e solidárias com nós mesmas enquanto estamos 
empenhadas na difícil tarefa de mudar. Com ela 
podemos aceitar que os desafios fazem parte da 
experiência humana, de forma que o remédio 
tende a parecer menos amargo.

Se você digitar agora mesmo no Pubmed 
aparecerão mais de 7 mil resultados para “self 
compassion”. E tem mais: há a ‘Terapia focada na 
Compaixão’ de Paul Gilbert, uma abordagem 
psicoterápica diferente de outras formas de 
terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, não 
se trata de autoajuda ou de pensamento 
mágico, a autocompaixão faz com que nos 
sintamos dignas a despeito de todas as nossas 
imperfeições.

eu acredito...
na supremacia de um diálogo 
interno mais gentil em comparação 
à severa autocrítica.

quero saber mais sobre isso

Na busca de nossas potencialidades 
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Sou Nutricionista e 
Terapeuta Nutricional 

Pós-graduanda em Neurociências 
e Comportamento pela PUC-RS e 
Professional & Self Coaching pelo IBC
Cursos de aperfeiçoamento nos institutos: 

- Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva (IACI)
- Instituto Nutrição Comportamental (INC)
- Instituto Comunicação Não-Violenta no Brasil (ICNVB)

SOBRE MIM

Mas, além disso...

Sou peregrina, mãe de dois homens que 
têm quase a minha idade, além de ser 
mãe de cachorro também. Já sou vovó, 
tenho três sobrinhos, uma irmã mais 
nova e pais vivos. Sou casada com o 
homem mais íntegro que já conheci. 
Amante de gente, bicho, abacate, café 
coado, livros e montanha. Geminiana 
com várias facetas - amiga leal, 
resiliente, desbocada, comediante, 
curiosa, generosa e trouxa, às vezes.

Ficou curiosa?
Me acompanha no instagram.

@tatiana_xavier_nutricionista

https://www.instagram.com/tatiana_xavier_nutricionista/



