
 
 

 

FOME E SACIEDADE 

 

 O que estimula a ingestão de alimentos? 

 O que é a fome? Como o organismo entende que é necessário comer? 

 O que é saciedade? Como o organismo interrompe a ingestão de alimentos? 

 

Resumo: quando a comida chega ao intestino, há um processo de liberação de hormônios que 

transmitem ao cérebro informações de que não precisamos comer mais. Este processo 

demora algum tempo. São necessários 20 a 40 minutos para que o cérebro receba a 

mensagem. Assim, se você comer muito rápido, precisa comer mais para ficar satisfeito e irá 

sentir-se cheio depois. 

 

Fome: Não é específica. Qualquer alimento que você tenha disponível e goste pode matar a 

fome. Pergunte-se: eu comeria se a opção fosse um ovo cozido? O que estou sentindo é fome? 

Se a resposta for sim: coma em quantidade e qualidade à refeição. Se a resposta for não: pule 

para o próximo item. 

 

Vontadezinha: Relacionada a uma situação social. Envolve o contato com o alimento. Aparece 

quando o alimento está disponível, vemos, sentimos cheiro, ouvimos falar do alimento. 

Também chamada de fome social. Pode fazer com que comemos “no modo automático”, ou 

seja, sem perceber, de forma inconsciente. É como aquele amendoim que está em cima da 

mesa e acabamos pegando, mesmo que sem fome. O que estou sentindo é vontadezinha? Se a 

resposta for sim: avalie se precisa realmente comer. Se possível, não coma, mas, se não for 

possível, coma uma pequena quantidade, com moderação e atenção ao ato de comer. Torne a 

situação consciente e preste atenção para valorizar o momento e não sentir-se culpado depois. 

Se a resposta for não: pule para o próximo item. 

 

Vontade: É bem específica, mas não é urgente. Relacionada ao prazer, a sentir o gosto, 

degustar, apreciar, saborear, preferências. Envolve comer devagar e quantidades não 



 
 

exageradas. Pode ter um contexto de lembrança ou memória alimentar, vontade de reviver 

um sabor gostoso, experimentação de algo novo etc. O que estou sentindo é vontade? Se a 

resposta for sim: coma com prazer! Você merece! Se a resposta for não: pule para o próximo 

item. 

 

 

 

 

Vontadezona: Não é específica, mas envolve a necessidade de comer algo gostoso. Também 

chamada de fome emocional. Não satisfaz com pequena quantidade, necessita de grande 

volume e urgência. Pode, às vezes, se originar de um acúmulo de vontade que não foram 

respeitadas e aceitas, por conta do pensamento restritivo. Dessa forma, algumas vezes acaba-

se comendo de forma impulsiva, sem pensar no gosto, fazendo misturas de sabores “que não 

combinam”. Ao mesmo tempo que se come, pode ocorrer pensamentos como “não era bem 

isso que eu queria” ou “nada me satisfaz”. O que estou sentindo é vontadezona? Se a resposta 

for sim: cuidado! Provavelmente o que você precisa não é comida e deve estar relacionado a 

um componente emocional. Pare, sinta e reflita. Emoção assumida não vira comida! 

 

Ouça mais os sinais do seu organismo em relação à fome e à saciedade e respeite-os: 

 

 Arrume a mesa antes de comer; sente-se com o corpo levemente afastado da mesa, 

para não “debruçar” sobre o prato; 

 Mastigue os alimentos por mais tempo; coloque lembretes (no talher, no porta 

guardanapo, no saleiro etc.); 

 Use pratos e talheres pequenos; 

 Poupe o garfo na mesa após cada garfada; 

 Durante as refeições, após ter comido metade da comida do prato, pergunte-se se 

você está saciado ou se ainda está com fome. 

 Volte a colocar comida na boca somente depois de terminar de mastigar e engolir a 

garfada anterior; 

 Faça uma breve pausa de um minuto, duas ou três vezes durante a refeição, converse, 

beba golinhos de água, limpe os lábios, para aumentar suas percepções; 

 Coloque uma música ambiente com um ritmo mais lento e coma ao som dessa música. 

Verá que o seu ritmo se torna naturalmente mais calmo. 

 



 
 

 

Como classificar a fome e saciedade: 

Fome Classificação Saciedade 

0 Absolutamente estufado. Não cabe nem uma gota de água 10 

1 Tão cheio que dói. Passando mal. 9 

2 Muito cheio. Precisei abrir o portão da calça! 8 

3 Começando a me sentir desconfortável. 7 

4 Comi um pouco demais. 6 

5 Perfeitamente confortável. 5 

6 Começando a ficar com fome. 4 

7 Com sinais físicos para comer. Estômago roncando! 3 

8 Com muita fome. Sentindo Tontura 2 

9 Faminto. A fome é tanta que até parece que já passou.. 1 

10 Com fome de leão! 0 

 

 

 

 A partir de que nota de fome você acha que deveria começar a comer? 

 A partir de que nota de saciedade você acha que deveria parar de comer? 

 

 

 

 


