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Olá! 

Este ebook foi preparado com muito carinho para te ajudar
a entender melhor sobre as sensações de fome e
saciedade e as outras formas de fome que permeiam
nossas vidas, como a vontade e a fome emocional. 

Podemos aprender ou reaprender a ouvir os sinais que
nosso corpo nos manda e criar um percurso para entender
e praticar como respeitá-los. 

Qual a sua relação com a sua alimentação? 

                                   
Porque você come? 

 
     Por fome ou por vontade? 

 
O que comer 

significa para você? 
 

Vamos nos sintonizar com nosso corpo e fazer as melhores
escolhas, para cada momento!



Quem é Natália Duarte?

Uma nutricionista que acredita que
o ato de comer representa mais do que ingerir 
nutrientes ou do que uma relação simplista com o peso. 

O comer tem significados, trata-se de nutrir o corpo, as
relações e a vida!

Trabalho com a alimentação e nutrição de mulheres,
gestantes, crianças e suas famílias, levando essa maneira leve
de compreender e lidar com a alimentação. 

Minha intenção é que meus pacientes tenham liberdade e
autonomia para realizar as melhores escolhas em seu dia a
dia. 

Sou formada pelo Centro Universitário São Camilo, pós-
graduada em Saúde Integrativa e Bem-Estar pelo Albert
Einstein e pós-graduanda em Fitoterapia pela UFRJ. Tenho
formação em Health and Wellness Coaching pela ACSM e
formação no Método Sophie de atendimento. 



Os tipos de fome

FOME FISIOLÓGICA

FOME SOCIAL

FOME EMOCIONAL

VONTADE



Fome fisiológica 

A fome fisiológica nada mais é do que um aviso do seu
corpo de que ele precisa reabastecer as energias! 

Ou seja, ele está te sinalizando que necessita de nutrientes
para continuar as atividades que você executa no seu dia.
É, portanto, uma sensação natural, que indica quando
devemos comer. 

Ela não é específica, então qualquer alimento que você
tenha disponível pode matá-la! 

Se ela não for atendida, é comum sentir a barriga roncando
ou até outros sinais físicos como: irritação, tontura e dor de
cabeça. O tempo em que ela aparece é bem variável de
pessoa para pessoa e de acordo com as demais refeições
do dia.

Pergunte‐se:
O que estou sentindo
é fome?

Se a resposta for sim: 
Coma em quantidade e 
qualidade adequadas 
à refeição.



Fome social

A fome social acontece quando estamos com outras
pessoas em ambientes que tenham disponibilidade de
comida. Seja em família ou entre amigos, com o parceiro,
ver a comida disponível ali nos faz querer experimentar e
comer junto com todos. Por vezes, experimentamos alguns
alimentos mesmo sem a presença da fome fisiológica. 

Então, é um momento em que pode acontecer o comer
“no modo automático”. São exemplos: 

Pipoca do cinema, batata-frita ou outras porções na mesa
com amigos, salgadinhos e doces de festa, sobremesa em
eventos…

Não precisa sentir culpa! Nosso corpo sabe lidar
 com excessos esporádicos. 



Pergunte-se:
O que estou sentindo 
é fome social?

Se sim: avalie se precisa 
realmente comer.
Se decidir comer, coma uma 
pequena quantidade, com 
moderação e atenção. 

Torne a situação consciente e 
valorize o momento! 



Fome emocional

O ato de comer está muito relacionado às nossas
emoções, que podem facilmente influenciar a forma como
nos alimentamos. Quando isso acontece, estamos falando
da fome emocional em que há necessidade de comer algo
gostoso, nada específico e pequenas quantidades não são
suficientes. 

É um momento de URGÊNCIA que surge de uma carga
emocional. Pode vir pelas sensações: “poxa, meu dia foi tão
difícil que mereço comer um doce”... ou, o oposto: “nossa, me
saí muito bem hoje, meu prêmio será um doce!” e após
comer, pode ser que você pense “não era bem isso o que
eu queria”. 

Se a fome emocional acontece com muita frequência pode
ser prejudicial, é preciso ter atenção para procurar ajuda e
encontrar outras formas de lidar com seus problemas,
frustrações e questões.

Você pode tentar pensar em quais outras coisas você
poderia fazer no lugar de comer, que te confortam tanto
quanto aquela sensação que o alimento te traria. 



Ações relacionadas ao autocuidado costumam funcionar
bem: 

Um banho quente, uma massagem, um chazinho
quentinho antes de dormir, ler um livro… ligar para alguém
que você goste... são muitas opções e isso varia muito
entre as pessoas, o que importa é encontrar uma solução! 

Nosso combinado aqui será: escrever uma lista de coisas
que você gosta muito de fazer para você mesma. Essas
serão suas opções de atividades em caso de fome
emocional.

Pergunte-se:
O que estou sentindo 
é Fome Emocional?

Se a resposta for sim: 
Cuidado! Provavelmente o que
você̂ precisa não é de comida 
e o momento deve estar
relacionado a 
um componente emocional.
Questione: Do que realmente 
eu preciso agora?



Vontade

Diferente da fome emocional, ela não é urgente, porém é
ESPECÍFICA. Ou seja, você pode ter vontade de comer algo
que gosta, e através das lembranças desse alimento é
capaz de sentir até o gosto, o aroma... 

Então, a vontade está relacionada ao prazer, degustar e
apreciar um alimento. Pode ter um contexto que remete a
uma lembrança, a uma pessoa querida, uma emoção, um
momento de vida, ou mesmo a experimentação de algo
novo... mas, você consegue planejar e esperar pelo
momento em que vai comer. Você pode escolher! Se será
no mesmo dia, ou no final de semana, por exemplo.

Pergunte-se:
O que estou sentindo 
é vontade?

Se sim, faça com que 
seja um momento 
especial,
saboreie o alimento
sem culpa, aproveite!



Permissão x Permissividade

Eu costumo falar em liberdade e autonomia nas escolhas
alimentares, mas isso não significa que se deve comer
qualquer coisa a qualquer momento. Manter uma rotina
alimentar e se planejar é fundamental para ter uma boa
nutrição e saúde. E, isso não significa fazer uma dieta
restritiva!

Você tem permissão para comer, respeitando a sua fome,
saciedade e vontade. Essa liberdade é o que permite você
se planejar e saborear os alimentos - todos os alimentos!

Não há motivo para fazer despedida da comida quando
perdemos a necessidade classificação de “alimentos bons”
e “alimentos ruins” e passamos a respeitar o nosso corpo,
com um comer mais intuitivo. 

Tudo é uma questão de como você se relaciona com os
alimentos e com você!



Saboreie, coma devagar: sinta o aroma, veja a cor, qual é a
textura do alimento.
Experimente se alimentar estando 100% presente. 
Com essa mudança de mindset, pode ter certeza que você
irá se alimentar com muito mais prazer e consciência! Não
haverá porque enfiar o pé na jaca ou fazer dia do lixo. 

Procure entender qual a sua necessidade em cada
momento. Questões que podem te guiar:

- Estou com fome?
- Quanta fome?
- Que opções eu tenho?
- O que irá me nutrir nesse momento? 
- Faz sentido comer isso agora?
- Existe algum sentimento influenciando
minhas escolhas?
- Quanto desse alimento me satisfaria 
agora?
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Tudo se trata de como você se
sintoniza! As regras tem que vir de

dentro, não de fora! 

Espero colaborar para que você encontre uma relação
mais tranquila com a alimentação!

 
Mande uma mensagem e me conta: como esse

conteúdo te ajudou?!


