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 A fome e a sede são estimuladas 

por fatores externos e internos.

 Os fatores internos que regulam 

a sede monitoram os níveis de 

fluídos dentro e fora das células.  

Quando esses níveis estão muito 

baixos, esses fatores atuam e 

estimulam a sede.

 Os fatores externos estão 

associados à estímulos da mídia, 

costumes sazonais e condições 

climáticas.
 

 

 Hipotálamo – centro cerebral 

relacionado às sensações de fome e de 

saciedade (experimento com ratos em 

que, quando uma das áreas foi 

destruída, “desapareceu a sensação 

de fome e os animais pararam de 

comer; quando outra área foi 

destruída, eles não regularam a 

saciedade e comeram até a 

obesidade)

 Mais recentemente, um terceiro ponto 

do hipotálamo foi identificado e 

relacionado à vontade de degustar 

comidas específicas 

 
 



 Também são envolvidas áreas do córtex e da 

medula espinhal, e as conexões associadas ao 

processo envolvem mais de uma dúzia de 

neurotransmissores – alguns aumentam o 

apetite por alimentos ricos em carboidratos 

ou gorduras, enquanto outros diminuem

 

 Ele monitora o nível de 

glicose, gorduras e 

carboidratos no sangue, assim 

como os níveis de insulina e 

dos demais hormônios que 

são liberados no sangue.

 Os receptores também 

identificam o tipo e a 

quantidade de nutrientes 

ingeridos.

 Mas a sensação de fome não 

decorre apenas dos processos 

internos:  um aroma..., saber 

que já está na hora do 

almoço, etc.
 

 Ver comida ou sentir 

seu aroma parece 

aumentar o nível de 

insulina e reduzir a 

glicose sanguínea, 

gerando a resposta 

fisiológica da fome.

As emoções também se 

relacionam à fome de 

modo complexo:  A 

depressão, a ansiedade , a 

raiva, as frustrações 

podem levar a um ataque 

à geladeira ou à total 

perda de apetite.
 



 A reação aos alimentos é 

afetada pela experiência, 

logo, pela aprendizagem e 

pelo condicionamento social 

(tipo de alimentos, 

quantidade, número e horário 

das refeições por dia).

 Assim em determinados 

horários são liberados 

hormônios e 

neurotransmissores que 

sinalizam a fome.

 As situações sociais também 

afetam a percepção da fome.
 

 Anorexia

 Causas genéticas:

 Estudos envolvendo irmãs gêmeas têm sugerido 
um fundo genético para o desenvolvimento da 
anorexia.

 Pais e mães de pacientes diagnosticadas 
possuem, relativamente a grupos de comparação, 
níveis mais elevados de perfeccionismo e 
preocupação com a forma física.

 Características sociopsíquicas de anoréxicas:

 Seja do subtipo restritivo ou purgativo, os 
anoréxicos possuem, relativamente a pessoas 
saudáveis de sua idade e sexo, uma incidência 
maior de transtornos da ansiedade 
(especialmente o transtorno obsessivo-
compulsivo) e do humor.

 
 Níveis exageradamente elevados 

de perfeccionismo (padrões de 

conquista e realizações 

notavelmente altos, necessidade 

de controle, intolerância a "falhas" 

ou "imperfeições") são comuns, e 

mesmo centrais, no 

desenvolvimento da anorexia. 

 Outros traços obsessivos-

compulsivos, além do 

perfeccionismo, são notados na 

infância, principalmente 

inflexibilidade, forte adesão a 

regras estabelecidas, observação 

dos padrões mantidos por 

autoridades, etc.
 



 Incidência de abuso físico ou sexual é mais elevada 

em grupos de anoréxicos; em um estudo efetivado 

na América do Norte, a presença de um histórico de 

abuso sexual na infância apresentou uma forte 

associação com o desenvolvimento de transtornos 

alimentares em grupos de homens homossexuais.

 http://www.psicosite.com.br/tra/ali/anorexia.htm

 

Transtorno alimentar caracterizado 

por períodos de compulsão 

alimentar seguidos por 

comportamentos não saudáveis 

para perda de peso rápido como 

induzir vômito (90% dos casos),

uso de laxantes, abuso de cafeína, uso de cocaína 

e/ou dietas inadequadas.[1] Se diferencia da anorexia 

nervosa por envolver grande variação de peso, 

descontrole alimentar frequente e estar mais 

associado a depressão maior, enquanto a vítima de 

anorexia nervosa está mais associado com uma 

magreza excessiva, longos períodos sem se alimentar 

e transtornos de ansiedade.
 

 Episódios recorrentes de 
consumo alimentar compulsivo -
episódios bulímicos;

 Comportamentos 
compensatórios inapropriados 
(como vômito e abuso de 
substâncias);

 Os episódios bulímicos e 
compensatórios ocorrem pelo 
menos duas vezes por semana, 
por no mínimo três meses;

 Autoavaliação indevidamente 
influenciada pela forma e peso 
corporais.

 



 

 A prevalência é maior entre mulheres, contudo a dismorfia

muscular tem aumentado entre homens, assim como a 

vigorexia.

 Os dois transtornos tem implicações e são influenciados por 

fatores psicológicos:  Os sentimentos de vulnerabilidade e de 

desamparo predispõem as pessoas a adotar maneiras 

inadequadas de controlar o mundo ao seu redor.

 
 

 Considerando os elementos abordados na 

disciplina, investigue a relação dos estudos 

motivacionais e a necessidade do parecer 

psicológico autorizando a realização das 

cirurgias bariátricas

 
 

 

 


