Você tem fome de quê?
FABRÍCIO MOTA, FLÁVIA LINS, FLAVIA TABORA

odo mundo tem fome. Mas fome de quê?
Alguns diriam que ela está dire t a m e n t e
associada à necessidade de comer, mas
essa não é a opinião de alguns psicólogos
e psiquiatras especializados no assunto. De acord o
com a chefe de psiquiatria da Santa Casa do Rio de
J a n e i ro, Fátima Vasconcelos, a fome exagerada
pode estar relacionada à falta de carinho, atenção,
carência afetiva e até ansiedade: “Há uma diferença
e n t re a fome física ou fisiológica, que é a nossa
necessidade e desejo intenso de adquirir alimento
para se reabastecer e a psicológica, que é a que nos
faz comer, compulsivamente, apesar de já estarm o s
satisfeitos, ou até passando mal”.
Flávia Alves, 25 anos, conhece bem esta história.
Durante suas duas gestações, ela assaltava, compulsivamente, a geladeira, e chegou a engordar 20 quilos. “Eu me sentia muito ansiosa e, por isso, a vontade de comer aumentava cada vez mais”, diz a digitadora, que comia de tudo, desde dezenas de chocolates a salgadinhos fritos, em plena madrugada.
De acordo com a psicóloga Maria Inês Bittencourt, a fome psicológica também pode ser um
escape que algumas pessoas utilizam para
preencher um grande vazio emocional, causado
por diversas frustrações ao longo da vida. Quando
ela não é saciada, o excesso alimentar se torna
inevitável: “A fome psicológica não é só fome de
alimento. É também fome de algo que é representado por esse alimento. A pessoa quer se sentir
amada, importante e, quando não consegue suprir
essa carência de outras maneiras, entra nesse círculo de comer; e quanto mais come, mais se sente
infeliz, porque é claro que a comida não preenche
esse vazio”, esclarece a psicóloga.
Para a psiquiatra Fátima Vasconcelos, devemos
estar mais atentos e perceber quando existem alterações no nosso comportamento alimentar. Ela
alerta também para as conseqüências que estes dis-
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Comida e afeto estão fortemente ligados

túrbios podem causar: anorexia e bulimia.
O sujeito anoréxico tem uma preocupação
exagerada com o peso corporal e com o alimento
ingerido. Expressa um medo intenso de ganhar peso
e tende, assim, a se preocupar intensamente com
comida e gordura, negando os sintomas da doença.
Já os bulímicos têm como característica predominante a compulsão alimentar, ou seja, ingestões
descontroladas de grandes quantidades de comida
durante um curto período. E depois, provocam o
vômito, seguido de dores, desconforto abdominal e
sono. Freqüentemente usam laxantes, diuréticos ou
enemas, para controlar o peso e têm um padrão alimentar de compulsões e jejuns alternados. O alimento consumido no episódio compulsivo tem alto
valor calórico e textura que facilita a ingestão rá-
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Para Dirce Sá Freire a redução do estômago deve ser
cuidadosamente avaliada

pida. Flutuações de peso ocorrem usualmente, mas
sem a gravidade da anorexia nervosa.
A jovem A.C., 21 anos, estudante do 6º período de
Jornalismo da PUC-Rio, sofre de bulimia há 5 anos.
Em situações de estresse, nervosismo e ansiedade
sente uma vontade incontrolável de comer. Após
encher o estômago, a culpa pesa sobre sua consciência e logo vem o desejo de se livrar daquilo que
ingeriu, provocando então o vômito. O ato de vomitar o alimento gera um grande alívio, pois dá a
sensação de ter eliminado a hipótese de vir a engordar. A.C. acredita que o padrão de beleza imposto
pela sociedade é um fator fundamental neste ritual. “Algumas pessoas compensam suas frustrações
nos esportes, outras nos estudos. Eu compenso na
comida”, conta a estudante. Hoje, ela faz tratamento com medicamentos ansiolíticos, tranqüilizantes que ajudam a controlar a ansiedade.

Origem da fome psicológica
Os psicólogos concordam que as pessoas se
voltam para a comida porque quando estão

ansiosas tendem a regredir a formas antigas de satisfazer suas necessidades, como na infância.
Quando pequenos, choramos e nossa mãe automaticamente nos dá mamadeira.
Ao mesmo tempo, concordam que os distúrbios
alimentares têm origem numa fome física primária
que não foi suprida. Um bebê que não teve as necessidades básicas atendidas desenvolve problemas de
alimentação na fase adulta. “Se você alimenta um
bebê com uma mamadeira e não lhe dá carinho e
nem interage, este não se desenvolve, podendo adoecer e até se deprimir”, diz a psicóloga Maria Inês.
Por outro lado, atualmente devemos levar em consideração a influência de uma sociedade paradoxal
que estimula o consumo e exige, ao mesmo tempo,
que as pessoas sejam magras. O acesso à alimentação é cada vez mais fácil e há uma exigência
maior por um corpo esbelto. Hoje, há um investimento pesado na forma de apresentar os alimentos,
onde até a cor influencia na da hora compra.
Para a professora de publicidade da PUC-Rio,
Márcia Côrtes, as cores da lanchonete McDonald’s,
vermelho e amarelo, estimulam o fundo da retina
ocular. Em seguida, é enviada uma mensagem ao
cérebro e a pessoa automaticamente sente fome ou
desejo de comer.
A psicóloga Dirce Sá Freire acredita que a
sociedade sempre impôs certos ditados que ouvimos
desde pequenos: “Cala a boca e come”, “O que não
mata, engorda”, “Não pode deixar nada no
prato”. O que segundo ela, obriga as crianças a
comerem mais do que o corpo precisa. “O prato
não era servido segundo a fome da criança, colocavam uma porção e ela tinha que comer tudo.
Comer rápido, sem se sujar e em silêncio para que
a pessoa que a alimentava pudesse se libertar rápido dessa tarefa” – diz a psicóloga.

A fome psicológica
As pessoas que durante toda a vida têm feito dieta e continuam a apresentar excesso de peso, ou aquelas
que não fazem dieta, mas continuam acima do peso ideal, devem pensar na seguinte pergunta: Quais os
motivos que as levam a comer tanto ou com tanta freqüência, na ausência de fome fisiológica? Tomar consciência de que você quer emagrecer e procurar alternativas para preencher o vazio sentimental é, para os
psicólogos, um bom caminho. Para isso, a psicóloga Maria Inês Bittencourt recomenda: arranjar um
namorado, estudar, trabalhar e praticar esportes, ou seja, usar as energias em coisas mais positivas.
Para a pessoa distinguir entre a fome física e o apetite, que é somente o desejo, é preciso um treino: pensar o quanto comeu e saber se não há alguma outra coisa da qual esteja sentindo carência.
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Como lidar com a fome compulsiva
A psicóloga Dirce Sá Freire dá algumas orientações:
• Melhorar a qualidade
da alimentação;

• Comer em menor
quantidade;

• Diminuir a velocidade
com que se come;

• Melhorar a mastigação.
Se a mastigação for
mais lenta sentimos
melhor o gosto da comida
e conseqüentemente
temos mais prazer
para saciarmos a
quantidade necessária;
A cirurgia de redução de estômago reduz a fome biológica. É o
que enfatiza a psicóloga Dirce,
porque se reduz tanto o estômago
como o hormônio que ele produz:
a grelina, um estimulante do
apetite.
A operação de redução deve ser
feita em casos de obesidade mórbida, quando o índice de massa
corpórea (relação entre altura e
peso) está acima de 40. Esta ciru rgia deve ser cuidadosamente
avaliada, com um acompanhamento médico-psicológico do
paciente e de sua família. Para
assim estimular uma efetiva
mudança no comportamento alimentar do paciente e melhoria no
seu estilo de vida. Isso implica em
reeducação alimentar, consumindo alimentos saudáveis, com
baixo teor de gorduras, frutas,
legumes, verduras e grãos, que são
fundamentais para uma boa
saúde, além da manutenção de
hábitos saudáveis como exercícios
aeróbicos.
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• A redução
de estômago é
uma possível
solução.

Para os que não podem fazer
redução do estômago... ABAIXO
a mentalidade da dieta!
De acordo com os especialistas,
as pessoas que fazem dieta freqüentemente são mais vulneráveis a terem distúrbios alimentares. Segundo a nutricionista portuguesa Madalena
Munoz, fazer dieta pode ser prejudicial no sentido de ensinar o
corpo a reter mais gordura,
diminuir o ritmo de emagrecimento e do metabolismo, aumentar as crises de voracidade alimentar e o desejo de comida,
atrofiar os sinais internos reguladores da saciedade, e causar
distúrbios alimentares e sensações de frustração.
Ela explica que o desejo por
coisas doces é natural, e qualquer
dieta que vá contra ele impõe
regras rígidas que desencadearão
a revolta alimentar. É o caso de
Alicia Machado, Miss Universo
venezuelana de 1997. Depois de
ter conquistado a coroa, sofreu de

uma fome incontrolável que
quase a levou a perder seu sonho.
Depois de chegar a ser ameaçada
de ser substituída por outra, ela
voltou a fazer regime e emagreceu.
Porém, como nos livramos da
mentalidade da dieta?
• Comer quando tiver fome, e
parar quando estiver saciado, é
indispensável para nos mantermos bem nutridos em termos de
energia (calorias suficientes);
• Não temos que seguir uma alimentação perfeita, procure sempre o progresso e não a perfeição!
Ingira re g u l a rmente alimentos
saudáveis, isso é que importa;
• Lidar com as emoções sem
comer, procurando outras formas
de conforto, de nutrir a alma, de
nos distrairmos e resolver os
p roblemas. Ansiedade, solidão,
tristeza e estados de irr i t a ç ã o ,
muitos sentem. A comida não
resolverá nenhum deles, podendo
apenas (a muito curto prazo)
anestesiar a dor.
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