
 

 

 

Consequentemente gera a diminuição do 
apetite  

Aumenta o volume ,a fluidez das fezes e a 
frequência de evacuações 

Aumenta a saciedade e a velocidade do 
trânsito intestinal 

Auxilia no aumento da formação de 
butirato pela microbiota intestinal  

Retarda o esvaziamento gástrico  

Leva a mastigaçãop prolongada 

O consumo de alimentos ricos em fibras 
como: hortaliças, frutas e cereais integrais  

REGULAÇÃO 

DO APETITE 
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A fisiologia da fome 

• O aumento do apetite pode 
acontecer por diversos 
motivos como: falta de sono, 
medicamentos, alterações 
hormonais, dietas restritivas e 
excesso de alimentos ricos em 
gordura e açúcares.  

• Os principais hormônios 
relacionados com a fome são 
leptina e grelina.  

• A leptina é um hormônio que 
tem ação inibitória à fome, 
gerando saciedade.  

• Já a grelina estimula a fome, 
diminuindo a saciedade e, 
com isso, há a necessidade da 
ingestão alimento. 

Fatores que regulam o apetite 
Medicamentos como estabilizadores de 

humor, antidepressivos e alguns 

medicamentos para controle do diabete 

causam alterações de apetite podendo ser 

aumento ou diminuição do apetite. 

 

Medicamentos 

 

• Consumo elevado de alimentos ricos 

em proteínas, açúcares e gordura 

saturada, como carnes, doces e 

frituras, faz com que a microbiota 

intestinal diminua a produção de 

butirato, causando um aumento do 

apetite.  

• Durante a ingestão de líquidos como 

refrigerantes, há a ausência de 

mastigação e consequentemente uma 

menor saciedade.  

• Alimentos ultraprocessados ricos em 

açúcar levam a um esvaziamento 

gástrico mais rápido, quando 

comparados à refeições 

nutricionalmente completas, contendo 

proteínas, lipídeos e fibras.  

 

Alimentos  

 

 

Uma prática diária de atividade física auxilia na 

diminuição da liberação da grelina e aumento 

de secreção da leptina aumentando a 

sensação de saciedade. 

Atividade Física  

 

O hormônio Melatonina, conhecido por auxiliar 

na regulação do sono, é produzido 

principalmente à noite. A falta de sono causa 

uma redução de Melatonina gerando uma 

desregulação na produção de leptina. Portanto 

uma boa noite de sono auxilia na produção 

correta de leptina levando  à saciedade. 

Noite de sono 

 

A mastigação tem papel na saciedade e 

participa da regulação do apetite, porque 

existem conexões neurais entre os receptores 

de sabor presentes na língua e no tubo 

digestivo e as regiões que regulam o equilíbrio 

energético no cérebro. Portanto, mastigar 

várias vezes e em ritmo lento contribui para 

que o organismo sinta-se saciado com a 

ingestão de uma quantidade menor de comida. 

 

Mastigação  

 


