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Já ouviu falar sobre Compulsão
Alimentar?

É um problema de saúde mental que atinge

milhares de pessoas no mundo todo. 

Uma das características desse transtorno

são os episódios recorrentes onde a pessoa

come demais sem ter fome. 

Durante essas crises, a pessoa não sabe

como controlar a compulsão alimentar, perde

o total controle da quantidade e do tipo de

alimento que está comendo. 

Comer rápido demais também é um

agravante, além de se isolar durante as

refeições e até tenta se esconder para que

ninguém as veja comendo. 

Essas pessoas sentem uma sensação de

fracasso e de arrependimento por passar por

isso.

Esses comportamentos podem ter outras

consequências, como por exemplo, deixar a

pessoa mais introvertida e anti-social. 

E - B O O K

Alimente-se de Prazer!

Você sabia que "COMER
COMPULSIVAMENTE" pode ser
FALTA DE SEXO?



Existem vários motivos que podem
contribuir para que uma pessoa desenvolva
o transtorno da compulsão alimentar.

Importante ressaltar que, os motivos que
podem desenvolver este transtorno podem
estar no seu dia a dia, como por exemplo,
uma dieta muito extrema que você faz por
conta própria. 

O estresse, o desconforto emocional e a
falta de sexo, também podem te atrapalhar
e muito. 

Isso porque, a pessoa se sente mal e busca
por alimentos que gosta para melhorar e
sentir uma sensação de bem estar, como
forma de compensação. 

Muitas pessoas acreditam que comer é a
única solução para os seus problemas e
frustrações. 

Sabemos que todo mundo tem um momento
em que exagera na comida. 

Fato que ocorre mais comumente em datas
comemorativas, como o Natal. 

Logo, comer demais esporadicamente é
considerado uma situação normal. 

Causas do Transtorno Alimentar

Um indivíduo que apresenta episódios de

compulsão alimentar, na grande maioria das

vezes, ingere alimentos calóricos

independentemente da sensação de fome. 

Este transtorno pode atingir tanto homens

quanto mulheres, acima do peso ou não, e

em qualquer idade, apesar de ser mais

comum em jovens de 20 a 30 anos.

No entanto, comer demais se torna um

transtorno, quando se torna um hábito e

foge do controle. 

A compulsão alimentar é identificada

quando a pessoa passa a ser dependente

da comida.

https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/estresse/


Comer mais rápido do que o
normal;

Comer quando não está com fome;

Comer mesmo quando já está
saciado;

Comer sozinha ou escondida das
outras pessoas;

Ficar mais introvertida;

Apresentar problemas afetivos
como ausência de sexo e vício em
jogos;

Sente-se triste ou culpada por
comer demais.        

A pessoa pode ser um compulsivo

alimentar quando alguns sinais podem

ser observados, como:

Obesidade;

Cálculo renal;

Diminuição da capacidade

respiratória;

Doenças como a diabetes tipo II;

Hipertensão arterial;

Colesterol alto;

Gastrite; 

Infertilidade;

Insuficiência cardíaca e problemas

vasculares;

Outros distúrbios alimentares

como a bulimia ou anorexia;

Depressão e ou transtorno

obsessivo compulsivo.

Pessoas com compulsão alimentar têm

maior risco de desenvolver certas

patologias associadas, tais como:

Doenças Associadas a
Compulsão Alimentar



A relação sexual libera GH (Hormônio do

Crescimento) e endorfina, que geram um

sentimento de satisfação no organismo. 

A vontade de querer comer, 60% vai

embora depois da uma relação sexual. 

O sexo tira o foco da comida. 

O alto percentual de insatisfação leva

estas pessoas a comerem mais, sorrirem

menos e terem menos disposição para

praticar exercícios físicos.

A falta de sexo não é diferente, o mesmo

vale para pessoas ansiosas. 

Seja por muito trabalho, preocupação com

os filhos ou com a casa, a ansiedade

“bloqueia” o metabolismo e provoca a

necessidade de comer. 

Atividade sexual e a perda de peso estão

completamente conectadas, e não apenas

porque o “sexo queima calorias”. 

É relevante destacar que a compulsão

alimentar causa obesidade em 75%

dos casos. 

A maioria das doenças citadas acima

são problemas decorrentes desse

aumento de peso.

Compulsão Alimentar & Falta
de Sexo



A ausência de sexo faz com que o corpo

sinta falta dele e passa buscar prazer em

outras áreas.  

E é muito fácil preencher esse “vazio”

com comida. 

É fundamental encontrar a paz na sua

sexualidade. 

Se você não der à devida atenção a

prática da relação sexual, provavelmente

irá suprir essa falta comendo alimentos

com grandes quantidades de calorias,

sendo os mais comuns, os doces, como

por exemplo, o chocolate, pois ele gera

uma sensação de prazer quando

ingerido.

Portanto sua vontade exagerada por

chocolate ou doces pode ser um sinal do

seu corpo necessitando de prazer. 

Além disto, o sexo tem uma função

relaxante e antidepressiva, já que

hormônios e neurotransmissores

liberados durante o ato em si e o

orgasmo ajudam a controlar esses e

outros sintomas ligados à depressão.

Uma vida sexual ativa é condição para

uma vida saudável.. 

A não ser que sejamos celibatários ou

assexuados, a generalidade dos seres

humanos mantém parceiros e parceiras

ao longo da sua vida, fruto de uma

necessidade evolutiva.

Será que passar muito tempo sem sexo

pode nos causar problemas? De maneira

geral, sim.

Não há dúvidas de que a privação da

atividade sexual acarreta efeitos

secundários potencialmente perigosos

para a saúde mental. 

Entre eles estão o nervosismo, a

ansiedade e o stress. 

E não é só a vida pessoal que é afetada

quando você passa um período sem

praticar sexo.

Falta de sexo, isto pode ser
um problema?



Sem sexo, é bem provável que você tenha

menor rendimento no trabalho. 

Isso porque, praticar sexo estimula a

formação de neurônios e também ajuda a

regular o sono e consequentemente,

melhor disposição durante o dia.

Pesquisadores da Universidade de

MaryLand dos Estados Unidos, mostraram

que, a falta de sexo também pode tornar-

nos menos inteligentes. 

A pesquisa foi um estudo realizado com

ratos que, quanto mais sexo faziam, mais

"inteligentes" se tornavam.

Outro sintoma da abstinência sexual é a

perda de confiança, ou seja, quanto menos

sexo praticamos menor a nossa

capacidade de acreditar que podemos tê-

lo. 

Aliado a isso, longos períodos de privação

podem conduzir a sintomas que podem ser

erradamente atribuídos a outras causas,

como, insônias ou irritabilidade geral.

São vários os benefícios da prática do

sexo. 

Eles vão muito além das sensações de

prazer e bem-estar, e são essenciais para

saúde física, metabólica e mental. 

Porém, com uma rotina intensa de

trabalho, estudos e compromissos, a

relação sexual pode acabar ficando de

lado. 



1- Deixa o sistema imunológico mais
vulnerável

A prática de sexo contribui para o estimular o

sistema imunológico. 

Por isso, deixar de fazer sexo pode

aumentar o risco de contrair infecções. 

Pesquisas mostram que pessoas que

praticam sexo uma ou duas vezes por

semana alcançam um aumento em 30% da

imunoglobulina A (IgA), substância que

estimula o sistema imunológico e colabora

com o combate de infecções.

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho

Ausência de relação
sexual pode
ocasionar:

O que poucos sabem é que a ausência de

sexo pode afetar as pessoas, fisicamente e

emocionalmente, sem que tenham

consciência disso.

https://www.especialista.site/espaconovodia
https://www.especialista.site/espaconovodia


2- Aumenta dores de cabeça

Um estudo feito por cientistas da

universidade da Alemanha revelou que o

sexo pode ser o analgésico natural para a

dor de cabeça, podendo aliviar enxaqueca

e até cefaléia. 

A ausência do sexo, pode deixar a pessoa

mais cansada e aumentar as dores de

cabeça. 

Fazer sexo com freqüência aumenta a

produção de endorfina e ocitocina, que são

hormônios que ajudam a evitar o

aparecimento de dor de cabeça.

3- Reduz a Flexibilidade

A falta de sexo pode causar dores no corpo

ou dificuldades em realizar tarefas

cotidianas. 

Praticar sexo aumenta a flexibilidade, pois

relaxa a musculatura deixando o organismo

mais saudável.

4- Aumenta a ansiedade e o
estresse

Pesquisas mostram que a ausência de
sexo pode aumentar a pressão sanguínea,
que pode estar relacionada ao estresse.

Um estudo na Universidade da Escócia

mostrou que, ao fazer sexo, a pressão

arterial diminui. 

https://www.minhavida.com.br/temas/corpo


5- Diminui a autoestima

Quando se trata de casal, quando não
há relação sexual , ocorre um declínio
na felicidade deles, consequentemente
só pelo fato de não fazer sexo com o
parceiro, isto pode afetar a autoestima. 

É comum o homem a se questionar

quanto a sua masculinidade, e a mulher

começa achar que o companheiro pode

estar lhe traindo. 

Isto sem falar que a falta de sexo resulta

em alteração de humor, podendo levar a

um quadro depressivo.

6- Interfere na qualidade do sono

Quando se trata de casal, quando não
há relação sexual , ocorre um declínio
na felicidade deles, consequentemente
só pelo fato de não fazer sexo com o
parceiro, isto pode afetar a autoestima. 

É comum o homem a se questionar

quanto a sua masculinidade, e a mulher

começa achar que o companheiro pode

estar lhe traindo. 

Isto sem falar que a falta de sexo resulta

em alteração de humor, podendo levar a

um quadro depressivo.

7- Reduz a lubrificação da mulher

Ausência de sexo pode afetar o sistema
hormonal. 

Quando uma pessoa deixa de praticar o
sexo, sua libido também é afetada. 

A libido está relacionada a lubrificação e
excitação, por esse motivo, ficar muito
tempo sem praticar sexo pode ocasionar
em dores no ato sexual, e
consequentemente dificuldades de
realizar o ato sexual,  para ambos os
sexos.

8- Menos brilhos para o cabelo e a
pele 

Os hormônios liberados durante a prática
sexual ajudam na produção de nutrientes
como o colágeno, que é essencial para
manter o brilho e elasticidade da pele.



Pesquisas apontam que, fazer sexo pela

manhã e atingir o orgasmo aumenta os

níveis de estrogênio, testosterona e outros

hormônios ligados à beleza da pele e

cabelos. 

A adrenalina causada pelo desejo sexual

aumenta a circulação sanguínea, que

deixa a pele mais viçosa e saudável.

No caso das mulheres os hormônios

liberados durante o orgasmo ajudam a

aliviar os sintomas da tensão pré-

menstrual e os movimentos durante a

relação sexual, reduz a intensidade das

cólicas. 

Além disto, devidos aos

neurotransmissores liberados durante a

relação, a sensação de relaxamento é

prolongada, proporcionando uma noite de

sono mais tranquila. 

Reduz também a sensibilidade à dor

devido a liberação de endorfinas durante o

orgasmo, o que contribui para relaxar a

musculatura e melhorar o humor.

O cortisol, principal hormônio do estresse,

é reduzido com a ação do orgasmo, sendo

capaz de acalmar e relaxar. 

Segundo pesquisas 30 minutos de sexo

pode queimar ate 90 calorias. 

Praticar sexo regularmente diminui os

riscos de infarto por morte súbita.

Sexo & Saúde

https://www.gineco.com.br/saude-feminina/materias-2/metodos-contraceptivos-no-pos-parto/


A solução é buscar formas de obter os

benefícios do sexo, mesmo quando ele

não está presente nas nossas vidas.

Nesse sentido, a sugestão vai desde

fazer exercícios físicos, uso de

suplementos, meditação e a

masturbação, ajudando assim, a produzir

neurotransmissores que causam bem-

estar.

Importante também, incluir alimentos com

triptofano na dieta, pois o triptofano é o

aminoácido precursor da serotonina,

neurotransmissor que atua no cérebro

regulando o humor, o sono, o apetite, o

ritmo cardíaco, a temperatura corporal e

as funções intelectuais.

Por isso, é um grande aliado no controle

da compulsão, ansiedade e do estresse.

Pode ser encontrado em alimentos como:

banana, grão de bico, aveia, arroz

integral, folhas verdes escuras, aves,

sementes, entre outros.

Quando o assunto é sexo não há

dúvidas, todas as pessoas concordam

que é muito bom, e que além de ser

prazerosa a relação sexual é saudável. 

O tão desejado orgasmo libera

substâncias responsáveis pela sensação

de bem-estar. 

Estou sem praticar
sexo ... E agora?

E não se esqueça: sexo é bom e faz bem

para a saúde, mas desde que seja feito

com segurança.



ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 

https://www.especialista.site/espaconovodia
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