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TRANSTORNOS ALIMENTARES

Os transtornos alimentares vêm ganhando lugar na mídia e espaço 
ampliado nos últimos tempos, porém, tem ocorrido um movimento de 
relacionar o culto ao corpo propagado atualmente como um fator de 
grande responsabilidade no desenvolvimento desses distúrbios.
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CULTO AO CORPO
O culto ao corpo se tornou uma modalidade que vem chamando atenção por 
produzir uma obsessão pela forma e pela saúde. 

O discurso do corpo saudável se revela pela busca para atingir um ideal de 
beleza de acordo com padrões predeterminados. 

Dessa maneira, o corpo passou a ser objeto de grande investimento, 
possibilitado por novas tecnologias, tratamentos, cosméticos, cirurgias 
plásticas etc. (FERNANDES, 2006; SANT’ANNA, 2001)
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Histórico

• Antiguidade – bulimia (CORDÁS; SALZANO; RIOS, 
2004)
• Idade média – Anorexia (GALVÃO; CLAUDINO; 

BORGES, 2006)
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Causas 

Os transtornos podem ser considerados fenômenos pluridimensionais 
resultantes da interação de fatores pessoais, familiares e socioculturais, e se 
caracterizam por uma preocupação intensa não só com o corpo, mas com o 
peso e também com os alimentos. 
Esses autores consideram a cultura um componente importante na imagem 
corporal, uma vez que, ao longo dos séculos, os padrões de beleza foram 
mudando. 
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Anorexia

A anorexia nervosa é um transtorno do 
comportamento alimentar 
caracterizado por limitações dietéticas 
auto-impostas, padrões bizarros de 
alimentação com acentuada perda de 
peso induzida e mantida pelo paciente, 
associada a um temor intenso de 
tornar-se obeso. 
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Os adolescentes iniciam uma dieta 
alimentar para perder peso e, 
gradualmente, desenvolvem uma 
intensa preocupação em emagrecer. 
Dessa forma, segundo Werebe 
(1997), o aspecto psicopatológico 
fundamental do quadro clínico da 
anorexia é a distorção na avaliação 
da própria imagem corporal. 
Mesmo estando abaixo do peso 
esperado, o adolescente continua se 
sentindo gordo. 
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ANOREXIA

 SINTOMAS DE ANOREXIA:

 Ter medo de ganhar peso ou ficar gorda, mesmo quando estiver 
abaixo do peso normal.

 Recusar-se a manter o peso no que é considerdo normal ou 
aceitável para sua idade e altura.

 Ter uma imagem corporal muito distorcida, ser muito focada no 
peso ou na forma corporal e recusar-se a admitir a gravidade da 
perda de peso.



 AS PESSOAS COM ANOREXIA TEM TENDÊNCIA PARA:

 Cortar a comida em pedaços pequenos ou tirá-los do prato em vez de comê-los.
 Ir à casa de banho (saunas) após as refeições. 
 Recursa-se a comer perto de outras pessoas.
 Usar comprimidos para reduzir o apetite.



 Pele manchada ou amarelada.
 Depressão.
 Boca seca.
 Extrema sensibilidade ao frio 

(vestir várias camadas de roupas 
para ficar aquecida).

 Perda de resistência óssea.
 Desgaste dos músculos e perda 

de gordura corporal.

OUTROS SINTOMAS DE ANOREXIA PODEM INCLUIR:



Consequências Fisiológicas
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 OS FATORES DE RISCO PARA A ANOREXIA INCLUEM:

 Procurar a perfeição.
 Ser viciado em regras.
 Dar muita atenção ao peso e à forma física.
 Problemas de alimentação quando era criança.
 Transtorno de ansiedade quando era criança.
 Baixa autoestima.



Bulimia 

É  síndrome caracterizada por 
repetidos ataques de 
hiperfagia, preocupação 
excessiva com o controle de 
peso corporal, levando o 
paciente a adotar medidas 
extremas a fim de mitigar os 
efeitos de engordar da 
ingestão de alimentos. 
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O indivíduo tenta neutralizar 
os efeitos engordativos por 
meio de vômitos 
autoinduzidos, abuso de 
purgantes, períodos 
alternados de inanição e uso 
de drogas, como os 
anorexígenos e diuréticos, 
pois há um pavor mórbido de 
engordar.
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 A bulimia afeta muito mais mulheres do que homens. O distúrbio é mais 
comum em mulheres adolescentes e em jovens adultas. A pessoa afetada 
geralmente está consciente de que o seu padrão de alimentação é anormal 
e pode sentir medo ou ter comportamento bulímico.

 A causa exata da bulimia é desconhecida. Fatores genéticos, psicológicos, 
traumáticos, familiares, sociais ou culturais podem contribuir para o seu 
desenvolvimento. A bulimia provavelmente ocorre devido a mais de um 
fator.



Características
• Baixa autoestima;
• Nível elevado de ansiedade;
• Baixo limiar à frustração ;
• Prejuízo no controle dos 

impulsos;
• Insegurança; 
• Elege padrões de beleza muito 

altos, praticamente inatingíveis;
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