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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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Os Transtornos Alimentares (TA) são graves distúrbios psiquiátricos considerados
importantes problemas de saúde.

O conceito de imagem corporal envolve três componentes:

Perceptivos: que se relaciona com a própria percepção da aparência física.

Subjetivo: que envolve os aspectos como satisfação com a aparência, o nível de
preocupação e ansiedade a ela associada.

Comportamental: que focaliza as situações evitadas pelo indivíduo por
experimentar desconforto associado à aparência corporal.

Quando o nosso corpo está em desequilíbrio, há possibilidades de desencadear
alguns transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e obesidade. Estes
transtornos podem ser caracterizados como uma doença causada por problemas
psicológicos e emocionais que levam pessoas a terem obsessão por um
determinado comportamento.
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ORTOREXIA NERVOSA
Como um comportamento obsessivo patológico, a ortorexia nervosa
caracteriza-se pela fixação por saúde alimentar, qualidade dos alimentos e
pureza da dieta.

O termo ortorexia nervosa foi criado por Steven Bratman, médico
americano, que sugeriu esse quadro ou condição como um novo
comportamento alimentar transtornado.

Outros Sintomas: evitação extrema de corantes, aromatizantes,
conservantes, pesticidas, alimentos geneticamente modificados, alimentos
com muito sal ou muito açúcar e até usar utensílios de cozinha de modo
ritualístico (p.ex.: somente cerâmica ou madeira).
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Ortorexia Nervosa
Esses indivíduos demonstram características de personalidades similares
àqueles com anorexia nervosa como rigidez, perfeccionismo, desejo de
controle da vida voltada à alimentação, ansiedade acentuada em relação
a determinados alimentos e hipocondria. Dentre os variados motivos
desencadeadores da ortorexia estão a busca contínua pela melhora da
saúde, tratamento de doença específica ou para perda ponderal, a
recusa de aditivos oriundos da indústria alimentar e razões espirituais.
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Vigorexia 

Também conhecida como Dismorfia Muscular e Anorexia Nervosa
Reversa, a Vigorexia foi recentemente descrita como uma variação da
desordem dismórfica corporal e enquadra-se entre os transtornos
dismórficos corporais (TDC).

A Dismorfia Muscular envolve uma preocupação de não ser
suficientemente forte e musculoso em todas as partes do corpo, ao
contrário dos TDC's típicos, que a principal preocupação é com áreas
específicas

(Assunção, 2002).

8



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.
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 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.
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 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:
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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.
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03. No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da
magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente, se
considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de
São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se
dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com
“seu próprio corpo”.

SILVA, A. M. Corpo, ciência e mercado: reflexões acerca da gestação de um novo arquétipo da felicidade. Campinas: 
Autores Associados; Florianópolis: UFSC, 2001. 

A preocupação excessiva com o “peso” corporal pode provocar o desenvolvimento de
distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como

a) anorexia e bulimia.

b) ortorexia e vigorexia.

c) ansiedade e depressão.

d) sobrepeso e fobia social.

e) sedentarismo e obesidade.
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02. Várias alterações do apetite e perturbações da imagem corporal podem ocorrer nas
crianças em idade escolar, embora os quadros mais típicos de transtornos alimentares
sejam mais raros. Apesar de cerca de 45% das crianças de ambos os sexos em idade
escolar quererem ser mais magras e 37% tentarem perder peso,6 somente uma
pequena proporção delas desenvolvem um transtorno alimentar. Vale ressaltar, no
entanto, que alguns traços presentes na idade escolar são considerados fatores de risco
para o surgimento dos transtornos alimentares na adolescência, alertando o
profissional de saúde que atende crianças para reconhecer e investigar estes traços
ainda insipientes. Segundo o texto assinale a alternativa correta sobre este distúrbio
alimentar:

a) Bulimia

b) Ortorexia

c) Anorexia

d) Obesidade

e) TOC
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