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O primeiro transtorno alimentar foi identificado 
no século 17 (a “anorexia histérica”), e na 
época era raro encontrar um caso da doen-

ça. Hoje, com a valorização excessiva da aparência 
pelas modernas culturas ocidentais, que impõem 
a magreza como padrão de beleza, os casos têm 
aumentado assustadoramente.

Em países industrializados, 93% das mu-
lheres e 82% dos homens estão preocupados 
com a aparência e trabalham para melho-
rá-la. Essa influência social – associada 
a fragilidades biológicas e emocionais e 
a um histórico familiar de transtornos 
psicológicos – faz com que as pessoas 
mais vulneráveis passem a achar im-
possível ser feliz com um corpo “feio” 
e desenvolvam uma relação doentia 
com a comida.

Desejar ardentemente ter um corpo 
perfeito não causa um problema emo-
cional, mas aumenta a possibilidade de 
que ele apareça, especialmente na ado-
lescência, quando a personalidade ainda 
não está plenamente formada. Os jovens 
começam a sentir que têm obrigação de ter 
uma aparência “perfeita” e “saudável”, ainda 

que para isso tenham que sacrificar a saúde e 
o bem-estar. Chegam ao absurdo de considerar 

um “charme” a pessoa anoréxica ou bulímica. Na 
internet há, inclusive, grupos e sites que estimulam 

esses comportamentos doentios.

Aumentam 
os casos de 
transtornos 
alimentares

A auto-estima das pessoas anoréxicas depende em 
alto grau da forma e peso do seu corpo. Mais de 90% 
dos casos ocorrem em mulheres: a doença atinge 
de 0,5 a 1% delas e começa entre os 13 e 18 anos 
(a idade de maior risco é 17). A pessoa pára de se 
alimentar e quanto mais emagrece mais pensa que 
está gorda, percebendo sua aparência de forma 
completamente distorcida. Ela se pesa e se olha 
no espelho obsessivamente, percebendo a perda 
de peso como uma vitória e o ganho como um 
inaceitável fracasso. Muitas ainda provocam 
vômito ou usam laxantes, diuréticos ou enemas, 
e/ou exageram nos exercícios para emagrecer. 
Em geral não conseguem enxergar sua 
magreza e, mesmo sentindo as conseqüências 
da inanição, raramente percebem que o 
problema é a perda de peso.

Sintomas

As mulheres param de menstruar. 
Depressão, fobia social, insônia, queda 
de cabelo, anemia, desidratação, 
intestino preso, intolerância ao frio, 
osteoporose, temperatura e pressão 
baixas, problemas cardiovasculares e 
dentários e pele pálida, ressecada e 
“murcha” são sintomas da doença.

Anorexia nervosa

Evolução

Muitas pessoas se recuperam da 
anorexia, mas a maioria tem recaídas 
por longo tempo. Para outras a doença 
se torna crônica e cerca de 10% delas 
morrem, um índice de mortalidade 
12 vezes maior do que o de todas 
as outras doenças que ocorrem em 
mulheres entre 15 e 24 anos de 
idade. As causas da morte podem ser 
inanição, infecções ou desequilíbrio de 
substâncias no sangue, ou todas essas 
juntas, ou ainda suicídio.

Assim como a anoréxica, a pessoa bulímica tem a 
auto-estima altamente ligada à sua aparência, que 
também percebe de forma totalmente distorcida. 
Mais de 90% dos casos ocorrem em mulheres: a 

doença começa no final da adolescência ou início 
da idade adulta e atinge de 1% a 3% delas. Mas, 
enquanto o anoréxico vai parando de comer, o 

bulímico tem crises em que come, às escondidas 
e exageradamente, doces e alimentos altamente 
calóricos – até 15 mil calorias numa refeição. 

Depois da crise, sente culpa, vergonha e medo 
de engordar, o que o leva a provocar vômito 

ou usar laxantes, diuréticos ou enemas, a 
jejuar ou a exagerar nos exercícios físicos, 

para aliviar o desconforto e o medo de 
engordar. O bulímico percebe sua falta de 

controle e sofre com isso. 

Bulimia nervosa

Evolução

A compulsão periódica por comida 
freqüentemente começa durante ou 
após uma dieta. Também como na 
anorexia, o risco de desenvolver a 

doença é maior para os parentes em 
primeiro grau de pessoas bulímicas, 
anoréxicas ou com outro transtorno 
psicológico. A bulimia pode durar 

vários anos, tornando-se crônica ou 
intermitente, com fases de saúde e 
recaídas. O resultado da doença a 

longo prazo é desconhecido.
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Sintomas

As pessoas bulímicas em geral estão 
no peso normal, mas têm depressão, 

ansiedade e fobia social. Cerca de um 
terço abusa do álcool e dos estimulantes, 

na tentativa de controlar o apetite. As 
mulheres podem parar de menstruar. O 
vômito pode levar à perda dos dentes e 

a inflamação no esôfago.

DSM IV - Manual Diagnóstico e Estatístico da 
Associação Americana de Psiquiatria 
www.psiqweb.med.br/dsm/dsm.html 
www.psiqweb.med.br/dsm/alimen.html

Ambulim – Ambulatório de Bulimia e Transtornos 
Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo 
www.ambulim.org.br/carac_ta/index.html

Psiquiatria na Prática Médica – Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo 
www.unifesp.br/dpsiq/polbr/ppm/atu1_06.htm

Psiqweb – Psiquiatria Geral 
virtualpsy.locaweb.com.br/index.php

À semelhança das bulímicas, 
as pessoas com o transtorno de 

comer compulsivamente perdem 
o controle durante os freqüentes 
ataques e só conseguem parar de 

comer quando se sentem fisicamente 
desconfortáveis. Mas, ao contrário 
das bulímicas, não usam métodos 

purgativos para eliminar os alimentos 
ingeridos, nem têm preocupação 
irracional com o peso e a forma do 
corpo. A maioria é obesa, e cerca de 
30% fazem controle alimentar e de 
peso com acompanhamento médico. É 
considerada portadora desse transtorno 
a pessoa que tem ataques de comer 
compulsivo pelo menos duas vezes por 
semana, por um período mínimo de seis 
meses, em que:

come muito mais rápido que o normal; 

come até sentir-se desconfortável 
fisicamente;

ingere grandes quantidades de comida, 
mesmo estando sem fome;

come sozinha, com vergonha da 
quantidade de comida ingerida;

sente-se culpada e/ou deprimida após o 
episódio, o que a faz comer de novo.

Esse quadro está relacionado a outras 
graves doenças psiquiátricas, como 
depressão e transtornos de ansiedade, e 
atinge 2% da população.

Comer compulsivo

O tratamento busca restabelecer o equilíbrio do 
funcionamento do corpo, o peso considerado normal 
para a pessoa e, o mais difícil, a saúde mental 
e o comportamento alimentar adequado. Como 
esses transtornos são produtos de uma complexa 
interação entre aspectos biológicos, psicológicos, 
familiares e socioculturais, devem ser tratados 
por uma equipe composta por endocrinologista, 
psiquiatra, psicoterapeuta e nutricionista, em 
estreita cooperação.
O endocrinologista analisa o paciente fisicamente 
e pode prescrever remédios para o combate à 
desnutrição e eventuais infecções, e até optar 
pela internação. O psiquiatra decidirá se é 
necessário medicá-lo a fim de resgatar seu 
equilíbrio emocional. Já a psicoterapia visa tratar 
em profundidade o paciente, suas relações com 
a família, a sociedade e, principalmente, consigo 
mesmo, auxiliando na recuperação da auto-estima, 
oferecendo um caminho para a descoberta das 
causas do problema e permitindo traçar estratégias 
e desenvolver habilidades para melhor lidar com os 
desequilíbrios emocionais.

Tratamento

O PESO IDEAL
O indicador mais usado é o  
índice de massa corporal (IMC)

IMC=
Peso em kg

(Altura em m)2

A pessoa não deve pesar menos que 85% do peso considerado 
normal para sua idade e altura, ou seja, não deve ter um IMC 
igual ou inferior a 17,5.
É importante saber que esse indicador é apenas um guia e não 
uma verdade absoluta. O médico é quem tem condições, depois 
de uma análise completa, de dar um diagnóstico em relação ao 
peso e estado nutricional do paciente. 
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