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RESUMO 

 

A anorexia e bulimia nervosas são distúrbios da conduta alimentar 

caracterizados por abstenção voluntária de alimentos e pela ingestão compulsiva, 

seguida de métodos purgativos, respectivamente. Essas duas patologias estão 

intimamente relacionadas por apresentarem sintomas em comum: uma ideia 

prevalente envolvendo a preocupação excessiva com o peso, distorção da imagem 

corporal e um medo patológico de engordar. Geralmente, o perfil dos pacientes 

portadores de transtornos alimentares é: adolescentes do sexo feminino e alto nível 

sócio econômico cultural. Porém, o que se tem observado, é que esse grupo é cada 

vez mais heterogêneo, sendo realizado diagnóstico em adolescentes do sexo 

masculino, pré-adolescentes e pacientes com nível sócio econômico cultural baixo. 

Quanto à etiopatogenia, não há uma única etiologia responsável pela anorexia 

nervosa. Acredita-se no modelo multifatorial, com contribuição de fatores biológicos, 

genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares. Neste trabalho apresentamos 

como se inicia o quadro de transtorno alimentar, critérios diagnósticos, diferenças 

clínicas entre anorexia e bulimia, complicações clínicas inerentes, diagnóstico 

diferencial, morbidades psiquiátricas associadas e acompanhamento e evolução 

desses transtornos. Considerando a elevada prevalência dessas síndromes 

associada à alta morbidade, como complicações associadas para que o diagnóstico 

possa ser realizado mais precocemente evitando assim que essas pacientes 

cheguem para o tratamento apenas quando seu estado já esteja grave. 

 

Palavra-chave: distúrbio alimentar, anorexia, bulimia.  
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ABSTRACT 

 

 

Anorexia and bulimia are the eating behavior disorders characterized by 

voluntary abstention from food and by binge eating followed by purging behaviors, 

respectively. These two diseases are closely related because they have symptoms in 

common: a prevalent idea involving excessive preoccupation with weight, distorted 

body image and a pathological fear of fat. Generally, the profile of patients with 

eating disorders is: female adolescents and high level cultural economic partner. But 

what has been observed is that this group is increasingly heterogeneous, being held 

diagnosed in male adolescents, pre-teens and those with cultural socioeconomic low 

level. As for the etiology, there is no single etiology responsible for anorexia nervosa. 

It is believed the multifactorial model, with contribution of biological, genetic, 

psychological, socio-cultural and family. We present how to start eating disorder 

framework, diagnostic criteria, clinical differences between anorexia and bulimia, 

inherent clinical complications, differential diagnosis, psychiatric comorbidities and 

monitoring and evolution of these disorders. Considering the high prevalence of 

these syndromes associated with high morbidity and complications associated to the 

diagnosis can be performed earlier thus preventing these patients come for treatment 

only when the condition is already severe. 

 

Keywords: eating disorder, anorexia, bulimia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A imagem corporal pode ser definida como a figura que se tem do próprio 

corpo e os sentimentos em relação ao seu tamanho, forma e partes constituintes. 

Com o surgimento da puberdade ocorre um maior acúmulo de gordura corporal no 

sexo feminino, o que, muitas vezes, pode desencadear uma maior insatisfação com 

a imagem corporal. Além disso, a mídia, os amigos, os pais e a sociedade, em geral, 

também influenciam nesse contexto, uma vez que impõem um padrão de beleza 

essencialmente magro. A insatisfação com a imagem corporal tem despertado 

grande interesse entre os pesquisadores, principalmente devido à sua estreita 

relação com os distúrbios alimentares tais como a anorexia e a bulimia. Evidências 

têm demonstrado aumento na prevalência de insatisfação com a imagem corporal 

em adolescentes. Da mesma forma, o número de casos de anorexia e bulimia nessa 

fase também tem aumentado. Esses distúrbios alimentares são caracterizados pelo 

medo mórbido de engordar, pela preocupação obsessiva com os alimentos, pelo 

desejo persistente de emagrecer e pela distorção da imagem corporal, causando 

prejuízos biológicos, psicológicos e aumento da morbimortalidade.  
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2. HISTÓRICO DA ANOREXIA  

 

                 Anorexia é a sensação de diminuição do apetite. A palavra deriva do 

grego an- (prefixo que significa "ausência") e orexe (que significa "apetite"). Quer 

dizer, nós estamos falando sobre a perda da vontade de comer. 

Nos séculos XII e XIII, apareciam as primeiras construções sobre a 

anorexia nervosa. Nessa época, a visão religiosa dominante associava o jejum à 

santidade das mulheres, que tinha que tinham que ter disciplina e autocontrole sobre 

seus impulsos. Catharine de Siena (1347- 1380) entrou para o convento por não 

aceitar o casamento imposto por sua família. Aos 15 anos, consumia apenas pães, 

vegetais e água e, aos 25 anos ingeria somente ervas. Aos 30 anos, morreu de 

inanição, sendo canonizada pela Igreja Católica posteriormente. Ela e outras 

mulheres foram tomadas como modelos de coragem por conseguirem assumir uma 

identidade própria e não se submeter ao desejo dos outros (Souza & Santos, 2007; 

Bucaretchi, 2003). 

Conhecida como “anorexia sagrada”, essa prática de jejum era valorizada 

e incentivada neste período histórico, mas, posteriormente, foi vista com ressalvas. 

Com o advento da Reforma, o clero mudou sua visão sobre as mulheres, 

acreditando que elas eram uma propensão ao pecado, sendo dotadas de uma 

moralidade inferior as dos homens. Com isso, iniciou-se o período conhecido como 

“caça as bruxas”, que interpretava como ruim qualquer hábito diferente do que era 

consagrado pela Igreja, e os comportamentos femininos passaram a ser vistos sob a 

ótica do bem e do mal. Essas primeiras construções sobre a anorexia nervosa 

mostram que o ato do jejum já foi considerado positivo em outro momento histórico. 

De acordo com Souza & Santos (2007), o primeiro relato médico de um 

caso de anorexia nervosa foi em 1691, com Richard Morton. A paciente tinha 17 

anos e se recusava a alimentar-se, mostrando-se muita emagrecida, com lanugo ao 

invés de pelos pelo corpo, branquicardia, hipotermia, hipertensão e nenhuma 

disfunção orgânica que justificasse tais sintomas. Morton a diagnosticou com 

“consunção ou atrofia nervosa”. 
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Robert Willian e Marcé também descreveram casos de pacientes com 

características semelhantes às da paciente atendida por Morton, mas foram Gull e 

Laségue os considerados descobridores da anorexia nervosa. Em 1874, Willian 

Weithey Gull nomeou a patologia que atribuía à perda de peso a um estado mental 

mórbido de anorexia nervosa, a qual foi apropriada pela ciência médica e, 

posteriormente, pela psiquiatria, por ter sido reconhecida como uma condição 

psicossomática (Souza & Santos, 2007). 

Em 1893, Freud associou a anorexia à histeria no relato de Um caso de 

cura pela hipnose.  Outros quadros semelhantes de sintomas foram nomeados de 

“anorexia histérica” ou “anorexia mental” e, em 1924, Sante de Sanctis divulgou a 

hipótese de a anorexia corresponder a um quadro psicótico de cunho histérico 

(Bucaretchi, 2003). 

Em 1975, Hilde Bruch descreveu as pacientes com anorexia nervosa 

como psicóticas e observou que a preocupação com a comida era secundária a um 

autoconceito negativo de meninas que se sentiam fracas e incapazes para conduzir 

suas vidas. Bruch relatou uma necessidade dessas meninas de serem vistas como 

“boazinhas” e perfeitas para esconderem um sentimento de inutilidade. Além disso, 

acreditava que este transtorno se originava a partir de um relacionamento 

disfuncional do bebê com a mãe e considerou que o transtorno fundamental era o de 

imagem corporal. Em 1989, Russell argumentou que o aumento da incidência dos 

transtornos alimentares podia representar uma mudança de sintomas escolhidos por 

alguns indivíduos que, no passado, eram chamados de histéricos (Bucaretchi, 2003). 

Já no século XX, só a partir dos anos 70 é que a investigação e a clínica 

da anorexia nervosa sofreram impulsos decisivos, devido aos contributos de três 

investigadores: Hilde Bruch, Arthur Crisp e Gerald Russell. Bruch chama pela 

primeira vez atenção para a perturbação da imagem corporal de que sofrem estas 

doentes. Crisp definiu a anorexia nervosa como uma "fobia do peso", devido ao 

receio mórbido que estes doentes têm de engordar, relacionando-a com as 

dificuldades psicológicas de encarar as transformações da puberdade e da 

adolescência. Em 1970, Russell estabeleceu pela primeira vez as três 

características fundamentais da anorexia:  
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 Comportamento persistente com o objetivo de perder peso; 

 Alterações psicológicas causadas pelo medo de engordar; 

 Alterações endócrinas, como falta de menstruação (amenorreia) nas mulheres e 

falta de interesse sexual nos homens. 

                                          “Nos dias atuais não se pode afirmar que Anorexia Nervosa está 

relacionada aos casos de “anorexia sagrada”, pela pouca informação e 

documentação falha quanto às motivações reais das santas, porém alguns 

paralelos são evidentes: ambas não toleram as consequências do “comer”, 

ambas representam “estados ideais”, descrevem excesso de atividades, 

perfeccionismo, constante vigilância, autossuficiência e preferência por 

cuidar dos outros ao invés de serem cuidadas”. (CORDÁS; CALUDINO, 

2002). 

Até a década de 70 a Anorexia Nervosa era o único transtorno alimentar 

conhecido, as buscas de sua compreensão tiveram motivações importantíssimas, 

pois acometia jovens e, sua possível evolução crônica estava associada à 

alta mortalidade. 

 

2.1 ANOREXIA NERVOSA 

 

                 Anorexia nervosa é um diagnóstico psiquiátrico que descreve um 

transtorno alimentar caracterizado por baixo peso corporal e uma visão distorcida da 

própria imagem. Os indivíduos com anorexia, muitas vezes controlam o peso 

corporal por meio de inanição voluntária, purgação, vômitos, excesso de 

exercício ou outras medidas de controle de peso, como pílulas para 

emagrecer ou medicamentos diuréticos. Ela afeta principalmente adolescentes do 

sexo feminino no mundo ocidental e, entre os transtornos psiquiátricos, tem uma das 

taxas de mortalidade mais altas, com aproximadamente 10% das mortes entre as 

pessoas diagnosticadas. A anorexia nervosa é uma doença complexa que sofre 

influência de componentes psicológicos, neurobiológicos e sociológicos.··.                   

 Anorexia é uma doença potencialmente fatal e que põem em sério perigo 

muitos dos órgãos do corpo e os recursos fisiológicos. Uma revisão recente da 
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literatura científica identificou uma série de descobertas importantes nesta área. 

Anorexia põe particularmente em risco a função e estrutura do coração e o sistema 

cardiovascular, com uma baixa taxa de batimentos cardíacos (bradicardia) e 

alongamento do intervalo QT. Pessoas com anorexia tendem a ter alterado o 

equilíbrio eletrolítico, e apresentam em particular baixos níveis de fosfato, o que tem 

sido associado à insuficiência cardíaca, fraqueza muscular, mau funcionamento do 

sistema imunitário e, em última análise, a morte. Aqueles que desenvolvem anorexia 

antes da idade adulta podem ver o seu crescimento estagnado e subsequente baixo 

nível de hormônios essenciais (incluindo hormônios sexuais), além de altos níveis de 

cortisol elevados de forma crônica. Entre 38 e 50% dos anoréxicos desenvolvem 

osteoporose, pelo fato de sua má alimentação provocar o crescimento retardado da 

estrutura óssea essencial e baixos níveis de densidade mineral nos ossos. 

 

                   O alargamento dos ventrículos cerebrais está associado com a fome, e 

apenas parcialmente invertido quando o peso normal é recuperado. A anorexia está 

também relacionada a um fluxo reduzido nos lóbulos temporais, no entanto, como 

esta descoberta não se correlaciona com o peso atual é possível que seja um efeito 

secundário, em vez de uma consequência da fome. 

 

2.2 O DIAGNÓSTICO DE ANOREXIA NERVOSA 

 

                   O critério mais utilizado para diagnosticar a anorexia nervosa vem da 

Associação Americana de Psiquiatria, através de seu Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) e da Organização Mundial da 

Saúde, através de sua Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID). 

Embora os testes biológicos possam ajudar a diagnosticar anorexia, o 

diagnóstico é baseado em uma combinação de comportamento, crenças e 

experiências e características físicas do paciente. Anorexia nervosa é geralmente 

diagnosticada por um psicólogo clínico, psiquiatra ou outro médico com qualificações 

adequadas. 
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É importante ressaltar que os critérios de diagnóstico são fornecidos para 

ajudar os médicos e não como algo representativo dos sentimentos e experiências 

de pacientes com a doença.  

Para ser diagnosticada com anorexia nervosa de acordo com o DSM-IV-

TR da Associação Americana de Psiquiatria, a pessoa deve apresentar: 

1. Recusa em manter o peso corporal minimamente normal para sua idade e altura 

(por exemplo, perda de peso para manter o peso corporal 85% menos do que o 

normal), ou nenhum ganho do peso esperado durante o período de crescimento, 

manter o corpo em um peso corporal abaixo de 85% do normal. 

2. Medo intenso de ganhar peso ou ficar gorda. 

3. Distorção na forma de ver o peso corporal ou silhueta, influência anormal do peso 

corporal na silhueta e na auto avaliação ou negação da gravidade do baixo peso 

corporal. 

4. Após a menarca, em mulheres na pré-menopausa (mulheres que tiveram seu 

primeiro período menstrual, mas ainda não atingiram a menopausa), presença de 

amenorréia (ausência de pelo menos três ciclos menstruais consecutivos). 

5. Outros distúrbios alimentares relacionados. 

Além disso, o diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, 

descreve dois subtipos:  

- Tipo restritivo: Durante o episódio atual de anorexia nervosa, a pessoa não tem 

comido compulsivamente com regularidade nem teve comportamento purgante (ou 

seja, vômito auto-induzido, exercício excessivo ou uso indevido de laxantes, 

diuréticos ou enemas). 

- Tipo compulsão alimentar ou tipo purgante: Durante o episódio atual de 

anorexia nervosa, a pessoa tem comido compulsivamente com regularidade ou teve 

comportamento purgante. 
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- Tipo alcóolica: é um distúrbio proveniente do abuso excessivo de álcool, onde 

trocam a alimentação pela bebida alcoólica com a finalidade de redução das 

medidas corporais e redução das calorias. 

Os critérios da Organização Mundial da Saúde em seu CID-10 são 

semelhantes, mas também mencionam: 

- Maneiras pelas quais os indivíduos podem induzir a perda de peso ou manter o 

baixo peso corporal (evitando alimentos gordurosos, vomitando, com excesso de 

exercício, mal uso de inibidores de apetite ou diuréticos). 

- Características fisiológicas, incluindo a ampla desordem endócrina do eixo 

hipotálamo-hipofisário-gonadal manifestado em mulheres com a presença de 

amenorréia e em homens através da perda de interesse e potência sexual. Também 

pode haver níveis elevados de hormônios do crescimento e cortisol, bem como 

alterações no metabolismo periférico do hormônio da tireoide e anormalidades na 

secreção de insulina. 

- Se o episódio ocorre antes da puberdade, se o desenvolvimento é retardado ou 

retido. 

 

2.3 CONTROVÉRSIAS SOBRE O DIAGNÓSTICO 

 

                A distinção entre os diagnósticos de anorexia nervosa, bulimia nervosa e 

transtorno alimentar não especificado é difícil de fazer na prática e há uma 

considerável sobreposição entre os pacientes diagnosticados com essas doenças. 

Além disso, mudanças aparentemente menores no comportamento ou atitude do 

paciente (como por exemplo, sensação de controle do comportamento compulsivo) 

pode mudar o diagnóstico de anorexia nervosa de tipo compulsivo a bulimia 

nervosa. Não é incomum para uma pessoa com distúrbio alimentar passar por vários 

diagnósticos conforme seu comportamento, e crenças mudam com o passar do 

tempo.  
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Escritoras feministas como Susie Orbach e Naomi Wolf criticaram a 

medicalização de dietas extremas e a perda de peso, e colocam o problema nas 

próprias mulheres afetadas, mais do que na sociedade em si, que impõe conceitos 

de magreza doentia e irracional como uma forma de beleza feminina. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DA ANOREXIA NERVOSA 

 

                 Em pessoas com anorexia nervosa existe uma série de características 

clínicas que embora não necessariamente façam parte do diagnóstico da doença, 

são comuns entre as pessoas que apresentam este transtorno alimentar.  

Psicológicas: 

 Distorção da imagem corporal. 

 Auto avaliação observada em grande parte, ou mesmo exclusivamente, com 

base na sua forma ou em peso. 

 Preocupação ou pensamentos obsessivos sobre comida e peso. 

 Perfeccionismo. 

 Transtorno Obsessivo Compulsivo. 

 

Emocionais: 

 

 Baixa autoestima e auto eficácia. 

 Depressão clínica ou melancolia crônica. 

 Medo intenso se tornar obesa. 

 Irritação. 

 

Interpessoais e sociais: 

 O fracasso escolar. 

 Abandono de amigos e outros relacionamentos. 

 A deterioração nas relações com a família. 
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Físicas: 

 Perda de peso extrema. 

 Distúrbio endócrino, com a cessação dos períodos menstruais nas moças 

(amenorreia). 

 Sintomas de inanição tais como a redução do metabolismo, ritmo cardíaco 

lento (bradicardia), hipotensão, hipotermia e anemia.  

 Crescimento de pelo sobre o corpo (lanugo). 

 Níveis anormais de minerais e eletrólitos no corpo. 

 Deficiência de zinco. 

 Frequente redução do número de glóbulos brancos do sangue. 

 Redução do funcionamento do sistema imunológico. 

 Índice de Massa Corporal menor que 17,5 nos adultos, ou 85% do peso 

esperado em moças. 

 Possível palidez e os olhos fundos. 

 Estalo nas articulações e ossos. 

 Aparecimento de fluido nos tornozelos durante o dia e em torno dos olhos 

durante a noite. 

 Prisão de ventre. 

 Lábios muito secos ou rachados devido à desnutrição. 

 Má circulação, dando como resultando ataques de formigamento e 

extremidades arroxeadas. 

 Em casos de extrema perda de peso, pode haver danos aos nervos, o que 

causa dificuldade para mover os pés. 

 Dores de cabeça devido à desnutrição. 

Comportamento: 

 Excesso de exercício e restrição ao alimentar-se. 

 Desmaios. 

 Prosseguir o exercício ou dieta de forma secreta. 

 Possível automutilação abuso de drogas ou tentativas de suicídio. 
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2.5 CAUSAS E FATORES DE RISCO PARA A ANOREXIA NERVOSA 

 

                 É evidente que não há uma causa única para a anorexia nervosa, e que 

procede de uma mistura de fatores sociais, fisiológicos e biológicos. As pesquisas 

atuais concentram-se em explicar os fatores existe ntes e descobrir novas causas. 

No entanto, há um debate considerável sobre qual das causas conhecidas contribui 

mais para o desenvolvimento da anorexia. Em particular, a pressão exercida pela 

mídia sobre as mulheres para ser magra tem sido especialmente controversa. 

  

Fatores Genéticos 

 

Estudos genéticos e familiares sugerem que a genética contribui com 

cerca de 50% da variância para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, e 

que a anorexia nervosa compartilha esse risco genético com a depressão clínica. 

Esta evidência sugere que os genes que influenciam a regulação da alimentação, da 

personalidade e da emoção podem ser fatores importantes. 

 

Vários tipos de roedores têm sido usados para estudar a anorexia, eles 

foram submetidos a diferentes situações de estresse ou tiveram diferentes genes 

anulados. Estes estudos sugerem que o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal pode ser 

um fator relacionado, embora os resultados têm sido criticados já que é o 

pesquisador que restringe a comida e não do próprio animal, além do mais não se 

pode levar em conta os fatores culturais. 

 

Fatores Neurobiológicos 

 

Existe uma forte correlação (embora ainda uma causa não comprovada) 

entre o neurotransmissor serotonina e o humor, o sono, vômitos (vómitos), a 

sexualidade e o apetite. Um estudo recente da literatura científica sugere que a 

anorexia está relacionada com uma perturbação da serotonina, particularmente a 

níveis elevados em áreas do cérebro com o receptor 5HT1A (relacionado com a 

ansiedade, o humor e o controle dos impulsos). A fome é, hipoteticamente, uma 
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resposta a esses efeitos já que diminui o metabolismo do triptofano e dos hormônios 

esteroides, o que pode reduzir os níveis de serotonina e desencadear ansiedade. 

 

Uma dificuldade nesses estudos é que às vezes é difícil separar causa e 

efeito, pois esses distúrbios da neuroquímica cerebral podem ser o resultado da 

fome como traços permanentes que podem predispor uma pessoa a desenvolver 

anorexia. Não há nenhuma evidência, no entanto, de que as características de 

personalidade (tais como a ansiedade e perfeccionismo) e distúrbios da serotonina 

permaneçam após os pacientes se recuperarem da anorexia, o que sugere que 

estes distúrbios são fatores de risco provavelmente casuais. 

 

Estudos recentes também sugerem que a anorexia pode estar 

relacionada com a resposta autoimune a peptídeos melanotropinérgicos que 

influenciam o apetite e as respostas ao estresse. 

 

Fatores Psicológicos 

 

Há estudos significativos sobre os fatores psicológicos que influenciam a 

anorexia nervosa. O comportamento anoréxico se origina ao se ter a sensação de 

estar gorda e pouco atraente, e se mantem por várias tendências cognitivas que 

alteram a auto avaliação do indivíduo e os seus pensamentos sobre o corpo, a 

comida e os alimentos. 

 

Uma das descobertas mais conhecidas é que as pessoas com anorexia 

tendem a superestimar o tamanho ou a gordura de seus próprios corpos. Um estudo 

recente nesta área sugere que não se trata de um problema de percepção, mas de 

como a pessoa afetada avalia as informações. Assim, as pessoas com anorexia 

nervosa parecem carecer de autoestima, porque a maioria das pessoas se sente 

mais atraentes no que diz respeito à apreciação que os outros têm delas. Em 

contraste, as pessoas com anorexia nervosa julgam com mais precisão a sua 

atratividade em relação ao não afetado, o que significa que, potencialmente, não têm 

essa autoestima. 
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As pessoas com anorexia têm traços de personalidade que podem 

predispô-los a desenvolver distúrbios alimentares. Vários estudos apontam como 

fatores característicos altos níveis de obsessão (pensamentos intrusivos sobre 

comida e peso), restrição (eles são capazes de lutar contra a tentação) e níveis 

clínicos de perfeccionismo (a busca patológica de alto desempenho pessoal e 

necessidade de controle). 

 

Frequentemente, outros problemas psicológicos e doenças mentais 

coexistem ao lado de anorexia nervosa. A depressão clínica, transtorno obsessivo 

compulsivo, abuso de drogas e um ou mais transtornos de personalidade são 

doenças mais propensas a acompanhar a anorexia. Altos níveis de ansiedade e 

depressão são muito prováveis. 

 

A pesquisa sobre a neuropsicológica da anorexia indica que muitos dos 

resultados são inconsistentes e é difícil diferenciar os efeitos da fome no cérebro de 

qualquer característica de longa duração. No entanto, um achado consistente é que 

as pessoas com anorexia têm pouca flexibilidade cognitiva (capacidade de mudar os 

padrões anteriores de pensamento, particularmente aqueles relacionados ao papel 

dos lobos frontais e sistema executivo). 

 

Outros estudos sugerem que há alguns traços de atenção e de memória 

que poderia manter a anorexia. Os traços de atenção parecem concentrar-se sobre 

os conceitos relacionados ao corpo e à silhueta, e alguns estudos limitados indicam 

que os anoréxicos lembram melhor as matérias relacionadas do que as não 

relacionadas. 

 

Embora existam muitas pesquisas sobre os fatores psicológicos, há 

poucas teorias que tentam explicar a doença como um todo. Fairburn e outros têm 

desenvolvido um modelo de "transdiagnóstico" no qual pretendem explicar como a 

anorexia é mantida, bem como desordens relacionadas, tais como a bulimia nervosa 

e distúrbios alimentares não identificados. Seu modelo é desenvolvido com base em 

terapias psicológicas, principalmente a cognitivo-comportamental, e sugere áreas 

onde a terapia médica poderia fornecer tratamento psicológico. Seu modelo é 

baseado na ideia de que todos os transtornos alimentares (exceto a obesidade) 
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compartilham alguns traços comuns de psicopatologia que ajudariam a manter o 

comportamento desordenado; como por exemplo, perfeccionismo clínico, baixa 

autoestima crônica, intolerância a mudanças no humor (incapacidade de se proteger 

adequadamente de determinados estados emocionais) e dificuldades interpessoais. 

 

Fatores Sociais e Ambientais 

 

Estudos socioculturais têm enfatizado o papel dos fatores culturais, tais 

como a promoção da magreza como figura ideal do sexo feminino nos países 

ocidentais industrializados, principalmente através da mídia. Um estudo 

epidemiológico recentemente feito em quase um milhão de habitantes na Suécia 

indica que o gênero, a etnia e o status socioeconômico têm grande influência sobre 

a possibilidade de desenvolver anorexia. Esse estudo descobriu que aqueles com 

parentes não europeus eram menos propensos a ser anoréxicos, enquanto que 

aqueles pertencentes a famílias ricos e caucasianos tinham mais risco. 

 

Um estudo clássico de Garner e Garfinkel demonstrou que pessoas com 

profissões onde havia particular pressão social para ser muito magras (como 

modelos ou dançarinos) eram muito mais propensas a desenvolver anorexia durante 

o curso de sua carreira. Outras pesquisas têm sugerido que os anoréxicos têm um 

contato muito maior com as fontes culturais que promovem a magreza. 

 

Apesar de anorexia nervosa ser geralmente associada às culturas 

ocidentais, a exposição global aos meios de comunicação tem causado um aumento 

dos casos em países não ocidentais. No entanto, vale ressaltar que outras culturas 

podem não apresentar a mesma fobia de gordura. 

 

Há um alto índice de abuso sexual na infância, entre as pessoas 

diagnosticadas com anorexia (até 50% dos pacientes internados com um menor 

predomínio entre as pessoas tratadas na comunidade). Embora se acredita que 

abuso sexual no passado não seja um fator de risco para a anorexia (embora seja 

para a doença mental em geral) as pessoas que sofreram tais abusos são mais 

propensas a sofrer alguns sintomas de anorexia mais grave e crônica. 
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Nos últimos anos, a Internet permitiu que os anoréxicos e bulímicos 

entrassem em contato e se comuniquem uns com os outros fora do ambiente de 

tratamento, com um menor risco de rejeição por parte da sociedade. Existem muitos 

sites sobre o assunto, alguns criados pelos que sofrem da doença e outros por 

profissionais que entendem do assunto. As maiorias dos sites apoiam o ponto de 

vista médico, que considera a anorexia como uma desordem que deve ser curada, 

mas alguns anoréxicos criam comunidades online conhecidas como "pró-ana" que 

rejeitam a visão dos médicos e afirmam que a anorexia é um modo de vida 

livremente escolhido. Nas comunidades "pró-ana", as anoréxicas se apoiam 

mutuamente em seu objetivo de perder peso, dando conselhos entre si sobre dietas, 

maneiras de enganar a família para que não notem vômitos, farmácias on-line onde 

conseguirem medicamentos diuréticos ou laxantes, etc. Esses sites têm sido um 

centro de interesse significativo para os meios de comunicação, recebendo fortes 

críticas e até mesmo sendo proibidos em vários países. 

 

 

2.6 PROGNÓSTICO DA ANOREXIA NERVOSA 

 

                  A anorexia nervosa tem uma das maiores taxas de mortalidade entre os 

transtornos psiquiátricos, com cerca de 10% dos óbitos devido a causas 

relacionadas. O índice de suicídio em pessoas com anorexia também é mais alto do 

que na população em geral e se imagina ser a principal causa de morte entre as 

pessoas que apresentam a doença. A anorexia é difícil de tratar, um estudo recente 

indica que menos da metade das pessoas em tratamento, alcançaram uma total 

recuperação, um terço melhora e 20% permanece cronicamente doente. 

 

2.7 INCIDÊNCIAS DA ANOREXIA NERVOSA, ONDE PREDOMINA E         
DEMOGRAFIA. 

 

A maioria das pesquisas sobre onde predomina e a incidência de 

anorexia têm sido realizadas em países ocidentais industrializados, por isso 
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geralmente os resultados não são aplicáveis a outras áreas. No entanto, estudos 

recentes sobre a epidemiologia da anorexia sugerem uma incidência anual de entre 

8 a 13 casos por cada cem mil pessoas, e uma média de 0,3% de predominância, 

utilizando critérios rigorosos de diagnóstico. Estes estudos também confirmam que a 

doença afeta uma grande proporção de mulheres adolescentes, com 40% dos casos 

detectados entre as idades de 15 a 19 anos. Em geral, cerca de 90% das pessoas 

com anorexia são mulheres. A maioria das pessoas com a doença não comparecem 

aos serviços de saúde mental. 

 

2.8 TRATAMENTOS DA ANOREXIA NERVOSA 

 

A primeira linha de tratamento para anorexia nervosa geralmente é focada 

em ganho de peso imediato, especialmente em casos graves, que requerem 

hospitalização. Em casos graves, isso pode ser feito mediante um tratamento 

hospitalar involuntário sob as leis de saúde mental em países em que tal legislação 

existe. No entanto, na maioria dos casos, as pessoas com anorexia são tratadas 

sem internação, recebendo o apoio de médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos e 

outros profissionais da área de saúde mental. 

Um estudo clínico recente sugere que a psicoterapia é uma forma eficaz 

de tratamento e pode levar à restauração do peso normal, o retorno do período 

menstrual, uma melhora psicológica e social. No entanto, este estudo destaca que 

há apenas um pequeno número de ensaios clínicos randomizados controlados para 

fundamentar tal recomendação, e nenhum tipo de psicoterapia específica parece 

mostrar uma vantagem total quando comparado a outros tipos. A terapia da família 

tem se mostrado eficaz como um tratamento para adolescentes com anorexia, este 

método foi desenvolvido no Maudsley Hospital em Londres (Inglaterra).  

É importante ressaltar que muitas pessoas que se recuperam do baixo 

peso sendo mais ou menos forçadas contra suas vontades por seus pais e parentes, 

muitas vezes abrigam um grande ódio contra eles por sentir que eles estão 

roubando o corpo ideal desejado que fora alcançado. Muitas vezes, quando amigos 
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ou parentes felicitam os que se recuperaram por sua aparência saudável, em sua 

mente automaticamente substituem "saudável" por "gordo".  

O tratamento com medicamentos, tais como os inibidores seletivos da 

receptação da serotonina ou outra medicação antidepressiva, em geral não 

demonstraram eficácia no tratamento da anorexia ou prevenção de sua ocorrência, 

embora ainda não haja pesquisa suficiente nesta área. No entanto, é comum o 

médico prescrever antidepressivos, muitas vezes com o objetivo de tratar a 

ansiedade e a depressão associadas com a anorexia. 

Há organizações não governamentais que oferecem apoio e 

aconselhamento às pessoas que têm anorexia ou aos parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

3. HISTÓRICO DA BULIMIA  

 

               A literatura sobre anorexia nervosa sugere que a bulimia, como sintoma, é 

conhecida há séculos, mas o reconhecimento da bulimia como síndrome é de 

origem recente, aparecendo por volta de 1940, relacionada à anorexia nervosa. 

O termo bulimia deriva de bou (grande quantidade de) ou boul (boi) e 

limos (fome), designando fome raivosa ou fome tão grande a ponto de levar alguém 

a comer um boi. Os primeiros relatos de comportamento bulímico datam de 1874.  

No início do século XX, sintomas bulímicos eram observados. Na década 

de 1940, alguns trabalhos pareciam tentar abrir caminho para o reconhecimento da 

presença de uma nova síndrome alimentar. Começam a aparecer na literatura 

relatos de pacientes que apresentavam um padrão alimentar peculiar, sob forma de 

ataques de comilança frequentemente acompanhados de vômitos, denominados de 

diversas formas: hiperorexia, disorexia, bilimarexia, síndrome do caos dietético, entre 

outros.  

Em 1963, Paul Abély, proferiu uma palestra sobre hiperorexias 

patológicas em mulheres. O autor relatou que, em um período de três anos, foram 

encontrados 15 casos de hipororexia, resultantes de um estudo de pacientes 

intoxicadas por supressor do apetite. Todas eram mulheres jovens, com não mais do 

que 35 anos, que desenvolveram algum tipo de adição à comida com inicio na 

puberdade e que se apresentavam paradoxalmente preocupadas com a aparência 

física. Foram discutidas as diferenças e similaridades com a anorexia nervosa, como 

o abuso de supressores do apetite, que levava essas mulheres a uma completa 

adição, e o fato de esses casos pertencerem a um grupo homogêneo de pacientes.  

Em 1979, Gerald Russell publicou o trabalho Bulimia nervosa: na aminous 

variant of anorexia nervosa, propondo uma nova síndrome com três critérios: o 

paciente sofre de um impulso irresistível de comer excessivamente, procura evitar os 

efeitos engordantes da comida induzindo vômitos e/ou abusando de purgativos e 

tem um medo mórbido de engordar.  
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Nesse trabalho ele descreve 30 pacientes que, assim como aquelas com 

anorexia nervosa, estavam determinadas a manter o peso abaixo de um limiar auto 

imposto; e metade delas tinha história de anorexia nervosa no passado.  

No entanto, as pacientes com bulimia nervosa tendiam a ter mais 

sobrepeso, ser mais ativas sexualmente, ter um ciclo menstrual regular e manter-se 

férteis. Russell expressou preocupação em relação ao prognóstico, que lhe parecia 

menos favorável que o da anorexia nervosa, por serem pacientes mais resistentes a 

tratamento, com complicações físicas mais sérias e com um risco de suicídio 

considerável. 

No ano seguinte (1980), o DSM-III introduziu a bulimia como um novo 

transtorno alimentar (não utilizou o termo bulimia nervosa, como sugerida por 

Russell), com critérios diagnósticos um pouco mais amplos, enfatizando os episódios 

de compulsão alimentar, e não os métodos inadequados para controle de peso. 

Nas classificações diagnósticas subsequentes, DSM-III-R, DSM-IV e 

DSM-IV-TR, os critérios diagnósticos aproximam-se dos sugeridos por Russell, com 

algumas modificações, e fica consignada a denominação bulimia nervosa. 

 

3.1 BULIMIA NERVOSA 

 

                 Caracteriza-se por episódios repetidos de compulsão alimentar seguidos 

de comportamentos compensatórios inadequados, tais como vômitos, uso indevido 

de laxantes, diuréticos e/ou outros medicamentos, jejuns e também pode associar 

exercícios excessivos. A pessoa sente uma fome excessiva, e em seguida, busca 

mecanismos para eliminar o alimento consumido. Neste transtorno há a compulsão 

alimentar que é a perda do controle sobre a ingestão dos alimentos, onde a pessoa 

a se ver diante de alimentos "devora" tudo. Normalmente ela come sozinha e 

escondida, não se importando com o sabor da comida ou sua combinação.  Após o 

episódio compulsivo, sente-se culpada e com certo mal estar físico em razão da 

quantidade excessiva de alimentos ingeridos, ocorrendo-lhe a ideia de induzir o 

vômito para não engordar. Este comportamento lhe traz satisfação e alívio 
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momentâneos e assim ela pensa em ter descoberto a forma ideal de manter o peso 

sem restringir os alimentos que consideram proibidos. (BRASIL ESCOLA, 21/11/15). 

 O comportamento compensatório e inadequado de recorrer à indução do 

vômito, se dá com a utilização dos dedos, colheres ou cabo da escova de dentes e 

para escondê-lo a pessoa bulímica, muitas vezes, toma o cuidado de praticar o 

vômito debaixo do chuveiro para lavar o local e dar tempo para sumir o cheiro, pois 

se preocupa em esconder este comportamento. A frequência desses episódios é 

variável podendo ocorrer várias vezes em um único dia ou em uma semana. 

Diferentemente do anoréxico, o bulímico não tem desejo de emagrecer mas, pelo 

menos, manter o peso. 

 O paciente nem sempre emagrece. Ainda que ele induza o vômito ou use 

laxantes e/ou diuréticos, entre 30% e 50% da alimentação são absorvidas pelo 

corpo. 

 O bulímico pode morrer devido aos métodos purgativos há pacientes que 

chegam a vomitar 15 ou 20 vezes por dia que estimulam a desidratação e perda de 

eletrólitos. 

 

3.2 DIAGNOSTICO DA BULIMIA NERVOSA 

 

               De acordo com o DSM IV as características essências da bulimia nervosa 

são episódios recorrentes de compulsão alimentar periódica, com sentimentos de 

perda de controle sobre o ato de alimentar-se, vômitos auto induzidos, uso de 

laxantes e diuréticos, dietas rígidas com a finalidade de perder peso, exercícios 

físicos excessivos e a preocupação excessiva com a forma e o ganho de peso 

corporal. Em geral, a compulsão periódica precede os vômitos em cerca de um ano.   

Os vômitos frequentemente são induzidos pela colocação do dedo na 

garganta, embora haja relatos de pacientes que induzem o vômito em hora e local 

que desejados.  Os vômitos geralmente reduzem a dor abdominal e a sensação de 

estar empanturrado, o que permite o paciente a continuar a alimentar-se sem a 
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preocupação excessiva de ganhar peso.  O processo depressivo que apresenta o 

paciente bulímico, geralmente é decorrente da angústia pós-comilança. Pacientes 

com bulimia nervosa tendem a concentrar sua atenção na busca de alimentos 

doces, ricos em calorias e geralmente com texturas lisas e macias, como massas, 

bolos, pudins entre outros e geralmente são ingeridos secretamente e, às vezes, não 

são mastigados de forma adequada.  Geralmente os pacientes com bulimia nervosa 

apresentam seu peso dentro do normal e dentro do esperado, embora, também se 

observa que em alguns pacientes bulímicos podem estar acima ou abaixo do peso. 

(BRASIL ESCOLA, 21/11/15). 

Os pacientes bulímicos preocupam-se coma imagem corporal e com a 

forma que as pessoas podem vê-los. Sexualmente falando, os bulímicos são mais 

ativos sexualmente ao contrário dos pacientes anoréxicos.   

Os pacientes com bulimia nervosa do tipo purgativo podem colocar sua 

saúde geral em risco decorrente de complicações médicas tais como: Hipocalemia 

(baixa concentração de potássio), Esofagia (refluxo) e fissuras gástricas provocadas 

por vômito e uso de laxantes e diuréticos.    

Os pacientes com bulimia nervosa do tipo não purgativo durante o 

episódio atual da bulimia, o indivíduo usa-se de outros comportamentos 

compensatórios inadequados, tais como jejuns ou exercícios excessivos, mas não 

se envolve regularmente na autoindução de vômitos ou no uso indevido de laxantes 

e diuréticos.  

A bulimia nervosa ocorre em pacientes com índices altos de transtornos do humor e 

com descontrole dos impulsos, sendo que também se encontram relatos em 

pacientes com transtornos relacionados a substâncias químicas e transtorno de 

personalidade, transtorno bipolar tipo I transtornos dissociativo e histórias de abuso 

sexual.   

Patologia e exames clínicos: Não existe um exame específico para 

diagnosticar a bulimia nervosa.  A bulimia nervosa geralmente pode resultar em 

anormalidades eletrolíticas e vários graus de inanição. Faz-se importante pesquisar 

através de exames laboratoriais os níveis eletrólitos e metabólicos.   
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Diagnostico diferencial: O diagnóstico diferencial não pode ser 

concluído se os comportamentos de compulsão periódica e purgação ocorrerem 

exclusivamente durante os episódios de anorexia nervosa.  O profissional da saúde 

também deverá estar seguro de que os pacientes com bulimia nervosa não possua 

uma doença neurológica, tal como: convulsões e epilepsia, tumores do sistema 

nervoso central, síndrome de kleine-Levin.  

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DA BULIMIA NERVOSA 

 

              Segundo a Associação Americana de Psiquiatria a pessoa com bulimia 

desenvolve as seguintes características: 

 Episódios recorrentes de ingestão de comida em excesso (consumo rápido de 

uma grande quantidade de comida em curto espaço de tempo); 

 Sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimentar durante os 

excessos alimentares; 

 Emprego regular da autoindução do vômito, uso indevido de laxantes, 

diuréticos, jejuns ou exercícios excessivos com o objetivo de evitar o aumento de 

peso; 

 Média mínima de dois episódios por semana por três vezes ao mês de exagero 

alimentar seguidos de comportamentos compensatórios inadequados; 

 Preocupação excessiva e persistente com o peso do corpo. 

 

    3.4 ETIOLOGIA 

 

                 A Bulimia se desenvolve a partir de alguns fatores, como os que são 

descritos abaixo: (BRASIL ESCOLA, 21/11/15). 

Fatores Biológicos: 
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Foram feitas entrevistas clínicas e testes de personalidade com 2.163 

gêmeos idênticos e fraternos. Dentre os gêmeos do sexo feminino foi percebido que 

a hereditariedade do binge-eating (comer compulsivamente) é muito alta. 

De acordo com um estudo retirado da Internet, quando uma das gêmeas 

monozigóticas, ou seja, idênticas, desenvolve Bulimia, a chance da outra também vir 

a desenvolver é de 23%, essa porcentagem é 8 vezes maior do que a da população 

em geral. 

Já para gêmeas dizigóticas, ou seja, fraternas, a possibilidade da outra vir 

a desenvolver é de 9%, sendo 3 vezes maior do que a taxa para a população em 

geral. 

Outras pesquisas apontaram que os níveis de endorfina plasmática estão 

aumentados em alguns pacientes com Bulimia Nervosa, que vomitam, levando a 

possibilidade de que os sentimentos de bem estar experimentados por alguns deles 

após o vômito, possam ser mediados por aumento nos níveis de endorfinas. 

Fatores Sociais: 

O contexto social em que o indivíduo está inserido influencia seu auto 

conceito, temos como exemplo a mídia, que veicula a imagem de que para ser 

bonita e feliz é necessário estar com um corpo magro, criando assim uma pressão 

para que as pessoas tentem se adequar a este padrão. 

Fatores Familiares: 

Em uma pesquisa retirada da Internet, foi constatado que os indivíduos 

que desenvolvem Bulimia pertencem a uma família que em geral dá extrema 

importância à aparência. Ao menos um dos pais é muito exigente e crítico com 

relação aos filhos, são aqueles pais que comparam seus filhos entre si, e o indivíduo 

que posteriormente vem a desenvolver Bulimia é, normalmente, o mais 

desvalorizado. (BRASIL ESCOLA, 21/11/15). 

Nessas famílias ocorre muita proteção por parte dos pais, pois estes não 

dão autonomia aos filhos, sendo na maior parte do tempo rígidos a mudanças, 
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apresentando dificuldades em aceitar o crescimento do indivíduo. Há ainda uma 

dificuldade na comunicação e expressão dos sentimentos, o que dificulta ainda mais 

a solução do problema. 

Fatores Psicológicos: 

Os indivíduos com tendência a desenvolver Bulimia, são autocríticos, 

perfeccionistas e sensíveis a críticas, o que os deixam vulneráveis às pressões 

sociais. Usualmente esses indivíduos tem baixa autoestima e têm algum quadro de 

ansiedade. 

Pacientes com Bulimia apresentam dificuldades em controlar seus 

impulsos, o que pode levar a dependência em substâncias, como por exemplo, o 

álcool, além de comer compulsivamente e induzir a purgação; sendo que as duas 

últimas são características marcantes desse transtorno alimentar. 

 

3.5 PROGNÓSTICOS DA BULIMIA NERVOSA 

 

               Pouco se sabe ainda sobre o curso da bulimia nervosa. A médio e longo 

prazo a bulimia nervosa tem um prognóstico melhor que a anorexia nervosa.  

Pacientes com bulimia nervosa, e capazes de se envolver com o tratamento de 

forma consistente têm relato uma melhora superior a 50% na compulsão 

periódica/purgativa e com duração superior a cinco anos, embora os pacientes 

bulímicos não estejam isentos da remissão de alguns sintomas durante esse período 

de melhora.  O prognóstico também está relacionado à severidade das sequelas que 

a purgação tem deixado, como por exemplo: desequilíbrios eletrolíticos, esofagites, 

amilasemia, aumento das glândulas salivares e cáries dentárias. 
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3.6 EPIDEMIOLOGIA  

 

A Bulimia é um transtorno difícil de ser detectado, pois a maioria dos 

pacientes não se considera doentes, ou ocultam seus sintomas por vergonha. 

Contudo, as estimativas de Bulimia Nervosa variam de 1 a 3% das mulheres 

adolescentes e no início da vida adulta, conforme está descrito no Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM IV). 

Em crianças a ocorrência é baixa, sendo que foram detectados apenas 70 

casos nos últimos cinco anos. 

Em homens a Bulimia é rara, sendo que varia de 4 a 13% da população 

total de pacientes que apresentaram o transtorno. A idade média de aparecimento 

em homens é de 21 a 24 anos de idade. 

A maior incidência é em mulheres (mais de 90%) das classes média e 

alta, sendo mais frequente na raça branca. Pessoas com profissão ou atividades que 

valorizam a forma física – por exemplo, modelos, bailarinas e atletas – são mais 

suscetíveis. A Bulimia parece ser bem mais prevalente em sociedades 

industrializadas, onde há abundância de alimentos e onde a beleza está associada à 

magreza (Estados Unidos da América, Canadá, Europa, etc.). 

Em uma pesquisa realizada nos E.U.A. com 2000 mulheres (estudantes 

do colegial) em 1986, foi percebido que um número próximo de 5% dessa população 

já teve algum transtorno alimentar e aproximadamente 4% dessa população 

admitiram ter sintomas de Bulimia. (BRASIL ESCOLA, 21/11/15). 

 

          3.7 TRATAMENTO  

 

                 O tratamento para bulimia inclui principalmente autoanálise pessoal 

orientada por um psicoterapeuta, terapias de grupo e reeducação alimentar com a 

colaboração de um nutricionista. Além disso, pode ser necessária à ingestão de 

remédio antidepressiva ou para evitar os vômitos prescritos pelo psiquiatra e em 
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casos graves pode ser necessário o internamento hospitalar. O tratamento para 

bulimia é lento e pode demorar semanas para começar a mostrar algum resultado, 

mas consegue fazer com que o paciente estabeleça uma relação mais saudável com 

os alimentos e a longo prazo é possível atingir a cura da doença. 

O tratamento nutricional para bulimia tem como principal objetivo ajudar o 

paciente a fazer escolhas alimentares corretas para manter o seu corpo saudável 

evitando doenças e não tem como objetivo engordar o paciente. 

Durante o tratamento nutricional é elaborado um plano alimentar que 

fornece todos os nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo 

respeitando os gostos e estilos de vida do paciente. Nas consultas são também 

esclarecidas todas as dúvidas do bulímico. 

A bulimia é perigosa para saúde, pois quando se vomita após a ingestão 

dos alimentos, os nutrientes não chegam à corrente sanguínea e o indivíduo pode 

ficar desnutrido e, por isso, mais propenso às doenças. Ficar doente sofrendo de 

bulimia é ainda mais grave, pois o organismo não tem como se defender e, neste 

caso, até mesmo uma simples gripe pode complicar para uma doença mais grave. 
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4. ANOREXIA E BULIMIA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

                 Estima-se que no Brasil bulimia e anorexia afetam 100.000 adolescentes 

dos quais 90% são do sexo feminino. Dentre as doenças psiquiátricas são as que 

causam mais mortes, considerada assim um problema crescente no Brasil e no 

mundo.  

O aumento dessa incidência coincide com a ênfase na magreza feminina 

como uma expressão de atração sexual. Atualmente a sociedade valoriza a 

atratividade e a magreza em particular, fazendo da obesidade uma condição 

altamente desvalorizada e rejeitada. 

A associação da beleza, sucesso e felicidade com um corpo magro têm 

levado as pessoas à prática de dietas abusivas e de outras formas não saudáveis de 

regular o peso. 

Ainda em estudos Morgan; Vechiatti e Negrão (2002), relatam a incerteza 

do papel do ambiente como fator desencadeante, ou se pessoas predispostas a tal 

doença procuram profissões que exige um corpo mais magro. 

Os padrões de beleza hoje, juntamente com os meios de comunicação 

têm uma forte manipulação sobre as mulheres, uma vez que magreza é considerada 

ideal. O que se torna uma impossibilidade biológica para a maioria delas, causando 

insatisfação do próprio corpo. Algumas pesquisas elucidam que a puberdade 

precoce é um alto fator de risco para os Transtornos Alimentares. 

O aumento da gordura corporal em meninas adolescentes causa uma 

turbulência mental e pode reforçar as preocupações com o peso, aumentando a 

pressão social para emagrecer. 

                                          “A Anorexia Nervosa é uma doença que se torna evidente no aspecto 

físico. As pacientes portadoras de tal patologia sempre “diagnosticam” a 

doença em outra adolescente próxima, justamente porque o aspecto físico 

chama a atenção de quem conhece o problema”. (HERSCOVICI; BAY, 

1997). 
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A Anorexia Nervosa é um distúrbio de a conduta alimentar, uma síndrome 

psicossomática considerada grave e de prognóstico ruim, caracterizada pelo medo 

de engordar, levando a redução voluntária de a ingestão alimentar com perda 

progressiva de peso. 

                                         “A avaliação nutricional em transtornos do comportamento alimentar deve 

focalizar não só os problemas alimentares, mas a intensidade do apetite, 

presença e duração dos episódios de restrição e/ou compulsão alimentar 

periódica, assim como as situações sociais que acompanham tais 

comportamentos”. (JEOR, 1995). 

                                        

  “No dizer de Fontenelle, transtornos de humor como depressão são quase 

que universal em pacientes com Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa. Eles 

são atormentados por ruminações incessantes e intrusivas sobre comida e 

forma corporal, além de diversos comportamentos ritualizados como 

restrição da ingestão alimentar, contagem de calorias e excesso de 

exercícios físicos”. (CORDÁS e SASSI (2002), 

 

“Segundo Schebendach; Reichert-Anderson, apud Mahan; Escott-Stump 

(2002), a anorexia se dá como forma peculiar de doença que afeta 

principalmente mulheres adolescentes e adultas jovens entre 16 a 24 anos, 

sendo caracterizado por emagrecimento extremo, cuja falta de apetite é 

decorrente de um estado mental mórbido e não a qualquer disfunção 

gástrica”. 

 

                 Essas pessoas não apresentam perda real do apetite até estágios mais 

avançados da doença, mas sim uma recusa alimentar deliberada, com intuito de 

emagrecer ou medo de engordar. Percebe-se nos pacientes excessos de atividades, 

perfeccionismo, constante vigilância, desinteresses por relacionamentos comuns, 

autossuficiência e preferência por cuidar dos outros ao invés de serem cuidadas. 

De acordo com a American Psychiatry Association-APA (1993), tal doença 

tem como característica diminuição de apetite, amenorréia, impotência, aversão à 

comida, obstipação, emagrecimento extremo e hiperatividade. 
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O paciente acredita que o alimento é lesivo e deve ser evitado, este 

apresenta inseguranças pessoais e busca por aprovação, e ressalta a contribuição 

familiar para manutenção dos sintomas. 

A psicopatologia central da anorexia compreende uma constelação 

específica de deficiências do ego e da personalidade, consistindo em três áreas do 

funcionamento: transtorno da imagem corporal, transtorno da percepção ou 

interpretação de estímulos corporais (como reconhecimento da fome), e uma 

sensação paralisante de ineficiência que invade todo o pensamento e atividades do 

paciente. 

Pacientes com Anorexia Nervosa possuem uma aparência típica e 

característica. Seu corpo caquético pré-pubescente, frequentemente faz com que 

eles pareçam mais jovens do que são. As características físicas comuns incluem 

lanugem, cabelos sem brilho e quebradiços, cianose de extremidades e pele seca 

que pode apresentar-se amarelada devido à hipercarotenemia.  
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5. PERGUNTAS FREQUENTES  

 

 O que leva uma pessoa a tornar-se bulímica ou anoréxica? 

Às vezes pode ser difícil identificar com precisão o que leva uma pessoa a 

tornar-se bulímica ou anoréxica. Não só nesse caso, mas na grande maioria dos 

transtornos comportamentais, vamos encontrar essa dificuldade. O que sabemos, é 

que normalmente encontraremos a presença de três elementos básicos: Os fatores 

predisponentes (que vão identificar a possibilidade de desencadear esse ou aquele 

transtorno, normalmente ligados a predisposição genética), os fatores 

desencadeantes (identificados na presença de um trauma ou um evento marcante 

que claramente definiu o início da doença) e os fatores psicológicos (no caso da 

bulimia e anorexia, normalmente ligados à preocupações exageradas em relação a 

forma física, incrementados pelas exigências da mídia que cultua formas magras e a 

uma baixa autoestima desses indivíduos). (ADMIN, 23/11/15). 

 

 Toda pessoa que tem bulimia ou anorexia é magra? 

No caso da anorexia sim, já que essa tem seus critérios diagnósticos 

baseados em alguns fatores que incluem a perda ponderal importante como 

exigência para se firmar o mesmo. Em relação à bulimia nem sempre isso ocorre. 

Nesse caso, o que temos é um processo compulsivo de tentar expurgar (através de 

vômitos provocados, uso de laxantes ou exercícios exagerados) um possível 

excesso alimentar. 

No entanto, nem sempre tal fato é acompanhado de uma perda ponderal 

importante, mas sempre estará ligado à vontade de perder peso ou de não aumentar 

o peso existente. Concluindo: Até mesmo alguém que esteja acima do peso, mas 

que, por várias vezes por semana, provoca vômitos no intuito de se livrar da 

alimentação ingerida, é considerada bulímica. 
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 A bulimia pode levar a um quadro de anorexia? 

De fato uma pessoa bulímica pode tornar-se anoréxica. Quando um 

bulímico passa a ter uma progressiva preocupação com a imagem corporal, pode 

desenvolver dietas restritivas radicais e, consequentemente, alterações físicas que 

vão caracterizá-lo como anoréxicas.  

 

 Existe anorexia com bulimia? 

Sim, pode existir. Encontramos quadros clássicos de anorexia, com 

baixíssima ingestão alimentar, e que, apesar disso, realizam atos expurgatórios toda 

vez que entendem que "passaram" do limite desejável. 

 

 Porque as pessoas demoram tanto tempo para procurar tratamento? 

Por vários fatores: Desinformação, vergonha, preconceito; mas 

principalmente por não se sentirem realmente doentes. Muitos consideram seus atos 

expurgatórios, vômitos provocados etc., como um método válido de manutenção de 

seu peso, nos casos dos bulímicos. Na anorexia encontramos por parte destes, a 

crença de que ainda estão acima do peso desejável, e por isso acabam rejeitando 

qualquer forma de tratamento que os façam ganhar mais algum peso.  

 

 É possível identificar uma tendência à anorexia antes que ela esteja 

instalada? 

Costuma-se dizer que nada começa de repente. Normalmente podemos 

identificar uma preocupação exagerada com a forma física, estando este como 

principal objeto de suas vidas e de seus anseios. É também comum observarmos, 

antes do quadro instalado, uma sucessão de dietas e práticas descontroladas na 

tentativa de se perder peso. Além disso, podemos notar um culto a artistas, famoso 

e até mesmo amigos que possuam formas esquálidas. (ADMIN, 23/11/15). 
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 Um jovem que tenha uma vida saudável pode em um determinado momento 

desenvolver uma bulimia ou anorexia? 

Sim. Algumas dietas exageradas, o desejo de se tornar cada vez mais 

magro, o medo da rejeição social, podem aos poucos ir desenvolvendo nestes um 

desejo de emagrecimento, que pode num determinado ponto sair do controle e 

desenvolver um transtorno alimentar. Existem casos de atores que desenvolveram o 

transtorno após atuarem em papéis em que lhes foram exigidos uma perda ponderal 

importante em um curto espaço de tempo. 

 

 Existem exames que possam ajudar a detectar se realmente estamos diante 

de uma anorexia ou de uma bulimia? 

Mais uma vez vale o velho ditado médico que diz: A clínica é soberana. O 

aspecto comportamental e a avaliação física e nutricional são de fundamental 

importância. No entanto, alguns exames são de grande relevância, incluindo 

hemograma, dosagem hormonal, além de outros que podem identificar um déficit 

nutricional ocasionado pela abstinência alimentar. Outro exame que pode ser 

importante é a cintilografia de perfusão cerebral, que analisa áreas do cérebro que 

podem estar afetadas, dando um perfil do seu comprometimento, bem como da 

existência de alterações paralelas. 

 

 Podemos dizer que todo indivíduo que está bem abaixo do peso ideal é 

anoréxico? 

De forma alguma. Temos que entender que a anorexia compreende uma 

alteração comportamental em que estará presente um desejo consciente de realizar 

uma restrição alimentar radical, baseada na distorção da imagem corporal, ou seja: 

Por mais que a pessoa esteja magra, ela não se vê como tal. Além disso, é de 

fundamental importância que se estabeleça uma avaliação que exclua outras 

doenças. (ADMIN, 23/11/15). 
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 Bebês e crianças podem ter anorexia nervosa? 

Embora a faixa etária de incidência da anorexia seja cada vez mais jovem 

(com meninas de 9 ou 10 anos apresentando o transtorno), não existe anorexia 

nervosa em lactentes, e nem em crianças pequenas. Já que a anorexia é 

caracterizada por uma perda voluntária de peso. Por isso a frequente queixa das 

mães de que seus filhos “não comem”, não pode ser associada à anorexia nervosa. 

O termo anorexia significa falta de apetite em grego, mas não é este o 

caso da anorexia nervosa, onde os pacientes têm fome, mas negam esta fome em 

função do medo de engordar e desejo de perder peso. 

A maioria dos casos de recusa alimentar em crianças se trata de um 

transtorno da alimentação (do comer seletivo, comer restritivo ou fobia alimentar) 

caracterizado por recusa alimentar, pouco apetite, desinteresse pelo alimento, 

desprazer, medo de engolir e engasgar, etc. 

Uma avaliação pediátrica ou de especialistas em alimentação infantil (ou 

em transtornos da alimentação de crianças) abrangerá as repercussões deste 

comportamento sobre o estado nutricional, o crescimento e desenvolvimento da 

criança. 

 

 A mídia é responsável pelos transtornos alimentares? 

Não podemos afirmar que a mídia seja responsável pelos transtornos 

alimentares, como anorexia e bulimia porque eles existem há muitos séculos – só 

não eram tão bem compreendidos. Mas no passado eram quadros menos 

frequentes e o que estamos observando nos últimos 30 ou 40 anos é um aumento 

cada vez maior dos casos. Os padrões de beleza impostos pela mídia, e o conceito 

atual de moda e “boa forma” exige que as pessoas sejam excessivamente magras, 

este padrão influencia um número maior de pessoas a adotar comportamentos de 

risco, como dietas restritivas e desequilibradas, métodos compensatórios, atividade 

física excessiva e relação inadequada com alimento e o corpo – e estes 

comportamentos aumentam a chance de se desenvolver um transtorno alimentar 
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(para aqueles que têm predisposição). Muitas pessoas, especialmente mulheres, se 

submetem à dietas restritivas e inadequadas, e usam medicações desnecessárias 

incentivadas pela mídia na busca do “corpo perfeito”.  (ADMIN, 23/11/15). 

As mensagens que recebemos sobre alimento e corpo são ao mesmo 

tempo muito contraditórios, pois o acesso aos alimentos é cada vez maior, o 

tamanho das porções está aumentando, assim como o estímulo para consumir mais, 

e, ao mesmo tempo, devemos nos manter magros! 

 

 Por que a prevalência de transtornos alimentares é maior em mulheres do 

que em homens? 

Este fator ainda não é adequadamente compreendido. Diferentes 

estatísticas internacionais (não existem até o momento dados nacionais) têm 

demonstrado que apenas 5 a 15% dos doentes com transtornos alimentares são 

homens. Mas se sabe é que as mulheres apresentam mais quadros psiquiátricos do 

que homens; depressão e ansiedade são mais frequentes em mulheres, 

provavelmente relacionados com questões hormonais. Além disso, as mulheres são 

muito mais pressionadas pela sociedade a terem um corpo magro. E os homens têm 

maior facilidade para perder peso quando começam uma “dieta” enquanto as 

mulheres têm mais dificuldade (por razões hormonais, diferença nos 

neurotransmissores etc.), por isso as mulheres se engajam em dietas mais 

rigorosas, e depois destas tem mais predisposição a perder o controle com os 

alimentos. 
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6. PIORES CASOS 

 Considerada o pior caso de Anorexia já registrado, a jovem Kate Chilver, de 31 

anos, que pesava pouco mais de 29 kg. Faleceu por que seu estômago e 

intestinos “morreram” por falta de fornecimento de sangue. Após lutar 16 anos 

contra um dos piores distúrbios alimentares que os médicos já constataram. Há 

quase duas décadas, Chilver já estava perigosamente abaixo do peso. Um IMC 

saudável (índice de massa corporal) é entre 20 e 25, mas o dela permaneceu 

menos de 12. Em um estágio grave seu IMC caiu para apenas 9. 

Figura 1 – Kate Chilver  

 

   

 Apesar de atingir muito mais as mulheres, a anorexia também é uma condição 

que acomete os homens, os quais formam apenas cerca de 10% daqueles que 

sofrem da doença, segundo a OMS. Jeremy Gillitzer foi um deles. Ele era um 

modelo masculino com aparência forte e de músculos bem delineados. Não 

satisfeito com a sua imagem perfeita, Jeremy passou a buscar incessantemente a 

perda de peso até ficar irreconhecível, perdendo a sua vitalidade saudável de 

antes. Ele lutou contra a anorexia e bulimia durante a maior parte de sua vida 

adulta. Por meio de um regime de fome, vômitos provocados e exercícios 

incansáveis, ele levou o seu físico ao limite. Quando ele morreu, em 2010, com 38 

anos, pesava apenas impressionantes 29 quilos. 
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Figura 2 - Jeremy Gillitzer 

 

 

 Internada no dia 25 de outubro com insuficiência renal, Ana Carolina Reston 

estava tão debilitada por causa de uma anorexia nervosa que sua pressão arterial 

despencou, ela passou a ter dificuldade de respirar e seu quadro geral evoluiu 

para uma infecção generalizada. Carol morreu ontem aos 21 anos, com cerca de 

40 quilos --em 1,74 m de altura. Quando fez o book, seu quadril media 85 cm, 

mas isso foi na época em que ainda era "gordinha". 

Figura 3 - Ana Carolina Reston 
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 Elas são médicas treinadas, cujos pais são escritores eminentes - ainda há 20 

anos, essas gêmeas idênticas têm competido um com a outra da maneira mais 

inquietante que se possa imaginar, competiam pra quem conseguiria não ganhar 

peso. Mesmo agora, com corpos e vozes infantis sobrenaturalmente, as mulheres 

jovens admitem que lutam para dar sentido ao que aconteceu em suas vidas. 

Para o desespero de seus pais - Christy 58 anos de idade e sua esposa Clara, 56 

- as gêmeos passaram a maior parte de sua vida adolescente e adulta dentro e 

fora de clínicas de recuperação diferentes. Hoje, as gêmeas serão novamente 

hospitalizadas por vários meses - só que desta vez, elas dizem, que elas estão 

determinadas a vencer a doença. 

Figura 4 – Gêmeas 

 

 

 Ela desenvolveu anorexia na adolescência e hoje, aos 39 anos de idade, ainda 

luta para superar a doença. A aparência de Valeria assusta. Com 1,73 de altura, 

ela pesa pouco mais de 25 quilos. Suas coxas são extremamente finas, seus 

ossos aparentes pelo corpo todo e seu rosto é abatido. 
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Figura 5 - Valeria 
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7. FAMOSOS QUE SOFRERAM COM DISTÚRBIOS ALIMENTARES 
 

 Demi Lovato já abriu seu coração várias vezes para falar de seus distúrbios 

alimentares e atualmente ajuda jovens no mundo inteiro a lutarem contra esse 

problema. Em 2010 precisou se internar para tratar da bulimia.   

Figura 6 – Demi Lovato 

 

 

 Ke$ha internou-se em uma clinica de reabilitação em janeiro de 2014 para tratar 

da bulimia. A mãe da cantora confessou que a mesma desenvolveu a doença por 

incentivo de seu produtor.   

Figura 7 – Ke$ha 
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 Lady Gaga revelou aos seus fãs em 2012 que sempre lutou contra problemas 

alimentares. Sofreu com bulimia e anorexia desde seus 15 anos.  

Figura 8 – Lady Gaga 

           

 

 Matt Damon, um dos poucos homens a revelar que sofreu com a anorexia, perdeu 

quase 20 quilos, para representar um soldado viciado em heroína, no filme 

Coragem Sob Fogo. Após as filmagens, precisou se submeter a um sério 

tratamento. 

Figura 9 – Matt Damon 
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 Debora Nascimento sofreu com a anorexia e logo após com a depressão que a 

fez chegar aos 84 quilos. Devido a isso chegou aos dois extremos de quem 

precisa lidar com o próprio corpo e saúde mental. A atriz chegou a ter problemas 

hormonais por conta das doenças. 

Figura 10 – Débora Nascimento 
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8. HISTÓRIAS INSPIRADORAS DE PESSOAS QUE VENCERAM O 

DISTÚRBIO ALIMENTAR 

 

 Hayley Wilde foi avisada que tinha apenas 10 dias de vida após lutar oitos anos 

contra a anorexia. Após inúmeras internações, com o incentivo de sua mãe, 

voltou a  ter uma vida saudável. Hoje, Hayley é mãe de um menino que, graças a 

sua nova dieta, nasceu saudável. 

Figura 11 - Hayley Wilde 

 

 

 Emma O’Neil aos 18 anos foi diagnosticada pelos médicos como tendo o pior 

caso de anorexia médico já visto nos EUA. Mas, depois que ela quase foi 

atropelada porque estava muito fraca para atravessar a rua, ela começou a volta 

longa jornada para a saúde integral. 

Figura 12 - Emma O’Neil 
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 Rachael Johnston lutou quatro anos contra a anorexia e chegou a pesar cerca de 

29 kg. Ela desenvolveu a doença após idolatrar os corpos ‘perfeitos’ das 

celebridades e modelos. Agora com o peso ideal, ela lidera um projeto junto com 

sua mãe contra a anorexia. 

Figura 13 – Rachael Johnston 

 

 

 Lauren Bailey chegou a pesar aproximadamente 22 kg como resultado de sua 

anorexia. Ela caminhava doze horas por dia para manter a ‘boa forma’. Após 

passar um tempo considerável no hospital, finalmente decidiu fazer uma 

mudança. Agora Lauren é o retrato de uma boa saúde e espera que sua história 

possa ajudar outras pessoas com anorexia. 

Figura 14 - Lauren Bailey 
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 O estresse no período escolar contribuiu para a anorexia de Matthew Both. O 

jovem emagreceu tanto que teve que ser levado a pressas para um hospital: seu 

coração havia parado de bater. Depois da experiência de quase morte, ele se 

concentrou na recuperação. Começou a comer saudável e a levantar pesos para 

ganhar massa muscular. Agora Matthew é um jovem saudável, forte e com muita 

autoconfiança. 

Figura 15 - Matthew Both 

                        

 

 Harriet Smith lutou contra um transtorno alimentar durante anos. Chegou a pesar 

aproximadamente 31 kg. Quando os médicos alertaram-na que tinha apenas 

poucos dias de vida, resolveu fazer um esforço para mudar de vida. Agora, ela 

pesa cerca de 55 kg e tornou-se corredora. 

Figura 16 - Harriet Smith 
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9. CURIOSIDADES 

 

 Anorexia e bulimia são as doenças psiquiátricas que mais matam em 

Portugal. 

 A Bulimia pode ser uma patologia independentemente ou fazer parte da 

evolução da anorexia. 

 Na França foi proibida a fabricação de manequins extremamente magros.  

 A grande maioria dos pacientes com bulimia estão ligados á dança, á moda e 

ao atletismo. 

 A maioria das meninas que sofrem de bulimia e anorexia querem se tornar 

grandes modelos 

 Anorexia é um distúrbio com elevadíssima taxa de mortalidade em torno dos 

20%, sendo este maior que os índices de óbitos por câncer de mama. 

 Tramita pelo Senado Federal um projeto de lei do Senador Gerson Camata 

(PMDB-ES), que proíbe o desfile e propaganda em anúncios de modelos muito 

magras, onde terá como base o índice de massa corporal (IMC) ideal a 18 kg. 

(BRAINLY, 23/11/15). 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

                 A anorexia e a bulimia são doenças crônicas, de difícil controle. Em geral, 

os pacientes bulímicos ou anoréxicos, muito antes da doença estabelecida, já 

apresentam alguma alteração do comportamento: hábito de fazer dieta mesmo 

quando o peso é proporcional a estatura, crítica constante a alguma parte do corpo e 

insatisfação mesmo ao perderem peso, com diminuição gradativa de suas atividades 

sociais. 

Inúmeros fatores desencadeiam ambas as doenças. Por serem doenças 

psicológicas é necessário o acompanhamento em longo prazo e as recaídas podem 

ser frequentes. 

Por isso, o diagnóstico e o tratamento precoce podem fazer toda a 

diferença entre o fracasso e o sucesso terapêutico. 
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