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TRANSTORNOSAlimentares
Os transtornos alimentares são considerados desordens psiquiátricas que
se caracterizam por importantes alterações do comportamento alimentar e
na percepção da autoimagem corporal. São quadros de etiologia multifatorial em que
se somam fatores genéticos, familiares, psicológicos e socioculturais. A incidência maior é 
entre as mulheres, embora nos últimos anos a proporção de homens com transtornos 

Segundo o DSM-5 (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição), os 
transtornos alimentares se classificam como: anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno 
de compulsão alimentar e outros transtornos alimentares especificados. A seguir traremos 
uma breve explicação sobre os três principais transtornos alimentares. 

ANOREXIA NERVOSA
Caracteriza-se pela recusa do indivíduo em comer ocasionada pelo medo extremo de ganhar 
peso, acompanhado de uma distorção na percepção da forma e do tamanho do próprio corpo. 
Sabe-se que a imagem corporal é uma representação mental que o indivíduo tem do seu corpo, e 
em pessoas com anorexia nervosa tal representação tem pouco a ver com a sua imagem real. O 
comportamento que se observa na anorexia nervosa é uma progressiva restrição alimentar, em 
que o indivíduo elimina alimentos considerados calóricos, de forma que a sua vida passa a girar 
em torno da evitação em comer. 

BULIMIA NERVOSA
Caracteriza-se por episódios de comer compulsivo em que o indivíduo sente que perde o controle 
sobre a ingesta e a quantidade de alimentos, seguidos do uso de métodos compensatórios e 
inadequados (como a purgação, o uso de laxantes e diuréticos ou mesmo exercitar-se em excesso) 
para evitar o ganho de peso. 

COMPULSÃO ALIMENTAR
Observa-se a perda de controle sobre a ingestão de alimentos, em episódios seguidos de 
sentimento de culpa e vergonha. Porém, diferente da bulimia, o indivíduo não faz uso de 
estratégias compensatórias restritivas ou purgativas. A Terapia Cognitiva-Comportamental é 
comprovadamente eficaz no tratamento dos transtornos alimentares, com destaque para as 
técnicas de reestruturação cognitiva, na qual se trabalha sobre os pensamentos disfuncionais 
relacionados ao peso e a alimentação. Um outro aspecto fundamental do tratamento é a 
abordagem do distúrbio da imagem corporal, por meio de técnicas com o objetivo de reduzir a 
ansiedade em relação à aparência. A exposição gradual do paciente a situações que que ele evita 
por um excesso de autocrítica é complementar à modificação dos seus referenciais de um padrão 
ideal e distorcido em relação ao corpo. A aquisição de padrões mais realistas e saudáveis de 
autoavaliação reforça e desenvolve a autoestima do paciente, que começa a perceber o seu valor 
pessoal em outros atributos além da aparência. 
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