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RESUMO 

Na atualidade os hábitos e costumes alimentares mudaram significativamente, o que passou a 
impactar negativamente na saúde dos indivíduos de várias idades, tanto homens como mulheres. 
O uso da internet e das mídias sociais aumentou de forma expressiva nos últimos anos em toda 
população, exercendo assim importante influência na vida social e pessoal, trazendo mudanças 
também comportamentais, gerando distorção da imagem corporal pela crença em um ideal de 
beleza ou padrão estético, do corpo magro, esguio e sarado, levando a práticas alimentares 
estéticas não saudáveis ou impróprias. Diante disso, esse estudo tem por objetivo compreender 
a relação entre a autoimagem e o risco de transtornos alimentares.Desse modo, valeu-se de 
pesquisa exploratória de natureza básica, e abordagem qualitativa. Como técnica para coleta de 
dados, o estudo utilizou a pesquisa bibliográfica. A busca de levantamentos científicos foi 
realizada nas bases de dados eletrônicas, Pubmed ,PePSIC e Google Acadêmico, nos meses 
de abril e setembro de 2021. O estudo proporcionou contemplar uma série de fatores que podem 
levar ao desenvolvimento dos transtornos alimentares e como a interelação com a imagem está 
associada a esses distúrbios. Por fim, enfatiza-se á importância do nutricionista no tratamento 
dos TA’s, dando ênfase a terapia nutricional no qual é dividida em duas fases: a fase 
educacional(Educação alimentar e nutricional) e fase experimental(Terapia cognitivo-
comportamental). 

Palavras- Chave: Autoimagem. Risco. Transtornos Alimentares. 

1 INTRODUÇÃO 

A excessiva preocupação em manter a aparência física sempre bela, está 

tomando conta cada vez mais da sociedade contemporânea, e a indústria da 

beleza participa ativamente deste processo através de vários modelos midiáticos 

como televisão, revistas, jornais, outdoor e redes sociais, para divulgar marcas, 

produtos e serviços, contribuindo e participando ativamente no processo da 

relação da autoimagem com os transtornos alimentares.  Ávidos pelo capital, que 

atribuem a imagem de padrões muitas vezes inatingíveis(TORRES, 2016). 

Desta forma, Oliveira et.al (2019) destacam que mesmo com todas as 

informações que se tem acesso, existem muitas dificuldades em se perceber que 

os transtornos alimentares são distúrbios psicológicos que afetam a percepção 



2 
 

da autoimagem. 

Desse modo, é possível dizer que é relativamente recente a influência das 

redes sociais nos hábitos de vida dos indivíduos. Assim, é possível perceber, 

com clareza os seus efeitos nas diferentes populções especialmente no público 

feminino. Trata-se de um fenômeno que parece reforçar questões relacionadas 

aos padrões de beleza atuais, bem como seus impactos sobre a imagem 

corporal(LIRA et.al, 2017). 

Contudo, condicionado ao grupo em que o indivíduo está inserido 

aspectos relacionados ao tempo, sociedade, padrão de consumo e de 

comportamento coletivo, podem impactar a percepção da autoimagem e como 

cada corpo vai se comportar e se identificar, variando ao longo do tempo, 

destacando-se que para cada período ou época um determinado padrão de 

beleza pode ser imposto para ser alcançado (BARBOSA, MATOS e 

COSTA,2011).   

A mídia, portanto, possui papel de destaque quando o assunto é beleza, 

sendo que seu poder de influência na sociedade é evidente. De acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAC), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2019), no Brasil, dos 72,9 

milhões de domicílios particulares permanentes do país, 96,3% possui pelo 

menos um aparelho de televisão. Analisando-se esta perspectiva por regiões 

tem-se que, este equipamento está presente em 97,0% dos domicílios 

localizados em área urbana e em 91,6% das residências localizadas em área 

rural(IBGE, 2019). 

Quanto ao acesso à internet, entre os anos de 2018 e 2019 o percentual 

de domicílios que dispõem deste recurso passou de 83,8% para 86,7%, em área 

urbana, e aumentou de 49,2% para 55,6%, em área rural no intervalo de um 

ano(IBGE, 2019). 

Contudo, é importante frisar que não há na legislação brasileira um 

expressivo número de instrumentos que regulamentem normas e critérios a 

serem adotados pela mídia acerca de seu âmbito de influência a ser realizada 
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sobre a população em geral, uma vez que esta é o consumidor final das 

informações prestadas nos veículos de publicidade, tendo em vista que não há 

muitas especificações a respeito. Nesta perspectiva, menciona-se o Projeto de 

Lei (PL) nº 6.853/2010, proposto pelo deputado Wladimir Costa (PMDB-PA) o PL 

nº 704/2011, do deputado Manato (PDT-ES), os quais possuem conteúdo 

similar. Tais ferramentas buscam regulamentar que toda imagem publicitária que 

tenha recebido qualquer tratamento através de softwares especializados em 

manipulação de imagens detenham um aviso de advertência. Desta forma, caso 

sejam aprovados, anúncios que trazem fotos manipuladas 

digitalmente passariam a exibir a mensagem "Atenção: imagem retocada para 

alterar a aparência física da pessoa retratada”. (BRASIL,2021). 

Esse debate surgiu no meio político justamente por visualizarem o quanto 

determinadas propagandas midiáticas podem causar transtornos à saúde mental 

de alguns indivíduos. Além disso, tais normas caracterizam-se como estratégias 

para que ocorra a desmistificação desse padrão de beleza irreal, no qual a 

magreza absoluta é intensamente valorizada. (BRASIL,2021).  

Diante do exposto Nascimento et.al (2020) salientam que, são vários os 

fatores que desencadeiam os transtornos alimentares e que culminam na 

alteração do comportamento alimentar e são considerados graves transtornos 

psiquiátricos, tendo como principais subtipos a anorexia nervosa e bulimia 

nervosa. 

Dentro desta perspectiva, este estudo teve como objetivo geral 

compreender a interrelação entre a percepção da autoimagem dos indivíduos, a 

influência das ações da mídia frente ao comportamento alimentar da população, 

associados aos riscos para o desenvolvimento de transtornos alimentares, 

destinando o enfoque para o papel do nutricionista na prevenção dos transtornos 

alimentares. 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se quanto à sua natureza como pesquisa 

básica. Este tipo de pesquisa constitui-se como pesquisa fundamental, sendo 
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uma pesquisa científica focada no aprimoramento de teorias científicas, cujo 

intuito é elevar os níveis de compreensão do estudo (GIL,2017). 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa atual classifica-se como do tipo 

exploratória, uma vez que este tipo de estudo se familiariza com o fenômeno que 

está sendo investigado, de modo que a pesquisa possa ser feita com maior 

compreensão e precisão (GIL,2017). 

Em relação à abordagem tem-se uma pesquisa do tipo qualitativa. Este 

tipo de pesquisa caracteriza-se por utilizar a coleta de dados sem medição 

numérica para descobrir ou aprimorar perguntas de pesquisa no processo de 

interpretação, onde o foco está no caráter subjetivo do objeto 

analisado(LAKATOS e MARCONI,2021). 

Quanto aos métodos de coleta e análise de dados, tem-se uma pesquisa 

de tipo bibliográfica, sendo sua fundamentação desenvolvida com base em 

material já publicado em texto como revistas, livros, artigos científicos, 

dicionários, enciclopédias etc. (LAKATOS e MARCONI,2021). 

Como técnica para coleta de dados o estudo realizou a busca de artigos 

científicos indexados em bases de dados eletrônicas, sendo estas Pubmed, 

PePSIC, SciELO Google Acadêmico. O levantamento de documentos a serem 

analisados foi executado ao longo dos meses de abril e setembro de 2021, sendo 

utilizados os seguintes descritores para busca: autoimagem, transtorno alimentar 

e Nutrição, em diferentes combinações. Não se restringiu a busca em relação à 

metodologia dos estudos. Ressalta-se que a fundamentação teórica deste artigo 

abarca outros documentos, tais como teses, capítulos de livros, artigos e 

publicações governamentais, desde que vinculados à uma base científica de 

publicação e que se reportassem ao tema deste estudo. 

 

Ainda quanto aos critérios de seleção dos artigos, foram adotados os 

seguintes parâmetros: pesquisas publicadas em idiomas inglês e português; 

data de publicação entre os anos 2011 e 2021, sendo desconsiderados teses e 

artigos que não tivessem disponíveis na íntegra nas plataformas. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
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3.1 A RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DA AUTOIMAGEM, MÍDIA E 

TRANSTORNOS ALIMENTARES 

O conceito de beleza sofreu inúmeras variações ao longo da história. No 

início da civilização na Grécia Antiga o corpo belo era aquele que mostrasse 

harmonia e proporção. Já nos séculos XVII-XVIII na época do barroco, os 

padrões de beleza se mostravam através de indivíduos obesos pois indicavam 

fartura. Fato é que tanto a cultura quanto a sociedade, influenciavam os 

indivíduos a buscarem essa forma e se encaixarem nesses padrões(BARBOSA, 

MATOS e COSTA,2011). 

Na contemporaneidade, os padrões de beleza surgem com o advento 

socioambiental e cultural, sendo a mídia, responsável por contribuir para essa 

disseminação(SIDANI et al.,2016).Assim, o impacto promovido pelos padrões 

estabelecidos pelas mídias quanto á percepção da autoimagem tem levado 

estudiosos a pesquisarem a relação do uso da mídia quanto ao seu papel no 

desenvolvimento de transtorno de autoimagem, isso porque, a influência de 

celebridades, assim como o fácil acesso à informação pela internet  se torna um 

espelho onde o reflexo transmite apenas o culto a magreza(ALVARENGA, 

DUNKER e PHILIPPI,2020). 

Alvarenga,Dunker e Philippi (2020), argumentam  ainda que a percepção 

do corpo pode ser conceituada a partir de dois componentes diferentes: o 

componente atitudinal e o componente percentual. A imagem corporal exibida 

na Figura 1, corresponde tanto ao componente atitudinal que se refere aos 

aspectos cognitivos, atribuições e expectativas do indivíduo em relação ao seu 

corpo e ao  seu estado emocional, quanto ao componente percentual que diz 

respeito à percepção da dimensão do corpo relacionada ao tamanho da forma 

corporal e está diretamente ligada ao elo corpo e mente. 
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Figura 1: Composição da Imagem Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:ALVARENGA, DUNKER e PHILIPPI, p 214, 2020. 

No entanto, quando há a distorção da autoimagem, problemas sérios são 

identificados, como o risco de transtornos alimentares principalmente a bulimia 

e anorexia, pois indivíduos que sofrem deste distúrbio têm um medo incessante 

de engordar e com isso cria-se uma preocupação intensa com o peso e a forma 

corporal e para manterem isso acabam optando por meios não convencionais 

entrando no ciclo dos Transtornos Alimentares (TA’s) (KRAVCHYCHYN, SILVA 

e MACHADO, 2013). 

Nesse sentido, a mídia participa desse processo justamente por subsidiar 

a escolha de padrões e atitudes muitas vezes inalcançáveis, e mesmo os que 

conseguem alcançar esse padrão nunca estão satisfeitos e  sempre querem 

mais. Em contrapartida, quem não se identifica com esses modelos 

automaticamente está fora dos padrões estabelecidos, sendo  assim, tanto os 

que  se encaixam no cenário de exclusão social por estarem fora do padrão 

idealizado como belo, quanto  os indivíduos que chegam ao almejado padrão de 

beleza, por querer cada vez mais o corpo ideal, tornam-se suscetíveis a 
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desenvolver transtorno de autoimagem o que mais a frente pode evoluir para 

transtornos alimentares por terem sentimentos de insatisfação corporal (UCHÔA 

et al.,2019). 

Ademais, os veículos de informação constantemente estimulam a ideia de 

que se o indivíduo quer alcançar um corpo considerado ideal ele pode conseguir. 

“Tudo pode ser, se quiser será”, a frase motivadora da música lua de cristal da 

Xuxa vai de encontro com o pensamento dos autores, uma vez que basta o 

indivíduo querer ter o corpo ideal que com persistência ele consegue. No 

entanto, o problema de disseminar esse pensamento é que quando o indivíduo 

se compara e não conseguir chegar ao objetivo, consequentemente ele 

interpretará por falta de esforço, trabalho ou dedicação, o que dá margem a 

frustração(PETER e BROSIUS,2020). 

Diante de tal fato, o indivíduo sofre a influência desse meio e acaba 

alterando suas práticas diárias, seu modo de se comportar e sua forma de 

ser.Por isso é fundamental utilizar de maneira correta e consciente estas 

ferramentas digitais além do acompanhamento nutricional para que haja uma 

minimização do impacto causado na vida dos indivíduos (MARTINEZ et al., 

2020). 

3.2 TIPOS DE TRANSTORNOS ALIMENTARES 

De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5), transtornos alimentares são doenças 

psiquiátricas que são caracterizadas por alterações na alimentação, assim como 

no comportamento alimentar (NASCIMENTO, 2014).O comportamento alimentar 

diz respeito à relação do indivíduo com a comida e o ato de comer. Nesse 

sentido, todo ser vivo precisa de alimento para o crescimento e renovação 

celular, e o alimento é determinante visto que é obtido através desse 

comportamento alimentar (VALE e ELIAS, 2011). 

Estima-se que nas últimas 5 décadas o número de casos de transtornos 

alimentares aumentou consideravelmente no mundo (TREASURE, DUARTE e 
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SCHMIDT, 2020). No Brasil, os transtornos alimentares como bulimia, anorexia 

e compulsão alimentar chegam a afetar cerca de 4,7% da população, sendo que 

os adolescentes perfazem o nicho de pessoas mais comumente atingidos 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,2020). 

A 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais 

(DSM-5) e a 11ª edição da Classificação Internacional de doenças e problemas 

relacionados à saúde(CID-11) reclassificaram os tipos de TA’s e define hoje oito 

tipos de transtornos de ordem alimentar  que podem ser diagnosticados, sendo 

que os mais comuns são: anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) e 

Transtorno Alimentar Compulsivo (TAC)(APPOLINARIO, NUNES e 

CORDÁS,2021). 

3.2.1 Anorexia Nervosa 

No ano de 1873 em uma reunião da Sociedade Clínica de Londres, Sir 

William Gull, médico inglês do século XIX, mencionou pela primeira vez o termo 

Anorexia Nervosa (AN) em um relatório seminal. A ata escrita sobre a anorexia 

foi considerada como pouco significativa para academia (NIEDZIELSKI, 

KAZMIERCZAK e GRZYBOWSKI, 2016).  

Anos mais tarde, Gull relatou pela primeira vez um caso de Anorexia 

Nervosa no Lancet em 1888. Contudo, é fato que os critérios de diagnóstico da 

AN evoluíram consideravelmente se comparado ao século XIX (MOSKOWITZ e 

WEISELBER, 2017).  

Atualmente, são vários os critérios utilizados para diagnóstico da AN, o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais define os seguintes 

critérios para determinação de quadro de distúrbio alimentar: restrição calórica 

visando manutenção do peso corporal; medo excessivo de engordar, adotando-

se estratégias radicais para promoção da perda de peso, ainda que este esteja 

abaixo dos limites considerados normais; preocupação com a imagem refletida 

do próprio corpo (NASCIMENTO, 2014). 
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A anorexia nervosa pode ser classificada ainda sob forma de dois 

subtipos, divididos mediante aspectos referentes ao comportamento do 

indivíduo, sendo eles: (1) restritivo quando o indivíduo durante os últimos 90 dias 

não se envolve em episódios de compulsão alimentar ou episódios de vômitos 

autoinduzidos, utilizando uso de laxantes, diuréticos ou enemas. Esse subtipo, 

se caracteriza principalmente por adoção de dietas, jejum ou prática de 

exercícios excessivos para perder peso; (2) compulsão alimentar purgativa, o 

qual ocorre quando o indivíduo durante o período de 90 dias, utiliza meios que 

envolvam episódios recorrentes de compulsão alimentar ou episódios de vômitos 

autoinduzidos, ou até mesmo uso de laxantes, diuréticos ou 

enemas(TIMMERMAN, 2021). 

Ainda segundo o Manual supracitado, pode-se atribuir graus de 

agravamento ao quadro de anorexia. Em indivíduos adultos, como demonstrado 

no Quadro 01, esse nível é medido através do Índice de Massa Corporal (IMC), 

e em crianças e adolescentes esta determinação é realizada por meio de análise 

do percentil do IMC(NASCIMENTO,2014). 

Quadro 01 – Classificação do grau de anorexia através do IMC 

IMC CLASSIFICAÇÃO 

17kg/m² Leve 

16 - 16,99 kg/m² Moderada 

15 - 15,99 kg/m² Grave 

<15 kg/m² Extrema 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Embora a etiologia da AN seja desconhecida, pesquisadores acreditam 

que a combinação de fatores biológicos, como predisposição genética, fatores 

psicológicos com alterações neuroquímicas cerebrais e fatores sociais, como 

pressão da família e do grupo social, assim como imposição de padrões de 

beleza contribuam para esse distúrbio (MOSKOWITZ e WEISELBER, 2017).  

Contudo, essa preocupação excessiva em manter o corpo magro é 

preocupante, pois tem levado um número cada vez maior de pessoas a 
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desenvolverem este tipo de transtorno, e nesse permeio observa-se o elevado 

risco de suicídio dentre estes indivíduos, com taxas de ocorrência de 12 por 

100.000 por ano, sendo considerado o distúrbio com maior taxa de mortalidade 

do que qualquer outro transtorno psiquiátrico (NASCIMENTO, 2014). 

3.2.2 Bulimia Nervosa 

A Bulimia Nervosa foi citada e descrita pela primeira vez no final dos anos 

70, pelo psiquiatra britânico Gerald Russell. De início, Russell tratou a bulimia 

nervosa como uma fase crônica da anorexia nervosa em que os pacientes 

comiam em demasia e em seguida praticavam episódios de autoindução de 

vômitos (CASTILLO e WEISELBERG ,2017).  

Atualmente, determina-se o diagnóstico de quadro de bulimia nervosa ao 

indivíduo que apresente três requisitos, a saber: restrição calórica, compulsão 

alimentar e compensação, sendo que a compulsão e o comportamento 

compensatório devem ocorrer por pelo menos uma vez na semana por três 

meses (BARLOW, 2016).  

Este ciclo ocorre porque os indivíduos que sofrem de bulimia nervosa 

apresentam uma insatisfação corporal. Desse modo, começam a fazer dietas 

restritivas para perder peso, entrando logo em seguida em episódios de 

compulsão caracterizada por ingestão compulsiva de alimentos, ena tentativa de 

se livrar de forma rápida do excesso de calorias ingeridas para não ter o 

sentimento de culpa, entram na fase de compensação onde começam a provocar 

vômitos, usar laxantes e dentre outras estratégias semelhantes (TIMMERMAN, 

2021). 

Contudo, assim como a AN, a Bulimia Nervosa possui níveis de gravidade, 

o qual é determinado com base na freqüência dos comportamentos 

compensatórios. O Quadro 02 traz o detalhamento de como esse diagnóstico 

pode ser realizado (NASCIMENTO,2014). 

Quadro 02 – classificação dos níveis de bulimia através do comportamento 
compensatório 
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Quantidades de Episódios por 
Semana 

Níveis 

Média de 1 a 3 Episódios Leve 

Média de 4 a 7 Episódios Moderada 

Média de 8 a 13 Episódios Grave 

Média de 14 ou mais Extrema 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O episódio de compulsão alimentar é o sintoma principal e costuma surgir 

no decorrer de uma dieta para emagrecer. No início, pode se achá-lo relacionado 

à fome. Mas, posteriormente, quando o ciclo compulsão alimentar-purgação já 

está instalado, ocorre em todo tipo de situação que gera sentimentos negativos, 

como sensações de frustração, tristeza, ansiedade, tédio, solidão (BORGART, 

POSPECU e MEERMANN, 2016). 

A Bulimia Nervosa não tem somente uma causa específica definida. Por 

ser uma doença de base mental, o fator psicológico é crucial. No entanto, uma 

ampla gama de fatores associados a esse distúrbio fazem parte do complexo 

prognóstico da doença, como fatores socioculturais a exemplo da mídia que 

eventualmente divulga padrões de beleza impossíveis de serem alcançadas, 

fatores familiares como conflitos e pressão do núcleo familiar e fatores genéticos 

que atuam por meio de uma transmissão familiar(KACHANI e CORDÁS, 2021). 

As consequências deste transtorno alimentar são devastadoras, podendo 

ser permanentes e até mesmo fatais. Como decorrência da indução de vômitos 

frequentes, danos ao esôfago são inevitáveis. Em mulheres, a irregularidade 

menstrual ou a amenorreia ocorrem com frequência, indivíduos com BN relatam 

ainda prejuízo no domínio social da vida (NASCIMENTO, 2014). 

 

3.2.3 Transtorno de Compulsão Alimentar 
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O Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) foi observado pela primeira 

vez em 1959, pelo psiquiatra Albert Stunkard, em seu artigo intitulado Eating 

Patterns and Obesity1, no qual descreve um padrão alimentar em obesos em 

intervalos regulares(APPOLINÁRIO, NUNES e CORDÁS, 2021). 

Atualmente, existe uma ideia de que a obesidade é um transtorno 

alimentar, o que não é verdade, pois esta constitui-se como uma possível 

consequência do TCA, sendo que este transtorno pode afetar cerca de 32% dos 

indivíduos com sobrepeso e 36% dos indivíduos com obesidade(TIMERMAN, 

2021). 

Os critérios de diagnóstico do TCA estão interligados à recorrência de 

episódios de comportamento compulsivo frente à alimentação, indiciados por 

aspectos como a aumento repentino na quantidade de alimentos ingeridos sem 

qualquer causa aparente, estando os indivíduos sob as mesmas condições e 

circunstâncias anteriores à alteração nesse padrão de comportamento, a 

sensação de descontrole ao longo da refeição(NASCIMENTO, 2014). 

Ainda sob esta perspectiva, para atribuição do conceito de compulsão 

alimentar faz-se  o diagnóstico quando o paciente apresentar três ou mais 

sintomas como comer rápido demais; isolar-se e comer sozinho por ter vergonha 

de alimentar em público; comer até se sentir mal de tão cheio; sentir-se 

deprimido ou culpado logo após comer etc.(GUERDJIKOVA et al.,2019). 

Ademais, o transtorno de compulsão alimentar possui níveis de gravidade, 

e assim como a BL, estes níveis de gravidade são determinados com base na 

frequência dos comportamentos compensatórios. O Quadro 03 traz o 

detalhamento de como esse diagnóstico pode ser realizado(NASCIMENTO, 

2014). 

Quadro 03 – classificação dos níveis de compulsão alimentar através do 
comportamento compensatório 

 
1 Eating Patterns and obesity  foi o primeiro artigo a tratar de TCA, desenvolvido pelo 

pisiquiatra Albert Stunkard que tem como tradução Padrões alimentares e obesidade. 
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Quantidades de Episódios por 
Semana 

Níveis  

Média de 1 a 3 Episódios Leve 

Média de 4 a 7 Episódios Moderada 

Média de 8 a 13 Episódios Grave 

Média de 14 ou mais Extrema 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Com relação à sua etiologia, sabe-se que inúmeros fatores causam esse 

distúrbio, e nesse sentido, o transtorno de compulsão alimentar possui fatores e 

aspectos similares ao da AN e BN, sendo eles: fatores biológicos como a 

genética, fatores socioambientais se baseado no ambiente e cultura em que o 

indivíduo está inserido, uma vez que ambos têm o potencial de exercer influência 

sobre o comportamento do indivíduo e   fatores psicológicos como depressão e 

ansiedade(APPOLINÁRIO, NUNES e CORDÁS, 2021).  

O TCA está relacionado a uma série de consequências funcionais, dentre 

elas dificuldade em se socializar, prejuízo na qualidade de vida, maiores chances 

de desenvolver morbidades, em especial o ganho de peso e desenvolvimento da 

obesidade, uma vez que indivíduos com esse distúrbio comem de modo distinto 

da rotina habitual em virtude da perda de controle(NASCIMENTO,2014). 

O tratamento é parte integrante e essencial da abordagem interprofissional dos 

transtornos alimentares (TAs), e as equipes multidisciplinares são 

indispensáveis, visto que por meio da diversidade de profissionais, a capacidade 

de atuar estrategicamente no transtorno gera impactos positivos no resultado do 

tratamento. Nesse contexto, destaca-se o papel do nutricionista que é 

responsável por propor as modificações do consumo, padrão e comportamentos 

alimentares (BECHARA e KOHATSU, 2014). 

  Cabe ressalvar que, a Academy for Eating2, classificou o dia 02 de junho 

como dia mundial de conscientização de transtornos alimentares, que foi criado 

 
2 Academy For Eating é academia responsável por classificar o 2 de junho, como o dia 

mundial de conscientização de transtornos alimentares. 
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com intuito de expandir a conscientização global sobre os TA’s como doenças 

tratáveis (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE PSIQUIATRIA, 2021). 

3.3 A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO NO TRATAMENTO DOS 

TRANSTORNOS ALIMENTARES 

Para Torres (2016) a nutrição não envolve somente comer para se nutrir. 

Este pensamento também abrange outros significados da comida, não só em 

sua forma específica, mas também pela função que ela passa a desempenhar 

naquele contexto de sua interação com o ambiente, como de conforto, prazer, 

pertencimento e etc, existentes nas diversificadas culturas, religiões, relações 

interpessoais e hábitos familiares.  

Mahan e Raymond (2018), enfatizam ainda o papel da nutrição no viés 

preventivo e no tratamento de possíveis doenças. 

O tratamento nutricional voltado para os transtornos alimentares é dividido 

em duas Fases: a fase educacional e a fase experimental, sendo necessário na 

segunda fase, um tratamento nutricional diferenciado, uma vez que a prescrição 

tradicional surtirá efeito limitado e outras estratégias e intervenções serão 

necessárias para o trabalho de recuperação integral dos pacientes. Assim, além 

de utilizar estratégias nutricionais clássicas, especificamente em nutrição clínica, 

é necessário também o conhecimento em outras áreas, como a da psicologia e 

psiquiatria, além de habilidade na comunicação(BECHARA e KOHATSU, 2014). 

Contudo, existem várias ferramentas para auxiliar no tratamento, dentre 

elas destaca-se a utilização de ações de Educação Alimentar e Nutricional 

(Correspondente a primeira fase do tratamento), onde o manejo não se 

restringe a uma  simples orientação sobre alimentação saudável, mais sim 

técnicas de aconselhamento nutricional, onde deve ser trabalhada junto ao 

paciente a desconstrução de crenças inadequadas, com a função de 

restabelecer a adequada relação com o alimento (ALVARENGA, DUNKER e 

PHILIPPI, 2020). 
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Os autores destacam que o uso do diário alimentar (onde são 

registrados o horário e o local de cada refeição que é consumida ao longo do 

dia, assim como a qualidade e a quantidade dos alimentos ingeridos) é uma 

prática recomendada pois apresenta um  bom resultado no tratamento dietético 

das TA’s, uma vez que esse registro faz com que o paciente adquira maior 

consciência sobre os diversos aspectos da doença. 

Uma outra ferramenta a ser utilizada pelo nutricionista nos transtornos 

alimentares, é a Terapia Cognitivo-comportamental (Correspondente a segunda 

fase do tratamento), onde a finalidade é ajudar o paciente a superar o distúrbio 

de qualquer espécie, seja a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de 

compulsão alimentar ou qualquer outro distúrbio desta ordem. Essa técnica atua 

basicamente nos fatores cognitivos, emocionais e comportamentais, 

identificando a relação entre pensamentos, crenças e sentimentos, além de 

conseguir identificar e aprender padrões de pensamentos funcionais e 

adaptativos (ALVARENGA et al., 2015). 

Ainda segundo os autores, o Cognitive Behavioral Therapy-Enhanced3 

(CBT-E) é um modelo específico de terapia cognitivo comportamental 

direcionado a indivíduos que possuem transtornos alimentares, e que em geral 

tem como função buscar aumentar a capacidade de controlar pensamentos 

negativos sobre a própria imagem e diminuir o ato de comer impulsivamente, 

para tentar modificar os comportamentos que causam os sintomas dos TA.O 

CBT-E trabalha práticas mais tangíveis, elaborando metas pontuais e 

recompensas, dentro do contexto do tratamento. A princípio esse modelo de 

terapia nutricional era direcionado ao tratamento da Bulimia Nervosa, mas com 

o tempo estendeu-se a todos os tipos de TA’s. 

Como citado acima, a nutrição tem grande importância no tratamento das 

TA’s, pois o profissional capacitado, reverte as alterações causadas pelo 

 
3 Cognitive Behavioral Terapy-Enhanced: Modelo de terapia cognitivo comportamental 

voltado para transtornos alimentares. 
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transtorno e promove o hábito alimentar saudável além da melhor relação do 

paciente para com o alimento(APPOLINÁRIO, NUNES e CORDÁS, 2021). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo de acordo com os objetivos propostos demonstrou 

através de revisão bibliográfica que os transtornos alimentares relacionados com 

a percepção da autoimagem variam conforme a sociedade e a conjuntura atual 

vivido por cada indivíduo, tendo em vista que os modelos de beleza sofrem 

modificações de acordo com a época, as condutas e também as condições 

socioeconômicas e cultural de uma determinada geração. 

Constatou-se que os transtornos alimentares podem ser caracterizados 

por perturbações comportamentais relacionadas aos hábitos alimentares e que 

as mídias sociais e suas influências momentâneas  podem motivar esse quadro 

por estimularem a demanda por um padrão de beleza socialmente aceito e tido 

como belo, preconizando que a felicidade não pode ser inteiramente alcançada 

sem estar enquadrado em um padrões estéticos pré-estabelecidos,  no qual  

corpos magros, esguios, aparência saudável  e homens com corpos esculturais 

e belos, como se diz: sarados,são os ideais e portanto os mais desejados. 

Considerou-se fundamental a pesquisa sobre a influência da mídia no 

desenvolvimento desses distúrbios, tendo em vista do aumento e gravidade de 

tais perturbações. Porém mais pesquisas são necessárias para uma maior 

compreensão da relação entre comportamentos alimentares e mídias no Brasil. 

É relevante enfatizar que também existem as suposições de que a ampla 

divulgação do assunto tenha levado a diagnóstico mais preciso. 

Evidencia-se assim diante do exposto acima, a importância do profissional 

nutricionista, sendo fundamental para o acompanhamento e tratamento dos 

indivíduos que sofrem com transtornos alimentares. Diante do estudo observou-

se  ainda um olhar compassivo e crítico orientar esses indivíduos a buscarem 

ajuda de outro profissionais da saúde. 
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Por conseguinte aos que foi abordado, espera-se que o presente estudo 

suscite maiores interesses em relação a temática discutida, contribuindo em 

novos estudos, afim de que pessoas padeçam de transtornos alimentares, 

sociedade e profissional de saúde, possam identificar mais rapidamente os 

motivos que acarretam a ocorrência dos transtornos alimentares inter-

relacionados com a percepção da autoimagem. 
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