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TRANSTORNOALIMENTARES EMADOLESCENTES:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
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Resumo: Os transtornos alimentares (TA) são síndromes psiquiátricas que afetam a saúde física e o
desempenho psicossocial. Os TA mais expostos na literatura são a bulimia nervosa, a anorexia
nervosa, e o transtorno da compulsão alimentar. A influência da mídia instiga cada vez mais a
insatisfação da autoimagem corporal, onde há a contradição entre o apelo ao estilo de vida saudável,
enaltecimento do ideal de magreza e o incentivo no consumo de alimentos calóricos. A participação
do nutricionista é de extremo destaque para promoção de hábitos e distinção dos comportamentos
inadequados dos adolescentes, para dar finalidade a tais doenças. O objetivo deste estudo é discutir
os transtornos alimentares em adolescentes quanto às suas propriedades e fatores de risco, através
da revisão sistemática da literatura realizada nas bases de dados NCBI, PubMed e SciELO, pela
combinação dos termos ‘transtorno alimentar’, ‘adolescentes’, ‘comportamento alimentar’, ‘bulimia’ e
‘anorexia’, publicado entre 2011 e 2021. Todas as condições identificadas perante esta revisão, pode-
se deduzir que as causas dos transtornos alimentares estão definitivamente refletidas pela baixa
autoestima. Sendo o nutricionista o profissional necessário para o diagnóstico e tratamento dessa
doença.
Palavras-chave: Transtornos alimentares. Anorexia. Bulimia. Adolescentes. Comportamento
alimentar.

1 INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares (TA) são síndromes psiquiátricas que afetam a

saúde física e o desempenho psicossocial. Os TA mais expostos na literatura são a

bulimia nervosa (BN), a anorexia nervosa (AN), e o transtorno da compulsão

alimentar (TCA). Tendo como principais características as alterações no

comportamento alimentar, insatisfação da imagem corporal e controle excessivo do

peso (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).

A adolescência é o período de transição para a idade adulta, repleta de

alterações morfológicas e psicossociais. Cronologicamente, esta fase corresponde

ao período dos 10 aos 19 anos de idade (MIRANDA; et al, 2014). Swanson, et al

(2011) realizou um estudo em que obteve como resultados a estimativa de

prevalência AN, BN e TCA foram de 0,3%, 0,9% e 1,6%, respectivamente; com faixa

etária média inicial de 12 a 13 anos. Apesar de serem baixas as prevalências, deve-

se levar em conta que, muitos indivíduos com transtornos se recusam a participar,

sendo assim deve-se subestimar os resultados da pesquisa.

1 Discentes do 8º período do curso de Nutrição da Faculdade Multivix da Serra.
2 Docente da disciplina de Metodologia científica aplicada a Nutrição da Faculdade Multivix da Serra.
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Os transtornos alimentares (TA) são de caráter pluridimensional, e é

estabelecida pela preocupação excessiva com corpo, peso e alimento. A sociedade

de consumo representa as mudanças corporais ao imporem uma valorização a

estética corporal, assim, através dos meios de comunicação a indústria corporal

expõe imagens e cria desejos padronizando um determinado tipo de corpo

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 329).

A auto percepção do corpo é o fator que predomina no desenvolvimento de

distúrbios desta natureza, pois reflete a satisfação das pessoas com seu corpo e

pode ser influenciada pelos padrões culturais (LEITE, 2014). Em contrapartida, a

saúde, a estética e a autoestima são os principais pontos-chaves que influenciam a

não satisfação da sua autoimagem.

A influência da mídia, fortalecida pela sociedade e globalização, foi retratada

por Oliveira e Hutz (2010), onde enfatiza-se a contradição entre o apelo ao estilo

de vida saudável ao mesmo tempo em que se enaltece o ideal de magreza e se

incentiva o consumo de alimentos calóricos.

Sobre os aspectos nutricionais, os pacientes com TA mostram

comportamentos alimentares disfuncionais, entre os quais presença de episódios de

compulsão alimentar, restrição alimentar e comportamentos compensatórios, como

por exemplo, jejum, a autoindução de vômitos, prática de exercício físico em

excesso e o uso de laxantes e diuréticos ou outros medicamentos (AMERICAN

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013; ALVARENGA, PHILIPPI; 2011).

A participação dos profissionais de saúde, de modo especial, do nutricionista

é de extremo destaque para promoção de hábitos saudáveis e para acabar com

comportamentos inadequados (ALBINO; MACEDO, 2014). A abordagem nutricional

nos TA, além da meta nos alimentos, tem como intuito principal o aconselhamento

nutricional, tendo e consideração as percepções e pensamentos do indivíduo em

relação aos seus hábitos alimentares (ALVARENGA, SCAGLIUSI; 2010).

Os TA são profundamente estudados aos longos dos anos, em contrapartida

antes era uma relação apenas com o problema na alimentação, hoje seu impacto

nos traz fortes associações com transtornos psiquiátricos e até mesmo tendencia ao
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suicídio. A abordagem correta para o tratamento de adolescentes com TA é uma

preocupação de saúde pública.

Deste modo o presente estudo buscou apresentar em linhas gerais, quais

comportamentos podem ser influência no desenvolvimento de transtornos

alimentares em adolescentes, analisando o que é o transtorno alimentar e quais

possíveis fatores levam a ocorrência do mesmo, focando na vulnerabilidade da

adolescência e o papel que a mídia têm em cima dos comportamentos dos

adolescentes.

2 METODOLOGIA

A pesquisa refere-se a uma revisão sistemática baseada no total de 33 artigos

postados nos últimos 10 anos associados aos transtornos alimentares e aos

comportamentos alimentares e psicossociais dos adolescentes. Tais artigos foram

eleitos a partir das plataformas National Center for Biotechnology Information

(NCBI), PubMed e ScientificElectronic Library (SciELO). Os descritores usados na

busca dos artigos foram ‘transtornos alimentares’, ‘bulimia’, ‘anorexia’, ‘adolescentes’

e ‘comportamento alimentar’.

3 A ADOLESCÊNCIA

Albino e Macêdo (2014) traz como definição de adolescência o período entre

10 e 19 anos, ou seja, aquele que está entre a infância e a fase adulta. Sua principal

característica é ser a fase de desenvolvimento, onde ocorre a maturação sexual e

avanço do seu crescimento.

Nesta fase acontecem diversas modificações, na qual grande importância é

dada a aparência física. O adolescente estabelece a imagem corporal como a forma

com que o indivíduo percebe e sente em relação ao seu próprio corpo, sendo

essencial para aceitação em seus grupos (ALBINO; MACÊDO, 2014).

A imagem corporal do adolescente nada mais é que uma idealização física e

subjetiva, decorrente de suas emoções e experiências, funcionando como um retrato
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formado na mente. Trazendo à tona tais pontos, pode-se concluir que eles

constituem a faixa etária mais vulnerável a pressões da mídia e da sociedade sobre

a sua autoimagem (ALBINO; MACÊDO, 2014).

Estudos tem ressaltado a adoção de comportamentos de risco durante a

adolescência, por envolver a participação em atividades com grandes riscos de

comprometer a saúde física e mental. Isso implica na adoção de hábitos não

saudáveis que trazem graves consequências para o desenvolvimento futuro, visto

que grande parte desses comportamentos que se tornam habituais, levam a

doenças crônicas e outras enfermidades que tem início principalmente na

adolescência (ZAPPE; DELL’AGLIO, 2016).

4 OS TRANSTORNOSALIMENTARES

Dentre os artigos buscados nas bases de dados, destacam-se 20 que

continham contribuições principais para o desfecho dessa revisão. Estes foram

analisados e estavam de acordo com os descritores base, conforme a tabela 1

abaixo.

Tabela 1: Principais achados dos estudos analisados.

Referência Local Amostra Variáveis analisadas e principais
achados

Alvarenga;
Philippi.

Brasil n = 29
pacientes.

Esclarecimento do comportamento alimentar de NA
e BN. Estudos apontam diferenças entre o sexo
masculino e o feminino quando se trata de risco
para transtorno alimentar, com maior risco para o
sexo feminino.

Albino;
Macêdo.

Brasil Artigos
publicados
entre 2000 a
2010.

Definição e etiologia dos principais tipos de TA;
Participação do profissional nutricionista na extrema
importância para promoção de hábitos saudáveis e
para acabar com comportamentos inadequados.

Bloc; et al. Brasil Artigos
publicados
entre 2006 e
2016.

Os achados apontam uma tendência da valorização
do caráter biológico e voltado para o diagnóstico a
partir do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais, com foco nos sintomas e nos
tratamentos. O panorama das pesquisas demonstra
a necessidade de pesquisas que se proponham a
compreender o TCA de forma ampla e avaliar os
possíveis impactos da efetivação como transtorno
nos indivíduos envolvidos e nas práticas de saúde
que os circundam.

Carvalho, et al. Brasil n = 600 mil
pessoas,

Evolução dos critérios de diagnósticos para NA e
suas principais alterações. De acordo com o
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segundo o
IBGE de 2014.

DSM-IV o diagnóstico mais comum consiste em: (1)
Retirada da exigência de amenorreia como critério
diagnóstico de AN; (2) IMC; (3) Inclusão de estágios
de remissão de AN; (4) Classificação do nível de
gravidade.

Dejesse;
Zelman.

EUA n = 22
profissionais
especializados
no tratamento
de transtornos
alimentares (12
provedores de
saúde mental,
10
nutricionistas
registrados).

A colaboração nutricionista-provedor de saúde
mental é uma parceria primária no tratamento de
transtornos alimentares e sua integridade é
importante para um bom atendimento ao paciente.
As implicações para a educação e treinamento
interprofissional são discutidas.

Dumith; et al. Brasil n = 4.325
indivíduos de
14 a 15 anos.

27,6% dos adolescentes estavam acima do peso. A
insatisfação corporal, atingiu 51,0% dos meninos e
65,6% das meninas. Estiveram associados ao
desfecho: o nível econômico e o estado nutricional.
A maioria dos adolescentes com excesso de peso
desejava ter uma silhueta menor do que a
percebida. Adolescentes das classes econômicas
mais altas fora do peso ideal mostraram maior
insatisfação corporal do que os mais pobres e,
independentemente do nível econômico, as meninas
estão mais insatisfeitas com o excesso de peso e os
meninos com a magreza.

Fontenele, et
al.

Brasil n = 10 artigos
publicados
entre 2013 e
2017.

Fatores que predispõem a AN em adolescentes,
evidenciando a distorção da imagem corporal,
insatisfação com o corpo atual, restrição alimentar,
baixa autoestima e influência da mídia.

Gonçalves, et
al.

Brasil n = 49 artigos
publicados
entre 2007 e
2011.

Os TA, em especial os não especificados,
mostraram-se comuns na infância e na
adolescência. Sua presença foi atribuída
principalmente ao ambiente familiar e à exposição
aos meios de comunicação. As comorbidades
psicológicas muitas vezes acompanhavam o
diagnóstico do transtorno.

Hornberger, et
al.

EUA Artigos
publicados de
2011 a 2021.

Epidemiologia (trazendo a influência também de
gênero), triagem para TA, avaliação de crianças e
adolescentes com suspeita de TA, avaliação
laboratorial, complicações e efeitos em pacientes,
tratamento e prognóstico.

Leite, et al. Brasil n = 737
escolares, de
22 escolas
urbanas e
rurais.

A prevalência de insatisfação corporal foi de 76,91%
entre os escolares avaliados. Metade dos meninos e
meninas gostaria de perder peso
(50,57% vs 51,62%), enquanto o desejo de ganhar
peso foi superior entre os meninos
(30,8% vs 21,83%). Observou-se que as meninas
apresentaram menor prevalência de insatisfação
corporal do que os meninos

Lindvall
Dahlgren;
Wisting.

EUA n = 74 estudos
publicados
entre 1994 e
2015.

Taxas de prevalência de transtornos alimentares
variaram significativamente durante a era do DSM-
IV e dependem dos métodos de avaliação usados e
das amostras investigadas. Após a transição para o
DSM-5, a prevalência dos
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transtornos alimentares mudará, garantindo novas
abordagens para avaliação e planejamento de
tratamento.

Miranda, et al. Brasil n = 45
adolescentes
(190 meninos e
255 meninas)
com idade
média de 16,44
anos.

Maior risco de insatisfação corporal foi encontrado
entre os participantes com sobrepeso e obesidade
(BSQ: OR=3,359; ESA: OR=1,572) e sexo feminino
(BSQ: OR=3,694; ESA: OR=0,922). Os participantes
no período intermediário e final da adolescência
apresentaram menores riscos de insatisfação
quando comparados àqueles no período inicial.

Moraes;
Maravalhas;
Mourilhe.

Brasil Artigos
publicados
entre 1992 e
2019.

Destaca o papel do nutricionista na avaliação e
tratamento dos TA. Mostrando que o nutricionista
deve estabelecer metas de tratamento específicas e
individualizadas, objetivando mudanças graduais e
sustentáveis ao paciente.

Ozier; Henry;
American
Dietetic
Association.

EUA Artigos
publicados
entre 2000 e
2011.

Os nutricionistas registrados são membros
integrantes das equipes de tratamento e são
exclusivamente qualificados para fornecer terapia
nutricional médica para a normalização dos padrões
alimentares e do estado nutricional. No entanto,
esse papel requer a compreensão dos aspectos
psicológicos e neurobiológicos dos TA. É necessário
treinamento avançado para trabalhar de forma
eficaz com essa população.

Petroski,
Pelegrini,
Glaner.

Brasil n = 641
adolescentes
de 11 a 17
anos.

A prevalência de insatisfação com a IC foi de 60,4%
(masculino = 54,5%, feminino = 65,7%; p < 0,05).
Os rapazes (26,4%) apresentaram maior desejo em
aumentar o tamanho da silhueta corporal, enquanto
as moças (52,4%) desejavam diminuir. A estética, a
autoestima e a saúde são os motivos que mais
influenciam a insatisfação com a IC.

Prisco, et al. Brasil n = 1.273
trabalhadores,
aleatoriamente
selecionados.

Características sociodemográficas e do trabalho,
hábitos de vida, aspectos psicossociais do trabalho
e transtornos alimentares foram investigados. Foi
predominante o sexo feminino (60,2%), os mais
jovens (51,7% tinham até 35 anos), casados
(53,1%), de cor parda (55,2%), com ensino médio
(51,5%) e com baixa renda (81,2%). As prevalências
de TCAP e BN foram, respectivamente, 4,3% e
1,0%.

Santos;
Leonidas;
Costa.

Brasil n = 23
familiares de
pacientes
cadastrados em
um serviço
especializado
em TA.

Evidenciou-se que o espaço do grupo pode funcio-
nar como alternativa importante na construção de
relacionamentos mais saudáveis, induzindo
mudanças na dinâmica familiar.

Silva; Alves. Brasil Médicos,
nutricionistas e
psicólogos.

Opinião dos profissionais entrevistados em um
tratamento satisfatório para AN e BN consiste na
presença de uma equipe multiprofissional, num
diagnóstico precoce e na aceitação e inclusão da
família neste tratamento. A mídia foi colocada como
possível influenciadora no desenvolvimento de
transtorno alimentar pela maioria dos profissionais
de saúde entrevistados.

Smink; Van
Hoeken; Hoek.

Alemanh
a

Artigos
publicados

A anorexia nervosa é relativamente comum entre
mulheres jovens. Embora a taxa de incidência geral
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somente na
língua inglesa.

tenha permanecido estável nas últimas décadas,
houve um aumento no grupo de alto risco de
meninas de 15 a 19 anos. A ocorrência de bulimia
nervosa pode ter diminuído desde o início dos anos
noventa do século passado. Todos os transtornos
alimentares têm um risco elevado de
mortalidade; anorexia nervosa é a que possui maior
taxa.

Swanson, et al. EUA n = 10.123
adolescentes
de 13 a 18
anos.

As estimativas de prevalência ao longo da vida de
AN, BN e TCAP foram de 0,3%, 0,9% e 1,6%,
respectivamente. Diferenças importantes foram
observadas entre os subtipos de transtorno
alimentar no que diz respeito a correlatos
sociodemográficos, comorbidade psiquiátrica,
comprometimento do papel e tendência ao suicídio.

AN: Anorexia Nervosa; DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersFifth Edition;
IMC: Índice de Massa Corporal; BSQ: Body Shape Questionnaire; OR: Odds ratios; ESA: Escala de
Silhuetas para Adolescentes; IC: Imagem corporal; BN: Bulimia Nervosa; TCAP: Transtorno da
Compulsão Alimentar Periódica.

A American Dietetic Association em 2011 declarou que os transtornos

alimentares (TA) são caracterizados como distúrbios psiquiátricos que causam

prejuízos biopsicossociais com elevado risco de morbidade e morbimortalidade na

população. Têm base multifatorial, como predisposições genéticas, socioculturais e

vulnerabilidades biológicas e psicológicas (apud. MENON, et al. 2019).

Dentre os TA mais comuns, podem-se destacar a bulimia nervosa (BN),

anorexia nervosa (AN) o transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP)

(PRISCO, et al, 2013).

Alvarenga e Philippi retratam em 2011 os comportamentos alimentares

característicos da AN: a) esconder os alimentos; b) cortar os alimentos em pedaços

menores e remexer no prato antes de comer; c) ter alimentos disponíveis para fingir

que os comeu e depois jogar fora; e d) mastigar os alimentos lentamente e depois

cuspir. Entre os comportamentos alimentares típicos da BN, ressaltam-se: a) sentir

raiva da sensação de fome; b) incômodo em comer na frente de outras pessoas; c)

uso dos alimentos para lidar com sentimentos; d) escolher alimentos com mais

facilidade de purgação; e e) preparação de rituais para compulsão alimentar (apud

MORAES; MARAVALHAS; MOURILHE, 2019).

Assim como na AN, os pacientes com BN apresentam uma visão

perfeccionista da alimentação, caracterizando os alimentos como bons ou ruins. Por

serem considerados proibidos, os alimentos classificados como ruins são
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consumidos em grandes quantidades, apenas durante os episódios de compulsão

alimentar (SCAGLIUSI, et al, 2011).

Os pacientes com TCAP não possuem os mesmos níveis de restrição

alimentar se comparados aos indivíduos com BN. Porém, por terem dificuldades em

manter o controle da sua alimentação, são realizadas diferentes tentativas de dietas

que não dão certo. Podemos citar como principais características do TCAP: a)

comer sem fome; b) comer escondido; c) constantes alterações de peso; e d)

sensação de culpa e vergonha associados aos episódios de compulsão alimentar

(PISCIOLARO, et al; 2011).

Estudos apontam diferenças entre o sexo masculino e o feminino quando se

trata de risco para TA, com risco maior para o sexo feminino (ALVARENGA,

SCAGLIUSI, & PHILIPPI, 2011). A insatisfação corporal pode ser compreendida

como um incômodo que o indivíduo vivencia em relação aos aspectos de sua

aparência física (MIRANDA, CONTI, BASTOS, & FERREIRA, 2011). Nesse sentido,

salienta-se a importância de pesquisas com ambos os gêneros para ter maior

compreensão da temática, assim como a inclusão de outras variáveis intervenientes

desse processo, visando à integração dessas variáveis.

Com base nos TA’s, é importante destacar que os estudos comprovam que as

adolescentes e adultas jovens são mais atingidas de modo precoce. Essas

pacientes demonstram um comportamento obsessivo, procurando informações na

mídia e as suas tendências, que sem critérios saudáveis pregam um corpo perfeito,

pondo em risco a própria saúde (TIRIO, STEFANO, BLAY, 2010).

Os dados de prevalência de TA variam de acordo com as populações de

estudo e os critérios usados para definir um transtorno alimentar (SMINK, VAN

HOEKEN, HOEK, 2012). Uma revisão sistemática de estudos de prevalência

publicados entre 1994 e 2013 encontrou estimativas amplamente variadas na

prevalência de TA ao longo da vida, com variação de 1,0% a 22,7% para indivíduos

do sexo feminino e 0,3% a 0,6% para indivíduos do sexo masculino (LINDVALL

DAHLGREN; WISTING, 2016). A idade média de início de cada um desses

distúrbios foi de 12,5 anos (SWANSON; et al, 2011).
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4.1 O problema com a autoimagem

A insatisfação com a autoimagem é um problema evidente em adolescentes

de diferentes regiões do mundo (DUMITH, 2012). Em contrapartida, a saúde, a

autoestima e a estética são os motivos que mais influenciam a insatisfação com a

imagem corporal em adolescentes. Em uma pesquisa realizada com 1.381

adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos em uma escola pública no município de

Saudades em Santa Catarina, foi possível evidenciar que mais da metade daqueles

adolescentes estavam descontentes com a imagem do seu corpo refletida no

espelho (PETROSKI, PELEGRINI, GLANER, 2012).

A prevalência de insatisfação corporal no munícipio de Itajaí em Santa

Catarina foi de 76,91% (IC95% 73,53 - 80,29) entre os alunos avaliados. Verificou-se

que 51,16% dos entrevistados consideram ideal a imagem corporal com dimensões

mais reduzidas do as que possuem agora; já 25,75% apontam para silhuetas

maiores. Grande parte gostaria de ter peso reduzido, uma indicou (57,79%, n = 178),

duas (47,75%, n = 85) ou três (10,71%, n = 33) imagens inferiores desejadas se

comparadas a atual. Apontaram como desejável apresentar uma (68,39%, n = 106),

ou duas (24,52%, nb = 38) silhuetas a mais, sendo que 3 (0,5%) gostariam de 3 a 4

silhuetas a mais. Percentual igual entre meninos e meninas quanto ao desejo de

perder peso (50,57% vs 51,62%), ao passo que o desejo de ganhar peso foi de

maior índice entre os meninos (30,8% vs 21,83%) (p = 0,003). Assim, conclui-se que

a prevalência de insatisfação corporal predomina no público feminino (LEITE, 2014).

A satisfação com a autoimagem é muito pessoal, por isso pode ser distorcida

na ânsia de um corpo perfeito (GALISA et al., 2014). As chamadas dietas da moda,

divulgadas por influenciadores digitais, que prometem verdadeiros milagres como a

perda de peso rápida, corpo escultural em pouco tempo, mesmo desacompanhado

de um nutricionista e de um educador físico. Na maioria das vezes não conquista o

resultado desejado, causando frustrações. Comprometem a saúde com um cardápio

restritivo a um grupo alimentar ou a um só alimento, exemplo a dieta do ovo. Essas

são as principais preocupações, pois traz sérios riscos à saúde (BLOC, NAZARETH,

MELO, MOREIRA; 2019).
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4.2 Influências nos transtornos alimentares

4.2.1 INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR

Estudos vem demostrando o ambiente familiar como influência no

comportamento dos adolescentes e desenvolvimento dos transtornos, onde estes

são excessivamente controlados e cobrados, criando uma preocupação excessiva

com o peso e forma corporal; a pesquisa realizada ainda demonstra que há uma

maior interiorização do ideal de beleza pelo adolescente, quando a mãe estimula o

emagrecimento. Este controle muitas vezes é realizado por meio de regras

alimentares rigorosas e a individualização na alimentação. A individualização das

refeições está associada negativamente ao início de meios purgativos, a efetuação

de dietas e a compulsão alimentar (GONÇALVES; et al, 2013). Assim, psiquiatras,

psicólogos e nutricionistas que trabalham com crianças e adolescentes reforçam que

o apoio familiar tem significativa importância no TA (SANTOS; LEONIDAS; COSTA,

2016).

4.2.2 INFLUÊNCIA DO GÊNERO

Pesquisas mais recentes apontam que há taxas aumentadas de distúrbios

alimentares em jovens de minorias sexuais. Onde estudos de comportamento de

risco em jovens demonstra que estudantes lésbicas, gays e bissexuais do ensino

médio possuem significativamente taxas mais altas de comportamentos maléfico à

saúde e distúrbios de controle de peso do que seus colegas heterossexuais. Os

transgêneros possuem ainda maiores taxas de diagnóstico de TA autorrelatado e

comportamentos compensatórios, em comparação aos outros grupos cisgêneros

(HORNBERGER; LANE; THE COMTTEE ON ADOLESCENCE, 2021).

4.2.3 INFLUÊNCIA DA MÍDIA
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Um estudo sobre as mídias sociais e transtornos alimentares, ante uma visão

multidisciplinar também concluiu que as mídias sociais são influenciadoras no

desenvolvimento de TA, ressaltando a importância de controlar a forma de

veiculação de informações referentes às dietas e comportamentos alimentares, pois

tendem a influenciar a prática de dietas sem acompanhamento de profissionais

qualificados (SILVA, ALVES, 2011).

Neste sentido, uma pesquisa realizada com adolescentes e crianças sobre TA

relacionados com a influência das mídias sociais, concluiu que as redes sociais e de

informação estão intimamente relacionadas ao culto à magreza, exaltando padrões

corporais que requerem esforços exagerados para o seu alcance e que, em razão

das dificuldades, favorecem o desenvolvimento de problemas alimentares

(GONÇALVES, et al. 2013). Carvalho, et al enfatiza esta hipótese em 2016,

abordando-a da mesma forma em seu estudo:
Com relação à influência das mídias, em um estudo itinerário terapêutico de
adolescentes com transtornos alimentares evidenciou que as adolescentes
buscavam qualquer informação sobre formas de emagrecimento em sites e
blogs de qualquer natureza. Essas informações muitas vezes orientavam
práticas de vida saudável, mas acabava influenciando também a
comportamentos patológicos em relação ao comportamento alimentar.

Ao correlacionar todos os fatores identificados nessa revisão sistemática,

considerando que a distorção da imagem corporal, a insatisfação corporal e a

distorção da autoimagem se configuram em um só fator, pode-se inferir que todos

estes fatores são traduzidos pela baixa autoestima. A adolescência é considerada a

principal fase de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares, uma vez

que o corpo perpassa por diversas alterações hormonais neste período, sendo o

momento favorável para a insatisfação com o próprio corpo e sua aparência física,

produzindo então, um impacto multidimensional sobre a saúde. Contudo, as mídias

sociais têm contribuído com o agravamento de comportamentos alimentares

inadequados. Cabendo aos órgãos fiscalizadores um melhor acompanhamento da

produção e divulgação de demandas publicitárias relacionadas à alimentação e

saúde física e mental, a fim de garantir comportamentos saudáveis frente à

alimentação, atividades físicas e bem-estar geral (FONTENELE, et al. 2019).

4.3 O papel do Nutricionista na avaliação dos transtornos alimentares
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A Academy for Eating Disorders Medical Care Standards Committee (2016)

discorre que uma avaliação abrangente do adolescente com suspeita de transtorno

alimentar inclui um histórico médico, nutricional e psiquiátrico completo, seguido por

um exame físico detalhado.

A perspectiva nutricional nos TA, além do foco nos alimentos, tem como meta

principal o aconselhamento nutricional, atentando para as percepções e

pensamentos do indivíduo em relação aos seus hábitos alimentares. Para

desempenhas essas questões, faz-se necessário o estabelecimento de um vínculo

com o paciente, trabalhando com mediações em longo prazo, associadas à

educação alimentar, mas não sendo única protagonista no tratamento (POLACOW;

AQUINO; SCAGLIUSI, 2011).

O nutricionista possui um papel primordial na prevenção e no tratamento dos

TA. Será necessário que o nutricionista observe a história do paciente, as razões

pelas quais ele apresenta frustação em suas dietas anteriores, além de sempre

enfatizar que a finalidade mais procurada, é ter uma boa saúde, priorizando sempre

uma alimentação balanceada e saudável (DEJESSE; ZELMAN, 2013).

O profissional nutricionista fica então encarregado de realizar a avaliação e do

procedimento aos seguimentos nutricionais de acordo com as outras abordagens já

realizadas. É um trabalho extensivo para o nutricionista o tratamento de uma TA,

isso porque a maioria dos pacientes negam seu estado e persistem na aceitação do

que é proposto para melhoria da sua qualidade de vida. O atendimento clínico

nutricional dever ser iniciado com o paciente e a família, para assim dar

prosseguimento de forma individual. O nutricionista deve então ter um maior nível de

compreensão e respeito das dificuldades do paciente, procurando sempre oferecer

uma melhor qualidade alimentar para o mesmo, mesmo que seja preciso negociar

as possíveis mudanças em seus hábitos alimentares (ALBINO; MACÊDO, 2014).

Nesse contexto, a anamnese alimentar, a educação nutricional, o uso de

instrumentos como os guias alimentares, a roda dos alimentos com enfoque em

todos os grupos alimentares e o registro alimentar para o contínuo controle da
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evolução dietética e da reabilitação do paciente devem ser implantados no protocolo

de tratamento das TA (SOUZA; SILVA; SANTOS, 2014).

O atendimento nutricional nos indivíduos com TA é diferenciado, partindo do

tratamento convencional, porém focado na prescrição dietética. Frequentemente o

profissional nutricionista é buscado como primeira opção no tratamento do TA, tendo

como objetivo o paciente buscar a melhoria em sua alimentação ou mesmo por

causa da insatisfação com o seu peso corporal e autoimagem. Sendo assim, é

essencial o reconhecimento e correta abordagem de comportamentos ligados aos

TA pelos nutricionistas. Quando reconhecidos, diagnosticados e tratados

precocemente, esses distúrbios apresentam melhor prognóstico, e de acordo com o

achado, pode-se evitar o desenvolvimento de outras doenças e comorbidades,

diminuído até mesmo a mortalidade (OZIER, HENRY; 2011).

5 CONCLUSÃO

O período da adolescência é a principal faixa etária que ocorre o

desenvolvimento de transtornos alimentares; isso se dá ao fato de ser considerado

uma fase de muitas inseguranças, sobretudo no que diz respeito a satisfação com a

autoimagem corporal. Analisando todas as condições pré-dispostas nesta revisão,

chega-se à conclusão que temos três pontos importantes que influenciam

diretamente a insatisfação da autoimagem do adolescente, sendo eles: o gênero, a

família e a mídia. O TA quando não diagnosticado e consequentemente não tratado,

pode levar ao desenvolvimento de diversos problemas de saúde, como convulsões,

síndromes respiratórias, distúrbios cardíacos e outros mais, podendo levar até a

morte, seja por agravamento da doença ou tendencia ao suicídio.

Para o profissional nutricionista que se dedica ao tratamento dos TA, é

necessário um amplo conhecimento em ciência da nutrição, desenvolvimento

avançado no aconselhamento e no comportamento educacional, sendo total

compreensivo e não julgativo. Ele é o único profissional dentro da equipe

multidisciplinar capacitado para propor mudanças no comportamento e consumo

alimentar, aspectos esses que são completamente alterados nas TA.
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Faz-se então necessário o aprofundamento em novas pesquisas e estudos

futuros para discussão sobre o impacto e esclarecimento das consequências dos TA,

assim como a condução precisa do profissional nutricionista e toda equipe

multidisciplinar envolvida.
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