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RESUMO
A compulsão alimentar nos dias de hoje, vem crescendo nitidamente nos
adolescentes. Esse tipo de transtorno se baseia no comportamento alimentar que se
define como respostas comportamentais ou sequenciais ao ato de alimentar-se.
Esse tipo de comportamento é influenciado constantemente por condições sociais,
psicológicas e o estado nutricional. O indivíduo sente perda de controle durante o
episódio compulsivo ingerindo mais calorias do que o seu corpo consegue trabalhar
e o peso aumenta, resultando num descontentamento com a sua imagem corporal,
mas também com o seu autocontrole. O estado psicológico desses indivíduos que
sofrem dessa compulsão, é um dos principais fatores, onde a ansiedade também se
torna comum nos adolescentes, fazendo que esses indivíduos percam o controle da
alimentação. Este trabalho tem como objetivo verificar a presença do Transtorno de
Compulsão Alimentar Periódica - TCAP em adolescentes do sexo feminino e se
existe alguma correlação entre os transtornos de ansiedade, síndrome do comer
noturno, transtornos depressivos e fatores ambientais e hormonais tentando verificar
a melhor forma de tratar o problema em questão. Foram selecionados artigos
científicos, pesquisas, revistas e livros em plataformas online e elaborada uma
pesquisa na plataforma FORMS. Conhecer melhor os distúrbios alimentares
contribuem para que essa categoria diagnóstica mais recente que é o TCAP seja
observada de maneira crítica e cautelosa.

PALAVRAS CHAVE: Obesidade – Descontrole – Insaciedade – Fatores
intrínsecos e extrínsecos

ABSTRACT
Binge eating nowadays is growing sharply in adolescents. This type of disorder is
based on eating behavior, which is defined as behavioral or sequential responses to
the act of eating. This type of behavior is constantly influenced by social,
psychological conditions and nutritional status. The individual feels loss of control
during the compulsive episode by consuming more calories than his body can work
and the weight increases, resulting in discontent with his body image, but also with
his self-control. The psychological state of these individuals who suffer from this
compulsion is one of the main factors, where anxiety also becomes common in
adolescents, causing these individuals to lose control of their diet. This work aims to
verify the presence of Periodic Eating Compulsion Disorder - BED in female
adolescents and if there is any correlation between anxiety disorders, night eating
syndrome, depressive disorders and environmental and hormonal factors trying to
verify the best way to address the problem in question. Scientific articles, research,
magazines and books on online platforms were selected and a survey was carried
out on the FORMS platform. A better understanding of eating disorders contributes
so that this more recent diagnostic category, which is BED, is observed in a critical
and cautious way.

KEY WORDS: Obesity - Uncontrolled - Insacity - Intrinsic and extrinsic
factors
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1 INTRODUÇÃO
O transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP) foi descrito pela
primeira vez nos anos de 1950. Contudo, sua elevação a categoria diagnóstica
apenas ocorreu em 1994, quando foi incluído no apêndice B DSMIV (APA,1994),
sob a forma de transtorno que necessita de maiores estudos para melhor
caracterização. Entretanto, ocorreu um maior interesse em pesquisas nesta área,
diferenciando um subgrupo de pacientes obesos com características alimentares
específicas. (Álvaro Cabral Araujo, 2014 p.13).
O transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP), inclui se como
categoria diagnóstica de transtorno alimentar em estudo no DSM-IV (APA, 1994),
sendo escrito e apresentado nos anos de 1950. O TCAP identifica pessoas que
apresentam episódios recorrentes de compulsão alimentar durante os quais
ingerem, em um período curto de tempo, com grandes, quantidades de alimentos, e
também com a sensação de perda de controle. ( Francisco Neto, 2014 p.14).
A primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM) foi publicada pela Associação Psiquiátrica Americana (APA) em 1953, sendo
o primeiro manual de transtornos mentais focado na aplicação clínica.

O

DSM-l

consistia basicamente em uma lista de diagnósticos categorizados, com um
glossário que trazia a descrição clínica de cada categoria diagnóstica. Apesar de
rudimentar, o manual serviu para monitorar uma série de revisões sobre questões
relacionadas as doenças mentais. (APA, 2013 p. 4)
O trabalho foi desenvolvido com finalidade de compreender e identificar as
principais razões das causas dos transtornos alimentares em adolescentes,
utilizando como escopo de pesquisa dados atuais, com ênfase principalmente nesse
grupo da sociedade que vem apresentando ao longo dos anos um latente aumento
de problemas de saúde decorrentes de transtornos alimentares, trata-se de uma
pesquisa que utiliza o método de Spitzer, onde uma série de perguntas são feitas
para identificar ou não o transtorno alimentar, a pesquisa conta também com
questões em torno dos problemas ambientais as quais as adolescentes estão
inseridas, a mesma foi feita pela internet para públicos de diferentes regiões.
A adolescência é a fase transitória mais marcante na vida dos seres
humanos, por ser a fase de maior alteração em todos os aspectos que precedem a

fase adulta. É nessa fase da vida também que tem inicio o processo de
desenvolvimento

de

doenças

causadas

por

maus

hábitos,

sejam

eles

comportamentais quanto alimentares. Tendo em vista essa carência, foi observado
que é nessa fase em que uma grande parcela da sociedade começa a desenvolver a
compulsão alimentar. Causada principalmente por maus hábitos alimentares,
ausência de conscientização, traumas psicológicos, mudanças hormonais, questões
sociais, culturais e questões relacionas ao estilo de vida. (Rosana Dias, 2001 p.3).
Atualmente foi observado um aumento exponencial no número de doenças
causadas devido a maus hábitos alimentares e comportamentais. (Adriana Daher,
2001, p.2).
Em uma análise mais criteriosa, foi identificado que a grande maioria desses
problemas tem início durante a transição da adolescência para a fase adulta. Porém
a grande maioria dessas doenças decorrentes da compulsão alimentar podem ser
tratados durante essa importante fase de transição entre a infância e a fase adulta,
através da realização da reeducação alimentar e principalmente acabar com o
paradigma de que se trata apenas uma questão de estética trazendo à tona os
riscos aos quais estamos expostos ao sermos descuidados com a alimentação.
O mecanismo gerador básico da obesidade exógena é o balanço energético
positivo", ou seja, o obeso tem uma ingestão alimentar maior que o seu
gasto energético. As razões para este 'erro de conta' são complexas,
ligadas a múltiplos fatores, como genéticos, ambientais, culturais,
emocionais. (PARIZZI e TASSARA, 2001).

A intenção é quebrar o paradigma da alimentação saudável apenas por
estética de forma a aplicar à filosófica de alimentação saudável a atualidade, com
isso, desenvolver a conscientização dos reais riscos da compulsão alimentar.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Observar possíveis transtornos alimentares na adolescência e orientar
através de uma avalição especializada uma maneira viável ao combate a
compulsão alimentar
2.2 Objetivo Específico


Desenvolver a conscientização alimentar em adolescentes.



Analisar as principais causas da compulsão alimentar em adolescentes.



Observar os principais problemas de saúdes decorrentes da má alimentação.



Entender os principais motivos que levam ao surgimento de um distúrbio
alimentar



Analisar de que forma as influencias externas contribuem para o distúrbio
alimentar



Desenvolver um folder propondo ajuda a esse publico

3 TRANSTORNO COMPULSIVO ALIMENTAR PERIÓDICO NA
ADOLESCÊNCIA DA MULHER NA PERIFERIA DE SÃO PAULO
A definição de TCAP é muito variável, já que em virtude na enorme variedade
de formas de avaliação. Alguns transtornos se tornam mais difíceis de serem
caracterizados pelos próprios pacientes por que de uma maneira geral são
imperceptíveis diante do cotidiano dos mesmos.
No caso dos transtornos alimentares relacionados a ingestão de alimentos,
que segundo Borges e Claudino (2002 p. 10) surgem decorrentes de duas variáveis,
a ingestão excessiva de alimentos e a perda de controle da ingestão. No primeiro
quadro é observada a falta de controle na quantidade de alimento ingerida ao longo
do dia, bem como a quantidade de alimento ingerida em uma única refeição. Já a
perda de controle é oriunda da necessidade excessiva de ingestão de alimentos
mesmo quando o indivíduo se encontra saciado ou sem fome, nesta segunda
situação o efeito pode ser causado devido a fatores sociais, psicológico e
relacionados ao comportamento.
O TCAP, pode ser diagnosticado caso o indivíduo apresente 3 das seguintes
características comportamentais: Comer rapidamente; Comer até sentir-se cheio;
Comer grandes quantidades de comida mesmo sem estar com fome; Comer sozinho
por embaraço pela quantidade de comida; Sentir repulsa por si mesmo, depressão
ou demasiada culpa após a compulsão (SPITZER R. L. apud CLAUDINO, A. de M.;
BORGES, M. B. F. 2002. p.10) essa metodologia colabora para que seja realizado o
diagnóstico e presença desse distúrbio.
Temos a mulher como enfoque principal de estudo e ao relacionar os diversos
fatores que estão presente no cotidiano da mesma podemos observar que os
TCAP’s estão relacionados não apenas com questões hormonais como também
questões sociais (representado pelo tópico ambiental). Com tudo podemos ver que
os hábitos gerados na adolescência podem ser levados para a vida adulta, sendo
que os maus hábitos alimentares resultado tanto de influencias genéticas quanto
sociais (VITOLO, M. R. p. 205. 2014) podem resultar em doenças como: Obesidade
(doenças relacionadas ao peso), Depressão (doenças relacionadas a parte
psicológica e ao bem-estar)

3.1 ALIMENTAÇÃO E TRANSTONOS ALIMENTARES
A adolescência é um período que ocorre transformações, biológicas e
psicossociais, em que a alteração corporal, acontece junto com a personalidade
resultando no desenvolvimento emocional. A mudança do corpo e o peso transforma
a imagem mental que o adolescente faz de si, podendo leva-lo a sentir se estranho,
desproporcional, e também com uma imagem corporal negativa (LOUISE, et al
2009).
Os fatores que são baseados nos Transtornos Alimentares, incluem a
vulnerabilidade biológica, predisposição psicológica, e por algum tempo foi levado
em conta a influência da classe social. Estudos mostram que há maior ocorrência de
casos de TA nas classes média e alta (LOUISE et al 2009).
Um estudo feito pela Universidade Cruzeiro do Sul SP, e pelo Centro Universitário
Uni módulo, de Caraguatatuba de São Paulo, pesquisaram em torno de 183
adolescentes do sexo feminino de 15 a 18 anos de duas escolas públicas e
particular, nisso obtiveram resultados de que a maioria das adolescentes já fez dieta,
e os métodos utilizados para estudo foram a questão socioeconômica, estado
nutricional e uso de dietas que ambos mostraram diferenças entre as escolas.
Entretanto, o estudo feito pelas Universidades ( Louise et al 2009) mostrou
que os comportamentos de risco para TA, como a preocupação com peso e a
restrição alimentar, não possui, relação com a situação socioeconômica, porém
apresenta certa relação com o sobrepeso/obesidade, e a frequência do uso de
dietas.
Esse tipo de transtorno, segundo o DSM-IVTR, reúne as aplicações com os
transtornos desde a infância até a adolescência, onde segundo os estudos
mantiveram critérios adequados para pesquisa, e identificar diagnóstico nos
indivíduos (Helena 2006).
A Anorexia Nervosa, e a Bulimia Nervosa, também inclui, pois é um dos
grandes transtornos alimentares, que afetam muitas mulheres, onde ambas
sofreram pequenas mudanças em relação ao identificar o diagnóstico, o Transtorno
de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), foi apresentado no DSM-IV-TR como
uma proposta de estudo adicional, devido a utilidade clínica, e de como afeta a vida
das mulheres.

3.1.1 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Os transtornos de ansiedade, são identificados com mais frequência em
mulheres do que em homens, por apresentarem diferentes fobias. Segundo estudos,
(YORKENS. p. 1. 2003.) o sexo feminino, é mais comum, por conta que desde a
infância até a adolescência as mulheres passam, por estresse e diferentes traumas,
o que prejudica o desenvolvimento mental e físico, causando apenas o descontrole
de ansiedade. Também a procura de ajuda, entre as mulheres são menores, por até
mesmo o ambiente em que vivem se relacionar a terem diferentes Transtornos
(BARLOW. p. 1. 2002.).
3.1.2 TRANSTORNOS DEPRESSIVOS

A adolescência se caracteriza por vários conceitos, ao qual se aproxima de
fato da fase adulta, onde o desenvolvimento do autoconceito, e da autoestima se
desenvolve. Esse tipo de transtorno, afeta grande parte dos adolescentes, com
maior prevalência no sexo feminino.
A depressão pode estar relacionada com problemas, de ordem sexual, uso e abuso
de drogas, transtornos de ansiedade, déficit de atenção, entre outros (SANDLER,
1991, p. 2) que acaba gerando muitos impactos psicológicos negativos nesses
indivíduos.
Os transtornos depressivos, assim como a ansiedade afeta mais as mulheres
do que os homens, e muitos quesitos durantes os estudos de pesquisadores
(ANDRADE, H. S. G. p. 5. 2006.) associaram o histórico familiar, isolamento social,
estresse, e a personalidade. Nisso o comportamento depressivo, é desenvolvido, ao
longo de suas vidas, prejudicando o dia a dia, e até mesmo o afastamento do
trabalho, já os homens apresentam um perfil mais diferente, que acabam utilizando
diferentes drogas e outras substâncias. Esse tipo de transtorno é o mais comum
entre as mulheres, por estar envolvido em outros distúrbios desde o alimentar, até o
início da menopausa.
O transtorno da compulsão alimentar, segundo os estudos da APA
(Associação

Psiquiátrica

Americana),

identifica

indivíduos

que

apresentam

comportamentos alimentares compulsivos e desregulados. O DSMIV, inclui se como

um manual, através de estudos feitos, relacionadas as doenças mentais que envolve
o ser humano, com isso o TCAP, surgiu em meados de 1950, traçando anos mais
tarde, maior interesse entre os pesquisadores.
Nisso, outros transtornos como a Anorexia Nervosa, e a Bulimia Nervosa,
também estão incluídas, e segundo o DSMIV sofreram pequenas mudanças, em
relação a tais comportamentos em mulheres que sofrem com esses transtornos.
Atualmente, existem muitos transtornos que são identificados nas mulheres
desde os físicos até os psicológicos. Com base nas pesquisas, os transtornos,
afetam mais o sexo feminino na adolescência e na fase adulta, onde na fase adulta
se desenvolve bem mais, por conta dos hormônios que são alterados
frequentemente, também estão relacionados a gravidez, até mesmo o início da
menopausa. (Francisco Lotufo, 2014 p.5).
Os transtornos depressivos e de ansiedade, são os principais, pois através
deles são desencadeados outros distúrbios, por exemplo o transtorno compulsivo
alimentar periódico, que afeta muitas mulheres no mundo todo, incluindo no Brasil,
levando em conta quesitos que fazem parte de seu dia-a-dia.
A depressão pode ser considerada como um dos transtornos principais da
nossa época, até meados de 1960, os transtornos de humor começou a ser
pesquisado, onde era compreendido como uma condição rara, na faixa etária da
infância e da adolescência ( KATIA CRISTINE CAVALVANTE MONTEIRO, 2007,
pág. 3). No Brasil, as pesquisas que investigam a ocorrência da depressão em
crianças e adolescentes são poucas, e mesmo com poucos dados e diferentes
metodologias a serem aplicadas, indicam uma porcentagem significativa de
transtornos afetivos na fase da adolescência, sendo possível observar dados
compatíveis com a literatura internacional (DIAS, 2001 pág.3).
As estatísticas da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003 pág.3)
resultam em dados preocupantes que estimam para as próximas duas décadas um
grande aumento para o número de indivíduos com depressão, que no ano de 2020
esse problema depressivo representará a segunda afecção que mais vai afetar os
anos de vida útil da população mundial, podendo ultrapassar o número de afetados
por doenças cardiovasculares (KATIA CRISTINE CAVALVANTE MONTEIRO, 2007,
pág.3). Atualmente a depressão é relacionada como a quarta causa mundial de
deficiência e o segundo lugar na faixa etária entre 15 a 44 anos, podendo se tornar

um grave problema crônico, que impossibilita o indivíduo de fazer sua rotina e de
cuidar de si próprio (ANA MARIA VIEIRA LAGE, 2007 pág.3).
Segundo Bahls (2002, pág.4) os critérios de diagnósticos depressivos em
adolescentes são: irritabilidade e instabilidade, humor deprimido, perda de energia,
desinteresse, retardo psicomotor, sentimentos de desesperança, isolamento,
ideação e comportamento suicida entre outros (BAHLS, 20002, pág.4). Esses
sintomas

depressivos

podem

apresentar

através

de

outros

distúrbios

psicossomáticos como a alteração do sono e a agressividade, esses tipos de
comportamentos deve se considerar pelos aspectos clínicos, podendo afetar o
indivíduo de uma forma frequente e duradoura, causando danos psicossociais
recorrentes (KATIA CRISTINE CAVALVANTE MONTEIRO, 2007, pág.3).
3.1.3 SINDROME DO COMER NOTURNO (SCN)

A síndrome de comer noturno foi caracterizada pela primeira vez em 1955,
possuindo como principais ferramentas para diagnóstico a falta de apetite pela
manhã, hiperfagia noturna, stress e insônia. Já em 1996 o diagnóstico da síndrome
do comer noturno foi refinado, desta vez trazendo como dado que 50% das calorias
diárias eram consumidas após às 19h, vale lembrar que nesse período alterações de
sono eram citadas, mas não era um fator determinante para a realização do
diagnóstico, sendo adicionado apenas em 1997, através do estudo realizado por
Rand, Macgregor e Stunkard, que adicionaram o critério de stress emocional ao
diagnóstico da síndrome do comer noturno.

3.1.4 PERTURBAÇÃO DE INGESTÃO COMPULSIVA (PIC)

O primeiro diagnóstico do que hoje é conhecido como perturbação de
ingestão compulsiva ocorreu em 1959, quando foi realizado o atendimento de
pacientes obesos, observou se que os mesmos apresentavam perturbações
comportamentais assemelhadas a casos bulimicos, sendo nomeada neste período
de “Sindrome de Hiperalimentação Patológica”. Os primeiros estudos sobre a
Perturbação de Ingestão Compulsiva surgiram em 1959, com Stunkard (Faith &
Allison, 1996 cit in Freitas, Lopes, Coutinho & Appolinário, 2001) Com o decorrer dos

estudos e adição de novas patologias dentro do quadro de classificação da doença
em 1995 a mesma passou a ser nomeada como “Perturbação de Compulsão
Alimentar”, neste período foi reforçada a ideia de que a temática ainda deveria ser
desenvolvida para permitir que ocorresse a caracterização adequada da doença,
conhecida atualmente como Perturbação da Ingestão Compulsiva.
A perturbação de ingestão compulsiva, segundos os estudos, apresenta
relação direta com indivíduos que possuem quadro de obesidade ou pacientes que
apresentam características de oscilação de peso constantes. De fato, é relatado que
quanto maior o grau de obesidade, mais expressiva tende a ser a presença da PIC,
e em contrapartida, quanto maior a presença dessa perturbação, mais agravado
será o quadro de obesidade. Numericamente falando a perturbação de ingestão
compulsiva está presente em 1,8 a 4,6% da sociedade de modo geral; Nos
indivíduos obesos diagnosticados 30% possui essa perturbação.
A perturbação de ingestão compulsiva na população geral pode variar entre
1,8 e 4,6%; atingindo cerca de 30% dos indivíduos obesos que procuram tratamento
para emagrecer, tendo sido observada uma associação positiva entre a presença de
ingestão compulsiva e o aumento da adiposidade (Dingemans & Van Furth, 2012;
Duchesne et al, 2007; Hill, 2007; Napolitano et al, 2001; Sim et al, 2010).

4 FATORES AMBIENTAIS E HORMONAIS.
O fator genético é o que influencia o desenrolar do processo de maturação
sexual do início ao fim, o qual é responsável, em geral, pela variação individual dos
episódios pubertários e fatores sociais e ambientais, que devem ser favoráveis, para
que possa auxiliar no desempenho máximo do potencial genético do adolescente
(OLIVEIRA et al., 2014).
Os adolescentes que apresentam maturação sexual prematuro ou precoce,
ou seja, antes dos 13 anos de idade, em comparação com outros adolescentes com
idade cronológica com ritmo de maturação normal (entre 13 e 14 anos) ou tardio
(depois dos 14 anos) possuem maior capacidade no metabolismo e maior tamanho
corporal (RÉ, 2011).
Adolescentes que apresentaram a maturação sexual mais tardiamente
tiveram menor índice de sobrepeso em relação aos que tiveram maturação

prematura ou precoce, sendo esse índice mais relevante entre as meninas, em
pesquisas e estudos mais recentes reforçam que meninas nessas condições
demostram maior peso corporal e altura com maior risco de sobrepeso e obesidade.
4.1 LEPTINA E A SUA AÇÃO CULMINANTE NA OBESIDADE
A leptina é uma proteína, composta por 167 aminoácidos, leptina termo de
origem grega (leptos = magro), é responsável por fornecer a informação ao cérebro
de que o organismo tem fome. Com a ausência da leptina, o cérebro tem sensação
de fome apesar da obesidade. A carência de leptina além da sensação de fome leva
a eliminação da energia consumida e inibe os componentes da reprodução, sendo
que todos esses episódios acontecem para adaptar o organismo à falta de alimento
(FLIER, 2004).
A produção de leptina ocorre em grande parte no tecido adiposo branco em
maior quantidade no tecido subcutâneo comparado com o visceral e também em
menores quantidades no estômago, placenta e glândulas mamárias.
A leptina atua sobre o hipotálamo na regulação do apetite e no metabolismo,
no qual realiza em longo prazo uma reserva energética que pode ser utilizada
durante a privação alimentar através da oxidação de ácidos graxos em outros
órgãos. (NEGRÃO; LICINIO, 2000; LERARIO et al., 2001; CASTRO et al., 2004;
PARACCHINI; PEDOTTI; TAIOLI, 2005).
A função da leptina vai além da atividade de regulação do peso corpóreo, pois
também participa da fisiologia da puberdade e da reprodução, mantendo o cérebro
informado de as reservas energéticas são suficientes para suprir a o início da
puberdade e da reprodução é responsável também por estimular a oxidação de
ácidos graxos e a captação de glicose, impedindo assim o acúmulo de gordura nos
tecidos não adiposos causando prejuízo a suas funções pelo excesso de
triglicerídeos nos tecidos como músculos, fígado, coração e pâncreas.
Alguns estudos avaliaram a relação da leptina com a sensibilidade a insulina
e foi observado independente do grau da obesidade, da idade, do sexo e da RCQ
(relação circunferência cintura – quadril) houve relação inversa, ou seja, quanto
menor a sensibilidade a insulina maior o nível de leptina (OLIVEIRA et al., 2004).

Suedi et al. (2000) identificaram que o principal determinante para variação
dos níveis de leptina em crianças e adolescentes obesos é o IMC e não a insulina
basal e o índice de resistência à insulina.
O estudo da influência genética na origem da obesidade também tem
ganhado foco no mundo inteiro. A identificação e sequenciamento do gene ob, que
codifica o peptídeo leptina, e a descoberta que o defeito neste gene, parece ser a
simples causa da obesidade em ratos ob/ob, tem gerado grande interesse no estudo
da genética da obesidade (PEREIRA, FRANCISCHI; LANCHA, 2003).
Existem fatores que provocam a redução da expressão do gene da leptina em
humanos: o jejum, o exercício físico, a testosterona, catecolaminas e a ativação do
sistema nervoso simpático, desta forma agindo na queda da concentração de leptina
durante o jejum, visto como sinal enviado ao cérebro informando a necessidade de
ajustes neuro-hormonais de modo a garantir um metabolismo mais eficiente. Porém
a alimentação pós-jejum, glicocorticoides e a insulina estimulam a reprodução do
gene levando a produção do hormônio leptina. Situações de estresse impostas ao
corpo, como jejum prolongado e exercícios físicos intensos, provocam a diminuição
dos níveis circulantes de leptina, comprovando dessa maneira a atuação do sistema
nervoso central na inibição da liberação de leptina pelos adipócitos (NEGRÃO;
LICINIO, 2000; ROMERO; ZANESCO, 2006).

Tabela1: Influência de fatores orgânicos e ambientais nos níveis de leptina

Situações

Níveis de leptina

Ganho de peso

Aumentados

Insulina

Aumentados

Glicocorticoides

Aumentados

Infecções agudas

Aumentados

Citoquinas inflamatórias

Aumentados

Perda de peso

Diminuídos

Jejum

Diminuídos

Estimulação adrenérgica

Diminuídos

Hormônio do crescimento (GH)

Diminuídos

Hormônios Tireoidianos

Diminuídos

Melatonina

Diminuídos

Fumo

Diminuídos

Fonte: Romero e Zanesco (2006)

Existe diferença nos níveis plasmáticos de leptina entre os sexos na infância e
na adolescência: nas meninas os níveis de leptina aumentam progressivamente
conforme a idade, com o ganho de peso e com a gordura corporal, enquanto nos
meninos ocorre a diminuição progressiva. Essa diferença tem relação direta com os
hormônios já que a testosterona tem correlação negativa com os níveis de leptina. A
síntese da leptina plasmática é três vezes maior em mulheres do que em homens,
sendo elas relativamente mais resistentes aos efeitos da leptina. O que pode
explicar a maior suscetibilidade aos distúrbios tanto alimentares, como do peso
corporal. (NEGRÃO; LICINO, 2000; PEREZ, 2000; WAJCHENBERG, 2000;
OLIVEIRA et al., 2004; HERMSDOFF; VIEIRA; MONTEIRO, 2006).
Foi possível verificar o aumento das concentrações de leptina em mulheres
do que em homens e são maiores em indivíduos negros do que em brancos,
independente das medidas antropométricas da gordura corporal. No estudo em que
se analisou a relação entre gordura corporal, raça e sexo, por Ruhl et al. (2004), foi
possível identificar que as concentrações de leptina são maiores em mulheres
negras do que em mulheres brancas, todavia, essa diferença significativa não existe
entre homens brancos e negros. A concentração de elevada de leptina em mulheres
se da por conta da alta porcentagem de gordura corporal, agora não há uma
explicação pela alta taxa de leptina em negros através da porcentagem de gordura
corporal.
A resistência a insulina pode permitir um balanço dos estoques energéticos
negativos, resultando na obesidade. Outra possibilidade é compatível com estudos
em humanos demonstrando que a obesidade não é um problema pela falta de
leptina, já que altos níveis de leptina são encontrados em sujeitos obesos. Portanto

a obesidade pode acontecer devido a interrupção no sinal da leptina nos sítios alvos,
localizados central ou perifericamente, ocorrendo uma falha na recepção dessa
informação. (CEDDIA et al.,1998; MARS et al., 2005).
É necessário um maior número de estudos científicos sobre o tema para
esclarecimento da alteração plasmática da leptina no estado de jejum e pósrefeições, porém é possível afirmar que o hormônio é um dos fatores envolvidos no
desenvolvimento da obesidade em indivíduos do sexo feminino, em geral pela
resistência a leptina.

5.1 INFLUÊNCIA HORMONAL
5.1.1 TRANSTORNOS ASSOCIADOS AO CICLO REPRODUTIVO

Os transtornos associados ao ciclo reprodutivo, em algumas mulheres podem
apresentar muitos sintomas emocionais e de alterações do comportamento como
transtornos físicos e mentais, também relacionados ao período pré-menstrual, por
haver uma grande mudança hormonal durante esse período. O DSM-IV, classifica a
síndrome pré-menstrual, relacionada também a transtornos como a depressão e a
ansiedade, como preexistentes, podendo chegar a outros comportamentos mais
graves.
A origem dos sintomas pré-menstruais ainda é desconhecida. Kendler et
al.(1998) demonstram que existem fatores genéticos envolvidos. Houve associação
da melhora ou eliminação das queixas pré-menstruais em caso de suspensão
temporária da atividade hormonal dos ovários e na menopausa cirúrgica. A atividade
normal dos ovários seria responsável pela redução de eventos bioquímicos no
sistema nervoso central e outros tecido-alvo, causando os sintomas em mulheres
mais vulneráveis.
5.1.2 DISFORIA PRÉ-MENSTRUAL
Durante a fase reprodutora, que se inicia na adolescência e perdura por mais
alguns anos, algumas mulheres podem apresentar diversos sintomas emocionais e
alterações comportamentais muito desagradáveis no período pré-menstrual

Comentado [rl1]: Verificar a relação com a Menarca
utilizando autores que comprovem ou não esse fato

(perimenstrual), semana que antecede a menstruação e pode durar poucos dias
após seu início, que vão desde a síndrome pré-menstrual, depressão, ansiedade,
chegando ao extremo em sua gravidade como transtorno disfórico pré-menstrual,
(TDPM) que aparece no apêndice do DSM-IV (APA,1995). O critério do DSM-IV
requer cinco sintomas de uma lista de dez, sendo obrigatórios os quatro primeiros
(humor depressivo, ansiedade ou tensão, instabilidade afetiva, irritabilidade,
diminuição do interesse pelas atividades habituais, dificuldade de concentração,
significativa falta de energia, mudanças importantes de apetite como excessos
alimentares ou episódios de voracidade, hipersônia ou insônia e outros sintomas
físicos como sensibilidade mamaria ou inchaço). Essa definição é restritiva
reconhecendo apenas os casos de maior gravidade, diferente da 10ª edição da
classificação internacional de doenças (OMS) que requer apenas um sintoma
incapacitante para classificação do transtorno.

5.2 PADRÕES DE BELEZA

O padrão de beleza oferecido pela a sociedade que nós temos hoje se baseia
nas formas que o corpo tem e em como ele se apresenta perante os olhos dos
demais indivíduos, a preocupação em manter o corpo em forma em deixar ele
atraente e visível a todos é o que move a maioria das mulheres da sociedade atual.
As mulheres de baixa renda são as que mais sofrem com esse padrão
imposto, pois de sua pouca renda ela tem de fazer malabarismos para dar o de
comer em casa e cuidar de sua aparência para poder diminuir a diferença social que
existe e se sentir incluída em algum grupo ( Martins et al 2010).
Segundo (MORENO, Rachel pág 15, edição de 2008) desde o século XVI foi
notado que os ideais de beleza feminina vieram se alterando com a descoberta de
novos produtos incrementando os pós para suavizar redimensionar e transformar as
linhas do rosto, os espartilhos para alinhar a coluna esconder a barriga, endireitar os
ombros e para se manter numa postura firme e os penteados que na época eram
realizados em perucas .
As mulheres acompanharam todas as mudanças que o padrão sofreu, e em
todas elas as mulheres de todas as classes sociais se esforçaram ao máximo para
se encaixar principalmente as mulheres de baixa renda que tentavam acompanhar

as mudanças, nas pesquisas realizadas entre as mulheres da periferia de São Paulo
capital na zona leste todas afirmaram que a renda econômica interfere 16% afirmou
que diretamente e 36 % afirmou que interfere muito.
No Brasil as famílias de baixa renda permaneceram invisíveis aos
empresários na década de 80 até a chegada do ano de 1994 em que a
implementação do Plano Real redirecionou os olhos dos empresários para este
público trazendo assim produtos de beleza feminina de forma mais acessível para
eles.
Agora com toda a facilidade de acesso aos produtos de beleza as mães de
família que eram encarregadas de administrar as despesas da casa com a
alimentação agora também dedicam parte do dinheiro adquirido em compra de
maquiagem e produtos usando de alguns métodos como pesquisas de promoções e
variedade do preço de itens como alimentos e produtos de limpeza da casa, com o
fim de conseguir seus produtos de beleza sem impactar tanto no orçamento
destinado a alimentação mesmo que por vezes impacte diminuindo qualidade e
quantidade, tudo por que a meta de se alcançar o padrão de beleza se tornou mais
importante do que a própria alimentação.
O objetivo de se alcançar o padrão de beleza vem com expectativas de que
elas serão reconhecidas e serão olhadas de maneira diferente, muitas usam de tal
padrão para chamarem a atenção dos homens ou pra serem admiradas ou até
mesmo invejadas por outras mulheres. (MORENO, Rachel 2008)
As meninas são cobradas desde cedo por si mesmas ou mesmo por seus
pais a cuidar de seu corpo e seguir um ideal de beleza, pois na escola crianças que
não tem o corpo em um padrão de beleza considerado "comum" são excluídas de
brincadeiras e tem dificuldades de se socializar com as demais e por receio de
exclusão recorrem a métodos como redução da refeição e prática exacerbada de
exercícios físicos.
O torturante padrão imposto torna os indivíduos reclusos por não poder
alcançá-los, trazendo a eles problemas psicológicos e consequentemente problemas
físicos que se apresentam através de distúrbios, o julgamento pesado sobre o
individuo que vem com uma falsa afirmação de que se não e bonito é por que não se
cuida é desleixado e preguiçoso agrava o dano psicológico que o indivíduo já
sofre.( Martins et al 2010)

A beleza esta sendo denominada hoje por um rosto feito através de
maquiagem e um corpo estruturado através de tortura física com peças que apertam
cada parte do corpo a fim de dar curvas ou esconder os excessos de gordura de um
ponto em especifico, e se esse método não for suficiente são incrementadas dietas
tanto saudáveis, quanto mirabolantes a fim de chegar ao objetivo além de poder se
recorrer a cirurgias que retiram a gordura ou que encham algum ponto com silicone
e até mesmo pode ser realizada uma redução de estômago, todos esses métodos
alguns vistos como absurdos não permite a mulher aceitar seu próprio corpo como
ele é, e não produz uma mulher forte com amor próprio.
5.3 MÍDIAS SOCIAIS.
As mídias digitais que hoje conhecemos por TV, radio, Whatzapp, facebook,
instagram ,Snapchat, Twitter entre inúmeros outros é

responsável pelo grande

número de informações que transitam em nosso meio por ser eles os meio de
comunicação mais vistos eles tem um grande impacto na vida do indivíduo e na
mesma ocupa uma grande espaço, tanto que em vários estudos é provado que
gastamos mais tempo olhando esses dispositivos do que tendo relações pessoais
com as pessoas a nossa volta.
A mídia tem trazido inúmeras propagandas e vários métodos que incentivam
as pessoas ao consumo, um exemplo pode ser dito é sobre a indústria alimentícia,
que induzem a compra dos seus produtos através de propagandas bem elaboradas
e chamativas que se fixam na cabeça do individuo e que quando perante o produto
são impulsionadas a adquiri-los sem ter a real necessidade do mesmo. (CEPAN
Edição n°3 setembro 2008)
A classe de baixa renda são as mais suscetíveis ao marketing desses produtos, pois
eles o veem como um meio de diminuir a distância entre as classes. De acordo com
as pesquisas 88% das entrevistadas afirmam sofrer influências da mídia sendo 55%
sofrendo a interferência de forma mediana e 28% afirmando ter muita influência da
mídia em suas vidas .
A vaidade é uma característica bem comum desde os tempos antigos até os
tempos atuais para todos os humanos "No contexto da sociedade contemporânea do
espetáculo, regida pela sedução estética, pelas experiências sensoriais e pela lógica
da moda, a vaidade se torna dominante no modo de vida (LIPOVETSKY, 2004). [...]
Santaella (2004, p. 127) considera que a preocupação com a beleza vem

aumentando e a palavra corpo seria relacionada aos termos: “forte, belo, jovem,
veloz, preciso, perfeito, inacreditavelmente perfeito”, sendo os humanos suscetíveis
a essa característica sempre que se tem a oportunidade de ter o item desejado e
cobiçado por todos os mesmos fazem questão de exibi-lo forçando os demais
inconscientemente a também querer o mesmo assim gerando um ciclo vicioso onde
querer e ter difere as pessoas uma das outras.
Os meios de comunicação trazem vários produtos para se adquirir e todas as
propagandas tem um público alvo e usa diferentes meios para conquistar seus
consumidores como a utilização de pessoas famosas que vieram de origem humilde
e que cresceram na vida divulgando o seu produto tendo como objetivo os de baixa
renda ou utilizam de imagens de pessoas ou objetos parados sem movimentação
para passar um sentido de estabilidade visando um público de classe mais alta, em
toda a mídia se é encontrado estímulos para consumo e as mulheres de baixa renda
se fazem refém das propagandas visando a obtenção do item para se sentirem
notadas e reconhecidas pela a sociedade.
A mídia faz exploração de vários padrões de beleza feminina a fim de
conquistar seus consumidores como, por exemplo, eles podem ressaltar a beleza de
uma mulher magra e esbelta como também pegam a imagem de uma mulher cheia
de curvas e afilamentos, mas sem deixar de lado as agora chamadas plus size
fazendo das mulheres gordinhas um novo padrão.(CEPAN Edição n°3 setembro
2008)
Um dos principais incentivadores de consumo é a mídia e é a que mais tem
acesso ao público por qualquer meio ou aplicativo e a mídia.

5.4 INFLUÊNCIA CULTURAL

Desde os primórdios a cultura se faz presente e exerce influência sobre todos,
seja na hora de comer, vestir, de falar, cantar e até mesmo no jeito de realizar as
tarefas do dia-a-dia. As mulheres não tinham voz ou poder em séculos passados,
portanto, era o dever delas obedecer ao pai ou esposo e servi-los sem questionar.
(LIPOVETSKY, 2004).

As mulheres eram criadas para satisfazer o homem sendo vistas como meros
objetos de prazer, além de ter o dever de cuidar dos filhos e do lar, com o tempo e a
aderência das mulheres em diversas áreas da sociedade elas foram criando suas
próprias vozes, assim, se destacando e desobedecendo aos padrões impostos
sobre elas, entretanto, a cultura de como o corpo da mulher deveria ser não mudou
ao mesmo tempo, fazendo com que elas ainda se vissem debaixo desse padrão de
manter um corpo bonito, sem defeito, no entanto, com a mulher saindo de casa e
não mais sendo obrigada a ter a função de apenas reproduzir, ela começou a cuidar
de seu corpo da forma que bem entende, cuidando para si mesma e não mais
apenas para os homens. (NETO, D' Ávila 1980, pág. 36)
Cultura é uma complexidade de ações e reflexões justificáveis por ser comum
ou fazer parte de um costume praticado por muitos podendo ser uma crença e
adquirindo sempre outras definições, assim sendo, não é algo que simplesmente
pode se mudar, pois, é algo carregado tanto pela família quanto por todos que se
encontram ao redor, forçando o indivíduo a seguir o mesmo caminho e crenças, mas
se caso ele se opor contra esse costume é visto como diferente e muita das vezes é
discriminado por não seguir os padrões. (FERREIRA 1986, pág 508)
Os temas aqui já citados como padrão de beleza e mídias sociais estão
totalmente interligados à cultura sendo vista da seguinte maneira: Se um hábito visto
como algo comum, que faz parte do dia-a-dia, ou seja, é culturalmente comum for
posto na mídia, que divulga a todas as pessoas, e for aceita por todos, se torna um
padrão, como o costume de alisar o cabelo que torna o cabelo liso um padrão de
beleza. A cultura pode ser dividida por classes sociais, por idiomas, por cor e por
muitos outros fatores, mas a cultura vista por cima, tendo como base apenas alguns
pontos como educação, cuidados pessoais e de beleza engloba todos, e os padrões
de beleza que muitas das vezes a própria cultura cobra de todos e submete os que
não se encaixam a uma exclusão ou uma depreciação vinda de outros para com o
indivíduo, tornando-o uma pessoa suscetível a problemas psicológicos causados
pela não aceitação dos demais, gerando assim uma reação em cadeia na vida do
mesmo que demonstra sua frustração através de ansiedade, que por sua vez, pode
vir a ser aliviada momentaneamente com uma alimentação inadequada consumida
em demasia, ou até mesmo outros tipos de distúrbios que são danosos à saúde.
A cultura pode ser vista de forma positiva ou de forma negativa, dependendo
apenas de até que ponto ela força a pessoa tomar uma decisão que não é de sua

vontade. Manter a saúde das pessoas é o objetivo de parte das cobranças feitas
pela sociedade, no entanto, os métodos utilizados para que isso aconteça não são
os melhores, pois, primeiro eles depreciam a imagem das mesmas para depois lhe
mostrar o mais “saudável”, 75,9% (segundo pesquisa de campo) das mulheres
afirmaram já terem sido criticadas por comer algo que não é “adequado” segundo a
cultura.
Influenciar alguém através da mídia de padrões e de cultura é uma imensa
responsabilidade de quem divulga ou propaga as informações, portanto, o uso
consciente dessas informações é o que muda o estado emocional e físico das
pessoas.

6 METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa exploratória no método de Spitzer com 116
indivíduos, a fim de identificar possíveis transtornos alimentares em adolescentes. A
pesquisa aborda questões com base nos tópicos 3 a 5.4 desde conteúdo.
As perguntas realizadas nesse questionário se baseiam em um primeiro
momento na metodologia de Spitzer tópico 3, sendo essas perguntas:









Quantas refeições você faz por dia?
Você costuma comer rapidamente?
Suas refeições são feitas de forma que: Come até se sentir cheio (a)
Come o suficiente (b) Tem a sensação de ainda estar com fome (c)
Costuma comer mesmo sem estar com fome?
Com relação a pergunta anterior, você costuma comer nessas horas:
Grandes quantidades (a) Como quantidades moderadas (b) Pequenas
quantidades (c) Não como sem estar com fome (d)
Costuma comer sozinho(a) por vergonha da quantidade de comida?
Após comer, sente repulsa ou culpa pela quantidade ingerida?

Em relação ao tópico 3.1.3 a pergunta foi:



Você tem o habito de comer de madrugada?
Em relação a pergunta anterior: Como com pouca frequência (a) Como
de vez em quando (b) Como com muita frequência (c) Sempre como
de madrugada (d) Não como de Madrugada (e)
No tópico 5.1 e 5.1.2:




A quantidade/frequência de alimentos ingeridos durante o período
menstrual costuma aumentar?
No período menstrual, você nota alguma diferença na qualidade dos
alimentos ingeridos? Exemplo: doces, chocolates ou outro alimento
especifico.
Quanto ao tópico 5.2 ao 5.4 as perguntas foram:




Quanto você acha que as mídias sociais influenciam na sua visão
estética?
já foi criticado(a) por comer algo?

Ao considerar a classe econômica, a pergunta formulada foi:



Na sua opinião a classe econômica colabora para que tenha algum
Transtorno Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP)?

6.1 Resultados e Discussões

Gráfico I Qual seu Sexo?

Fonte: Próprio Autor, 2020

Conforme dados do grafico acima é possível concluir que 87,1% dos participantes
(101 indivíduos) da pesquisa são declaradas do sexo feminino e 12,9% declarados
do sexo masculino (15 indivíduos).

Gráfico II Onde você mora?

Fonte: Próprio Autor, 2020

Sobre a localização dos participantes 81,9% residem na região leste.
Gráfico III Qual sua idade?

Fonte: Próprio Autor, 2020

Com relação a idade 43,1% possuem entre 10 a 19 anos de idade, 25,9% entre 20
a 25 anos e 31% mais que 25 anos.

Gráfico IV Quanto você acha que as mídias influenciam na sua visão estética?

Fonte: Próprio Autor, 2020

Com base nos dados apresentados pelo gráfico acima, nota-se que 55,2% das
mulheres entrevistadas pela enquete admite sofrer interferência das mídias em sua
vida e em suas escolhas, para tanto mostrando que a opinião de fora sobre si é
importante.
Gráfico V Já foi Criticado por comer algo?

Fonte: Próprio Autor, 2020

De acordo com os dados adquiridos após a pesquisa de campo observa- se que
84,5% dos participantes afirmam já terem sofrido críticas e comentários contra sua

forma de se alimentar, sendo maioria às que convive em meio a opiniões alheias
sobre sua forma de comer.
Gráfico VI

Na sua opinião a classe econômica colabora para que tenha algum Transtorno

Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP)?

Fonte: Próprio Autor, 2020

De acordo com os dados do gráfico acima 36,5%, a maioria dos participantes,
acredita que a classe econômica é um fator que colabora muito para desencadear
Transtorno Compulsivo Alimentar Periódico, 32,2% acreditam que colabora pouco,
16,5% acredita que está diretamente relacionado enquanto 14,8% acredita colaborar
muito pouco.

Gráfico VII Quantas refeições você faz por dia?

Fonte: Próprio Autor, 2020

Com base dos dados do gráfico acima 56,5%, grande parte dos participantes, faz de
3 a 4 refeições por dia, 27% de 4 a 5 refeições por dia, 14,8% apenas 2 refeições
por dia os demais admitem realizar de 6 a mais refeições por dia.
Gráfico VIII Você costuma comer rapidamente?

Fonte: Próprio Autor, 2020

De acordo com o gráfico acima observa-se que 45,7% dos participantes admite
comer de forma rápida sempre, 33,6% relatam que as vezes comem rápido e 20,7%
relatam não comer rapidamente.

Gráfico IX Suas refeições são feitas da forma que: Come ate se sentir cheio; come o suficiente; tem a
sensação de ainda estar com fome.

Fonte: Próprio Autor, 2020

Conforme gráfico acima 56% dos participantes relata comer o suficiente, 26,7%
comem até se sentirem cheios e 17,2% tem a sensação de ainda estar com fome.
Gráfico X Costuma comer mesmo sem estar com fome?

Fonte: Próprio Autor, 2020

Em relação a questão que aborda comer sem estar com fome 36,2% representando
a maioria, relatam comer sem estar com fome as vezes, 35,3% admitem comer sem
necessariamente sentir a necessidade fisiológica, 28,4% não comem sem estar com
fome.

Gráfico XI Com relação a pergunta anterior você costuma comer nessas horas: Grandes quantidades;
como quantidades moderadas; pequenas quantidades; não como sem estar com fome.

Fonte: Próprio Autor, 2020

Ainda com relação a questão anterior 37,9% considera a ingestão com relação a
quantidades de alimento moderada, enquanto 27,6% pequenas quantidades, 22,4%
informam não comer sem estar com fome e apenas 12,1% considera comer em
grandes quantidades.
Gráfico XII Costuma comer sozinho por vergonha da quantidade ingerida?

Fonte: Próprio Autor, 2020

De acordo com dados da pesquisa 94% dos participantes relata não sentir vergonha
da quantidade de comida ingerida enquanto 6% admitem comer sozinho por
vergonha da quantidade.

Gráfico XIII Após comer sente repulsa ou culpa pela quantidade ingerida?

Fonte: Próprio Autor, 2020

Sobre sentir culpa da quantidade de comida ingerida 69% dos participantes relatam
não sentirem repulsa ou culpa, enquanto que 31% afirmam sentir repulsa ou culpa
pela quantidade de alimento ingerido.
Gráfico XIV Você tem o hábito de comer de madrugada?

Fonte: Próprio Autor, 2020

De acordo com os dados da pesquisa 71,3% dos participantes informam não terem
habito de comer de madrugada, enquanto 28,7% afirmam ter o hábito de comer
nesse período.
Grafico XV Em relação a pergunta anterior: como com pouca frequência; como de vez em quando;
como com muita frequência; sempre como de madrugada; não como de madrugada.

Fonte: Próprio Autor, 2020

Em complemento a pergunta anterior o gráfico acima demonstra que 65,8% dos
entrevistados não possui o habito de comer de madrugada, 16,7% come de vez em
quando 7% sempre come de madrugada.
Grafico XVI A quantidade / frequência de alimentos ingeridos durante o período menstrual costuma
aumentar?

Fonte: Próprio Autor, 2020

De acordo com os dados do gráfico acima 35,7% das entrevistadas relata que a
quantidade/frequência alimentar costuma aumentar pouco durante a menstruação,
28,6% afirmam aumentar muito, 21,4% informam não passar por isso, enquanto
14,3% relatam que não aumenta a quantidade/frequência de alimentos ingeridos no
período.

Gráfico XVII No período menstrual, você nota alguma diferença na qualidade dos alimentos
ingeridos?

Fonte: Próprio Autor, 2020

No que diz respeito a qualidade dos alimentos ingeridos no período menstrual 33,9%
das participantes afirmam notar muita diferença no consumo de doces ou alimentos
específicos, 32,1% afirma notar pouca diferença, 10,7% relata não notar nenhuma
diferença e outros 23,2% relatam não passar por isso.
Contudo foi possível identificar que as pessoas admitem se sentirem
influenciadas pela mídia (55,2%) em sua visão de padrão de beleza e 36,5%,
acreditam que o fato socioeconômico colabora muito para desencadear Transtorno
Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP).
A grande maioria admitiu se sentir criticado, julgado ao se alimentar
representando 94% dos participantes, o cenário analisado demonstra que as
pessoas dedicam pouco tempo ou menos que o recomendado para se alimentar,
admitem comer de forma rápida dando pouca atenção ao alimento ingerido, o que
justifica 36,2% dos participantes admitir que muitas vezes comer sem estar com
fome, porém 31% afirma sentir repulsa ou culpa pela quantidade de alimento
ingerido o que remete a uma ingestão por compulsão.
Sobre o hábito de comer de madrugada 16,7% afirma comer de madruga, 7%
afirmam ter o hábito, ou seja, tem isso como rotina. Levando em consideração a
questão hormonal 28,6% das entrevistadas relata que a quantidade/frequência

alimentar costuma aumentar muito durante a menstruação, o que reafirma o estudo
de que o fator hormonal é contribuinte para o aumento de peso já que além de
regular a fome ainda age sobre a questão emocional das mulheres com maior
intensidade nas adolescentes.

7 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Figura – 1 Folder informativo

Fonte: Próprio Autor, 2020

8 CONCLUSÃO
Este trabalho possibilitou entender como as adolescentes se alimentam tanto
em relação a ingestão quando em relação a informações recebidas na mídia.
Para se atingir uma compreensão dessa realidade definiram-se dois objetivos
específicos. O primeiro de analisar de que forma as influências externas contribuem
para o distúrbio alimentar e segundo de analisar as principais causas da compulsão
alimentar em adolescentes, através da pesquisa exploratória.
Os principais pontos observados foram os fatores ambientais (mídias sociais,
opinião de terceiros e situação socioeconômica) influenciam na forma como as
pessoas, em específico as adolescentes, se relacionam com a alimentação, já que a
maioria delas afirmou que se sente influenciada a seguir o padrão que elas veem e
tem acesso nas mídias e como os fatores hormonais são determinantes, visto que
em períodos específicos do mês elas costumam ingerir alimentos ricos em açúcar.
Contudo observou-se que os aspectos hormonais as levam a comer em
demasia, já que se sentem mais ansiosas no período menstrual e perimenstrual
conforme exemplo da revisão de literatura no capitulo 5.1.2 “Disforia pré-menstrual”,
e os fatores externos as fazem sentirem-se culpadas por ter ingerido determinado
alimento ou quantidade de alimento, o que pode gerar um transtorno, visto que
entendem aquele ato como uma desaprovação, como visto na pesquisa, buscando a
assim períodos compensatórios, sem comer, comendo menos ou se alimentando
fora de hora.
Levando em consideração que a pesquisa foi realizada na região periférica, o
que pode influenciar a pouca informação sobre o assunto, um estudo envolvendo
mais participantes seria interessante como forma de obter resultados com um nível
de significância maior e assim podendo explanar a um tema tão relevante como o
TCAP na adolescência e nesse sentido criar grupo de ajuda e esclarecimento a esse
público.
Dessa forma é de extrema importância, o indivíduo com TCAP, procurar
ajuda, nesse contexto, o papel dos profissionais de nutrição é essencial para
recuperar a saúde e o estado nutricional de ambos.
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