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RESUMO 

Os transtornos alimentares (TA) podem ser originalmente desenvolvidos 

através de vários fatores de risco, entre eles está a distorção de imagem corporal, 

maus hábitos alimentares e distúrbios emocionais. Pessoas com depressão, 

ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo, estão mais predispostas a um distúrbio 

alimentar. A mídia vem ganhando cada vez mais força impondo um padrão esguio, 

aonde adolescentes e jovens ficam cada vez mais submissos, se tornando propensos 

a um distúrbio alimentar causados pela não aceitação do corpo. Embora esse tipo de 

distúrbio seja mais frequente em pessoas do sexo feminino, o sexo masculino também 

apresenta esses distúrbios, sendo mais frequente o da bulimia nervosa. Há também 

uma situação conflitante entre os padrões de beleza estabelecidos e a indústria de 

alimentos, que vem produzindo cada vez mais alimentos hipercalóricos, gerando 

atitudes inadequadas naqueles que a consomem, levando assim a uma compulsão 

alimentar ou a obesidade, que faz parte do grupo de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). Este trabalho tem como objetivo identificar as causas, o 

desenvolvimento, e os efeitos dos Transtornos Alimentares (TA) e os efeitos que a 

busca pela autoimagem causa no indivíduo e a melhor forma de tratar o problema em 

questão. Foram selecionados artigos científicos e pesquisas em plataformas online. 

Apesar das limitações da pesquisa, houve indicativos que a mídia e as questões 

emocionais são os maiores fatores para o desenvolvimento desse distúrbio. O 

presente trabalho também pode contribuir para um melhor conhecimento desta 

categoria diagnóstica que é a relação da nutrição, distúrbios alimentares e a distorção 

da autoimagem corporal. 
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ABSTRACT 

Eating disorders can be originally developed through several risk factors, among 

them; body image distortion, bad eating habits and emotional disorders. People with 

depression, anxiety and obsessive compulsive disorder are more predisposed to an 

eating disorder. The media has been gaining more and more strength imposing a 

pattern of thinness, where adolescents and young people become more and more 

submissive, becoming prone to an eating disorder caused by the non acceptance of 

the body. Although this type of disorder is more frequent in female people, the male 

gender also presents these disorders, the most frequent type being bulimia nervosa. It 

is also a conflicting situation between established standards of beauty and the food 

industry, which has been producing more and more hyper caloric foods, generating 

inappropriate attitudes in those who consume them, thus leading to an eating 

compulsion or obesity, which is part of the group of chronic non-communicable 

diseases (NCD). This work aims to identify the causes, development, and effects of 

eating disorders (AT) and the effects that the search for self-image causes in the 

individual and the best way to treat the problem in question. Scientific articles and 

research on online platforms were selected. Despite the limitations of the research, 

there were indications that the media and emotional issues are the main factors for the 

development of this disorder. This work can also contribute to a better knowledge of 

this diagnostic category, which is the relationship of nutrition, eating disorders and the 

distortion of body self-image. 

. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Transtornos alimentares (TAs) são caracterizados por um cortejo 

sintomatológico, que abrange sintomas físicos e psíquicos variados, tais como: padrão 

perturbado de alimentação, distorção acentuada da imagem corporal, funcionamento 

obsessivo-compulsivo e dificuldade no controle de impulsos (LEONIDAS & SANTOS, 

2014, 2015). Os principais tipos de TAs são: Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa 

(BN) e Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP). (American Psychiatric 

Association [APA], 2013). 

O trabalho foi desenvolvido com finalidade de compreender e identificar as 

principais razões que causas dos transtornos alimentares, utilizando pesquisas com 

dados atuais, pode-se observar que o transtorno alimentar tem início na adolescência, 

porém atinge todas as classes e sexo. Os padrões apresentados constantemente na 

televisão, revistas, tendem a serem reproduzidos na vida, gerando em muitos uma 

busca para ter os mesmos padrões estéticos. Isso pode causar distorções em relação 

à própria imagem, levando a transtornos alimentares.  

A  insatisfação  corporal  pode  ser  compreendida  como  um  incômodo  que  

o indivíduo  vivencia  em  relação  aos  aspectos  de  sua  aparência  física  (MIRANDA. 

et al.,  2011 p. 2). A busca de autoimagem faz com que a prática do consumo alimentar 

irregular seja constante, e desenvolva diversos comportamentos negativos e outras 

doenças, tais como depressão, bulimia, anorexia e compulsão alimentar. O conceito 

de beleza sofreu variações ao longo da história. Tanto culturas ocidentais quanto 

orientais confirmam a existência de uma relação entre a exposição à mídia e os TAs. 

O ideal de magreza é entendido como um dos fatores culturais centrais que 

contribuiriam para o aumento destes transtornos (UZUNIAN & VITALLE, 2015 p. 7).  

Os Transtornos Alimentares têm origem multifatorial: fatores genéticos, 

familiares, psicológicos e socioculturais podem contribuir para seu desenvolvimento. 

O tratamento deve ser aliado a uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, composta 

por no mínimo nutricionista, nutrólogo, psicólogo e psiquiatra, pois os sintomas são 

muito complexos e específicos com abordagens que Transtorno Alimentar Sem Outra 

Especificação vão além do aspecto clínico (TEIXEIRA, 2014 p. 2) 
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Através de jornais, revistas, televisão e fontes de comunicação a população é 

mantida atualizada sobre todos acontecimentos ao redor do mundo. Por esta questão, 

a sociedade também é alimentada de ideais físicos, muito observados em modelos ou 

atletas. Essa exposição, que impõe determinados padrões de beleza, faz com que 

cada vez mais pessoas fiquem insatisfeitas em relação a autoimagem e aparenta 

apresentar relação com o desenvolvimento de um desejo compulsório por um corpo 

ideal e ficam mais propensas a adquirirem um distúrbio alimentar e de imagem.  

 

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

      Identificar os efeitos que a busca pela autoimagem padronizada causa no 

indivíduo e sua relação com o desenvolvimento de transtornos alimentares. 

2.2 Objetivo específico 

• Analisar os tipos de perturbações no comportamento alimentar que leva 

aos transtornos alimentares (TA). 

• Mostrar a importância da nutrição durante o tratamento dos transtornos 

de anorexia nervosa, bulimia nervosa e vigorexia. 

• Identificar os tipos de tratamentos e o lado nutricional para esses 

diferentes tipos de transtornos. 

• Relacionar o desenvolvimento de novas tecnologias na influência do 

comportamento alimentar dos usuários.  

• Correlacionar a exposição da mídia e o crescente número de pessoas 

insatisfeitas em relação a autoimagem. 
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3 DISTÚRBIOS DE IMAGEM CORPORAL  

3.1 Anorexia Nervosa 

O comportamento de portadores de transtornos alimentares, vem crescendo 

não apenas nas mídias, mas também como reflexo da imposição da sociedade com 

um padrão de beleza esquelético: quanto mais magro, é considerado mais bonito  

(CUNHA, 2008). O termo anorexia é de origem grega, e tem significado de ausência 

de apetite (CORDAS & CLAUDINO, 2002), existem dois tipos principais de anorexia: 

a restritiva, que tem uma restrição alimentar severa associada ou não à hiperatividade 

física; e a purgativa, em que o paciente acredita consumir uma quantidade de 

alimentos maior do que necessita. 

É importante ressaltar que a anorexia não começa apenas quando se quer 

perder peso, existem diversos fatores que a encadeiam, estes são sociais, familiares, 

comportamentais e culturais (GONÇALVES et al., 2013).  Portadores de anorexia 

nervosa (AN) possuem o hábito de vomitar, purgar, pular refeições (LEAL et al., 2013) 

diminuir o tamanho das porções a serem consumidas, estocar ou esconder os 

alimentos dentro de armários ou até mesmo oferecem o alimento aos animais de 

estimação, cortam os alimentos em tamanhos minúsculos para disfarçar a quantidade 

no prato, optam por usar talheres inapropriados, comem devagar e contam calorias, 

fazem uso de goma de mascar em excesso, para substituir à alimentação (CUNHA, 

2008). 

  

 

3.2 Bulimia 

A bulimia é perda do controle ao se alimentar compulsivamente, o indivíduo 

com bulimia consome uma grande quantidade de alimentos,  consome os alimentos 

escondido, faz ingestão dos alimentos de forma rápida, o indivíduo em período de 

crise  pode ingerir  3.500 calorias, mas pode chegar a 15 mil calorias. 
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O comportamento de um portador de bulimia não se trata diretamente de uma 

fome exagerada, muitas vezes são de estado emocional, adotado como um “pequeno 

regime” em busca de perder uns quilinhos, para não se sentir fora de forma.  

O indivíduo consome sem controle diversos tipos de alimentos, sem fazer 

nenhum tipo de restrições, e depois busca vomitar todo alimento ingerido para tirar o 

sentimento de culpa. Conforme vai repetindo esse comportamento, o indivíduo ganha 

maior habilidade. (CUNHA, 2008) 

A bulimia na psicopatologia é distúrbio do apetite, caracterizado por episódios 

incontroláveis, aumento anormal do apetite ou ingestão excessiva de alimentos. É 

uma doença confundida com anorexia, a diferença é que envolve o consumo de 

alimentação compulsiva, seguidos de formas não saudáveis para perder peso, o 

portador de bulimia após consumir uma grande quantidade de alimentos calóricos se 

induz ao vômito, para evitar o ganho de peso. 

 

3.3 Vigorexia 

A vigorexia é um transtorno dismórfico corporal que se caracteriza pelo 

indivíduo se encontrar insatisfeito com seu próprio corpo, achando que ele é fraco ou 

pequeno (SOLER et al., 2013, KOTONA et al., 2018). Este transtorno atinge diversos 

públicos, sendo mais frequente no sexo masculino (KOTONA et al., 2018). 

O portador da vigorexia pratica exercícios em excesso, se induz a cargas de 

treino mais elevadas e tem um convívio maior na academia do que entre outros ciclos 

sociais (BRAGANÇA & SILVA, 2016). 
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4 TRATAMENTOS PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES (TA) 

Os transtornos alimentares são tratados através de equipes multidisciplinares, 

sendo composta por nutricionistas, psiquiatras, clínico geral, terapeutas 

comportamentais e outras áreas. (MUNIZ et al., 2013) Pelo fato de existirem diversas 

“dietas da moda”, que tem o reforço midiático, é comum que outros integrantes da 

equipe médica acreditem erroneamente nas crenças alimentares (ALVARENGA & 

SCAGLIUSI, 2010). A equipe nutricional é quem deve ser responsável, pois possui 

especialização em falar sobre alimentação adequada, saudável e dietas que sejam de 

fato verdadeiras e que tragam benefícios para os pacientes sem prejudicá-los. 

(NICOLETTIL, et al., 2010) 

A família do paciente foi inclusa no tratamento dos Transtornos Alimentares em 

2006, nos Estados Unidos, quando foi lançado o guia “Practice Guideline for the 

Treatment of Patients with Eating Disorders” (LEONIDAS & SANTOS, 2015). Estudos 

que tem como base atendimentos familiares indicaram melhores indicadores nas 

melhoras dos sintomas nos pacientes (SOUZA &  SANTOS, 2012). 
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4.1 Tratamento para Anorexia Nervosa 

Segundo a National Eating Disorders, a terapia nutricional para a anorexia 

nervosa  tem como foco a restauração do peso corporal, desenvolver neutralidade 

com relação à comida e regularização dos níveis de fosfato no sangue. Esses 

objetivos são alcançados através de um aumento gradual de alimentos em um 

programa individualizado.   

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) 

é uma intervenção semiestruturada, objetiva e 

orientada para metas, que aborda fatores 

cognitivos, emocionais e comportamentais no 

tratamento dos transtornos psiquiátricos. A TCC 

ocupa-se da identificação e correção das condições 

que favorecem o desenvolvimento e manutenção 

das alterações cognitivas e comportamentais que 

caracterizam os casos clínicos. (INÁCIO et al., 

2018. p. 38)  

 

A TCC sugerida para o tratamento da anorexia nervosa tem como objetivo 

diminuir a distorção da autoimagem, diminuir a restrição alimentar, diminuir as 

atividades físicas para que se facilite o aumento do peso corporal, e modificar as 

crenças relacionadas à aparência e alimentação. (OLIVEIRA & DEIRO, 2013) 

 A abordagem sobre a percepção da imagem corporal é fundamental para o 

tratamento da AN (Anorexia Nervosa). É importante diminuir a ansiedade do paciente 

com relação ao seu corpo, e estabilizar que pequenas imperfeições são aceitáveis e 

naturais. Métodos usados para que essa percepção seja alterada são os desenhos; é 

solicitado que o paciente faça um desenho de como enxerga seu corpo e em seguida 

o terapeuta faz o desenho de como é a realidade, assim mostra a distorção em que o 

paciente se encontra.  
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4.2 Tratamento para Bulimia Nervosa 

Nos casos de Bulimia Nervosa (BN) e Anorexia Nervosa (AN) são realizados 

tratamentos diferenciados pelos nutricionistas, o que leva ao termo terapia nutricional, 

que engloba essas diferenças. Segundo a National Eating Disorders (2018), os 

principais objetivos da terapia nutricional para casos de Bulimia Nervosa são a 

estabilização do peso através da diminuição da compulsão e compensação; 

desenvolvimento de mudanças com relação a comida, através do entendimento 

intuitivos de fome, plenitude e saciedade e reestabelecer os níveis de açúcar no 

sangue regularizando as porções distribuída nas refeições.  

A educação nutricional para os pacientes com bulimia nervosa tem um 

diferencial, um foco em desmitificar mitos e crenças acerca da alimentação, mas em 

suma consiste no mesmo programa de nutrição clássico, em que é apresentado a 

pirâmide dos alimentos, alimentação balanceada e necessidades nutricionais. O 

aconselhamento nutricional esclarece os antecedentes dos comportamentos 

alimentares, provê informação nutricional, dá suporte para experimentar novos 

comportamentos e avalia os resultados. (ALVARENGA & SCAGLIUSI, 2010) 

 

4.4 Tratamento para Vigorexia  

O tratamento para Vigorexia (dismorfia muscular) ainda não é definido. Acredita-

se que a terapia cognitivo-comportamental junto com métodos utilizados para os 

transtornos alimentares, por abordarem critérios de avaliação da imagem corporal, 

sejam uma diretriz para o tratamento dessa distorção. (CAMARGO, et al., 2008) 

 

5 A INFLUÊNCIA E O IMPACTO DA MÍDIA NA QUESTÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES EM 

JOVENS E MULHERES 
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Com a promoção de um ideal corporal de magreza pela cultura ocidental, 

observa-se um número expressivo de pessoas insatisfeitas com a forma e o peso de 

seu corpo. Desde a última década é crescente o número de pesquisas na área da 

saúde, principalmente devido ao aumento da incidência de transtornos alimentares 

(TAs) (GONÇALVES & MARTÍNEZ, 2014).  A valorização da extrema magreza 

imposta através da mídia não é o único fator para o desenvolvimento dos transtornos 

alimentares (TAs). A mídia sendo um dos maiores influenciadores dos padrões de 

beleza, gera um comportamento alimentar disfuncional, mas não se pode negar a 

existência de outros fatores que influenciam a predisposição para um transtorno 

alimentar como questões psicológicas como angustia e o sentimento de solidão, e a 

predisposição genética, como a obesidade. 

 Os TAs possuem outros fatores casuais, genéticos e ambientais; porém a 

influência que a mídia exerce no ser humano, principalmente em jovens e mulheres, 

é sem dúvida uma das maiores razões para o desenvolvimento do sentimento de 

insatisfação em relação ao próprio corpo, que pode levar a casos graves de distúrbios 

alimentares. As diferentes formas de mídia a serviço da indústria da beleza, participam 

ativamente deste processo difundido e atendem as leis do mercado capitalista e os 

parâmetros criados para um corpo considerado belo, que atualmente é atribuído a 

imagem magra, jovial e esguia. Este está constantemente veiculado a noção de 

sucesso, de liberdade, de bem-estar e de felicidade, se torna atributo determinante 

para a aceitação e inserção social da mulher (GONÇALVES & MARTINEZ, 2014). A 

tamanha exposição da mídia, faz com que mais pessoas se sintam insatisfeitas em 

relação a autoimagem, fazendo crescer a cada ano que passa os números de estudos 

publicados a respeito, devido ao aumento de número de casos de transtornos 

alimentares nos últimos anos. 

 Ao entrar na adolescência cria-se maior autonomia em relação as escolhas 

dos alimentos, entretanto essas escolhas nem sempre são associadas a uma 

alimentação nutritiva, podendo chegar à ausência total dela. Na maioria dos casos o 

perfil dos pacientes com TAs são adolescentes do sexo feminino, caucasiano, e alto 

nível sócio econômico cultural; entretanto, no cenário contemporâneo, o diagnóstico 

também é dado para menores do sexo masculino, raça negra, pré-adolescentes, em 
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pacientes com nível sócio econômico-cultural baixo, com idades entre 12 e 25 anos 

(LUDEWING. et al., 2017). Os TAs mais comuns são anorexia nervosa (NA) e bulimia 

nervosa (BN). Ambas possuem causas multifatoriais, relacionadas com um somatório 

de fatores biológicos, psíquicos, sociais, familiares e ambientais (HERCOWITZ,2015). 

Frente a todas as mudanças decorrentes do período, a auto aceitação na 

adolescência está condicionada a critérios formulados pelo grupo de amigos que são 

motivados pelos modelos sociais. Amigos e familiares por vezes, contribuem para a 

necessidade de estar, de forma constante, dentro dos padrões e expectativas sociais 

(GONÇALVES & MARTINEZ, 2014). Apesar dos jovens estarem em maior escala em 

muitos dos estudos feitos, esse tipo de transtorno afeta também o sexo feminino, onde 

mulheres possuem sentimentos conflitantes em relação ao próprio corpo. No atual 

momento o imaginário feminino está cada vez mais sendo estimulado pela indústria 

da magreza através da mídia, que cada vez mais seduz mulheres que iniciam uma 

busca obsessiva pelo corpo perfeito. 

 Considerando as mudanças rápidas nos meios de comunicação, o século XXI 

vem sendo marcado pelo desenvolvimento de novas tecnologias, como smartphones 

e tablets, que facilitam a disseminação de informações. A uma grande propagação de 

imagens disponibilizadas, em grande parte através das redes sociais, estas 

geralmente são registradas dentro do padrão estético vigente, visando alguma 

lucratividade, seja ela financeira ou social (MACIEL, 2013).  As redes sociais, mesmo 

que indiretamente podem influenciar na baixa autoestima e necessidade de 

enquadrar-se ao padrão de beleza. Estás nem sempre são formadas por jovens e 

mulheres com TAs, mas seus conteúdos podem ter grande influência no 

comportamento alimentar, fazendo com que mais pessoas em especial adolescentes 

e mulheres que já possuem uma insegurança em relação a sua autoimagem iniciem 

uma busca compulsória por um corpo ideal, mesmo que esse tipo de atitude tomada 

seja prejudicial à saúde. Por esse motivo é essencial a ajuda de familiares e amigos, 

na observação das atitudes desse público em específico, para que possam identificar 

qualquer comportamento e atitudes suspeitas, podendo iniciar o tratamento ainda no 

início evitando complicações, ou até mesmo evitando o desenvolvimento dos TAs. 
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6 METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar e 

alertar sobre os padrões impostos pela mídia e identificar as principais razões das 

causas dos transtornos alimentares (TAs). Para que o estudo seja possível houve um 

levantamento bibliográfico utilizando como escopo de pesquisa dados atuais: foram 

selecionados artigos e revistas em plataforma online e livros físicos. 

Os principais autores que contribuíram para a obra foram; SOUZA & SANTOS, 

2012; OLIVEIRA & DEIRO, 2013; GONÇALVES & MARTINEZ, 2014; LEÔNIDAS & 

SANTOS, 2015; e FERREIRA, 2018; entre outros autores e pensadores que 

elaboraram trabalhos pertinentes ao assunto. 

Assim sendo, o trabalho transcorrerá a partir do método conceitual-analítico, 

visto que utilizaremos conceitos e ideias de outros autores, semelhantes com o nosso 

objetivo, para a construção de uma análise científica sobre o nosso objeto de estudo. 

A pesquisa de campo foi feita a partir de um questionário formulado com 

questões fechadas, de natureza exploratória; a aplicação do questionário aconteceu 

offline, através do Google Forms, com o objetivo de analisar o nível de conhecimento 

dos participantes a respeito das patologias geradas através da percepção distorcida 

da autoimagem. 

Além disso foi disponibilizado um folder ilustrativo com o objetivo de chamar 

atenção aos transtornos alimentares, contendo informações breves e curiosas. No 

próprio folder foi disponibilizado um QR code que direciona para um vídeo, com maior 

riqueza de detalhes e informações, com o objetivo de introduzir conhecimentos 

básicos àqueles que o assistem, podendo então identificar os sintomas das pessoas 

que possuem essas patologias. 

Apesar das limitações da pesquisa podem ser indicativos de fatores de riscos 

para os transtornos alimentares gerados a partir da percepção de autoimagem 

distorcida, podendo também contribuir para um melhor entendimento sobre as causas 

dos transtornos alimentares (TAs). 
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          Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no 

comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo, a obesidade ou 

a outros problemas físicos. Esse tipo de distúrbio geralmente tem início na 

adolescência, mas também pode ser desenvolvido na fase adulta; sendo que os 

padrões de magreza impostos pela mídia podem ser um dos maiores fatores para o 

desencadeamento desse tipo de transtorno. Considerando essa análise, pode-se 

observar que é nessa fase da vida, em específico a adolescência, que ocorre o início 

do processo do desenvolvimento de doenças causados por maus hábitos sejam elas 

comportamentais ou alimentares. Causadas principalmente pela influência da mídia, 

traumas psicológicos, ausência de conscientização ou maus hábitos alimentares, 

surgidos através de questões de estilo de vida e culturais . 

Como identificar a causa e os efeitos desenvolvidos através dos transtornos 

alimentares? 

      Os transtornos alimentares são prejudiciais à saúde e frequentemente 

coexistem com depressão, ansiedade e/ou abuso de substâncias. O TA está 

diretamente ligado a doenças não transmissíveis (DCNT), que possuem um dos mais 

altos índices de morte na Região das Américas (OMS, 2018). 

 

 

6.1 ANÁLISE DE DADOS 

Com os dados coletados foi realizado uma análise e gráficos, que foram depois 

analisados de forma quantitativa e qualitativa que serão apresentados no capítulo dos 

resultados. Foi optado por analisar qualitativamente os dados pois é uma forma de 

atribuir os significados aos números, essa abordagem então corresponde  ao caráter 

que se deseja apresentar nesse estudo. 
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Resultados 

Participaram do estudo um total de 150 pessoas anônimas, conforme pode ser 

visto no gráfico abaixo (gráfico 1), 65.3% afirmam que ficam inseguros com as 

pessoas que são mostradas em canais midiáticos, fazendo com que tenham mais 

vontade de se tornar magro(a) ou mudar o peso atual, enquanto 34.6% não sofrem 

com esse tipo de insegurança. 

 

Gráfico 1 

Fonte: As autoras, 2020. 
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Quanto ao nível de familiaridade com os termos apresentados, 37% ouviram 

falar de todos os termos relacionados a distúrbios alimentares, 28% já ouviram falar 

sobre anorexia, 24% anorexia e bulimia, 9% ouviram falar sobre bulimia, enquanto 

não ouviram números significativos em relação a vigorexia conforme mostra o gráfico 

a seguir. 

 

Gráfico 2 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Foi verificado que as respostas dadas através do gráfico 3 que 61% não 

conhecem pessoas que passaram por esse tipo de distorção, 32% já conheceram ou 

presenciaram pessoas que sofrem de anorexia e bulimia, 6% chegaram a presenciar 

pessoas com distúrbios de anorexia, bulimia ou vigorexia, enquanto não ouve 

números significativos para pessoas que conheceram alguém com vigorexia e 

anorexia.  
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Entre os termos abaixo, qual você já ouviu falar?

Anorexia Bulimia Anorexia e Bulimia Vigorexia Todos
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Gráfico 3. 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Com relação aos conhecimentos sobre os três hábitos recorrentes do quadro 

da anorexia apresentados no gráfico 4, 34% responderam que “hábitos de vomitar, 

mastigar chiclete e beber água” se enquadram ao indivíduo,  41% optaram por 

escolher a resposta “contar calorias, comer em poucas quantidades, se olhar diversas 

vezes no espelho e fazer medidas corporais”, outras 25% escolheram “praticar 

atividades para queimar calorias, hábitos de vomitar e purgação”. 

 

  

61%

32%

6%1%

Você conhece alguém que passou por alguma 
dessas distorções?

Não conhecem.

Conhecem/presenciaram individuos com anorexia ou bulimia

Conhecem/presenciaram individuos com anorexia, bulimia ou vigorexia

Conhecem/presenciaram individuos com anorexia ou vigorexia.
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Gráfico 4 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Na questão foi inclusa uma imagem representando uma pessoa com bulimia. 

54% conseguiram identificar o que a imagem representava, 25% responderam que 

era anorexia, enquanto 21% responderam que era vigorexia, como mostra o gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 5. 

 

Fonte: Próprias autoras, 2020. 

 

Como apresentado no gráfico 6, foi perguntado como é caracterizado o 

comportamento de uma pessoa com vigorexia. Verifica-se no gráfico abaixo que a 

maioria dos sujeitos dessa pesquisa com 59% acredita que é caracterizado pela 

obsessão de ser pequeno, fraco ou ter poucos músculos, 20% respondeu uso de 

anabolizantes enquanto 21% acham que é caracterizado por problemas psicológicos 

e sociais. 

Apesar da maioria ter respondido obsessão por ser “pequeno, fraco ou ter 

pouco músculo”, ainda ouve uma porcentagem que acredita que é por uso de 

anabolizantes. É importante destacar que a vigorexia é um distúrbio ainda pouco 

conhecido e que precisa ser mais divulgado para que mais pessoas possa conhecer 

o real motivo do problema. 
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Gráfico 6. 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Buscando compreender melhor o nível de conhecimento que se têm em relação 

a vigorexia, foi apresentada duas imagens referente ao distúrbio, onde a maioria, com 

85%, respondeu que a vigorexia atinge ambos os sexos, principalmente o público 

masculino. Enquanto as demais questões não apontaram números significativos, 

como mostrado no gráfico 7. 

Apesar do distúrbio de vigorexia não ser tão conhecido é interessante notar que 

os respondentes tem consciência que esse tipo de distúrbio não atinge só a população 

masculina. 
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Gráfico 7. 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Para poder ser analisado o conhecimento em relação a anorexia foi 

apresentada a imagem em destaque onde 93% acertaram respondendo que 

representava uma pessoa com anorexia, enquanto as demais questões não teve 

números significativos como mostrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 8. 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

          

Para responder a questão foi disponibilizada mais uma figura. Pode ser 

verificado no nono gráfico que 44% identificaram que ela se tratava de uma pessoa 

com anorexia e bulimia, 30% responderam que representava uma pessoa com 

sintomas de anorexia, enquanto 26% responderam que eram os sintomas de bulimia, 

anorexia e vigorexia.  
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Uma pessoa com desnutrição Uma pessoa com sequelas de tuberculose

Uma pessoa com anorexia.
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Gráfico 9. 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Através desses dados coletados é possível observar que a falta de informação, 

principalmente por aqueles que acham que a imagem está relacionada com o distúrbio 

de vigorexia, reforçam que se faz necessário mais divulgações; seja através da mídia, 

academias ou até mesmo através de escolas.  

No gráfico 10 foi perguntado se os respondentes já fizeram algum tipo de 

pesquisa sobre os transtornos alimentares e 74,6% responderam que não, enquanto 

apenas 25,3% responderam que sim.  
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Gráfico 10. 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Segundo a análise do gráfico pode-se verificar que por falta de divulgação 

sobre o assunto as pessoas acabam não tendo conhecimento sobre o assunto e por 

consequência não acabam pesquisando sobre.  

E por fim foi feito um questionamento para descobrir se os respondentes já 

teriam assistido algum filme ou documentário relacionado a transtornos alimentares. 

Das 150 respostas 13% assistiram a documentários, 19% assistiram a vídeos sobre o 

assunto, 27% assistiram a ambos, enquanto 40% não buscaram por nenhuma das 

opções, como mostrado no último gráfico. 
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Gráfico 11. 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Através dos dados é possível analisar que mesmo não sendo maioria, há 

respondentes que assistiram conteúdos relacionados aos transtornos. Se ressalta 

aqui que a falta de informação consequentemente gera desinteresse por parte da 

maioria.  

 

7 DISCUSSÃO 

Parte de uma análise bibliografia onde foram selecionados artigos e revistas 

em plataforma online e livros físicos para um melhor entendimento sobre o assunto, 

permitindo reunir diferentes informações sobre a questão que envolve a percepção de 

autoimagem  e transtornos alimentares.  

A pesquisa qualitativa tem por objetivo facilitar a compreensão trazendo 

informações pertinentes ao assunto abordado, a pesquisa quantitativa, traduz em 

números as informações para obter a análise dos dados adquiridos no processo e 

chegar a uma conclusão. 

13%

19%

27%

40%

Você assistiu algum tipo de filme ou documentário 
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Documentários Videos Videos e documentários Nenhuma das opções
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Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas leituras sobre 

diferentes termos que envolve transtornos alimentares, a influência da mídia no 

desenvolvimento desses transtornos e os seus respectivos tratamentos, que serviram 

para a elaboração dos capítulos teóricos e de um questionário contendo 11 perguntas  

que foi respondido por 150 sujeitos que participaram do estudo. Os participantes do 

projeto são anônimos de redes como ( Facebook, Instagram e Twitter) e responderam 

ao questionário por meio da ferramenta Google Forms. Utilizando-se para isso a 

internet. 

De acordo com os resultados obtidos na coleta de dados online por meio do 

questionário aplicado, foi verificado que mais da metade dos que responderam, 

65.3%, sentem vontade de mudar seu peso atual por conta da mídia, o que leva a crer 

na importância de filtrar o que é benéfico para o indivíduo, pois essa vontade de ter 

seu corpo diferente do que ele é, é um dos caminhos para que aquela pessoa se sinta 

mais infeliz com si, afetando de forma direta a sua autoestima, podendo chegar a 

casos de depressão e distorção quando se busca de forma desenfreada não ganhar 

peso ou perde-lo.  

Em relação ao conhecimento referente a identificação dos transtornos, foi 

compreendido que a grande maioria reconhece quando há alterações físicas no 

indivíduo, visto que 93% conseguiu identificar um portador de anorexia apenas com a 

imagem.  

Também pode-se  verificar que em uma das questões foi introduzida uma figura 

que representava uma pessoa com distorção de imagem,  44% acreditou que a 

imagem apresentava uma pessoa com anorexia ou bulimia, e a minoria, com 26%, 

soube a resposta correta, que era a que enquadrava a anorexia, bulimia e a vigorexia.  

Acredita-se que há falta de informação a respeito da vigorexia, e por esse motivo é 

essencial a divulgação de informações com maiores detalhes sobre essa patologia, 

para que a população possa identificar com antecedência assim evitando o 

desenvolvimento da doença.  O que leva a questionar também o conhecimento acerca 

do comportamento dos indivíduos que não apresentam no seu físico o transtorno, a 

falta dessa compreensão pode atrasar o reconhecimento do transtornos aqui 

discorridos.  
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A notabilidade  em uma resposta aplicada chama bastante atenção, pois pode-

se verificar que 40% dessas respostas são de pessoas que não assistem a nenhum 

conteúdo relacionado aos distúrbios alimentares, que inclui documentários e vídeos, 

esse dado é extremamente importante, já que há disponibilidade de conteúdo a 

respeito  e novamente fica claro que por falta de divulgação sobre o assunto 

consequentemente  gera a falta de interesse por parte da maioria dos indivíduos. 

E através das respostas dadas pelo questionário podemos concluir que de 

acordo com os dados apresentados que padronização imposta através da mídia  

aonde há circulação de  imagens e modelos estereotipados, divulgados através de  

jornais, revistas, televisão e os demais meios de comunicação, favorece o 

desenvolvimento dos distúrbios alimentares, pois ela alimenta a sociedade com 

padrões de beleza, fazendo com que mais pessoas fiquem insatisfeitas em relação a 

própria imagem refletida no espelho. 

 

8 PRODUÇÃO DE VIDEO  

Foi elaborado um vídeo através do aplicativo InShot, em que é apresentado de 

forma rápida informações pertinentes aos transtornos alimentares aqui abordados, 

junto com seus sinais psicológicos, sinais comportamentais e sintomas. E é salientado 

sobre a importância da nutrição no tratamento e acompanhamentos dos indivíduos 

que sofrem com esses distúrbios.  

 

 

PUBLICAÇÃO DO MATERIAL  

O vídeo foi disponibilizado através de um QR code posto em um folder 

(produzido através da ferramenta Canva), elaborado para que buscasse chamar o 

interesse do público. 

Folder: 
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Fonte: As autoras, 2020. 

 

Vídeo: 

TRANSTORNOS ALIMENTARES 
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Anorexia, 2014. 

Fonte: Genta. 

 

Anorexia é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a uma obsessão pelo seu 

peso e por aquilo que come. O principal sintoma é tentar manter-se em um peso 

abaixo do normal, por meio de jejum ou da prática excessiva de exercícios físicos. 
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Anorexia, 2017. 

Fonte: Meandmyed art. 

 

Preocupação excessiva com alimentação, comida, corpo e peso. Ansiedade 

constante, irritabilidade em torno das refeições, intenso medo de ganhar peso, 

dificuldade em manter o peso corporal normal com relação ao peso x altura. 

Depressão e ansiedade, a capacidade reduzida de pensar. Maior dificuldade de 

concentração, pensamento preto e branco e pensamentos rígidos sobre os limites 

bons e ruins. 
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Anorexia, 2015. 

Fonte: GZH vida 

 

 

Ter uma imagem distorcida com excesso de peso, quando estão na verdade 

abaixo do peso, baixo autoestima, perfeccionismo, isolamento social, dificuldade ou 

indecisão para aceitar a busca por tratamento psicológico, aumento da sensibilidade 

com os comentários relacionados aos alimentos, forma do corpo, peso, exercício e 

insatisfação extrema de imagem corporal. 
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Bulimia 

 

Bulimia, 2017.  

Fonte: Ciência e cultura. 

É um transtorno alimentar possivelmente fatal. As pessoas com essa doença 

têm compulsão por comer, elas tomam medidas para evitar o ganho de peso, como a 

indução do vômito e podem incluir excesso de exercício físico ou jejum. 
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Bulimia 2, 2019. 

Fonte: Estela May. 

 

Preocupação excessiva com a alimentação, comida, corpo e peso,  

sensibilidade aos comentários relacionados aos seus hábitos, baixo autoestima, auto 

aversão, culpa após as refeições, imagem distorcida do corpo mesmo em fase 

eutrófica, necessidade de controlar as calorias, depressão, ansiedade, irritabilidade e 

insatisfação extrema com o corpo. 
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Bulimia 3, 2016. 

Fonte: Veja, saúde. 

 

Evidência de compulsão alimentar, vomitar, usar laxantes, comer escondido e 

comportamento antissocial. 

 

Vigorexia 
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Vigorexia, 2019. 

Fonte: cidade verde. 

 

É a obsessão em atingir o corpo perfeito e muitas vezes irreal, isso provoca 

sensações de aversão, como a ansiedade, baixo autoestima; o que leva a pessoa a 

se engajar em comportamentos que diminuem esses sentimentos ruins e buscam 

conseguir o que eles mais desejam. 

 



  

33 

 

 

Vigorexia 2, 2013 

Fonte: Handebol minuto. 

 

Dores musculares persistentes por todo corpo, cansaço ao extremo, 

irritabilidade, depressão, dieta restritiva, insônia, aumento da frequência cardíaca ao 

repouso, e menor desempenho sexual. 

 

 



  

34 

 

Vigorexia 3, 2020. 

Fonte: Bocaina informa 

 

Sentimento de inferioridade, passar muito tempo na academia, exagerar no 

levantamento de pesos/musculação para ganhar massa muscular, preocupação em 

não conseguir comparecer ou finalizar o treino, treinar mesmo machucado, comer de 

forma desordenada, utilizar suplementos para ganho de massa, uso de asteroides ou 

substancias ilícitas, e compulsão pela imagem, com o costume de fazer comparação 

com outras pessoas. 

 

 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Dentro da equipe multidisciplinar que deve tratar do paciente com transtorno 

alimentar, o nutricionista é capacitado para propor modificações no consumo padrão 

e comportamento alimentar, aspectos estes que estão profundamente alterados nos 

transtornos alimentares. Além do nutricionista, exige cuidados não inerentes a sua 

formação, como conhecimento em psicológicos e psiquiatra e técnicas da terapia 

cognitivo-comportamental: deve ser criado um vínculo com o paciente, atuando de 

forma empática, colaborativa e flexível. 
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Fonte: As autoras, 2020. 

 

O tratamento é dividido em duas etapas: Experimental e educacional, deve-se 

conduzir uma detalhada anamnese cercada dos hábitos alimentares do paciente e 

histórico da doença. É importante avaliar medidas de peso e altura, restrições e 

crenças alimentares e a relação com os alimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os TAs são patologias graves, que causa um grande impacto negativo na vida 

dos portadores. Alguns sintomas como preocupação excessiva com o corpo, fazer 

dieta constantemente, praticar atividade física em excesso, procurar motivos para não 

se alimentar e estimular o vômito após as refeições, são recorrentes na vida de uma 

pessoa que convive com o transtorno alimentar, considerando o aumento da 

circulação da mídia que cada vez mais dissemina informações e imagens que divulga 

um padrão estético único, fazendo com que cada vez mais a população principalmente 

quando tratada de jovens e mulheres com baixa autoestima, sintam-se na 

necessidade de enquadrar-se em um padrão de beleza vigente, mesmo que a busca 

pelo corpo ideal seja prejudicial à saúde, ocasionando o transtorno alimentar (TA). O 

papel da nutrição no tratamento aliado a equipes multidisciplinares é fundamental  na 

recuperação, fazendo com que pacientes voltem a ter uma boa relação não só com o 

corpo e a comida, mas também ajudando a minimizar os medos que trazem um grande 

sofrimento, através de terapias nutricionais adaptadas para cada tipo de distúrbio.  

 Dessa forma o desenvolvimento da pesquisa permitiu o conhecimento e uma 

melhor compreensão do desenvolvimento dos transtornos alimentares (TAs) e a 

insatisfação corporal, gerada muitas das vezes através da mídia, ficando claro que 

por conta desse padrão estético quase inalcançável, faz com que cada vez mais 

pessoas fiquem vulneráveis correndo o risco de desenvolver um distúrbio alimentar; 

também pode proporcionar uma maior reflexão mediante a algumas dificuldades 

referente as busca de informações através da limitação do campo de busca como 

levantamento bibliográfico, artigos, revistas em plataformas online e livro físico. Além 

da pesquisa de campo feita a partir de um questionário offline no Google Forms, este 

poderia ter sido maior se não fosse pela atual situação de pandemia causada pelo 

covid-19, também foi produzido um vídeo no InShot que terá a divulgação através de 

um folder construído no Canvas. 

Acredita-se que mais pesquisas são necessárias para um maior entendimento 

da percepção da autoimagem em relação ao desenvolvimento dos transtornos 

alimentares (TAs), onde seria de grande importância a realização de novos estudos, 
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que crie e utilize métodos adequados para avaliar o impacto da mídia e a questão da 

percepção da autoimagem que contribuem para o desenvolvimento dos distúrbios 

alimentares na sociedade. Sugere-se o desenvolvimento de pesquisas com foco em 

transtornos alimentares, especialmente a vigorexia, para um maior entendimento 

dessa patologia. 

A partir deste trabalho foi permitido ter um maior entendimento e identificar 

possíveis temas sobre o assunto, podendo assim auxiliar melhor os portadores de TAs 

a superar os seus medos, minimizando suas angústias, voltando a ter uma vida mais 

saudável e podendo assim conviver melhor em sociedade. 
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