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Conteúdo
programático

• Reflexão: qual é o cenário
da nutrição hoje?

• Transtornos alimentares: 
caracterização, sinais e 
sintomas.

• Nutricionista na prática: o 
que fazer e não fazer.

• Considerações finais



Qual é a primeira
palavra que lhe
vem à cabeça?



O que combina mais com sorvete?

delicioso engordativo



O que é mais saudável?







Nutrição na 
contemporaneidade

• Alimentação e nutrição amplamente 
discutidos, com informações muito acessíveis 
– dicotômicas e restritas (Alvarenga, 2019)

• Aumento dos índices de doenças crônicas, 
obesidade e transtornos alimentares 
(Alvarenga, 2019)

• Nutricionistas como promotores de saúde ou 
somente emagrecedores?



1. foco nos alimentos e nutrientes, ou seja, no que o 
paciente come;

2. intervenções de curto prazo;

3. ênfase na educação alimentar;

4. relacionamento mínimo entre o nutricionista e o 
paciente;

5. plano de ação (geralmente na forma de uma 
dieta) é determinado nas primeiras consultas.

Modelo atual da nutrição

adaptado de Reiff e Reiff, 1992



Transtornos alimentares

• Os transtornos alimentares são caracterizados por uma

perturbação persistente na alimentação ou no

comportamento relacionado à alimentação que resulta no

consumo ou na absorção alterada de alimentos e que

compromete significativamente a saúde física ou o

funcionamento psicossocial.

DSM–5, 2013



Diagnósticos

• Pica

• Transtorno de ruminação

• Transtorno alimentar restritivo/evitativo – TARE/ARFID

• Anorexia nervosa

• Bulimia nervosa

• Transtorno de compulsão alimentar

• Outro transtorno alimentar especificado – atípicos, sd do 
comer noturno e transtorno da purgação

• Transtorno alimentar não especificado.



Esqueçam os estereótipos!

BN = vomita

AN = esquelética

TCA = obeso











Caso clínico

• A. H. S., 23 anos, feminino, negra, casada, prepara bolos e doces para vender.

• Aos 14 anos teve sua menarca e começou a restringir sua alimentação, primeiro retirando carnes
vermelhas, depois carboidratos refinados, lácteos e gorduras pois seus pais diziam que ficaria
“tão mais linda se fosse magra”. Sempre foi uma excelente aluna na escola.

• Teve perda de peso de cerca de 15kg em 7 meses mas após o suicídio de uma tia próxima
começou a ter episódios de descontrole alimentar com consequente reganho de peso.

• Navegando na internet encontrou alguns sites que apoiavam uso de medicações para perda de
peso. Passou a tomar diuréticos (pais sempre tiveram em casa) e chá de sene (1L/d) cerca de 4
vezes por semana.

• Em consulta relata ter nojo de seu corpo e exemplificou um episódio de compulsão alimentar: 2
pães franceses com 100g de mortadela, 1/2 litro de leite. Depois, tomou 5 comprimidos de
diurético e ficou 36h em jejum.

Falta alguma informação para pensarmos no diagnóstico?



Etiologia – é culpa de alguém?

Genéticos

Familiares

PsicológicosSocioculturais

Biológicos

Alvarenga, 2011



Fatores de risco

• Biológicos

• Ter um parente próximo com TA ou alguma doença mental

• Ter um histórico de dietas ou outro tipo de controle de peso está associado ao 
desenvolvimento de compulsão alimentar

• Balanço energético negativo - não necessariamente auto induzido

• DM1.

• Psicológicos

• Perfeccionismo - expectativas irreais sobre si próprio

• Insatisfação com a imagem corporal

• Histórico pessoal de transtorno ansioso

• Comportamento inflexível. Neda, 2018



Fatores de risco
• Sociais

• Estigma do peso - descriminar ou estereotipar alguém pelo 
peso e/ou tamanho corporal

• Bullyng - cerca de 60% de pacientes com TA relatam que ter 
sofrido bullyng contribuiu para o desenvolvimento da 
doença

• Internalização do ideal de magreza

• Aculturação ou aculturamento - dentro de 3 anos da 
chegada da televisão em Fiji, mulheres que antes eram 
confortáveis com seus corpos e alimentação, relataram que 
sentiam-se muito gordas (74%), começaram a fazer dieta 
(69%), iniciaram vômito auto-induzido (11%) -> 26% 
apresentavam risco para o desenvolvimento de TA

• Contato social limitado 

• Trauma - vivido ou intergeracional.
Neda, 2018



• Pesquisa com 1479 ingleses de 14 a 24 anos, que avaliaram app's em 
relação à ansiedade, depressão, solidão, bullyng e imagem corporal

• 1/2 dos entrevistados consideraram que o Instagram e Facebook pioram seus 
sintomas de ansiedade

• 7 de 10 entrevistados consideram que o Instagram piora sua auto imagem

• 2 em cada 3 entrevistados consideram que o Facebook piorou bullyng virtual

Royal Society for Public Health. Social media and young people's mental health and wellbeing. Londres, 2017



Sinais de alerta

• Emocionais e comportamentais

• Preocupação excessiva com peso, dieta, formato corporal

• Recusa em comer certos grupos alimentares que vão, progressivamente 
aumentando (ex. carne, carboidrato)

• Desconforto ao comer com outras pessoas

• Rituais alimentares

• Pular refeições ou ingestão de pequenas porções nas refeições

• Restrição de alguns componentes alimentares (ex. farinha branca, açúcar, 
industrializados)

• Variação importante de humor

• Checagem recorrente no espelho.
NEDA, 2018



Sinais de alerta

• Emocionais e comportamentais

• Ir sempre ao banheiro logo depois de comer

• Sumiço de grande quantidade de comida, de repente

• Ingestão de grande quantidade de água

• Sentimento de culpa ao comer

• Necessidade de compensar o que comeu.

NEDA, 2018



Sinais de alerta

• Físicos

• Weight cycling

• Sintomas gastro-intestinais

• Irregularidade menstrual

• Dificuldade em se concentrar
• Sinal de Russel

• Problemas odontológicos

• Parótidas aumentadas

• Unhas e cabelos secos e quebradiços

• Pele amarelada - hipercarotenemia.

NEDA, 2018



Predisponentes

• História familiar de 
doenças mentais

• Características 
pessoais –
perfeccionismo, 
rigidez, baixa auto 
estima.

Precipitantes

• Dieta*

• Separação

• Mudança de cidade

Mantenedores

• Funcionamento 
familiar

• Práticas purgativas

• Distorção da imagem 
corporal

Fazer dieta restritiva aumenta em 18x a chance de desenvolver um TA e dieta moderada em 5x*

Golden, N. H., Schneider, M., & Wood, C. (2016).MORGAN et al, 2002; Cordás, 2004



• A. H. S., 23 anos, feminino, negra, casada, prepara bolos e doces para vender.
• Aos 14 anos teve sua menarca e começou a restringir sua alimentação, primeiro

retirando carnes vermelhas, depois carboidratos refinados, lácteos e gorduras
pois seus pais diziam que ficaria “tão mais linda se fosse magra”. Sempre foi uma
excelente aluna na escola.

• Teve perda de peso de cerca de 15kg em 7 meses mas após o suicídio de uma tia
próxima começou a ter episódios de descontrole alimentar com consequente
reganho de peso.

• Navegando na internet encontrou alguns sites que apoiavam uso de medicações
para perda de peso. Passou a tomar diuréticos (pais sempre tiveram em casa) e
chá de sene (1L/d), cerca de 4 vezes por semana.

• Em consulta relata ter nojo de seu corpo e exemplificou um episódio de
compulsão alimentar: 2 pães franceses com 100g de mortadela, 1/2 litro de leite.
Depois, tomou 5 comprimidos de diurético e ficou 36h em jejum.



Tratamento 
nutricional



Objetivos da terapia nutricional

• restabelecer um peso saudável - retorno do ciclo menstrual;

• melhorar estrutura, consumo e atitudes alimentares - > prescrever 
dieta é contra indicado

• normalizar a percepção de fome e saciedade

• cessar práticas de controle de peso

• cessar episódios de compulsão alimentar

• diminuir ou cessar distúrbios de imagem corporal;

• auxiliar a perda de peso (se necessário)*.
APA, 2006



NUTRICIONISTA PSIQUIATRA PSICÓLOGO



Modelo nutricional tradicional Modelo de terapia nutricional

Foco em nutrientes, elementos, ou seja, no que o 
paciente come

Foco em como o paciente come

Intervenções de curto prazo, primariamente 
educativas

Intervenções de longo prazo, nas quais a educação é 
um componente

Relacionamento mínimo Relacionamento significativo, que por si só já é parte 
do tratamento

Plano de ação é determinado rapidamente, nos 
primeiros encontros

Plano de ação é muito individualizado, que evolui 
com o tempo.



Características importantes 
de um terapeuta nutricional

• escuta ativa

• empatia e compaixão 
(compreender a dor e não 
ter dó)

• alta tolerância à frustração

• paciência

• baixa dependência a 
gratificação

• não julgador

• flexibilidade

• sensibilidade

• ter feito ou fazer terapia

• saber fazer "cara de 
paisagem“.



Como fazer?

Anamnese – informações virão ao longo do processo.

• Deixe o paciente falar!
• Use técnicas de Entrevista Motivacional
• Observe a comunicação não verbal do paciente
• Prefira perguntas abertas

1. você poderia me contar um pouco mais sobre a 
época da escola ? 

X 
você sofria bullyng na escola?

2. o que você acha que aconteceu para você ter tido 
uma compulsão alimentar ontem? 

X
por que você teve CA ontem?



Auto monitoração

Hora Alimento e quantidade Compulsão Purgação Fome Saciedade Local e com quem Sentimento e 
pensamento



Estabelecendo metas

M mensurável

E específica

T temporal

A alcançável

S significado pessoal



Ciclo clássico

Me acho 
gorda

Faço 
restrição

Desejo muito 
alimentos 
proibidos

Compulsão

Fico muito 
culpada

Purgação
• física
• cognitiva

• quantidade
• perda de controle



Fase
educacional



Fome e saciedade
FOME CLASSIFICAÇÃO

0 Absolutamente estufado. Não cabe nem uma gota de água.

1 Tão cheio que dói. Passando mal

2 Muito cheio. Precisei abrir o botão da calça!

3 Cheio, começando a me sentir desconfortável mas comeria algo gostoso.

4 Satisfeita, mas comeria algo gostoso.

5 Perfeitamente confortável, sem sentir nenhum sinal mas se me convidarem para comer eu posso me adequar à situação e 

comer.

6 Começando a ficar com fome. Começa a olhar o relógio e pensar o que quer comer.

7 Com sinais físicos para comer. O estômago começa a roncar baixo, sensação de vazio e pequeno desconforto.

8 Com muita fome. O estômago está roncando tão alto que os outros conseguem ouvir. De mal humor, sentindo tontura e dor 

de cabeça.

9 Faminto. A fome é tanta que até parece que passou. Sensação de mal estar, humor irritadiço e certo enjoo de comida básica.

10 Com fome de leão! Sou capaz de comer qualquer coisa que aparecer na minha frente.



• Vontade social: relacionada a um estímulo sensorial. Aparece quando o alimento está disponível, 
vemos, sentimos o cheiro, ouvimos falar sobre ele. Aquele amendoim da mesa do bar que 
comemos mesmo sem estar com fome ou aquelas balas da sala de recepção. Pode ser que 
comamos de maneira automática, sem perceber. Pergunte-se: O que estou sentindo é vontade 
social? Se SIM: avalie se precisa realmente comer, verifique se os alimentos disponíveis são 
realmente de sua preferência e se estão gostosos. Se não forem alimentos do seu agrado, não 
coma, mas caso eles sejam gostosos, tente comer de forma consciente, registrando mentalmente 
o que e quanto está comendo. Se NÃO: pule para o próximo item.

• Vontade específica: é bastante específica e não é urgente. Relacionada ao prazer, a sentir o gosto, 
degustar, apreciar, saborear. É o bolo de chocolate da avó, o macarrão com molho vermelho 
daquela cantina específica. Envolve comer devagar, com prazer e quantidades não exageradas. 
Pode ter um contexto de lembrança ou memória alimentar ou de experimentar algo novo e não 
promove culpa. Pergunte-se: O que estou sentindo é vontade específica? Se SIM: planeje e coma 
com atenção e prazer! Se NÃO: pule para o próximo item.

• Vontade emocional: não é específica, mas envolve a necessidade urgente de comer algo gostoso. 
Não satisfaz com pequena quantidade e comer parece ser a única solução para esse desconforto. 
Pode, às vezes, se originar de um acúmulo de vontades que não foram respeitadas e aceitas, por 
conta de pensamentos restritivos. Dessa forma, frequentemente, acaba-se comendo de forma 
impulsiva, sem pensar no gosto, ocorrendo até misturas de sabores que “não combinam”. 
Quando se está comendo, podem ocorrer pensamentos como “não era bem isso que eu queria” 
ou “nada me satisfaz”. A procura por algo gostoso continua mesmo depois de comer. Pergunte-se: 
O que estou sentindo é vontade emocional? Se SIM: cuidado! Provavelmente o que você precisa 
não é de comida e deve estar relacionado a um componente emocional. Pare, sinta, reflita. 
Emoção assumida não vira comida.



Alimentar-se normalmente é ser capaz de comer quando você está com
fome e continuar comendo até você ficar satisfeito. É ser capaz de escolher
as comidas que você gosta e comê-las até aproveitá-las suficientemente - e
não simplesmente parar porque você acha que deveria. Alimentar-se
normalmente é ser capaz de fazer alguma restrição na seleção alimentar
para consumir as comidas certas, mas sem ser tão restritivo a ponto de não
comer as comidas prazerosas. Alimentar-se normalmente é dar permissão a
você mesmo para comer às vezes porque você está feliz, triste ou chateado
ou apenas porque é gostoso. É também deixar alguns biscoitos no prato
porque você pode comer mais amanhã ou então comer mais agora porque
eles têm um sabor maravilhoso quando estão frescos. Alimentar-se
normalmente é comer em excesso às vezes e depois se sentir estufado e
desconfortável. Também é comer menos de vez em quando, desejando ter
comido mais. Alimentar-se normalmente requer um pouco do seu tempo e
atenção, mas também ocupa o lugar de apenas uma área importante entre
tantas da sua vida. Resumindo, o comer normalmente é flexível e varia em
resposta a emoções, agenda, fome e proximidade com o alimento.

Ellyn Satter, 2007



Para não esquecer e levar para casa!

TA’s são doenças 
psiquiátricas sérias e não 
frescura, falta de força de 
vontade ou escolha

Sociedade, mídia e a própria 
nutrição, muitas vezes, 
podem contribuir para o 
desencadear de um TA

Dieta é o principal fator 
precipitante de um TA

Atendimento especializado é 
necessário – pedir ajuda é 
essencial.



Material de estudo



Muito obrigada!

@a.colher

manuelacapezzuto@gmail.com


