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Medo mórbido de engordar, enorme preocupação
com o peso e o corpo, diminuição voluntária do
consumo de alimentos com consequente perda
de peso, alta ingestão de alimentos seguido de
vômitos e possível uso de laxantes e/ou diuréticos. 

COMO
IDENTIFICAR?

Preocupação extrema
com a aparência,

corpo e peso

Dietas restritivas
quando não acima

do peso 

Perda de peso
exacerbado 

Alteração
de humor
repentino

O QUE É ?



TIPOS
Anorexia: Recusa de alimentos parcial ou total,

podendo causar uma diminuição no
peso e distorção de imagem. 

Bulimia: Intensa necessidade de comer  com
impulsos irresistíveis. Utilização de
métodos compensatórios, como
ingestão de diuréticos, laxante e
vômitos forcados. 

Obesidade: 
 

Excedente de, pelo menos, 20% do
peso em relação à média normal
para a altura.

Pica: 
 

Ingestão de
substâncias não
comestíveis e sem
valor nutritivo.



Potomania:
 

Coprofagia: 

Repulsa ou desejo por determinado
gênero alimentar (cor, consistência
ou caráter do alimento). 

Maneirismo
e Desgosto

Eletivo: 
 

Compulsão 
Alimentar:

 

Consumo de grandes quantidades de
alimentos, juntamente com a
sensação de perda de controle sobre
a quantidade e o que se come.

Necessidade de beber
líquidos em enormes
quantidades.

Prática de ingestão de fezes ou
ainda, no caso de crianças, de
espalhar as fezes pela cama, lençóis
e parede.



DADOS
EPIDEMIOLÓGICOS

 
- 10 mulheres para cada 1 homem
sofrem de anorexia e bulimia. 
- 2 mulheres para cada 1 homem
sofrem de compulsão alimentar. 

O Transtorno de Compulsão
Alimentar possui uma incidência
de 2,6% mundialmente. Já no
Brasil, essa taxa é de 4,7%. 

Anorexia atinge 1%
da população feminina mundial,

enquanto que a bulimia  5%.



VERDADES

- Transtorno Alimentar não é
doença;
- Parar de comer ou provocar
vômitos são escolhas pessoais; 
- Transtornos Alimentares só
afetam mulheres; 
- Transtorno Alimentar é drama
adolescente. 
 
 
 

- A pessoa com Transtorno Alimentar
não consegue perceber que tem um
problema; 
- Muitas pessoas com Transtornos
Alimentares parecem saudáveis, mas
podem estar extremamente doentes;
- Comida é a válvula de escape para
problemas emocionais; 
- A Bulimia pode evoluir para o câncer
do esôfago, em razão dos vômitos. 
 
 
 

MITOS



- Distúrbios musculares e ósseos
- Desenvolvimento de psicoses
mais severas
- Desnutrição
- Dietas restritivas podem causar
problemas orgânicos graves, que
podem levar o indivíduo a morte. 
 
 
 

RISCOS E
CONSEQUÊNCIAS

CAMPANHA



- Não comente sobre o corpo do outro,
mesmo que tenha a intenção de elogiar; 
- Não comente sobre o que ou como o
outro come;
- Não dizer que existem pessoas que
estão passando por transtornos piores;
- Não incentivar padrões estéticos. 
 
 
 
 

- Tenha empatia, ajude a pessoa a buscar
ajuda profissional especializada; 
- Ouça e apoie, sem julgar;
- Fique atento as recaídas e ao isolamento
social; 
- Ofereça suporte e segurança
 
 

O QUE NÃO FAZER
PARA ESTIMULAR: 

O QUE FAZER 
PARA AJUDAR:



Intervenção 
medicamentosa e
acompanhamento

psiquiátrico
 

Tratamento terapêutico
 individual ou grupal 

 
 

Reeducação
 alimentar  
 
 
 
 

TRATAMENTOS



Artigo 4º: É dever da família, da
comunidade, da sociedade e do poder
público assegurar a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitário. 
 

ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE 



ONDE BUSCAR AJUDA
Ambulatório  de Transtornos Alimentares
UNICAMP 
Ambulatório de Psiquiatria do HC- 2º andar. 
Rua Vital Brasil, 251 - Cidade Universitária
Zeferino Vaz - Campinas - CEP: 13083-888. 
Telefone: (19) 3521-7514
Email: tahcunicamp@gmail.com 
Site: https://www.hc.unicamp.br/node/242 
 CEPSIC- Centro de Estudos em Psicologia
da Saúde
Rua Verissimo Glória, 149 - Sumaré - 
CEP: 01251-140 
Telefone: (11) 3064-3186 / (11) 3088-8409
Email: cepsic@terra.com.br 
Site: http://www.cepsic.org.br/index.asp 

GATDA - Grupo de Apoio e Tratamento
dos Distúrbios Alimentares
Rua Cardoso de Almeida, 1005 (Casa 8) -
Perdizes - São Paulo  
Telefone: (11) 3865-8609 
Site: http://gatda.com.br
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