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RESUMO

O presente trabalho relata uma experiência no acompanhamento de uma
adolescente anoréxica, durante estágio curricular de Nutrição Clínica, em um
Hospital Geral da cidade de Ijuí – RS. Esta experiência constatou que os hospitais
em geral, podem não estar preparados estruturalmente para atendimentos de
patologias complexas, que exigem um acompanhamento diário de uma equipe
multidisciplinar, como é o caso dos transtornos alimentares. Apresenta também as
possíveis intervenções e dificuldades no tratamento da anorexia nervosa para o
paciente, para a família e para os profissionais da área da saúde. Este trabalho é
importante justamente para que este tema seja divulgado entre a comunidade em
geral, nas escolas e unidades de saúde, para que toda a população tenha
conhecimento da gravidade, das consequências e da ajuda necessária no
acometimento na saúde de pacientes com transtornos alimentares. O título desse
trabalho é sugestivo, e tem o objetivo de que com a leitura do mesmo, se entenda a
“imagem” de sofrimento psiquico de uma pessoa anoréxica. Retrato pictórico é um
gênero da pintura, com o objetivo de representar a aparência visual do sujeito.
Palavras-chave: transtornos alimentares, anorexia nervosa, adolescência, imagem
corporal, saúde.

ABSTRACT

This paper reports an experience in tracking an anorexic teenager during
probation of Clinical Nutrition, in a General Hospital in the city of Ijuí - RS. This
experiment found that hospitals in general, may not be structurally prepared to care
for complex diseases, which require daily monitoring by a multidisciplinary team, as is
the case of eating disorders. It also presents the difficulties and possible
interventions in the treatment of nervous anorexy for the patient, the family and for
health professionals. This work is important precisely so that this issue be circulated
to the wider community, schools and health facilities for the entire population is
aware of the gravity of the consequences and of the required involvement in the
health of patients with eating disorders. The title of this work is suggestive, and has
the objective that the reading of it, to understand the "image" of a person's psychic
suffering anorexic. Pictorial portrait is a genre of painting, with the goal of
representing the visual appearance of the subject.
Keywords: eating disorders, nervous anorexy, adolescence, body image, health.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, um dos maiores desejos das pessoas, principalmente das
mulheres é um corpo esbelto, musculoso, bem definido e delineado, de acordo com
as formas apresentadas pela mídia; preferencialmente conquistadas de forma rápida
e sem muito esforço.
A valorização pelo que você “tem” ou apresenta ser “esteticamente” é tão
exaltada que parece ser mais importante do que o que se é como indivíduo, ou de
como sua saúde seja realmente. O que importa para a maioria dos que lutam para
se adequarem aos padrões impostos pela sociedade é “aparentar”. Para alcançarem
a aparência desejada, as pessoas não se importam com o que têm que sacrificar ou
a dor que tenham que suportar. O que importa é mostrar-se ou aparentar estar
conforme o idealizado pela sociedade.
A preocupação com o peso, a aparência e forma do corpo (fatores sociais)
estão se tornando cada vez mais destacados na população, incluindo um grande
percentual de crianças e adolescentes. Estes fatores, quando associados a outros
de ordem psíquica e orgânica, fazem com que as pessoas adotem comportamentos
que não são adequados para a realidade, levando muitas vezes, a desencadear
algum transtorno alimentar, doenças mentais graves, que têm como característica
severas perturbações no comportamento alimentar (GRANDO, 2005).
Segundo Moll e Pires (2007) a imagem do corpo bonito e saudável atravessa,
contemporaneamente, os diferentes gêneros, faixas etárias e classes sociais. O
cinema, a publicidade, a mídia impressa, eletrônica e televisiva têm, certamente,
contribuído para isto. Possibilidades de intervenção no corpo aumentaram,
prometendo manter a aparência saudável e bela; a mídia é aliada deste projeto,
divulgando estratégias miraculosas, ginásticas, dietas, tratamentos, etc. A todo o
momento, se é estimulado a lançar mão de artifícios que possam levar os indivíduos
a condições de saúde e formas físicas “perfeitas”.
De acordo com Ramos (2009) a cultura e as mídias exercem influência
marcante em vários aspectos da vida e do comportamento da população. Em
relação aos padrões de beleza e imagem corporal isto não é diferente. Para os
adolescentes é bastante significativa esta influência, visto que, nesta etapa do
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desenvolvimento, a principal tarefa é a conquista da identidade e do sentimento de
pertencer aos grupos sociais de sua referência. O desenvolvimento saudável da
auto-imagem, da auto-estima e do auto-conceito relaciona-se, entre outros aspectos,
à adequação do adolescente aos padrões culturais de comportamento, sucesso,
beleza, dentre outros, exaustivamente divulgados e exigidos das pessoas.
Atualmente, o culto ao corpo e o padrão cultural de beleza, estimulados pelos
meios de comunicação, exigem certos atributos corporais de mulheres e, também,
de homens que, sob muitos aspectos, estimulam hábitos físicos, uso de produtos e
substâncias químicas e comportamentos alimentares frequentemente nocivos ou
pouco saudáveis (RAMOS, 2009).
A mídia é vista como uma solicitação onde o poder se exercita. Ela educa e
regula os corpos como qualquer outra forma educativa; estimula e insiste em
atitudes que ela mesma considera “sintomas anoréxicos”. Ela mostra que o corpo
magro é o corpo perfeito, definindo e classificando os corpos, apontando os “pontos
imperfeitos”, apontando onde deve ou não melhorar; descrevendo então alternativas
para corrigir esses desvios, como dietas e privações, sujeitando a pessoa à busca
pela imagem ideal e perfeita (NIEMEYER; KRUSE, 2008).
Dentro deste contexto midiático-social, surge a Anorexia Nervosa, que se
caracteriza por perda de peso intensa à custa de dietas rígidas auto-impostas, em
busca desenfreada da magreza, distorção da imagem corporal e amenorréia. 1
O título desse trabalho é sugestivo, e tem o objetivo de que com a leitura do
mesmo, se entenda a “imagem” de sofrimento de uma pessoa anoréxica. Retrato
pictórico é um gênero da pintura, com o objetivo de representar a aparência visual
do sujeito, em geral de um ser humano. Neste estudo pretende-se de alguma forma
apresentar um “retrato pictórico” de um sujeito com anorexia nervosa e seu estado
de sofrimento psiquíco. Percebe-se que a relação com o alimento é a parte
externada do sofrimento, mas existem muitas lacunas a serem preenchidas que
desencadearam esse transtorno. Para se chegar a uma compreensão e formas de
ajuda concreta é necessário persistência, paciência e amor da equipe que
acompanha a paciente e pricipalmente da família. Dessa maneira, o trabalho tem o
ABREU, Cristiano Nabuco de; CANGELLI FILHO, Raphael. Anorexia nervosa e bulimia nervosa:
abordagem
cognitivo-construtivista
de
psicoterapia.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832004000400010. Acesso em: 17
abr. 2012.
1
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intuito de abordar um assunto atual e preocupante que necessita de maior atenção
para que a doença em questão possa ser diagnosticada em sua fase inicial,
aumentando a eficiência do tratamento.

13

1 O QUE É ANOREXIA NERVOSA

Segundo Tavares (2008) o termo “anorexia” deriva do grego “an” (prefixo de
negação, privação, ausência) e orexis (apetite); literalmente “falta de apetite”. AN
significa falta de apetite e aversão à comida, esses “sintomas” não são comuns
antes dos estágios avançados da doença, quando surge associado a complicações
inerentes ao processo de desnutrição clínica; porém, com o passar do tempo foi
visto que esta definição seria inadequada pelo fato dos pacientes recusarem a se
alimentar em função do medo de engordar.
Na Itália Medieval, mulheres evitavam a alimentação e a sexualidade em
busca da beatificação e perda dos atrativos femininos, sendo esses atos, chamados
de “anorexia sagrada”. A vida de mais 250 santas e beatas da Igreja Católica em
suas práticas de ascetismo, descritas por Bell (1985), exibe um impressionante
paralelo entre as práticas de jejum religioso (anorexia santa) e o atual conceito de
anorexia nervosa. Santa Catarina de Siena, que viveu no século XIII, também era
uma anoréxica convicta. Conta-se que ela permanecia em longos jejuns místicos e,
quando comia algo, estimulava o vômito enfiando um talo de erva-doce ou uma pena
de ganso na garganta (LOPES et al.,1997).
Segundo esse mesmo autor, no século XIX a imperatriz austríaca Sissi,
considerada uma das mais belas mulheres, tinha uma obsessão: jamais ultrapassar
50 quilos, embora tivesse 1,72 m de altura. Ela fez de seu corpo sua ocupação
central; impôs-se regimes draconianos e intensa atividade física. Práticas
surpreendentes numa época em que belas eram as aristocratas gorduchas, cujo
máximo esforço físico resumia-se a abrir e fechar sombrinhas.
Embora breves relatos de caso tenham surgido desde o século XVII, a
anorexia nervosa só começou a receber atenção enquanto possível nosologia
médico-psiquiátrica a partir do final do século XIX, com as descrições quase
simultâneas de Sir Willian Gull na Inglaterra e Ernest Charles Lasegue, na França.
Segundo Faustino (2003) desde o princípio essa doença (A.N.) tem sido
apontada como uma patologia complexa e multifacetada, onde coexistem sintomas
somáticos e psicopatológicos, interrelacionando-se mutuamente; além de que,
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atualmente, é o transtorno mental responsável pela maior taxa de mortalidade nos
países industrializados.
Os transtornos alimentares são vistos como patologias que agridem os planos
psíquicos e somáticos. As alterações da forma de se alimentar podem ter forte
consequência sobre a saúde geral dos indivíduos (CLAUDINO; ZANELLA, 2005).
O curso da doença se caracteriza pela perda de peso progressiva e contínua.
O padrão alimentar se torna cada vez mais secreto e muitas vezes, assume
características ritualizadas e bizarras (APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000).
Pacientes anoréxicas mantêm-se famintas, tendo na magreza um propósito e
tendendo a abandonar gradativamente todo e qualquer outro ideal de vida em favor
do controle sobre a alimentação, a forma e o peso corporal. Outras estratégias para
o emagrecimento somam-se aos esforços dietéticos em uma parcela considerável
dos casos, incluindo exercícios físicos intensos, uso de laxantes, diuréticos,
anorexígenos, vômitos auto-induzidos, etc (TAVARES; FAUSTINO 2003).
A anorexia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado pela recusa do
indivíduo em manter um peso adequado para a sua estatura, medo intenso de
ganhar peso e uma distorção da imagem corporal, além de negação da própria
condição patológica (ALVES; VASCONCELOS; CALVO; NEVES, 2008).
O ideal de um corpo magro ou bem delineado almejado por muitas pessoas,
nem sempre é alcançado e isso proporciona desconforto à pessoa que o busca,
levando-a a inconstantes frustrações, passando a ser um martírio em vez de uma
busca saudável podendo afetar a saúde como no caso de pacientes com transtornos
alimentares, que devido ao desejo de ser magra sacrificam sua vida.
O paciente com diagnóstico de AN apresenta comportamento dirigido a
produzir perda de peso, o medo mórbido de engordar como principal característica e
o distúrbio endócrino como a amenorréia em mulheres e a perda de potência sexual
nos homens (NUNES et al., 2006).
Os pacientes estabelecem um julgamento de si mesmos baseado na forma
física, com alteração da imagem corporal e auto-percepção da forma e/ou do
tamanho do corpo frequentemente distorcida, mostrando-se insatisfeitos com o
próprio corpo (NAKAMURA, 2004).
De acordo com o posicionamento de vários pesquisadores, esses problemas
estão associados às formas com que a sociedade atual vem se relacionando com o
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avanço tecnológico, desde as inovações na medicina estética, o aumento no número
de salões de beleza e de academias (RIBEIRO, 2006).
Essas evoluções tecnológicas e intervenções da medicina estética vieram
acompanhadas de exigências e padrões predefinidos que induzem sutilmente a
população a querer consumir, adquirir ou assemelhar-se ao considerado perfeito e
sinônimo de sucesso, além de que a acessibilidade as informação e ao crédito
facilitou tudo e estimula as pessoas a quererem as “coisas” e os moldes divulgados.
A etiologia dos transtornos alimentares é multifatorial, formado de
predisposições genéticas, socioculturais e vulnerabilidades biológicas e psicológicas.
Entre os fatores predisponentes estão histórias de transtorno alimentar e/ou de
humor na família, relações familiares no ambiente familiar, o contexto sociocultural,
onde se caracteriza a extrema valorização pelo corpo magro e traços de
personalidade (pessoal) (MORGAN; NEGRÃO, 2002).
Sob o título de transtornos alimentares, de acordo com a Classificação dos
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE SAÚDE, 1996) encontra-se a anorexia nervosa e a bulimia nervosa.
Inicialmente, a anorexia e a bulimia são estudadas como transtornos
alimentares, principalmente, sob o ponto de vista psiquiátrico do Manual Diagnóstico
e Estatístico dos Transtornos Mentais na sua quarta edição, o DSM - IV(1995). Em
seguida, o critério diagnóstico que indica haver uma “distorção da imagem corporal”
nestes pacientes é ampliado, numa ótica psicanalítica. Não se trata da compreensão
da imagem distorcida como uma visão distorcida da realidade, e sim, da imagem
metafórica que relaciona o sujeito ao outro.
De acordo com o DSM-IV (APA, 2002), a anorexia nervosa (AN) caracterizase por:
a) Recusa em manter o peso mínimo normal adequado à idade e à altura ou
acima deste;
b) Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo com peso
inferior ao esperado;
c) Perturbação no modo de vivenciar o peso, tamanho ou forma corporal. O
peso ou formato corporal exercem influência indevida na auto-avaliação ou há
negação da seriedade do baixo peso corrente;
d) Nas mulheres pós-menarca, ocorre amenorréia, isto é, a ausência de pelo
menos três ciclos menstruais consecutivos, quando é esperado ocorrer o contrário.
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As pessoas com a anorexia nervosa apresentam um medo intenso de
engordar, que persiste como uma idéia supervalorizada, associado a uma
preferência pela magreza extrema. Apresentam um distúrbio da imagem corporal
que faz com que se percebam como mais gordas do que realmente são. Esse
distúrbio ocasiona uma insatisfação da pessoa anoréxica com sua aparência, apesar
do emagrecimento, fixando suas metas de peso em níveis cada vez mais baixos
(APA, 2002).
A interação das abordagens médica, psicológica e nutricional é a base da
terapêutica. A formação de uma equipe multiprofissional é fundamental para que a
terapia seja um sucesso e os profissionais envolvidos devem trabalhar de forma
integrada.

O processo terapêutico da anorexia, inicialmente, pode exigir um

tratamento

hospitalar

bem

planejado.

Mas

é

indispensável

o

tratamento

psicanalítico, não só do paciente como também de seus familiares mais próximos,
para que o indivíduo continue melhorando e não haja recaídas (PAULON, 2008).
Segundo o mesmo autor o quadro de anorexia nervosa, geralmente se inicia
com um regime que parece ser sensato para perder alguns quilos em excesso, mas
após alcançar seu peso ideal ou até mesmo um peso inferior ao desejado, a pessoa
realmente não consegue parar o regime (PAULON, 2008).
De acordo com Moura (2007) existem dois subtipos de anorexia: o “tipo
restritivo”, no qual há uma intensa e excessiva recusa a alimentar-se, prática
compulsiva de atividade física e abuso de laxantes e diuréticos. E o “tipo purgativo”,
no qual há momentos de comer compulsivo seguido de vômitos e também abuso de
laxantes, diuréticos e exercícios físicos.
Para Appolinário e Claudino (2000), o início da anorexia nervosa é marcado
por uma restrição dietética progressiva com a recusa da ingestão de alimentos
considerados “engordantes”, como os carboidratos ou lipídeos. As pacientes passam
a ficar insatisfeitas com os seus corpos assim como passam a se sentirem obesas,
apesar de muitas vezes se encontrarem até magras demais.
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2 FATORES PREDISPONENTES DE ANOREXIA

Segundo muitos autores e estudos realizados nos últimos anos, existem
alguns fatores predisponentes a esse transtorno alimentar denominado anorexia
nervosa, que são observados nos relatos de pacientes com essa patologia; muitos
desses estão relacionados ao desenvolvimento da criança desde pequena e de sua
relação familiar podendo se acentuar na adolescência.
Algumas pesquisas realizadas associam a puberdade precoce como,
também, um fator de risco desencadeante do quadro de anorexia nervosa
(FERNANDES, 2007).
Esses fatores (hereditariedade, pessoal, familiar, sócio-cultural, dieta e
eventos estressores) estão presentes antes de aparecer o transtorno alimentar em
questão, tornando-o vulnerável ao seu aparecimento em relação à hereditariedade,
os transtornos alimentares são mais frequentes em parentes de primeiro grau dos
pacientes com transtorno alimentar do que em parentes de primeiro grau de
indivíduos saudáveis (CLAUDINO; ZANELLA, 2005).
Os

autores

supracitados

afirmam

que,

no

pessoal,

a

obsessão,

perfeccionismo, passividade, introversão e auto-avaliação negativa são sintomas
comuns em pessoas com anorexia nervosa do tipo restritivo e, mesmo após a
recuperação de seu peso corporal, permanecem estáveis. Baixa auto-estima e
vulnerabilidade além da auto-avaliação negativa são fatores de risco de grande
importância.
No familiar, a inquietação da mãe em valorizar a aparência corporal da filha, a
atividade física e a alimentação saudável, podendo relacionar-se a tendências a
controlar o consumo alimentar dos filhos, influencia na formação de sintomas
alimentares (CLAUDINO; ZANELLA, 2005).
A dieta é o fator mais frequente nos transtornos alimentares, sendo comum
nas sociedades onde predomina o ideal da magreza. A dieta aumenta de modo
significativo o risco para transtornos alimentares. Porém, a dieta por si só não é
suficiente para produzir os transtornos alimentares, precisando interagir com outros
fatores de risco já descritos para levar a este desfecho (CLAUDINO; ZANELLA,
2005).
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Os eventos estressores, que levam a uma desorganização da vida ou uma
ameaça à integridade física (doença, gravidez, abuso sexual e físico) podem levar o
indivíduo a desencadear a anorexia nervosa por reforçar sentimentos de
inadequação e insegurança. Pacientes com anorexia, diante desses eventos
estressores, tendem a ter uma atitude de recusa da crise (MORGAN; VECCHIATTI;
NEGRÃO, 2002).
O alto número de casos de anorexia tem deixado inquieta a vigilância,
causando um alarme social e crescente proliferação de investigações dedicadas a
ela. Trata-se de um transtorno complexo, que tende a tornar-se crônico, às vezes,
extremamente grave, com conseqüências multifatoriais (GORGATI; HOLCBERG;
OLIVEIRA, 2002).
As pacientes com anorexia nervosa possuem dificuldades relacionadas a um
grande vazio existencial e uma grande dificuldade de “perder” o corpo psíquico
infantil. Essa perda é vista por elas como muito ameaçadora, gerando assim
ansiedade e medo (WEINBERG, 2001).
Indivíduos com transtornos alimentares sentem-se muito influenciados pela
mídia para serem magros e demonstram terem aprendido técnicas não saudáveis de
controle de peso (indução de vômitos, exercícios físicos em excesso, dietas
drásticas) através desse veículo (SAIKALI et al., 2004).
Sendo assim, a relação terapêutica tem que ser construída com muita
paciência, confiança e disposição do médico e da equipe multiprofissional, para
envolver a paciente na estratégia clínica.
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3 A ANOREXIA NERVOSA E A ADOLESCÊNCIA

A capacidade de moldar o corpo conforme se deseja é um interessante
atrativo da anorexia. Todas essas mudanças fascinam, trazendo muitas facilidades,
mas é no ponto do equilíbrio entre o que se deseja ser e o que se é que muitas
pessoas se “atrapalham” e acabam presas a essas idealizações inalcançáveis. Os
adolescentes são os mais afetados com esses “paradigmas”, pois é nesta fase que
passam por um período de crescimento, desenvolvimento e muitas transformações o
que gera instabilidade e insegurança. E por não terem suas convicções bem
firmadas desejam de todas as formas serem aceitos e podem acabar escravos
desses padrões, entrando nesse círculo vicioso, sempre insatisfeito e sacrificando a
sua saúde.
O corpo é, para o ser humano, parte importante de sua identidade e a
aparência física é, com muita freqüência, responsável pela aceitação ou
rejeição da pessoa, tanto nas relações sociais como na conquista amorosa
ou mesmo na obtenção de um emprego. Por consequência, o padrão
cultural de beleza imposto em nossa sociedade torna-se uma tirania para
muitas pessoas, que buscam alcançá-lo, mesmo que à custa de esforços e
recursos nem sempre saudáveis. Se esta questão é muitas vezes fonte de
problemas, sofrimento e conflitos para a população em geral, para os
adolescentes é ainda mais grave, dada a necessidade de aceitação pelo
grupo social, tão relevante nesta etapa do ciclo vital. (RAMOS, 2009).

O termo adolescência é derivado da palavra adollacentia e significa ‘crescer’
ou ‘crescer em direção à maturidade (PEREIRA, 2005).
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995) a adolescência
compreende a faixa etária entre os 10 e 19 anos, contudo, existem variações nestas
idades, pois adolescência é um fenômeno cultural, e depende da condição de vida
da pessoa nessa faixa etária, se mora com os pais, se já exerce funções laborais,
entre outros. “Este período do desenvolvimento humano caracteriza-se por muitas
mudanças cognitivas, emocionais e sociais, consequência do rápido crescimento
físico e do amadurecimento fisiológico e sexual” (BEE, 1997; COLL, 2004;
PEREIRA, 2005).
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Essa fase é marcada por outras questões que vão além das mudanças
biológicas ou de uma simples faixa etária, perpassada pela situação de gênero,
classe social e contextos socioculturais (ZAGURY, 2009).
A adolescência é uma fase de mudança entre a infância e a juventude. É um
momento de extrema importância do desenvolvimento com características muito
próprias, que levará a criança a se transformar em um adulto ao final do processo de
crescimento e desenvolvimento. As mudanças corporais que ocorrem são
universais, enquanto as psicológicas e de relações variam de sociedade para
sociedade, de grupo para grupo e até entre indivíduos de um mesmo grupo
(ZAGURY, 2009).
Devido às transformações que o adolescente vivencia neste período, esta
fase é a de maior freqüência de transtornos alimentares, devido à busca de se
aceitar e ser aceito pelo grupo no qual o adolescente está inserido (FLEITLICH et
al., 2000).
Nos últimos vinte anos, adolescentes entre a idade de 10 e 19 anos têm
apresentado maior incidência de transtornos alimentares (ERBERT, 2005).
O quadro de anorexia nervosa é algo de particularidade intrigante, porque o
paciente possui uma percepção completamente distorcida de sua imagem corporal:
muitas jovens que possuem esse quadro de anorexia nervosa que, aos olhos de
outras pessoas pareciam só pele e ossos, continuavam a manifestar preocupação
pelo próprio excesso de peso (PAULON, 2008).
Na A.N. há uma busca incessante pela magreza, medo mórbido de ganhar
peso, distorção da imagem corporal acompanhada de inquietação excessiva com
algum aspecto da aparência que pode ou não ser real, mas mesmo nesse caso a
inquietação é desproporcional e causa profundo sofrimento (CÓRDAS, 2004;
WEINBERG; CÓRDAS; MUNOZ, 2005, p. 51; BALLONE, 2006; GIORDANI, 2006, p.
82).
Anoréxicos apresentam pouca habilidade para reconhecer e lidar com os
próprios sentimentos, discriminar sensações que correspondem a si e aos outros, o
que traz marcantes prejuízos emocionais e sociais. Possuem identidade frágil,
percepção perturbada das experiências corporais e pouca capacidade para o que é
força necessária para a vida e o que é destrutivo (SILVA, 2003, p. 21).
O quadro de AN traz à tona o sofrimento psíquico do paciente e é de certa
forma o modo que o indivíduo utiliza para expressar frustrações, raiva, medo e
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desapontamento consigo mesmo. Tem no controle alimentar sensações confortantes
de autocontrole, pois o medo de engordar é aterrorizador. Acaba que alimentação e
o peso são as únicas coisas que consegue controlar.
Eles geralmente põem em xeque a vida: reconhecem os riscos, mas os
desconsideram totalmente (GIORDANI, 2006, p. 83).
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4 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Esta experiência transcorreu em um período de estágio curricular do Curso de
Nutrição da Unijuí, denominado Estágio de Nutrição Clínica, componente do 8°
semestre do curso de graduação em Nutrição, realizado no Hospital geral da cidade
de Ijuí, no segundo semestre do ano de 2011.
Os dias de estágio no hospital foram de grande aprendizado e possibilitaram
a prática dos conhecimentos adquiridos nos seis anos de estudos nas carteiras
escolares da Unijuí; além de propiciarem autoconfiança e segurança como
profissional da área da saúde.
Um dos casos acompanhados neste estágio e que será discorrido neste
trabalho foi o de uma paciente com anorexia nervosa que será chamada aqui de
Bina.
Bina é uma garota de 19 anos, diagnosticada com anorexia nervosa que
segundo a mãe, já foi internada inúmeras vezes em outros hospitais devido a AN e
principalmente para ganho de peso. No entanto, sempre que houve “melhora”, ou
seja, ganho de peso; retornava para casa. Era a primeira vez que Bina está
internada

naquele

hospital,

apresentando

desnutrição

grave,

histórico

de

amenorréia, dietas restritivas e não aceitação do tratamento.
Quando deu entrada no hospital geral de Ijuí, Bina estava pesando 36,200
kg, ressaltando que ela tem 1,70 m de estatura, visualmente o estado de caquexia
era grave. Se baseássemos nossa avaliação apenas pelo I.M.C. dela neste dia, de
12,6 Kg/m², já demonstraria isso, mas o estado dos cabelos, das unhas e a força
muscular inexistente também esclareciam o estado de desnutrição. Além disso, os
resultados dos exames laboratoriais de rotina no hospital confirmavam o estado
grave de saúde da paciente.
De acordo com os referenciais disponíveis da OMS (1997), seu estado era de
desnutrição grave (magreza grau III) com IMC menor que 16.0 kg/m².
A anorexia nervosa ocorre especialmente e quase que exclusivamente em
mulheres, uma vez ocorrendo, comparativamente, de 8 a 10 vezes mais no sexo
feminino do que no masculino (CASTILLO et al., 2004).
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Bina, porém, não “enxergava” o seu estado debilitado de saúde e muito
menos estava internada no hospital por vontade própria; não se sentia doente, pelo
contrário: em seu relato, estava em “perfeitas condições de saúde”. Seu rosto não
aparentava a idade que tinha; sua pele, sua voz, seus cabelos ralos e quebradiços,
suas mãos sem unhas, tudo lembrava os de uma idosa debilitada. Nos casos de
pacientes com anorexia nervosa relatadas em estudos, também observa-se o que
Bina demostra; a negação em reconhecer a doença além de achar-se linda.
“O medo de ser gorda permanece mesmo quando a anorexia chega ao
estado de caquexia que coloca a sua vida em risco. O corpo ideal seria um corpo
sem qualquer espessura, um corpo linha, um corpo plano, ou melhor, uma ausência
de corpo. Mal engole qualquer quantidade de comida, a sua imagem do corpo
modifica-se e ela tem a sensação de inchar exageradamente” (APFELDORFER,
1991).
Bina, desde o primeiro contato era autoconfiante. Em nenhum momento
admitia ou relacionava o motivo de estar hospitalizada a sua insistência em não se
alimentar. Ela afirmava que sua internação era devido a uma outra patologia
associada, Diabetes Insipidus que, no entanto, ela nem sabia o que era e neste
trabalho essa patologia não será abordada.
O primeiro contato com Bina foi feito por mim e pela nutricionista responsável
pelas clínicas no hospital. Enquanto conversava com Bina, a nutricionista dialogava
com a mãe que era sua cuidadora e acompanhante. O primeiro contato iniciou
cumprindo-se os protocolos do estágio, tentando registrar todos os dados prédefinidos.
Uma das primeiras perguntas que fiz a Bina foi o que ela gostava de comer,
como eram suas preferências alimentares e de que forma podíamos tornar sua
estadia no hospital mais agradável. Ela extremamente “convicta”, me expôs seu
diário alimentar, suas experiências culinárias, relatou seu dia-a-dia e sua
preocupação com a alimentação saudável.
Através de seu relato, reafirmava uma relação no mínimo intrigante com os
alimentos. Sua busca pela qualidade e variedade na alimentação, por alguns
momentos me convenceu a acreditar que sua alimentação era realmente próxima ao
ideal, fiz os devidos registros e em seguida nos despedimos daquele quadro.
Quando conversamos posteriormente, relatei à nutricionista o que ouvi de
Bina, e ela o que ouviu de sua mãe. Os relatos não coincidiam; percebi naquele
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momento que a relação com o alimento da qual Bina me fala era tão real e simbólica
para ela que por algum momento me fez crer que ela realmente alimentava-se. Ao
refletir sobre esta questão, pude concluir que eu, com a experiência que tive através
das aulas expositivas durante o curso de nutrição, não havia sido preparada para
aquela dura realidade. Necessitava me aprofundar no assunto e buscar o aparato
teórico científico para auxiliar aquela paciente.
Posso afirmar que no momento de nossa primeira entrevista fui “coordenada”
por ela, eu estava ali anotando o que ela me dizia e não participando como
profissional. Por um momento cri que ela gostava de muitos alimentos, que fazia no
mínimo quatro refeições por dia, que tinha uma alimentação “normal”, etc.; mas o
que mais me deixava convencida era a forma como que ela citava os alimentos que
mais gostava e dentre esses incluía brigadeiro, bolos, salame, torresmos, pães,
doce de leite e muitos alimentos calóricos. Isso me intrigava. Ela relatava que
gostava de cozinhar e citava os pratos preparados, mas dizia que não comia o que
ela preparava, pois não gostava.
Posteriormente lendo alguns estudos de caso de vários autores, deparei-me
com o relato de pacientes que como Bina utilizam, preparam ou falam dos alimentos
como forma de negação de seus desejos, ignorando e agindo com desprezo em
relação ao alimento, mesmo tão próximos dele. As pacientes com anorexia tentam
assim ocultar o medo de satisfazer suas necessidades, pois querem romper a
ligação com o corpo e demonstrar que têm total controle sobre si e suas vontades.
Segundo Giordani (2006) para as pessoas anoréxicas, “a dieta, significa um
sucesso pessoal ante as crises familiares e a incompetência de lidar com os
problemas habituais”.
A mãe, em um breve relato, falou para a nutricionista que a luta com a doença
de Bina já percorria mais de três anos, que a família já havia desistido dela e que no
momento só a mãe ainda a acompanhava e estava ao seu lado e que sofriam muito
não sabendo como ajudá-la. Admitiu que nem ela e nem a família sabiam do que se
tratava a doença da filha e que as informações sobre anorexia nervosa se resumiam
em um artigo que lera em uma revista popular. Bina apesar de ser atendida por um
profissional da psicologia semanalmente, na cidade onde reside, não apresentava
melhoras.
Depois desse primeiro contato, passei a acompanhar Bina diariamente por um
período de 18 dias, nos quais ela permaneceu internada no hospital. Após este
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período, obedecendo a dinâmica de organização do estágio acabei me despedindo
dela e uma colega passou a acompanhá-la.
Passei a ler materiais que me situassem perante a esse caso, buscar e
interpretar as palavras, as atitudes e reações de Bina, para poder compreender e de
alguma forma ajudá-la. Os primeiros contatos foram difíceis, ela não me atendia
bem, não respondia minhas questões e me ignorava; tentei de muitas formas me
aproximar, mas quando ela percebeu que eu estava ali justamente para ajudá-la, em
relação a sua dieta, passou a me ignorar e mentir.
Uma das coisas que me intrigava no acometimento da anorexia em Bina era o
fato dela ser uma menina do interior, de um município pequeno próximo a Ijuí. Bina
não tinha acesso à internet, a não ser esporadicamente e não tinha um grupo social
que pudesse tê-la influenciado. Tinha características de uma personalidade
submissa, mas com necessidade de se impor. Buscava saber muitas coisas sobre
seu estado físico, mas ignorava a saúde.
Embora o chamado “culto ao corpo” e a pressão social para o
emagrecimento possam ser localizados em sociedades ocidentais,
particularmente no pós-modernismo, não está claro até o momento de que
forma atuariam na determinação de uma patologia alimentar. Três
possibilidades principais permanecem em estudo, segundo DiNicola: uma
improvável relação de causalidade direta; a ideia da pressão cultural como
um fator precipitante, aumentando a vulnerabilidade ao surgimento do
transtorno quando associado a outros fatores; ou ainda, apenas como
determinante de uma forma de apresentação da doença síntone como
universo cultural da paciente em questão (em culturas orientais, por vezes
não são encontrados de forma tão clara como no ocidente sintomas como o
medo de engordar ou a busca da magreza como um valor por si).É
importante salientar que estudos transculturais têm demonstrado a
ocorrência de casos significativos de anorexia nervosa mesmo em
localidades onde não vigora um padrão estético relacionado à magreza.
(FAUSTINO, 2003).

Com o passar dos encontros e do tempo que eu passava com ela, passou a
contar sua vida. Contou-me que com 15 anos fez um teste para ser modelo e que
não passou, disseram a ela que “não se encaixava nos padrões”, “que estava acima
do peso” e com isso passou a fazer dieta para se encaixar e ser selecionada, mas
no ano seguinte novamente estava fora. Com isso desistiu do seu sonho de ser
modelo. Concluiu o ensino médio com 17 anos e daí em diante, só ficava em casa,
passou ajudar sua mãe com os trabalhos de casa e trabalhos na roça.
Bina é a filha do meio de três filhos, tem uma irmã mais velha de 25 anos e
um irmão mais novo de 15 anos, falava de uma relação amistosa, mas sem muita
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ligação amorosa, percebi em seu relato certa rivalidade entre ela e a irmã e a
influência que ela tinha sobre o irmão.
Segundo a mãe, Bina passou a influenciar seu irmão para também controlar a
alimentação e instigá-lo a ser anoréxico como ela. A mãe era magra, mas disse que
os dois filhos tinham características de pessoas mais “cheinhas”, e que Bina sempre
criticava e era impertinente com seus familiares quanto ao peso; ela, porém nunca
fora gorda. Pude até ver uma foto dela antes do estado de caquexia: Bina era uma
bela jovem antes de ficar doente.
Percebi que a decepção com seu corpo e sua incompatibilidade com seu “eu”
e com o padrão desejado foi umas das causas do início da doença.
Bina mostrava o desejo de sentir-se igual aos demais, principalmente como a
irmã que era casada, trabalhava, era independente e por isso tentava que o irmão
fosse igual a ela para ter “mais um”, para ter alguém com quem compartilhar. Bina
criticava muito sua irmã e a forma como a mãe se relacionava com a mesma tinha
ciúmes da cumplicidade das duas. A mãe por sua vez tratava Bina como um “bebê”
indefeso.
A anorexia faz parte de um contexto cultural que pressiona as pessoas,
principalmente as mulheres, a terem um corpo cada vez mais magro e definido. As
variadas formas de mídia incentivam essa magreza, a realização de dietas sem se
preocupar com a saúde, o uso de medicamentos que emagreçam, rejeitando
socialmente a obesidade e completam o cenário associando a felicidade e o sucesso
profissional e amoroso a este padrão de estética (SAIKALI et al., 2004).
Segundo os mesmo autores os transtornos alimentares constituem patologias
graves e quando iniciam, afetam ampla e severamente o desenvolvimento do
indivíduo. Apresenta prognóstico reservado e, caracteristicamente que envolvem a
relação com a família. O tratamento-padrão deve ser multidisciplinar.
Para Claudino e Zanela (2005), a paciente anoréxica estabelece pesos ideais,
abaixo dos padrões saudáveis e busca alcançá-los de forma agressiva consigo
mesma envolvendo seus familiares. As pacientes apresentam medo e ansiedade
durante as refeições; cuidado excessivo quanto às porções a serem consumidas;
cortam os alimentos em pedaços muito pequenos; mastigam demais; escondem as
comidas que estão na mesa nos bolsos ou guardanapos; retiram o excesso de
gordura; cospem os alimentos e, principalmente, gostam de comer sozinhas.
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A mãe relatou muitos fatos e segundo ela, as duas tinham uma relação
conturbada. Bina sentia-se protegida com a mãe, mas ao mesmo tempo, queria que
a mãe fosse embora cuidar de seus interesses e da família e a deixasse sozinha no
hospital. Inúmeras vezes tive que pedir a mãe que deixasse Bina falar, porque ela a
interrompia todo tempo, como se Bina não soubesse o que dizer ou contasse as
suas próprias ideias erroneamente. A mãe expressa sofrimento e incompreensão da
vida e das atitudes da filha em suas palavras, e não tem o apoio da família.
Pesquisas realizadas com pais de adolescentes anoréxicos mostram que
eles, com grande freqüência, exerceram um tipo de controle tão firme e regulador
durante a infância da filha, que esta tem dificuldade para estipular um senso de
identidade e falta-lhe confiança em sua própria capacidade de tomar decisões.
Esses pais também se abatem a encorajar os filhos a serem perfeccionistas e a
terem desempenho superior (PAULON, 2008).
As dificuldades que os pais encontram nessa época (adolescência) são
maiores do que em outras, por toda complexidade de fatos biopsicossociais que
envolvem. E alguns momentos essas dificuldades poderão ser exacerbadas, pois, se
não houver na família uma relação de respeito, afeto e civilidade, as coisas poderão
torna-se bem mais complicadas. Isso porque a relação com o adolescente faz parte
de um caminho que se inicia logo nos primeiros anos de vida da criança. Esse
caminho ou processo é provavelmente o que vai predominar no futuro (ZAGURY,
2009).
Educar e impor limites é estimular o adolescente a agir por si próprio. É dar
orientação para ajudá-lo a desenvolver a autonomia e a responsabilidade. É deixar
que experimente a vida mesmo que tenha de se arriscar um pouco, experimentar
suas emoções e valorizar a conquista (PRESTES, 2004).
Bina contou-me que sua família era humilde, e seu pai agora que ela estava
internada mandava coisas “gostosas” para ela comer no hospital, sentia-se feliz em
ter essa “atenção” do pai; em seguida falava da relação familiar que era um pouco
conturbada. Disse que depois que ficou doente o pai e a mãe pararam de brigar e
discutir e que a avó que morava junto passou a cuidar do pai dela, pois a mãe
dedicava-se a Bina, a avó também tinha uma relação conturbada com o pai de Bina,
mas como ela estava no hospital, os dois estavam mais juntos e não brigavam mais
e agora segundo ela, com sua “doença”, ninguém mais brigava pois todos estavam
envolvidos em prol de sua saúde. Entendi que ela sentia-se responsável pelo

28

relacionamento familiar, por causa de sua “doença” todos tinham afeto um pelo
outro, então quanto mais tempo internada, menos brigas ocorriam. Isso reafirma o
que vários estudos têm mostrado, que a relação com a família tem influenciado
casos de transtornos alimentares. No relato de Bina observa-se a preocupação com
as relações familiares e a “obrigação” em estar doente para que todos se dêem bem.
As características do funcionamento familiar têm sido observadas desde as
primeiras descrições de AN e podem ser importantes em sua determinação, sendo a
comunicação e resolução de conflitos e problemas, as áreas de principal dificuldade
(RIBIEOR; BUSSE, 2002).
De acordo com o CID-10 (OMS, 1993), as causas da anorexia são
imprecisas, mas, para Gabbard (1998) estudos clínicos indicam algumas hipóteses
sobre a gênese deste transtorno, como psicopatologia familiar, dificuldade no
funcionamento autônomo do paciente, participação nos conflitos familiares, entre
outros.
Segundo Minuchin, Rosmar e Baker (1978) são diferentes fatores nas
relações da família que levam a confusões de identidade, além de outros fatores
familiares que influenciam no aparecimento da anorexia nervosa: superproteção,
rigidez, falta de resolução de conflitos e participação do paciente nos conflitos
familiares. Nessas famílias, os pais tendem a ter uma preocupação excessiva com
os filhos em inúmeros aspectos, dentre eles, a alimentação, retardando o
desenvolvimento e a autonomia dos filhos. Tendem também a ser rígidos,
dificultando ou impedindo a realização de mudanças que o desenvolvimento impõe,
como na puberdade dos filhos. Os conflitos são dificilmente resolvidos pela baixa
tolerância ao estresse, tornando-se uma ameaça constante e a paciente anoréxica
pode ser utilizada como o desviante dos conflitos conjugais, mantendo o status
familiar.
Há fatores predisponentes e perpetuadores que desencadeiam e mantêm o
transtorno alimentar, ao qual se destaca a desarmonia familiar, a separação do
casal, falta de consistência na resposta dos pais frente à doença e disfunção familiar
(SOUZA; SANTOS, 2006).
A família possui uma função de grande valor no tratamento do transtorno
alimentar. Unir família e paciente é fundamental para encontrar maneiras e
alternativas variadas para que os envolvidos possam reconstruir e ressignificar suas
vivências, para poderem se libertar de comportamentos inadequados. Isso é
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fundamental, visto que, essas pacientes se utilizam do corpo para demonstrarem
suas necessidades, desejos, proibições e condenações (COBELO; SAIKALI;
SCHOMER, 2004).
Para Jaeger e Falceto et al. (2011), a anorexia nervosa é uma manifestação
extrema de uma pessoa dentro de um sistema familiar patologicamente
emaranhado.
Bina afirmava sua vontade de ser “livre”, de morar sozinha, de cursar uma
faculdade, de dar aulas de Educação física, mas o medo de não conseguir e a
insegurança imposta pela mãe a deixavam confusa. Tentei inúmeras vezes mostrar
à mãe que deveria viver um dia de cada vez e que não deveria sofrer
antecipadamente por coisas que talvez nem acontecessem, devia apenas apoiar sua
filha nos sonhos e depois quando tudo estivesse realmente definido, pensar em
resolver os detalhes.
Neste momento a parte do acompanhamento nutricional era só um “detalhe”.
Tentavamos negociar para oferecer os alimentos que ela solicitava nas refeições,
fracionar em mais vezes as refeições, solicitar preparações que a satisfizessem,
esclarecer a mãe quanto à gravidade da patologia de sua filha e mostrar a Bina que
seus conceitos e mitos sobre alimentação não eram corretos, isso tudo sem
mencionar ganho de peso, tentava focar na sua melhora no todo e sua reabilitação,
naquele momento sentia falta de um aprimoramento nas disciplinas relacionadas à
psicologia.
Tentei mostrar a Bina que ela podia ser alguém, que podia correr atrás de
seus sonhos, mas que dependia dela e da atitude de aceitar estar doente, querer
ajuda, seguir as orientações e buscar melhoras em sua saúde para assim conseguir
correr atrás do seu sonho, falava a ela que todos a aceitavam ela do jeito que era
que não precisava provar nada para ninguém e que todos os profissionais que há
acompanhavam queriam seu bem, mas que tudo dependia dela e de suas escolhas.
Sentia que o que conquistávamos em uma hora de conversa era perdido
quando Bina se pesava, ou recebia um elogio de alguém dizendo que ela estava
melhor ou mais corada, ela não aceitava o estado de melhora, começava a induzir o
vômito, andar pelos corredores do hospital para perder peso e passava a rejeitar as
refeições. Chegou a um estado de emagrecimento tal, que a equipe decidiu pela
nutrição enteral. Após negociações com o médico, as enfermeiras e a insistência da
mãe, ela deixou fazerem o procedimento da passagem da sonda nasogástrica, mas
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todo o trabalho de nada adiantou, pois Bina no mesmo momento arrancou a sonda
sem pensar na dor, apenas pensava que daquela forma iria ganhar peso.
Como Bina não evoluía a equipe novamente decidiu pela alimentação enteral,
mas foi preciso sedá-la, ficou na UTI do hospital por três dias, sedada, para ganho
de peso. O objetivo foi alcançado, mas para Bina, saber que havia ganhado peso
era um martírio. Com o passar dos dias ela permitiu ser alimentada por nutrição
enteral e complementava sua dieta com os alimentos oferecidos pelo hospital. E
vivia em um misto de aceitação e negação do seu estado.
Por ser um hospital público não dispunham de diversificados suplementos
nutricionais, mas mesmo assim sugerimos que para o caso de Bina houvesse a
inclusão de suplementos mais concentrados ou maior fracionamento, porém a
equipe de avaliação da nutrição enteral do hospital decidiu por outra prática. Se
utilizássemos uma sonda enriquecida com suplementos mais concentrados o ganho
de peso que neste caso era o resultado almejado seria alcançado mais depressa.
A nutrição enteral deverá ser iniciada com um pequeno aporte nutricional em
torno de 20 Kcal/Kg/dia (800 a 1.200 Kcal/dia). A sua progressão deve ser lenta e
cuidadosa para prevenir a ocorrência da síndrome de realimentação. Esta síndrome
está relacionada com a passagem do estado de catabolismo para o de anabolismo
onde o consumo aumentado, principalmente dos íons de maior concentração intracelular (K, Ca, P e Mg) leva a uma diminuição nas suas concentrações séricas
podendo levar até à morte (FAUSTINO, 2003).
Ainda segundo Faustino, muitas vezes os pacientes se recusam a receber a
nutrição enteral. Outras vezes, por motivos mal compreendidos, manifestam grande
intolerância à nutrição enteral, tendo sido descrito distensão abdominal, vômitos,
distensão gástrica com sensação de empachamento, íleo adinâmico e, até mesmo,
pancreatite aguda. Nestes casos deve-se recorrer à nutrição parenteral.
As questões com o alimento vão além do ganho de peso. Bina
constantemente mostrava-se agitada, irritada, brigando com a mãe, chantageando
as copeiras do hospital, dizendo que elas não gostavam dela, pois não faziam ou
não davam o que ela “queria” comer. Vivia de altos e baixos, com jogos e sarcasmo
se fazendo de vítima, como se todos os profissionais estivessem contra ela. Alguns
dessas provocações demostram o medo que os TA trazem ao paciente e acaba
tendo como inimigo qualquer pessoa que pretenda ajudar.
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Diante disso, os profissionais da equipe multidisciplinar necessitam ter
paciência, pois o tratamento é longo e depende muito da terapia psicológica e da
vontade do paciente, também é necessário buscar conhecimento e práticas de
intervenção de acordo com cada caso além de troca de conhecimento com outros
profissionais capacitados para a eficácia no tratamento.
O comportamento de evitar alimentos calóricos é muito valorizado e
praticamente domina os pensamentos e atitudes no dia-a-dia. Podem disfarçar sua
negativa com ares de obediência, mas com certeza, no início do tratamento,
continuarão

seguindo

suas

próprias

ideias

e

crenças

sobre

alimentação

(CLAUDINO; ZANELLA, 2005).
A dieta é o fator mais freqüente nos transtornos alimentares, sendo comum
nas sociedades onde predomina o ideal da magreza. A dieta aumenta de modo
significativo o risco para transtornos alimentares. Porém, a dieta por si só não é
suficiente para produzir os transtornos alimentares, precisando interagir com outros
fatores de risco já descritos como, casos na família, perfeccionismo, etc. para levar a
este desfecho (CLAUDINO; ZANELLA, 2005).
Chocou-me um dos últimos dias que estive acompanhando Bina. Ela estava
revoltada, e em meio a discussões com a mãe e conversas comigo, disse que não
precisávamos nos preocupar com ela, pois ainda não tinha chegado a seu “peso de
morte”.
Fiquei pensando nessa frase, o que ela queria dizer com isso? O que para ela
era o peso de morte? Que prazer tinha em sentir-se quase morta e fazer com que
seus familiares sofressem a ponto de pensar em sua morte, que visão ela tinha de si
mesma quando se olhava no pequeno espelho do quarto que estava internada?
Diante desse quadro eu me sentia imóvel, minha vida acadêmica não tinha
me preparado para uma realidade tão dura, uma pessoa masoquista que sentia
“certo prazer” na dor e na dor das demais pessoas em vê-la sofrer e ao mesmo
tempo, tinha medo do seu estado.
Tentei orientá-la, mas o que conseguia em um dia, em poucos minutos ia fora,
em suas brigas e discussões com a mãe. Qualquer coisa dita acabava com todo
trabalho. Na hora de verificar o peso dependendo da forma com que os técnicos em
enfermagem ou enfermeiros anunciavam a evolução ou mesmo quando ela
visualizava os números na balança tudo regredia ao estado inicial de medo de ser
gorda. Solicitei inúmeras vezes aos profissionais técnicos que evitassem pesa-la ou
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mencionar ganho de peso, mas parecia que o principal objetivo na internação no
hospital era o peso, os protocolos eram seguidos mesmo nesse caso em que a
relação com o peso é a imagem corporal é a “doença” em si. Meus dias de
acompanhamento de Bina estavam acabando e parecia que nada evoluirá, pude
observar a faltava de uma equipe multidisciplinar, que compartilhe o mesmo ideal no
tratamento.
Neste acompanhamento faltava uma terapia psicológica, pois apenas o
nutricionista focando a A.N e na recuperação da saúde do paciente torna-se
impossível obter avanços; percebe-se também que é necessário que qualquer
profissional que tenha contato com o paciente com A.N conheça e se aperfeiçoe
quanto a esse transtorno para que todos trabalhem juntos para a reabilitação.
O tratamento de pacientes com transtornos alimentares – anorexia e bulimia
nervosas – constitui-se em um grande desafio para os profissionais da área
da saúde em geral. As evidências acumuladas na literatura científica
mostram que estes transtornos requerem a atenção de uma equipe
multiprofissional. Dada a complexidade com que se apresentam e da
multiplicidade de áreas do comportamento humano que são afetadas –
física, psicológica, social, cultural, econômica – essas síndromes
psicossomáticas de etiopatogenia multifatorial dificilmente podem ser
tratadas por um profissional isoladamente. (SILVA; SANTOS, 2006).

Segundo os mesmos autores, desse modo, uma abordagem interdisciplinar é
a que, mais se aproxima do olhar da complexidade que caracteriza os cuidados em
saúde, como resposta à crescente compartimentalização do saber, numa tentativa
de superação do enfoque biomédico, curativista e fragmentado que têm sido
adotado no tratamento dos transtornos alimentares.
Bina continuou internada, visualmente havia melhoras, chegou a pesar 39,700
kg, mas o peso não era a questão e sim, a reabilitação dela. Em nossas últimas
conversas ela estava mais bem humorada e motivada, porém suas crenças errôneas
sobre alimentação e sua aceitação da doença pouco evoluíram. A equipe não estava
trabalhando integrada e faltava um acompanhamento psicológico diário. Ela recebia
atendimento do psiquiatra semanalmente ou quinzenalmente, porém, o contato que
eu tinha com o médio era apenas pelo prontuário da paciente e isso não facilitava o
tratamento.
Despedi-me de Bina e apresentei a ela minha colega que dali em diante iria
acompanhá-la. Falei para ela do desejo pessoal que eu tinha em vê-la recuperada,
estudando e sendo professora como era seu sonho. Naquele momento já fazia um
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mês e quinze dias de internação e Bina vivia no intermediário, com seus altos e
baixos, nada havia evoluído satisfatoriamente, ela ganhava peso e quando parecia
que evoluía, novamente ficava debilitada.
A percepção distorcida do corpo não se modifica, quando o profissional utiliza
técnicas de influenciação ou persuasão para “convencer” seu paciente da real
imagem. Por isso, é sempre bom considerar se vale intervir neste aspecto
diretamente, uma vez que este não é impeditivo para a adesão ao tratamento.
Nesse sentido, um cuidado importante é o de não se colocar como objetivo do
tratamento, o ganho de peso (CABRERA, 2006).
Tempo depois recebi notícias de que Bina fora transferida para um hospital
especializado em tratamento de transtornos alimentares, pois seu caso pouco
evoluirá e no hospital local faltava uma equipe especializada nesses tratamentos.
Mas depois, não soube mais noticias. Quem dera tivesse compreendido seu estado
de saúde e aceitado ajuda, também sua mãe que tivesse conseguido aceitar a filha
e ajudá-la, em vez de julgá-la e ficar imóvel perante a situação em que estavam.
Nesta experiência pude sentir a debilidade de qualquer atendimento que não
tenha uma equipe multidisciplinar para o atendimento de pacientes com transtornos
alimentares. Uma equipe que fale a “mesma língua” e com a união de seus esforços
possa almejar a melhoria da qualidade no atendimento.
A resistência ao tratamento, não significa que eles não desejem ser
tratados, porém a patologia em si os leva a sentimentos de conflito entre o
desejo de ficar bem" e o medo da "gordura". Por outro lado, não pode o
profissional de saúde assegurar a completa recuperação, pois se sabe que,
mesmo em centros altamente especializados, essa chega, no máximo, a
55% e 60%. (MOREIRA; OLIVEIRA, 2008).

O fato do indivíduo não se considerar doente, leva-o em geral a não procurar
tratamento por si só; a terapia em família tem um papel de grande e importante valia
em seu tratamento. A participação da família garante, ou pelo menos, favorece a
continuidade do tratamento. Nessa perspectiva, seriam discutidas tanto questões
relacionadas à doença e às relações familiares, quanto questões relacionadas ao
próprio tratamento (NUNES et al., 1998).
A psicodinâmica da família interfere na doença, tornando assim muito difícil
cuidar da paciente sem inserir o contexto familiar; dessa forma, as intervenções

34

familiares, o aconselhamento e o apoio se tornam necessário tanto para a paciente,
quanto para os familiares (LUPO, 2004).
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5 IMAGEM CORPORAL

A imagem corporal é uma alteração da senso-percepção (percepção de si
mesmo) e está presente nas pessoas com anorexia nervosa, como critério
diagnóstico, inclusive. “A percepção distorcida do corpo é a única distorção que
essas pessoas têm da realidade, sendo que invariavelmente se sentem e se
percebem mais gordos do que são.” (CABRERA, 2006).
A paciente com diagnóstico de anorexia nervosa faz uma distorção de sua
imagem corporal, aliada a uma dificuldade em interpretar os sinais de
necessidade do corpo e uma sensação de ineficácia. A paciente apresenta
uma recusa de se reconhecer doente e de reconhecer suas angústias
diante do emagrecimento. À medida que diminui o peso, aumenta seu medo
de engordar, fazendo com que a distorção da imagem corporal seja tão
importante, que mesmo extremamente magra, avalia-se como gorda ou
sente-se magra, mas quer mudar partes do seu corpo que considera gorda.
(GIORDANI, 2006).

Dalgalarrondo (2008), destaca que do ponto de vista psicopatológico, o que é
característico da anorexia nervosa é a distorção da imagem corporal. Embora esteja
magro, o indivíduo anoréxico percebe-se gordo e sente que algumas partes de seu
corpo, estão “muito gordas”. O pavor de engordar persiste como uma idéia
permanente, mesmo o indivíduo estando com o seu peso bem abaixo do normal.
Para Balone (2005) a vivência e a importância do peso e da forma corporal
são distorcidas nas pacientes com diagnóstico de anorexia nervosa. Algumas delas
acham que têm um excesso de peso global, independentemente dos resultados
contrários da balança. Outras percebem que estão magras, mas ainda assim se
preocupam com o fato de certas partes de seu corpo (abdômen, nádegas e coxas)
estarem muito gordas.
Pacientes com AN apresentam distorções cognitivas relacionadas à avaliação
do corpo, incluindo pensamento dicotômico (é muito crítico com sua aparência) e
atenção seletiva (a paciente acredita que os outros pensam como ela em relação a
sua aparência física) (SAIKALI et al., 2004).
Para Castilho (2001) a imagem corporal pode até mesmo ser confundida com
a própria identidade do sujeito; a valorização dessa imagem corporal leva a uma
preocupação excessiva com a aparência.
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Na formação da imagem corporal, há uma interação entre os aspectos
fisiológico, neural e emocional além de fatores sociais. Se um desses processos
fosse analisado separadamente tornaria a análise falha e incompleta porque
mudanças em um deles podem ocasionar consequências gerais na experiência do
corpo (BARROS, 2005).
Segundo o mesmo autor, por meio do relato das mulheres, sem roteiro
estruturado, de cartas, relatos dos pais, diários, fotografias e dados clínicos, pôde-se
concluir que a construção da imagem corporal é resultado da relação entre indivíduo
e sociedade e que elas se utilizam de outras imagens para definir sua própria
imagem corporal.
No social-cultural, o padrão da beleza focado na magreza faz parte da
psicopatologia da anorexia nervosa. Este ideal de magreza é muito difícil de ser
alcançado pela maioria das mulheres, gerando assim uma insatisfação corporal
cada vez mais comum. Os meios de comunicação e o convívio social, por onde são
vistos esse padrão de beleza, exercem um efeito marcante sobre as mulheres
(FERNADES, 2007).
Voltando ao relato de experiência, percebe-se a relação com a imagem
corporal quando Bina argumenta que não está em seu “peso de morte”, ou seja, um
peso que ela considera ”ideal”. Isso reafirma que ela não se percebia caquética,
mesmo falando pouco sobre sua imagem corporal eu observava suas expressões e
atitudes diárias, quando se maquiava, passava batom e esmalte, aparentando sentirse bem naquele estado.
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6 CONSEQUÊNCIAS DA ANOREXIA NERVOSA

Torna-se claro, a partir do exposto previamente, que a etiologia da AN é
multifatorial, com contribuição de fatores biológicos, genéticos, psicológicos,
socioculturais e familiares.
A primeira manifestação desta afecção é uma restrição dietética auto-imposta
e insidiosa, acompanhada de exercícios físicos planejados para redução do peso e
quase sempre despercebidos pelos familiares (ALVES; VASCONCELOS; CALVO,
2008).
Na AN algumas alterações endócrinas como redução de alguns hormônios do
eixo hipotálamo-hipófise gonadal, são passíveis de complicações clínicas podendo
conduzir à amenorréia, que pode ser acompanhada de diversas regressões para
fases pré-puberais, como: redução do ovário, do tamanho das mamas, do útero,
atrofia da parede vaginal, perda dos pêlos pubianos e até infertilidade com possíveis
ovulações (ASSUMPÇÃO; CABRAL, 2002).
Há conseqüências cardiovasculares como bradicardia, atrofia do músculo
cardíaco, resposta diminuída ao exercício físico, entre outros (KATZMAN, 2005).
Alterações gastrointestinais, dilatação e esvaziamento gástrico lento, lactase
e lipase diminuídas, entre outras. Problemas hematológicos como anemia e
leucopenia, metabólicos como hipercolesterolemia, hipoglicemia e hipercarotenemia;
hidroeletrolíticos, dentre eles desidratação e hipotermia; comprometimentos
cerebrais como atrofia; problemas renais e até morte súbita (FLEITLICH et al., 2000;
ASSUMPÇÃO; CABRAL, 2002; BORGES et al., 2006).
Os critérios diagnósticos para anorexia nervosa das duas principais
classificações modernas – o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças 10ª
edição) e o DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 4ª
edição) – são bastante próximos, exigindo presença simultânea de elementos
clínicos e psicopatológicos similares para formulação diagnóstica. Como diferença
importante, observa-se na classificação americana a possibilidade de especificar
entre dois subtipos de anorexia nervosa de acordo com a presença ou não de
hábitos purgativos (ver quadro) (FAUSTINO; TAVARES, 2003).
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Critérios Diagnósticos do DSM IV para Anorexia
Nervosa – 307.1
A. Recusa a manter o peso corporal em um nível igual ou acima do mínimo
normal adequado à idade e à altura (por ex., perda de peso levando à
manutenção do peso corporal abaixo de 85% do esperado; ou fracasso em ter
o ganho de peso esperado durante o período de crescimento, levando a um
peso corporal menor que 85% do esperado).
B. Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo estando com
peso abaixo do normal.
C. Perturbação no modo de vivenciar o peso ou a forma do corpo, influência
indevida do peso ou da forma do corpo sobre a auto-avaliação, ou negação do
baixo peso corporal atual.
D. Nas mulheres pós-menarca, amenorréia, isto é, ausência de pelo menos
três ciclos menstruais consecutivos (considera-se que uma mulher tem
amenorréia se seus períodos ocorrem apenas após a administração de
hormônio, por ex., estrógeno).
Especificar tipo:
Tipo Restritivo: durante o episódio atual de Anorexia Nervosa, o indivíduo não
se envolveu regularmente em um comportamento de comer compulsivamente
ou de purgação (isto é, auto-indução de vômito ou uso indevido de laxantes,
diuréticos ou enemas).
Tipo Compulsão Periódica/Purgativo: durante o episódio atual de Anorexia
Nervosa, o indivíduo envolveu-se regularmente em um comportamento de
comer compulsivamente ou de purgação (isto é, auto-indução de vômito ou uso
indevido de laxantes, diuréticos ou enemas).
Critérios Diagnósticos do CID-10 para
Anorexia Nervosa – F50.0
A. O peso corporal é mantido em pelo menos 15% abaixo do esperado (tanto
perdido quanto nunca alcançado) ou o índice de massa corporal de Quetelet –
peso (kg) / altura2 (cm) – em 17,5 ou menos. Pacientes pré-puberes podem
apresentar falhas em alcançar o ganho de peso esperado durante o período de
crescimento;
B. A perda de peso é auto-induzida por abstenção de “alimentos que
engordam” e um ou mais do que se segue: vômitos auto-induzidos; purgação
auto-induzida; exercício excessivo; uso de anorexígenos e /ou diuréticos;
C. Há uma distorção da imagem corporal na forma de uma psicopatologia
específica por meio da qual um pavor de engordar persiste como uma ideia
intrusiva e sobrevalorada e o paciente impõe um baixo limiar de peso a si
próprio;
D. Um transtorno endócrino generalizado envolvendo o eixo hipotalâmico
hipofisário-gonadal é manifestado em mulheres como amenorréia e em
homens como uma perda de interesse e potência sexuais (uma exceção
aparente é a persistência de sangramentos vaginais em mulheres anoréxicas
que estão recebendo terapia de reposição hormonal, mais comumente tomada
como uma pílula contraceptiva). Pode também haver níveis elevados de
hormônio do crescimento, níveis aumentados de cortisol, alterações no
metabolismo periférico do hormônio tireoideano e anormalidades de secreção
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da insulina;
Se o início é pré-puberal, a seqüência de eventos da puberdade é demorada
ou mesmo detida (o crescimento cessa; nas garotas, os seios não se
desenvolvem e há uma amenorréia primária; nos garotos, os genitais
permanecem juvenis).
Com a recuperação, a puberdade é com freqüência completada normalmente,
porém a menarca é tardia.
Anorexia nervosa atípica – F50.3
Diagnostico utilizado quando um ou mais dos aspectos chave da anorexia
nervosa, tais como amenorréia ou perda de peso significativa, estão ausentes,
mas que por outro lado apresentam um quadro clínico razoavelmente típico.
Pacientes com todos os sintomas chave, mas somente num grau leve, podem
também ser melhor descritos através desse termo.
Segundo o mesmo autor, as alterações metabólicas que ocorrem na anorexia
nervosa são semelhantes às do jejum não complicado. O organismo, na tentativa de
reduzir o gasto energético e preservar a proteína corporal, diminui a taxa metabólica
basal que pode atingir uma redução de até 50% nos casos de desnutrição
acentuada e prolongada. O estado hipometabólico leva a uma redução de todas as
atividades orgânicas manifestando-se por bradicardia, diminuição da freqüência
respiratória, queda do consumo de oxigênio, diminuição da produção de CO2,
hipotensão arterial e, até mesmo, hipotermia. A dieta, por via oral, deve ser tentada
como primeira opção, respeitando-se as preferências alimentares individuais dos
pacientes. As dietas devem ser balanceadas e nutricionalmente completas.
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7 ASSISTÊNCIA AO PACIENTE E TRATAMENTO

Com o caso de Bina, pude colocar em prática o conhecimento adquirido e
observar a importância do cuidado e a assistência necessária ao paciente e sua
família. Quando não existe uma equipe multidisciplinar é mais fácil desanimar frente
ao caso, pois o contato diário com a paciente e sua situação mental em relação a
sua doença causa desgaste ao profissional e sem a troca de experiências e o apoio
entre os profissionais torna-se quase impossível unir forças em prol da evolução do
paciente e ajudar a família do mesmo.
Cordella (2006) afirma que os transtornos alimentares são enfermidades que
trazem um sofrimento intenso não apenas para o portador, mas também para seus
familiares. Por isso é tão importante a intervenção através de terapia, grupos e troca
de experiências de famílias que passam por esses problemas.
Ao longo do processo, a terapia envolve uma reestruturação cognitiva, por
meio da correção das crenças e distorções que os pacientes têm em relação ao
peso e à forma corporal (NUNES; ABUCHAIM, 2008).
A relação terapêutica tem que ser construída com muita paciência,
confiança e disposição do médico e da equipe multiprofissional para envolver a
paciente na estratégia clínica. Evidenciando que, se a paciente apresenta sinais
de gravidade, é necessário a recuperação do peso com emergência, obrigando
assim, o médico a interná-la ou indicar alimentação enteral. (CLAUDINO;
ZANELLA, 2005).
Segundo esse mesmo autor, os transtornos alimentares são situações
bastante complexas, contudo, exigem tratamento igualmente complexo. Na
atualidade, o trabalho com equipe multidisciplinar tem sido muito reconhecido
como a forma mais adequada de tratamento por se tratar de transtornos híbridos
em dois aspectos importantes: o sintomatológico e o etiológico.
De modo geral, considera-se que o tratamento da anorexia é realizado
através de quatro abordagens: a recuperação nutricional que, por sua vez,
necessitará de abordagem psicofarmacológica com objetivo de suspender mais
rapidamente a recusa alimentar, a psicanálise e a terapia familiar, ou de outros
membros da família (SCHMIDT; MATA, 2008).
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Cabe ao psiquiatra realizar a confirmação do diagnóstico, prescrição da
medicação psicotrópica, encaminhamentos para os demais profissionais, além da
articulação entre as orientações da equipe. O psicólogo deve oferecer escuta para o
paciente, além de outras intervenções como, por exemplo, auxílio na busca da
autonomia deste paciente. O nutricionista deve realizar uma orientação nutricional,
desmistificando crenças, apontando erros alimentares, entre outros (SAPOZNIK;
BUENO; LOBÃO, 2005).
O tratamento da anorexia tem como objetivo geral a recuperação das
doenças sistêmicas, de acordo com a natureza da patologia e suas
manifestações clínicas. Entretanto, não devem constar somente em eliminar a
conduta problemática, mas devem abranger todas as dificuldades, desde o temor
ao descontrole alimentar e o aumento de peso, até as distorções da imagem
corporal e vínculos familiares problemáticos (RIBEIRO et al., 2004).
A realimentação com alimentos é a primeira opção para a recuperação do
peso e é a que possui melhor resultado comparada a realimentação com
suplementos. Para inicializar o tratamento, é fundamental fornecer calorias
necessárias para o metabolismo basal, considerando os ajustes necessários,
pois os pacientes apresentam uma queda de aproximadamente 50% na taxa de
metabolismo basal (JORGE; VITALLE, 2008).
O tratamento ambulatorial da anorexia é indicado para pacientes que
possuem um quadro clínico e psicológico mais estável, podendo assim se
beneficiar do tratamento multidisciplinar. Pacientes mais graves ou resistentes
ao tratamento podem necessitar de abordagem mais intensa, em regime de
internação completa ou parcial (hospital-dia) (CLAUDINO; ZANELLA, 2005).
Segundo a ADA (1994) os objetivos terapêuticos são, conforme abaixo.
 Separar comportamentos relacionados com o alimento e com o peso de
sentimentos e questões psicológicas;
 Incrementar as mudanças de comportamentos alimentares até que o padrão
de consumo alimentar esteja normalizado;
 Aumentar o peso gradativamente;
 Orientar a manutenção de um peso adequado, sem comportamentos
anormais de alimentação e controle de peso;
 Orientar o comportamento com o alimento em ocasiões sociais.
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Já na reabilitação nutricional na AN - hospitalar, a recomendação é de que o
atendimento seja feito em cinco fases.
 Fase inicial (fase 0): mobilização do paciente para o tratamento;
 Fase 1: promover ganho gradual de peso (↑ 1 kg/semana) até alcançar 85%
do peso alvo (IMC alvo =19 kg/m2 );
 Fase 2: alcançar 100% peso alvo;
 Fase 3: manter o peso alvo. Mantendo o peso por 2 semanas passa para a
fase 4;
 Fase 4: Fase final e preparação para alta. Revisão dos tópicos abordados; o
paciente prepara o próprio cardápio; porcionamento e auto seleção dos
alimentos que ingere; atividades de exposição a riscos e resolução de
problemas que podem ocorrer pós alta, atendimento semanal pós-alta.
 Fase 5: Acompanhamento de uma equipe interdisciplinar.
OBS: No caso de Bina não foi possível avançar da fase 1.
É necessário informar aos familiares algumas coisas importantes como:
 Horários programados;
 Fracionamento aumentado;
 Realimentação e tempo de restabelecimento do trânsito intestinal.
Em casos nos quais a intervenção se inicia precocemente, encontram-se os
melhores resultados, pois evitam as formas crônicas e imutáveis das doenças
alimentares (LOCK et al., 2001).
APA (2000), fala que as metas do tratamento nutricional da anorexia nervosa
envolvem o restabelecimento do peso como principal meta, com um IMC acima de
19 kg/m², além da normalização do padrão alimentar, da percepção de fome e
saciedade e correção das sequelas biológicas e psicológicas da desnutrição.
Segundo o mesmo autor, o tratamento nutricional para pacientes com
transtorno alimentar é dividido em duas etapas: educacional e experimental. É papel
da educação nutricional o esclarecimento de conceitos de alimentação saudável,
tipos, funções e fontes de nutrientes, recomendações nutricionais, consequências
das restrições alimentares e das purgações.
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Para ajudar o paciente identificar os significados do corpo e da alimentação,
realiza-se a fase experimental, onde se trabalha mais intensamente a relação que o
paciente tem com o seu corpo e com os alimentos (LATTERZA et al., 2004).
O tratamento psicoterápico é considerado fundamental para reestruturação do
paciente com qualquer tipo de transtorno alimentar. A abordagem psicodinâmica tem
como objetivo recuperar, fortalecer a auto-estima e auxiliar na tradução de
sensações e afetos que permanecem distantes da consciência (GORGATI;
HOLCBERG; OLIVEIRA, 2002).
A terapia cognitivo-comportamental visa, no tratamento da AN, diminuir a
restrição alimentar do paciente e a frequência de atividades físicas, facilitando assim
o aumento do peso; diminuir o distúrbio da imagem corporal, a modificação do
sistema disfuncional de crenças associadas à aparência, peso e alimentação e o
aumento da auto-estima (DUCHESNE; ALMEIDA, 2002).
A estrutura básica da equipe multiprofissional para o tratamento dos
transtornos alimentares é constituída por psiquiatra, psicólogo, nutricionista,
enfermeiro, endocrinologista, terapeuta ocupacional, terapeuta familiar e clínico
geral (CLAUDINO; ZANELLA, 2005).
A AN é considerada uma doença grave e, entre os pacientes com este
diagnóstico as principais causas de morte são o suicídio e os efeitos diretos do
jejum. O tratamento dos pacientes com diagnóstico de AN envolve equipe
multidisciplinar, que visa principalmente a restauração do peso que está associada à
melhora dos sintomas e das funções físicas e cognitivas, o que permitirá uma
intervenção psicoterapêutica e psicotrópica. O peso é um fator considerado crítico
para as recaídas e reinternações, pois o paciente possui um medo mórbido de
engordar. O que é freqüentemente visto pelos pais como forma de chamar a
atenção, agora com a complicação do estado físico do paciente, passaram a ser
aspectos de suas principais preocupações (MOREIRA; OLIVEIRA, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse caso revelou o que já está descrito na literatura que os pacientes com
TA sentem-se obesos, feios e distantes dos padrões estéticos veiculados pelas
mídias em nossa sociedade, e que infelizmente esses padrões estão mais
disseminados do que se tem controle, principalmente para os adolescentes.
Observa-se que Bina mesmo residindo no interior “sofreu” com os padrões exigidos
pela atualidade. Por isso torna-se necessário que profissionais da saúde unam
forças e chamem para si a responsabilidade de divulgar a verdadeira face de dietas
da moda e dos transtornos alimentares através de palestras e exposição do tema.
A restrição à alimentação, vômitos, ansiedade e angústia geradas pelo
extremo temor de engordar foram observados em Bina. O ato de se alimentar e os
próprios alimentos causavam mal-estar e desconforto, temores, aflições e
sentimentos

de

culpa,

fazendo

com

que

mantivesse

as

estratégias

de

emagrecimento mesmo no hospital, onde a atenção é integral, dificultando o
tratamento. O processo de cura, se iniciado precocemente, tem mais chances de
obter sucesso. No caso de Bina, se desde o atendimento ambulatorial algumas
estratégias tivessem sido praticadas, quem sabe as estratégias usadas no hospital
poderiam ter surtido efeito.
Neste estudo fica claro o que muitos autores já afirmam: que a relação com a
família tem sua parcela de culpa no acometimento dos TA; bem como sobre suas
relações específicas com as figuras maternas e paternas. No relato de Bina
mostram-se a insegurança com relação à figura paterna e a dependência afetiva e
confusão de identidade com relação à figura materna, além de certo distanciamento
afetivo com relação aos irmãos, demonstrando confusões e certa indiferenciação
dos papéis familiares, além da participação da filha nos conflitos conjugais.
É importante que maior atenção seja dada aos TA, independente do ambiente
em que o indivíduo se encontra inserido, a fim de priorizar a prevenção e a
identificação de casos iniciais através de práticas educacionais, evitando assim, que
muitos casos da doença evoluam às escondidas e a estados graves como o de Bina.
Por os TA terem uma etiologia conhecida como multifatorial, muitos autores
afirmam que o melhor método de sucesso para a reabilitação do paciente é uma
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equipe multidisciplinar que fale a mesma língua, que tenha os mesmos ideais e que
trabalhem juntos no tratamento. No caso de Bina não tínhamos uma equipe
multidisciplinar, e muitos desses profissionais que pensavam estar ajudando, tinham
poucas informações e aprofundamentos sobre anorexia nervosa e às vezes sem
querer, com uma palavra, colocavam por água abaixo o que havíamos construído, e
também o que o psiquiatra acordava com Bina em suas visitas semanais. Isso
demonstra a necessidade de uma equipe interdisciplinar para o sucesso do
tratamento.
Era intrigante ver aquela garota jovem e, tão "destruída" física e
psiquicamente. Ao mesmo tempo, um sentimento de impotência me dominava e me
fazia questionar se o conhecimento que possuía era suficiente para ajudar essa vida
que estava por um fio. Somada a esse sentimento, estava à preocupação com o
aparato técnico-científico que tais casos exigiam, uma vez que o hospital geral não
está preparado para atender intercorrências clínicas desse grau; pela própria planta
física e pelo conseqüente despreparo de toda equipe de saúde. Todo o processo de
acompanhamento de Bina possibilitou-me aperfeiçoar a pesquisa em AN e a busca
de conhecimentos para o tratamento de TA, que é comum na sociedade atual.
Mesmo como estagiária, não podendo definir as estratégias de tratamento da
paciente, sei que pude contribuir de alguma forma no caso de Bina, com o
conhecimento adquirido em sala de aula e nas pesquisas feitas pude, principalmente
nos momentos que estive com ela, pelo menos aconselhar. Cabe aos profissionais
da área da saúde buscar conhecer as intervenções e conhecimentos atuais em
qualquer patologia para assim compreender e cooperar no tratamento.
Conclui-se que a abordagem interdisciplinar, ou seja, com todas as áreas da
saúde trabalhando para o “cuidar” em excelência, é a que mais se aproxima do
sucesso na visão da complexidade que caracteriza os TA. Tais enfermidades
desafiam constantemente os saberes dos profissionais e isso põe em xeque o
processo de tratamento; a experiência e conhecimentos de cada um são de grande
valia, pois os desafios colocados pela prática são muitos.
Outra estratégia que é citada por muitos autores como potencializadora no
sucesso no tratamento de TA são os grupos de ajuda à família e ao paciente. Esses
grupos de famílias coordenados por profissionais da saúde em suas diversas áreas
auxiliam na troca de experiências, conhecimento, compartilhamento, compreensão e
solidariedade da família quanto a patologia e o paciente.
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Tem se observado que as famílias passam a ser controladas pela doença
tanto quanto o paciente e passam por um efeito avassalador nas capacidades de
discernimento para ajudar. Somente após a família se apropriar da tarefa de ajudar,
e do individuo em questão também fazê-lo, há condições de melhoras significativas,
porém sem a ajuda de profissionais ou de troca de experiências que mostre isso
muitas famílias não conseguem acreditar em cura e tratam muitos pedidos de ajuda
do paciente apenas como carência ou recusa de ajuda.
Embora a anorexia ainda seja prevalente em mulheres, a sociedade atual
também tem exigido um corpo ideal dos homens, cada vez mais vulneráveis a esses
padrões culturais e pressionados a apresentarem um corpo bonito e “sarado”.
Faz-se a ressalva para a necessidade de mais pesquisas, sobretudo por
tratar-se de patologia de difícil tratamento e de alta prevalência no cenário atual.
Sugere-se, portanto, que outros estudos investiguem a ocorrência de anorexia
nervosa, investigando também suas vivências e relações familiares, ampliando o
conhecimento sobre esta forma de adoecimento físico e existencial.
Uma proposta de intervenção nesta difícil realidade é sugerir ao nutricionista a
realização de palestras informativas em postos de saúde e hospitais, escolas e
oportunidades abertas a trabalhadores destes locais, a pacientes e à comunidade
em geral, que tenham a finalidade de esclarecer sobre as múltiplas facetas desta
doença, minimizar possíveis formas de preconceito, sobre os riscos de fazer dietas
não acompanhadas por médico ou nutricionista, bem como refletir a respeito das
exigências impostas pela moda e pela mídia.
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