
1716

R e p o r t a g e m
DISTÚRBIOS ALIMENTARES

R e p o r t a g e m
DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Vontades  «distorcidas»

A alimentação pode
ser um problema seja
por excesso ou por
défice. A questão
atinge proporções
preocupantes quando
põe em risco a saúde.
Actualmente, muito
se fala na obesidade
que atinge grande
parte da população
mundial mas, em
contraponto, a
realidade mostra-nos
que há doenças
debilitantes como a
anorexia nervosa
(AN) e a bulimia
nervosa (BN), que
correspondem a
distúrbios do
comportamento
alimentar.

Texto: Carla Nogueira
e Marta Almeida Carvalho
Fotos: Virgínia Ferreira
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Ao contrár io  do que se
possa pensar, o contex-
to social não é a única

razão que justifica perturba-
ções a níve l  de comporta-
mento al imentar .  Factores
biológicos, culturais e psico-
lógicos estão na origem de
casos como a anorexia e a
bulimia nervosas (AN e BN)
e a obesidade. Porém, é ne-
cessário ressalvar que estas
problemát icas  têm or igens
diferentes.  Enquanto que a
AN e a BN são perturbações
ps iquiát r i cas ,  que têm em
comum uma preocupação
exagerada com o peso e uma
imagem corporal distorcida,
a obesidade é fruto de uma
suscept ib i l idade genét ica
assoc iada a um est i lo  de
v ida.  Apesar  da obes idade
ter um vasto impacto a nível

psicológico, não se trata de
uma doença de foro psiquiá-
trico. No entanto muitos dos
obesos que procuram apoio
para perder  peso apresen-
tam per turbação de inges-
tão compulsiva.

Todas estas doenças têm
consequências nefastas na
vida dos jovens (e não só) e
devem ser  acompanhadas
por especial istas,  sob pena
de reduzirem a qualidade de
vida dessas pessoas,  bem
como dos seus familiares.

Af inal como se caracter i-
zam estas doenças? Porque
surgem? Como é v iver  com
elas? Quais os tratamentos?

Riscos para a saúde

A anorexia nervosa carac-
ter iza-se pela recusa em

manter  o peso dentro dos
valores normais para a ida-
de e altura, acompanhada de
medo intenso de ganhar
peso, mesmo quando muito
magra.  Assume uma apre-
ciação distorcida da própria
imagem corporal, negando a
gravidade da doença e au-
sência de cic los menstruais
há pelo menos t rês  meses
na rapariga pós-pubere.

A bul imia nervosa carac-
te r i za-se  pe la  presença de
ep i sód ios  de  inges tão  a l i -
mentar  compuls iva,  de vo-
racidade, em que a pessoa
se sente incapaz de parar de
comer ou de controlar, quer
a quantidade, quer o tipo de
al imentos. A estes episódi-
os  seguem-se  compor ta-
mentos  compensató r ios
com o objectivo de impedir
que se  engorde .  O recurso
ao vómito,  a  ut i l i zação de
laxantes ou diuréticos, o je-
jum e o exercíc io f ís ico em
excesso  são  a lguns  de les .
Refira-se que, em qualquer
um des tes  casos ,  os  r i s cos
para a saúde são bastante
e levados .

No caso da AN “o estado
de desnutrição pode colocar em
risco a vida da pessoa para
além de ter repercussões meta-
bólicas e hormonais, nomeada-
mente o perigo de descalcifica-
ção, osteopenia, anemia, defi-
ciências vitamínicas e ausência
de ciclos menstruais por altera-
ções hormonais resultantes do
grave estado de desnutrição”,
re fere  Helena Cardoso,  es-
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pec ia l i s ta em Endocr inolo-
gia,  Diabetes  e  Nutr i ção e
responsável pela consulta de
Obes idade do Hospi ta l  de
Santo António.

Em relação à BN, o r isco
de a l te rações  e lec t ro l í t i cas
pode levar a problemas ou
paragens cardíacas. Por ou-
t ro  lado os  vómitos  suces-
s i vos  p rovocam e rosão  do
esmal te  dentá r io  e  os  do-
entes que induzem o vómi-
to com os dedos podem de-
senvo lve r  ca los  ou  fe r idas
na super f í c i e  do r sa l  das
mãos. Nestes doentes é co-

mum have r  s in tomas  de-
press i vos  ou  pe r tu rbações
a fec t i vas ,  nomeadamente
ansiedade. Em qualquer um
dos casos o r isco de suic í-
dio é significativo – aproxi-
madamente  6%.

A obesidade consiste num
excesso de gordura corporal,
que habitualmente se avalia
pelo valor do Índice de Mas-
sa Corporal (IMC) - peso em
kg a dividir pela altura em
metros ao quadrado. A de-
posição de gordura na região
abdominal associa-se a um
maior r isco de aparecimen-

to de doenças como diabe-
tes, aumento da gordura no
sangue e tensão arterial ele-
vada. Todas elas aumentam
o risco de doença cardiovas-
cular/ coronária, podendo-se
mani fes tar  por  “angina”,
enfarte do miocárdio ou aci-
dente vascular  cerebral
(AVC).

Mudar estilos de vida

Segundo um programa re-
ferente ao período de 2003/
05 orientado pela Socieda-
de Portuguesa para o Estudo

da Obes idade e publ icado
por Isabel do Carmo e cola-
boradores em 2006, a pre-
valênc ia da obes idade em
Portugal  é  super ior  no ho-
mem - 14,6% versus
13,3% na mulher. Nas cri-
anças entre os sete e nove
anos há uma elevada preva-
lência de excesso de peso e
obes idade que ronda os
32% (obes idade 11,3% e
excesso de peso 20,3%).
A ctualmente,  Por tugal  é  o
segundo país da Europa com
maior taxa de obesidade in-
fantil. A hereditariedade de-

sempenha um papel impor-
tante, mas é o estilo de vida
que vai ter o papel mais im-
portante em permitir ou não
que essa susceptibilidade se
mani fes te .  Ex is tem vár ios
motivos que levam à obesi-
dade,  var iando de pessoa
para pessoa.

Armando Possantes da Sil-

lar). “A minha qualidade de
vida diminuiu a todos os ní-
ve is” .  In ic iou uma dieta à
base de peixe e fruta, redu-
ziu substancialmente os fa-
r ináceos e os al imentos r i-
cos em gordura, faz todos os
dias uma caminhada e, em
cerca de 11 meses baixou
para os 89 kg.  “Sinto -me

va, 59 anos, foi maratonista
e tinha muito cuidado com a
alimentação. Quando deixou
de praticar desporto passou
a comer de tudo, com algum
excesso. “Comecei a comer de-
senfreadamente, sem qualquer
cuidado com os alimentos. Sen-
tia muita fome e uma vontade
incontrolável de comer”, con-
ta.  Até que a obes idade
(chegou aos 110 kg) despo-
letou algumas doenças as-
soc iadas como a diabetes
t ipo I I  e a apneia do sono
(dificuldade em respirar du-
rante o sono, cansaço ao fa-

muito melhor .  A d iabetes
desapareceu,  o cansaço
também, a oxigenação me-
lhorou e a minha qualidade
de vida voltou ao normal”,
assegura. O objectivo é ain-
da o de emagrecer mais. “O
ideal era chegar aos 65 kg”.
No tratamento da obesida-
de deverá ser  dada grande
importânc ia à adopção de
um estilo de vida activo e a
uma alimentação equilibra-
da. “Deve ser estimulada a
actividade física não progra-
mada, isto é aquela que con-
seguimos integrar no nosso

Armando Possantes da Silva
emagreceu 21 kg em 11 meses
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dia a dia e que pode passar
por mudar o meio de deslo-
cação, abandonar o uso do
elevador e escadas rolantes,
adoptar marchas com a fa-
mília”, refere Helena Cardo-
s o .

Nos distúrbios do compor-
tamento al imentar como
anorexia e bulimia ner-
vosas, est ima-se que,
em cada dez novos ca-
sos, nove são mulheres.
Em qualquer uma delas
há um pico de frequên-
cia – na AN pode surgir
por volta dos 15 /16
anos e na BN tem nor-
malmente início na ida-
de adulta. Paulo Macha-
do, professor de Psico-
logia Clínica da Univer-
sidade do Minho e
membro da direcção da
Academy of Eating Di-
sorders (AED), desen-
volveu um estudo, finan-
ciado pela Fundação
para a Ciência e a Tec-
nologia (FCT) sobre a
prevalência destas per-
turbações em Portugal.  Na
amostra de 2028 mulheres
a frequentar o ensino secun-
dário, 0,4% tinha anorexia
nervosa e 0,3% bulimia ner-
vosa. “Em termos de taxa de
prevalência pode-se dizer
que os valores são baixos. No
entanto, tratam-se de distúr-
bios graves, que aparecem
numa idade que é esperado
as pessoas serem saudá-
veis” .  São doenças debi l i -
tantes que podem acarretar

vários e prolongados proble-
mas de saúde. O tipo de tra-
tamento depende muito da
gravidade e se é  fe i to  em
ambulatór io  ou não.  Uma
equipa multidisciplinar (mé-
dico de clínica geral, especi-
al ista em perturbações al i-
mentares ou um psiquiatra)

é a base para solucionar es-
tas problemáticas.  No caso
da AN, em ambiente hospi-
talar, acresce a intervenção
de um nutricionista.

Segundo Paulo Machado, há
pessoas que recuperam plena-
mente, outras que só em ter-
mos sintomáticos, mas que
continuam muito preocupadas
com o peso/forma corporal e
são saudáveis, outras que nun-
ca chegam a melhorar e, even-
tualmente, acabam por mor-

rer de complicações médicas
associadas à perturbação.

Envolvência familiar

Como lidam as famílias com
estes problemas? Adelaide
Braga, presidente da Associa-
ção de Familiares e Amigos de

Anorécticos e Bulimicos
(AFAAB) refere que de-
sorientação, vergonha e
culpa são os sentimentos
mais frequentes de quem
procura a instituição. A
troca de experiências e o
esclarecimento dado por
um especialista são bas-
tante úteis para quem
vive uma situação de de-
sespero e impotência.
Algumas das respostas
podem ser encontradas
nesta associação cuja fi-
nalidade é dar apoio a
pessoas envolvidas, di-
recta ou indirectamente,
nestas problemáticas.
Apesar do importante
trabalho que desempe-
nha, a associação não tem

um espaço próprio para rece-
ber as famílias, apesar das vá-
rias diligências feitas junto da
Câmara Municipal do Porto e
da Junta de Freguesia de Ce-
dofeita. Como fundadora da
AFFAB mas também como al-
guém que viveu de perto a si-
tuação de um familiar próxi-
mo, Adelaide Braga deixa um
conselho: “os pais devem ape-
nas concentrar-se na educação
dos filhos, deixando o trata-
mento para os especialistas”.

A obesidade afecta
grande parte da

população mundial


