
Transtornos alimentares são questões complexas, que qualquer 
pessoa pode desenvolver, independentemente de idade, gênero ou 

histórico de vida. Alguns exemplos mais conhecidos são bulimia, 
anorexia e compulsão alimentar. Não existe uma causa única para eles 

e não é necessário ter todos os sintomas para ter um diagnóstico. 
Muitas pessoas também são diagnosticadas com "Transtorno 

alimentar não especificado (TANE)", o que significa que os sintomas 
não batem exatamente com o que os médicos costumam ver nos casos 

de anorexia, bulimia e compulsão, mas isso não quer dizer que o 
problema não seja sério. 

Se você nunca pesquisou mais a fundo sobre o tema, provavelmente seu conhecimento é baseado 
na forma como esse assunto é abordado na mídia. E normalmente os casos mostram o mesmo tipo 
de pessoa, sintomas e causas, que não representam todo o espectro de transtornos alimentares e 
de pessoas que podem desenvolvê-los.

Também é possível que os sintomas de uma pessoa (e o diagnóstico) mudem com o tempo. Vamos 
ver um exemplo: uma pessoa teve anorexia em um momento da vida, mas os sintomas mudaram e 
agora ela se encaixa melhor em um diagnóstico de bulimia.

Será que você tem um transtorno alimentar?

• Pesquisas mostram que cerca de 25% das pessoas com esse diagnóstico são homens.
• De acordo com um estudo (Fairburn & Harrison, 2003), de 80% a 85% das pessoas 

com transtornos alimentares não estão abaixo do peso.
• Qualquer estereótipo sobre quem são as pessoas com transtornos alimentares pode 

dificultar a identificação do problema e o diagnóstico, principalmente em pessoas mais 
velhas, homens e grupos minoritários étnicos e culturais. O número de pessoas que 
sofre com esses transtornos pode ser muito mais alto do que pensamos, 
principalmente nesses grupos.

Será que eu tenho um 
transtorno alimentar?
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A sua história, seus sentimentos e sintomas podem ser muito diferentes do que você já viu e leu por 
aí, mas isso não significa que você não possa ter um desses transtornos, porque a forma como eles 
se apresentam varia muito. Uma das principais dificuldades para identificá-los é que muitas 
pessoas com o transtorno aparentam estar saudáveis. Se você acha que pode ter algum problema 
relacionado à alimentação ou percebe que sentimentos ou situações estão mudando seus hábitos 
alimentares, é possível sim que você tenha um transtorno ou esteja desenvolvendo um.

Eles podem surgir como forma de lidar com sentimentos ou situações que tragam tristeza, raiva, 
depressão, estresse ou ansiedade. E quem desenvolve um transtorno definitivamente não tem 
culpa e não escolheu passar por isso.

É muito comum também as pessoas não quererem conversar sobre esse assunto por acharem que 
o que têm não é sério, por não quererem preocupar os parentes e amigos ou por se sentirem 
culpadas ou envergonhadas. Mas não importa se você vem sentindo dificuldades com a 
alimentação há muito ou pouco tempo, nem se você já fez tratamento para um transtorno alimentar 
em algum momento da vida. Suas preocupações merecem acolhimento e reconhecimento da 
mesma forma que qualquer pessoa com qualquer outro tipo de transtorno.

Como falo com alguém que tenho um transtorno alimentar?
Antes de abordar o assunto, pode ser interessante escrever o que você quer dizer. Alguns aspectos 
que podem ajudar:

Se você preferir conversar pessoalmente, faça isso. Se achar melhor escrever e enviar por email ou 
mensagem de áudio, tudo bem também. Cada forma tem prós e contras. O importante é você se 
sentir confortável e conseguir abrir caminho para uma conversa produtiva.

Se não souber com quem falar, algumas opções interessantes podem ser: amigos próximos, 
familiares em quem você confia, profissionais de saúde e até mesmo professores ou colegas de 
trabalho.

• Os pensamentos e sentimentos que estão afetando a sua alimentação.
• Há quanto tempo você vem sentindo essas dificuldades.
• O que a pessoa com quem você vai conversar pode fazer para ajudar.

• Existe alguém com quem você já tenha falado sobre outros assuntos de saúde mental 
e que tenha abordado o tema de forma sensível?

• Existe alguém que conheça esse ou outros assuntos de saúde mental e poderia 
conversar de forma positiva sobre o que você está passando?

• Existe alguém com quem você já tenha conversado sobre assuntos pessoais?
• Existe alguém que já tenha conversado sobre esse tema com uma pessoa que você 

conheça, por exemplo um amigo de um amigo?
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É normal sentir medo de contar para alguém o que está acontecendo. Mas o que a maioria das 
pessoas relata é que, mesmo sendo difícil, também é um grande alívio ter outra pessoa para 
compartilhar o que se sente.

Como posso falar com alguém sobre as dificuldades da recuperação?
A recuperação costuma ser um momento cheio de altos e baixos. Para muitas pessoas, é uma 
jornada difícil mas, mesmo que você tropece no caminho, isso não é sinal de fraqueza e nem de ter 
voltado à estaca zero. O fato de você reconhecer esse sentimento já é muito importante. E 
igualmente importante é buscar apoio para seguir no caminho da recuperação.

Procure falar sempre com sinceridade sobre o que sente com as pessoas que estão apoiando o seu 
processo. Elas certamente vão preferir saber que você está tendo dificuldades do que perceber 
que você está escondendo o que sente. Se tiver algo que possam fazer para ajudar você, não tenha 
medo de falar. Por exemplo, pedir que perguntem como você está com frequência ou que 
conversem com você sobre a motivação para a melhora ou sobre diferentes opções de tratamento.
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