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RESUMO 

Dentre os transtornos relacionados com a imagem corporal, pode-se citar a Anorexia e a 

Bulimia como os mais comuns em pessoas do sexo feminino. A Anorexia tem como um 

dos sintomas um distúrbio perceptivo do próprio corpo, em que o indivíduo perde muito 

peso corporal por adquirir hábitos de não se alimentar, uma recusa sistemática em 

manter o peso mínino, porém ele se vê sempre gordo, apesar de estar extremamente 

magro. Na Bulimia nem sempre há perda de peso, às vezes o indivíduo adquire um certo 

sobrepeso, devido a grande ingestão de alimentos de forma compulsiva, causando a ele 

um sentimento de culpa por comer demais, com isso, acaba levando a comportamentos 

purgativos (ocasionar vômitos ou uso de laxantes) ou compensatórios (intensos 

exercícios físicos). Mas engana-se quem pensa que esses transtornos alimentares são 

exclusivamente das mulheres. O objetivo desse estudo foi investigar a incidência dos 

transtornos alimentares em homens através da pesquisa bibliográfica. Os estudos 

mostram que pessoas do sexo masculino também desenvolvem essas patologias, tendo 

algumas características específicas, como baixos níveis de testosterona; por terem 

menos gordura corporal que as mulheres, sofrem com desidratação mais rápido; 

apresentam maior perda óssea; e desenvolvimento tardio do transtorno. Pode-se 

observar que as tentativas de suicídio nos homens foram maiores do que nas mulheres, 

devido ao fato deles considerarem que esses transtornos são exclusivamente femininos. 

Os estudos apontam que os profissionais de saúde, professores e pais devem estar 

preparados e atentos para orientar e indentificar as mudanças inesperadas de 

comportamento e peso. Intervenções no início do desenvolvimento das patologias 

facilitam a superação das mesmas. A Educação Física pode contribuir para fazer com 

que os alunos das escolas e academias passem a formar pessoas mais críticas e a 

conhecer mais sobre seus corpos, voltado para a saúde e não um corpo idealizado, além 

dos perigos que os transtornos alimentares trazem a vida.  

Palavras Chave: Homens; Transtorno Alimentar; Anorexia e Bulimia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, as principais doenças relacionadas aos transtornos alimentares 

são a anorexia e a bulimia. Na concepção de Russo (2005), com o aumento da cultura 

física, a indústria vem crescendo e aumentando a produção de aparelhos de musculação 

e produtos cosméticos, estimulando o consumo pelas pessoas para se manter dentro de 

um grupo em que os padrões de beleza passaram a ser cultivados. As pessoas passaram 

a gastar mais, comer alimentos de baixa caloria, ter um cuidado maior com a pele, corpo 

e vestuário, a fim de valorizar ainda mais o corpo com um consumismo exacerbado. 

De acordo com Cordás (2004), Habermas descreveu sobre um possível caso de 

anorexia de uma jovem que viveu no ano de 895 depois de se recuperar de uma doença 

não conhecida na época, a jovem Friderada apresentou um desequilíbrio no apetite. 

Buscando refúgio em um convento para diminuir esse apetite, a jovem passou a fazer 

longos períodos de jejum, tendo um quadro desnutrição que levou à morte. 

No século XIII, existiram mulheres que permaneciam longos períodos em jejum, 

acreditando que poderiam chegar mais próximas de Deus; foram consideradas as 

“santas anoréxicas” (CORDÁS, 2004). Os sintomas apresentados por elas eram os 

mesmos apresentados nos dias de hoje, como perfeccionismo, auto-insuficiência, 

rigidez no comportamento, insatisfação consigo própria e distorções cognitivas. O caso 

mais conhecido é o de Santa Catarina de Siena, que aos 16 anos foi para um convento e 

alimentava-se apenas de pão e vegetais. 

Em 1964, o médico Richard Morton descreveu a anorexia nervosa pela primeira 

vez. O que mais o intrigou era o fato de seus pacientes apresentarem uma rejeição em se 

alimentar, ausências de ciclos menstruais e também não conseguirem ver seu estado 

crítico (CORDÁS, 2004). 

Conti et al. (2012) afirmam que atualmente a magreza se tornou um símbolo de 

beleza, em que muitos indivíduos são rotulados “bonitos” e todos querem alcançar um 

corpo perfeito podendo ocasionar um grande número de pessoas com transtornos 

alimentares, entre eles a anorexia e a bulimia. Esses transtornos têm alta taxa de 

morbidade, possuindo características graves e perturbadoras a quem os desenvolve, pois 

há uma distorção de imagem do próprio corpo e grande perda de peso. 
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  Para Teixeira Neto (2003), anorexia caracteriza-se pelos distúrbios da percepção 

do formato corporal e consequentemente o controle patológico do peso, vendo-se 

sempre obeso mesmo a pessoa estando extremamente magra. Também a falta de 

alimentação é uma das caraterísticas dessa patologia, levando o indivíduo a ficar longos 

períodos em jejum. Como consequência dessa falta de alimentação, as mulheres passam 

a apresentar amenorreia e os homens a impotência sexual. 

Já a bulimia como quadro patológico como a conhecemos atualmente, foi 

descrita pela primeira vez por Gerald Russell em 1979 em Londres, constatando que os 

pacientes tinham peso normal, mas um pavor de engordar, que os levavam a vômitos 

autoindizudos (CORDÁS, 2004). Porém, esses pacientes já haviam tido anorexia 

nervosa anteriormente, sendo a bulimia uma possível sequela. 

            Segundo Souza et al. (2002), na bulimia, diferente da anorexia, pode não haver 

perda de peso, sendo que muitas pessoas que possuem esse transtorno têm peso normal, 

apesar das grandes quantidades de ingestão de alimentos. As pessoas com bulimia 

também têm sentimento de culpa devido à perda de controle, levando-os a utilizar de 

métodos compensatórios, como vômitos autoinduzidos, uso de diuréticos e laxantes, 

além da atividade física exagerada. Existem relatos de pessoas que fizeram uso de 

medicamentos que ajudam a inibir o apetite como sibutramina e topiramato, e até 

mesmo uso de drogas ilícitas como cocaína (TEIXEIRA, 2014). 

Nesse sentido, pode-se entender que anorexia e bulimia são transtornos 

alimentares sérios, em que as pessoas acometidas acabam tendo uma insatisfação de 

imagem do corpo. Existem três conceitos que ajudam na compreensão da formação da 

imagem corporal: perceptivo (maior precisão do próprio corpo, tendo uma aproximação 

do tamanho e peso corporal real), subjetivo (está relacionado ao nível de satisfação), 

comportamental (esquiva de situações que podem ocasionar insatisfação corporal) 

(SAIKALI et al., 2004). 

Em casos de anorexia, a dimensão perceptiva é a que permite ao indivíduo ter a 

imagem distorcida de si mesmo, levando-o a uma avaliação mental negativa do seu 

próprio corpo, considerando-se obeso (dimensão subjetiva), o que o leva busca 

constante de métodos para manter um peso abaixo do adequado (Comportamental). 
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Importante ressaltar que fatores culturais vinculados ao que é considerado belo e os 

meios para alcançar tal padrão são constitutivos na formação da imagem corporal, 

fazendo com que as três dimensões (perceptiva, subjetiva e comportamental) sejam 

indissociáveis. 

Tradicionalmente, os transtornos alimentares têm maior incidência em mulheres, 

no entanto, se engana quem pensa que o problema atinge apenas elas. Nos homens é 

cada vez maior o aumento dos casos de transtornos alimentares, o que nas décadas 

passadas não se ouvia falar.  

No Ambulatório de Transtornos Alimentares (Ambulim) do Hospital das 

Clínicas de São Paulo, até 2009 surgia a cada mês 25 novos casos de homens com 

anorexia e aproximadamente 70 casos de mulheres (VALE, 2009). Identificou-se que 

metade desses homens possuía algum problema de obesidade na infância. A maior 

incidência da anorexia em homens é entre 14 e 18 anos com características parecidas a 

manifestação dos distúrbios alimentares nas mulheres.  

Por ser uma área de pesquisa relativamente nova, a anorexia e a bulimia 

masculina vêm sendo alvo de pesquisas e estudos acadêmicos nos últimos anos, que 

buscam entender as peculiaridades dessa patologia nos homens por esse tipo de 

transtorno ter sido entendido como patologias femininas. Por isso, entre outros fatores, 

percebe-se que os homens têm grande dificuldade em aceitar e assumir a doença (não 

sendo regra a todos).  

Assim, este trabalho tem como objetivo investigar na literatura científica os 

transtornos alimentares em homens, identificando as possíveis causas, incidência, 

consequências e as formas de tratamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura foi feita abarcando: aspectos clínicos sobre os transtornos 

alimentares, em especial a bulimia e anorexia (sintomas, critérios de diagnóstico, 

causas); compreensão sobre o que é imagem corporal (como ela se constitui, os fatores 

que a determinam); e a influência dos aspectos sociais na constituição dos transtornos, 

especificamente a indústria cultura.   

 

2.1. Aspectos clínicos da Anorexia e Bulimia 

Atualmente, cada vez mais estudos sobre os transtornos alimentares os 

relacionam com uma preocupação exagerada com o corpo como um dos fatores que 

favorecem o desenvolvimento dessas patologias (SOUZA et al., 2010).  

Estima-se que 0,3% da população apresenta transtornos alimentares, um número 

consideravelmente baixo. Porém, cerca de 5% das pessoas com algum desses 

transtornos psiquiátricos morrem a cada década. As mortes na maioria das vezes são por 

suicídio ou por algumas complicações clínicas, principalmente arritmias cardíacas 

(TEIXEIRA, 2014). 

Segundo Machado et al. (2014), os diagnósticos são feitos por meio dos critérios 

usados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM- IV) e a 

décima edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Esses manuais 

descrevem a anorexia e a bulimia como transtornos e não como doença por não 

compreender sua etiopatogenia 
1
(LIMA et al., 2012). 

A insatisfação com o corpo para pessoas que possuem algum tipo de transtorno 

alimentar pode levá-las a um pensamento constante no medo de engordar, mesmo 

quando já estão magras. Essa magreza é extremamente valorizada, sendo considera 

como um auto-controle para quem a alcança, ou uma conquista, podendo levar essas 

pessoas a desenvolverem uma distorção da sua própria imagem, ou seja, mesmo estando 

muito magras se veem sempre gordos (GIORDANI, 2006). 

                                                           
1
 Etiopatogenia: Estudo das causas ou do mecanismo de desenvolvimento de uma patologia (Priberam, 2013a). 
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Dentre os sintomas da anorexia, apresentam-se os distúrbios da imagem corporal 

e uma grave aceitação da doença, já que os pacientes não conseguem se ver magros e 

também possuem um grande medo de engordar (FERNANDES, 2007). Pessoas com 

bulimia rejeitam consumir alimentos, pincipalmente ricos em carboidrados (açucares) e 

lipídeos (gorduras) (PEREIRA et al., 2012). Além disso, têm episódios recorrentes de 

compulsão alimentar e métodos compensatórios, que podem ser purgativos ou não 

purgativos.  

Esses aspectos clínicos levam as pessoas com tal transtorno a terem peso muito 

abaixo do considerado aceitável, considerando altura e idade. Para as mulheres, além 

desses sintomas existe a ausência dos ciclos menstruais (FERNANDES, 2007) e para os 

homens perda da vontade e da potência sexual (CLAUDINO et al., 2002). Além disso, 

os homens passam a ter intolerância ao frio, perda de massa muscular e gordura, cabelos 

finos e fracos (PEREIRA et al., 2012). Outros sintomas do anoréxico são autoestima 

baixa, assim como distorção do seu próprio corpo (HAACK et al., 2012).  

Segundo Greco (2010), os olhos são o primeiro aparelho do corpo humano que 

nos permite ter coordenação do espaço, através deles ocorre nosso primeiro contanto 

com o mundo. Também nos permite antecipar gestos e palavras, assim como organizar 

nossos próprios movimentos. As crianças quando se veem pela primeira vez no espelho, 

tendem a olhar para quem estiver perto delas como forma de confirmar aquilo que elas 

veem.  

Quando somos adultos e nos deparamos com nossa própria imagem, podem 

haver momentos que ela se transforma e se perca as próprias dimensões, principalmente 

quando deixamos de olhar para nós mesmos passando a ter um sentimento de estranheza 

e angústia, criando fantasias e levando o sujeito a um estado de dismorfofobia neurótica.  

 Para Carminatti (2009), existem várias características que podem levar as 

pessoas a desenvolver uma distorção na imagem corporal, tais como a dor crônica, dor 

psíquica, distúrbios psicomotores, estresse, velhice, doenças, amputações, traumas, 

erotização precoce, afetos, transtorno dismórfico corporal, transtorno conversivo, 

hipocondria, anorexia, bulimia, automutilação, ortorexia, vigorexia, depressão, 

esquizofrenia, transtornos sexuais e estéticos. A preocupação exagerada com o corpo 
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leva as pessoas a desenvolverem principalmente o transtorno dismórfico corporal, 

caracterizado pela imaginação de algum defeito ou anomalia física. Além disso, para 

manter o processo de emagrecimento, longos períodos de jejum, atividade física em 

excesso e o constante uso de laxantes ou diuréticos são práticas comuns (HAACK et al., 

2012).  

Segundo Lima et al. (2012), os anoréxicos tendem a ter uma grande perda óssea, 

muscular e gordura corporal, assim como problemas digestivos, arritmias cardíacas, 

cabelos finos e fracos, desidratação e uma desnutrição proteico-calórica que pode 

chegar a vários graus.  Os anoréxicos podem ainda, chegar a níveis alarmantes de falta 

de vitaminas e mineiras, além de grande pobreza de cálcio. 

Já na bulimia, alguns pacientes possuem peso normal e até mesmo um modesto 

sobrepeso (FERNANDES, 2007). Os bulímicos podem ter várias crises durante um 

único dia, podendo aumentar cada vez mais o número destas, provocando ainda maiores 

complicações para o organismo. A pessoa com bulimia passa a ter dor na garganta e no 

estômago, alteração nos ciclos menstruais (em mulheres), ocorrência de sudorese, 

debilidade e sonolência, além da deformação nos dentes devido a perda do esmalte pelo 

suco gástrico produzido no estômago (resultado da autoindução ao vômito) (LIMA et 

al., 2012).  

Outro comportamento que chama atenção é o excesso de cafeína, drogas 

anorexígenas e uso de hormônios tireoidianos. Em alguns episódios da doença 

alimentos fáceis de engolir e depois vomitar passam a ser os preferidos dessas pessoas, 

e muitas vezes possuem alto valor calórico, tais como sorvete, balas, chocolates, doces, 

biscoitos, bolos, pipoca, pizza, salgadinhos e leite condensado, sendo consumidos 

sempre exageradamente (MATESCO, 2007).  

Petroski et al. (2010), em um estudo realizado através de amostras, estimou que 

a anorexia possui uma taxa de incidência que varia de 0,5% a 3,5% e a de bulimia de 

1,1% a 4,2% entre adolescentes do sexo feminino, de raça branca e nível 

socioeconômico elevado. Com o aumento acentuado dos transtornos alimentares, essas 

patologias estão se tornando um problema de saúde pública, devido a sua alta taxa de 

morbimortalidade (MACHADO et al., 2014).  
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No meio acadêmico, os Cursos de Nutrição e Educação Física são mais 

suscetíveis a desenvolverem transtornos alimentares entre seus alunos. Devido ao 

grande contato com alimentos e o conhecimento adquirido durante a formação 

acadêmica, alunos de nutrição aprendem a orientar seus pacientes sobre o que comer ou 

não comer, sendo a imagem do próprio corpo um indicador de sucesso alimentar que 

pode facilitar o sucesso profissional. No Curso de Educação Física a lógica é a mesma, 

só que o conhecimento adquirido no processo de formação profissional possibilita saber 

os meios de eliminar gordura por meio de práticas corporais. Além disso, há uma 

tendência em valorização de corpos magros, considerados bonitos e mais saudáveis (por 

menor percentual de gordura), possibilitando aos alunos maior preocupação com a 

forma física e com o peso (PEREIRA et al., 2012). 

Para Machado et al. (2014), em esportes como corrida de longa distância, 

natação, ginástica, patinação artística, além da dança em geral e do balé 

especificamente, há uma exigência maior para ter um peso corporal adequado para 

praticar cada modalidade, ocasionando maior propensão de desenvolvimento de 

transtornos alimentares nos atletas e dançarinos que os praticam.   

Muitos autores consideram que os transtornos alimentares são decorrentes de 

fatores genéticos, porém essa área ainda está em fase de exploração e não se sabe de 

fato qual a contribuição genética para o surgimento dessas patologias (LIMA et al., 

2012). As principais causas do aparecimento dos transtornos alimentares descritas são: 

fatores genéticos, biológicos, neurológicos, de personalidade, familiares e socioculturais 

(FILHO et al., 2004). 

De acordo Machado et al. (2014), os transtornos alimentares trazem uma série de 

prejuízos biológicos e psicológicos ao indivíduo. Para eles, os fatores genéticos, 

biológicos, psicológicos e socioculturais são os causadores desses transtornos. Esses 

autores entendem os transtornos alimentares como uma entropia
2
 psiquiátrica, por 

distorcer a própria imagem corporal e por ter desequilíbrios alimentares.  

Pessoas com algum transtorno alimentar apresentam autoestima flutuante, 

passando a buscar sempre um corpo perfeito para tentar consertar algum problema 

                                                           
2
 Entropia: Medida da desordem de um sistema (Priberam, 2013b). 
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emocional, na ilusão de que ser magro lhe trará a felicidade mais rápido. Alguns deixam 

de se relacionar com outras pessoas por muito tempo, por não se sentirem atraentes 

(FILHO et al., 2004). 

 Ainda segundo Conti et al. (2012), ter um conhecimento considerável sobre 

anorexia e bulimia pode ajudar as pessoas que possuem essas patologias a praticar 

atividade física como forma de tratamento, desde que não possuam alguma outra doença 

grave que os impeça de praticar exercícios, especialmente problemas cardiovasculares. 

A atividade física vai agir como forma de tratamento na intensão de diminuir ansiedade, 

auxiliar na alimentação e aumentar o humor. Porém, pessoas que usam a atividade física 

com o objetivo de emagrecer impactando de forma negativa a saúde não são 

recomendadas para essa prática.  

A anorexia tem tratamento, porém a reincidência é alta. Cerca de 25% desses 

pacientes podem evoluir para uma forma mais crônica da doença, levando a morte de 2 

a 10% prematuramente. Na bulimia o tratamento pode ter uma taxa de sucesso elevada, 

pois os pacientes aceitam fazê-lo, podendo ter uma ótima recuperação no início do 

tratamento (DILLY, 2009).   

O tratamento da anorexia nervosa demanda mais tempo, já que essa patologia 

tem maior gravidade que outros transtornos alimentares, apresentando inclusive uma 

alta taxa de mortalidade. O sucesso de cura desse transtorno depende de diagnóstico 

precoce, enquanto seu insucesso está relacionado com a descoberta tardia da doença. As 

principais metas do tratamento são, regular o peso corporal, voltar a ter padrões normais 

na alimentação (sendo a principal causa, já que metade dos pacientes anoréxicos 

possuem alguma compulsão alimentar), eliminar o comportamento purgativo e 

incentivos para que o indivíduo esteja motivado a mudar.  

Uma das formas de realizar o tratamento é por meio de psicoterapia, juntamente 

com médicos e nutricionistas, formando equipe de saúde multiprofissional. Abreu et al 

(2005) sintetizam uma proposta de tratamento psicoterápico de modelo cognitivo-

construtivista, que se encontra descrito na tabela 1. 
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Tabela 1 - Tratamento da Anorexia na Psicoterapia Cognitivo-Construtivista 

Semana 0 Conhecendo o Paciente 

Semana 1 Apresentando o Programa e procedendo a Aplicação de Inventários 

Semana 2 Informando a respeito da doença 

Semana 3 Convivendo com a Anorexia Nervosa 

Semana 4 Estar anoréxica (o) e suas consequências: Benefícios e Custos 

Envolvidos 

Semana 5, 6 e 7 Entendendo o “Pensamento” 

Semana 8 e 9 Estar anoréxica (o) e suas Consequências (Crenças) 

Semana 10, 11 e 

12 

A Desordem Alimentar e(m) Minha Vida 

Semana 13, 14 e 

15 

As Relações Familiares Antes e Depois da AN 

Semana 16, 17, 

18, 19, 20, 21 e 

22 

Treinos em Habilidades Sociais 

Semana 23 e 24 Reavaliando a AN 

Semana 25, 26 e 

27 

Trabalhando a Imanem Corporal 

Semana 28, 29, 

30, 31 e 32 

Trabalhando com as Emoções 

Semana 33 e 34 Reavaliando a Dinâmina Familiar 

Semana 35 e 36 O Processo de Mudança: Quem e Como Quero Ser? 

Semana 37 e 38 Reconstruindo o Paradigma Pessoal 
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Semana 39 Aplicação de Inventários e Fechamento do Trabalho 

Semana 40 Devolutivas Finais 

*FONTE: ABREU et al., 2005, p.161. 

De acordo com Abreu et al. (2005), o tratamento psicoterapêutico pela teoria 

cognitivo comportamental da Bulimia Nervosa é de 18 semanas, buscando a cada 

encontro fazer alterações dos padrões emocionais, afim de recuperar pincipalmente os 

hábitos alimentares dos indivíduos. Ao final do tratamento, avalia-se o indivíduo de 

acordo com os critérios determinados pelo AMBULIM, em que uma equipe formada 

por nutricionistas, psiquiatras e psicólogos vão determinar se o paciente continua por 

mais 18 semanas no tratamento ou se ele já pode receber alta. Desse modo encontra-se 

abaixo na tabela 2 o programa de psicoterapia segundo o modelo cognitivo-

construtivista: 

Tabela 2: Tratamento da Bulimia na Psicoterapia Cognitivo-Construtivista 

Semana 1 Apresentando o Programa com a Aplicação de Inventários 

Semana 2 Compreendendo a Fome (Física, Emocional e Social) 

Semana 3 e 4 Minha Fome e suas Consequências: As Creças Envolvidas 

Semana 5 e 6 A Desordem Alimentar e(m) Minha Vida 

Semana 7 A Imagem Corporal Idealizada 

Semana 8 e 9 A Percepção Subjetiva da Imagem Corporal 

Semana 10 O Processo de Mudança: Quem e Como Quero Ser? 

Semana 11 Entendendo as Emoções “Ruins” 

Semana 12 e 13 Transformando as Emoções “Ruins” 

Semana 14 e 15 Reconstruindo o Paradigma Pessoal 

Semana 16 e 17 Desenvolvimento da Auto-Avaliação e Aplicação de Inventários 
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Semana 18 Finalização do Processo: Devolutivas 

*FONTE: ABREU et al., 2005, p.159. 

 

2.2. Imagem Corporal 

Na atualidade, é cada vez maior a busca por um corpo perfeito, fazendo com que 

essa busca se torne uma “epidemia” atingindo todos da sociedade cada vez mais 

industrializada, especialmente os adolescentes e jovens adultos (GOMES et al., 2005). 

No dia a dia somos constantemente manipulados, principalmente quando nos 

deparamos com outdoors de ambos os sexos, com seus corpos esculturais mostrando 

propagandas de diferentes produtos ou serviços, tratando o corpo como uma 

mercadoria, levando as pessoas a venera-lo. Dessa forma, o desejo e objetivo de muitos 

é de alcançar esse corpo considerado belo e perfeito (SOUZA, 2008). 

A fase da puberdade vivenciada pelos adolescentes geralmente é o momento que 

se tem uma maior insatisfação com o próprio corpo, já que os jovens têm a tendência de 

adquirir um acúmulo maior de gordura corporal. Também é nessa fase que possui maior 

possibilidade de surgirem os transtornos alimentares, devido a essa insatisfação corporal 

e ao padrão de beleza posto fundamentalmente magro (PETROSKI et al., 2010).  

Para Lima et al. (2012), na adolescência o jovem comumente precisa assumir 

sua identidade sexual, tornando assim a preocupação com o corpo ainda maior. Isso 

pode justificar o surgimento dos primeiros sintomas alimentares nessa fase da vida 

(MARTINS, 2010). 

A construção da imagem corporal vem desde o nascimento até a adolescência, 

em que as experiências que o indivíduo teve com o passar do tempo vão determinar suas 

percepções sobre si mesmo e o mundo. Assim, o papel dos pais e das pessoas que 

convivem ali faz parte dessa construção da imagem corporal, possibilitando que esse 

indivíduo possa saber se identificar como sendo gordo, magro, alto ou baixo. Assim, o 

indivíduo adquire sua lateralidade e as noções de espaço e tempo, podendo construir a 
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imagem de si mesmo, de acordo como os outros o veem, da relação e ações com no 

mundo (FROIS et al., 2011).  

Para Veiga et al. (2010), a imagem corporal depende de como o corpo se mostra 

para cada indivíduo. O processo da imagem corporal pode ter interferências por uma 

série de fatores, abrangendo a formação de cada indivíduo com crenças e valores 

inseridos em sua cultura, como na vida profissional de alguns bailarinos, em que o 

corpo magro e esguio é bastante valorizado. O conhecimento sobre a imagem corporal 

pode ser mais importante na determinação de transtorno alimentar do que o próprio 

peso.  

Barros (2005) sintetiza a imagem corporal como: 

 
1. Imagem corporal refere-se às percepções, aos pensamentos e aos 

sentimentos sobre o corpo e suas experiências. Ela é uma experiência 

subjetiva. 

2. Imagens corporais são multifacetadas. Suas mudanças podem ocorrer 

em muitas dimensões. 

3. As experiências da imagem corporal são permeadas por sentimentos 

sobre nós mesmos. O modo como percebemos e vivenciamos nossos 

corpos relata como percebemos a nós mesmos. 

4. Imagens corporais são determinadas socialmente. Essas influências 

sociais prolongam-se por toda a vida. 

5. Imagens corporais não são fixas ou estáticas. Aspectos de nossa 

experiência corporal são constantemente modificados. 

6. As imagens corporais influenciam o processamento de informações, 

sugestionando-nos a ver o que esperamos ver. A maneira como 

sentimos e pensamos o nosso corpo influencia o modo como 

percebemos o mundo. 

7. As imagens corporais influenciam o comportamento, particularmente 

as relações interpessoais (BARROS, 2005, p. 5/6).  

Para Barros (2005), a imagem corporal sofre transformações ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo, nós construímos e as reconstruímos constantemente, 

sempre na busca de um corpo idealizado. Essa idealização do corpo é construída nas 

relações sociais, a partir do que é considerado belo, desejável e saudável num dado 

momento. Nesse sentido, apesar de historicamente as mulheres terem sido socialmente 

mais cobradas pela adequação do corpo a padrões sociais, os homens, nos últimos anos, 

também vêm sofrendo essas pressões. 

Segundo Santos et al. (2012), é cada vez mais frequente a preocupação dos 

homens com a sua imagem corporal, tendo uma possível interferência da mídia. Se os 
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aspectos sociais envolvidos na causa da anorexia estão relacionados a fatores estéticos, 

e isso era um aspecto quase exclusivamente feminino, o diagnóstico da anorexia nos 

homens se torna mais difícil, já que possuem a ideia que é uma doença exclusivamente 

feminina. Há ainda grande resistência em pedir ajuda por parte dos homens quando a 

doença começa a prosperar. 

 

2.3. Indústria Cultural 

 “O conceito indústria cultural esclarece que não se trata de uma cultura 

produzida pela massa, mas uma cultura sob a égide do capital industrialmente produzida 

para o consumo em massa” (CROCCO, 2009, p.4). A Indústria cultural implica em 

transformar ou criar cultura em mercadoria, de tal modo a ser amplamente consumida 

pela população. Se, por um lado, isso pode parecer benéfico, CROCCO (2009, p. 5) 

continua a análise afirmando que ao “democratizar” a cultura, ela, “... como valor de 

troca perde aquela tensão existente entre homem e natureza, entre indivíduo e sociedade 

e entre os ideais emancipatórios contidos no esclarecimento”. O autor prossegue a 

análise: 

A técnica é utilizada num processo que homogeneíza a obra de arte e, 

através da produção em série, faz com que a obra perca a sua relação 

com a realidade social. Assim, a obra de arte massificada acaba por 

carregar um conteúdo ideologizado que é fruto da racionalidade 

instrumental, perdendo todo seu papel crítico e contestador. Aqui não 

há espaço para um favorecimento nem da cultura erudita nem da 

cultura tradicional, pois a cultura de massa não é cultura e não emana 

das massas – não há espaços para otimismo. A técnica da indústria 

cultural baseada na padronização, na produção em série e no método 

estatístico, sacrificou o potencial emancipatório da obra de arte 

mediante a reificação dos ideais humanitários, ao produzir bens 

culturais sobre a forma de mercadoria. Isso fez com que o efeito da 

padronização técnica sobre os espectadores sobrepusesse a 

originalidade da obra, liquidando-a (CROCCO, 2009, p. 5). 

Assim, as mercadorias produzidas é que são o foco, e a população (as massas) é 

colocada em segundo plano, se tornando o maior objeto. Segundo Crocco (2009), com 

uma maior oferta de produtos, os bens culturais foram ficando com preços mais baratos 

e passaram a fazer parte da vida das pessoas de baixa renda, por conta disso a indústria 

cultural quer aumentar cada vez mais a sua produção tendo como objetivo chegar ao 
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mais diversificado público possível. Um exemplo disso, encontra-se na facilidade com 

que as pessoas têm hoje em dia em comprar celulares, tablets, computadores, e outros 

aparelhos com vários recursos tecnológicos, mas que são subutilizados pelos 

consumidores, por pouco conhecerem ou terem efetivamente necessidade de adquiri-los.  

O entretenimento é o maior campo da indústria cultural. Enquanto “diverte” 

pelos meios de comunicação, a indústria cultural apresenta seus bens de consumo nas 

propagandas publicitárias, nos ideais de sucesso e beleza veiculado nos programas, 

filmes, novelas, telejornais, com uma falsa ideia de que todos podem adquiri-los 

(SANTOS, 2014). 

A indústria cultural é compreendida como cultura de consumo que escraviza e 

domina as massas que por sua vez consomem desenfreadamente, seduzindo os 

indivíduos a aceitar o padrão que os produtos estão impondo. Devido a isso, o indivíduo 

perde a capacidade da crítica e a indústria cultural impede sua conscientização 

(SANTOS, 2014). 

Cruz et al. (2008) afirmam que os meios de comunicação possuem sua parcela 

de culpa na distorção da imagem corporal e alguns de seus conceitos como “corpo belo” 

e “corpo não belo”, pois a mídia vende de forma distorcida um padrão de beleza, além 

de produtos que prometem fazer milagres no combate ao peso e na redução do apetite. 

Ao mostrar em programas principalmente de televisão mulheres e homens com corpos 

musculosos e seminus ditos como “esculturais”, muitas pessoas querem consumir tal 

corpo e se enquadrarem ao estilo de beleza e vida que está sendo mostrado. 

Dilly (2009) afirma que os Transtornos Alimentares vêm surgindo com mais 

frequência nas sociedades industrializadas, onde há uma abundância de alimentos e um 

padrão de beleza imposto pela própria sociedade, onde o ideal é ser magro. Um estudo 

feito nas ilhas Fiji colocou jovens que não tinham acesso à televisão a assistirem por 

três anos à programação. Após esse período os adolescentes passaram a ter 

comportamentos que poderiam indicar algum tipo de transtorno alimentar, passando a 

ter fascínio em querer perder peso. Com essa pesquisa, notou-se que os meios de 

comunicação possuem influências negativas no comportamento das pessoas (HUTZ et 

al., 2010).  
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O governo da França no ano de 2008 causou bastante polêmica no mundo da 

moda ao aprovar uma lei para acabar com sites que incentivavam as pessoas a serem 

magras. A pena poderia chegar a 2 anos de prisão para quem estivesse incitando a 

anorexia e a bulimia, além de 30 mil euros de multa, podendo aumentar para 3 anos de 

prisão e uma multa a 45 mil euros em caso de morte (ALONSO et al., 2010).  

 É cada vez mais comum ver corpos esbeltos sendo mostrados nos meios de 

comunicação, quase sempre relacionados ao marketing voltado para uma sociedade 

consumista. Esse consumo acaba levando a um novo jeito de vivenciar e venerar o 

próprio corpo e, juntamente com outros fatores, acabam favorecendo ao maior número 

de casos de transtornos alimentares (OLIVEIRA et al., 2006). 

Segundo Hutz et al. (2010), o que mais induzem os jovens do sexo masculino a 

quererem ter um corpo extremamente magro é a mídia (que ao veicular a imagem de 

corpo ideal pode construir no adolescente que ser belo é consumir tal corpo) e o grupo 

social ao qual eles fazem parte, além de sua própria família que também pode 

influenciar, sendo estes os mesmos fatores identificados em jovens do sexo feminino. 

Para Santos et al. (2012), os padrões culturais impõem à feminilidade os cuidados 

estéticos em relação ao corpo e vestimenta, sendo este um dos aspectos constitutivos do 

gênero feminino. No entanto, devido às mudanças culturais os homens passaram a 

cuidar mais dos seus corpos. Atribuído ao grande crescimento da mídia, muitos jovens 

vêm sofrendo Bullying (agressões intencionais, verbais ou físicas), causando ainda mais 

insatisfação com o próprio corpo, o que pode levar, dependendo da agressão, a algum 

transtorno alimentar. A mídia vem contribuindo cada vez mais aos jovens a buscar 

incessantemente por um corpo sempre magro, como um estilo de vida ideal 

(RODRIGUES et al., 2012). 

Para Anzai (2000), uma vez que o mundo da moda define qual padrão será usado 

naquele ano, os meios de comunicação juntamente com as indústrias vendem as dietas, 

aparelhos de academia e cirugias plásticas, que na maioria das vezes prometem fazer 

milagres como, emagrecer e tornear músculos em menos tempo. Esses anúncios são 

extremamente rentáveis e dão muito dinheiro às grandes marcas que vendem esses 

produtos, pois na maioria das vezes são pessoas famosas que estão usando, levando as 

pessoas a um consumo exagerado.  
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2.4. Transtornos Alimentares, Industria Cultural, Educação Física 

O Professor de Educação Física tem o papel importante na formação crítica dos 

alunos, seja dentro das escolas ou das academias, ensinando que o corpo não deve ser 

tratado como um instrumento que tem que estar em constante mudança para 

acompanhar o que a sociedade impõe. Os educadores físicos devem passar seus 

conhecimentos no intuito de promover saúde, de forma certa e não a qualquer preço 

como muitos vendem. É necessário fazer com que as pessoas comecem a entender que 

nem sempre ter um corpo escultural quer dizer ter boa saúde, e que muitos dos 

transtornos alimentares entre os jovens adolescentes de ambos os sexos, ocorrem em 

parte pela paranoia de se encaixar nos padrões de beleza.  

O professor tem papel fundamental na conscientização e instrução dos 

alunos, mediando, questionando, refletindo e discutindo para dar 

maior clareza sobre esses assuntos e interferindo de maneira segura e 

adequada na vida dos mesmos. Devemos trabalhar com a heterogenia 

da turma, conhecer suas angústias, medos e, de maneira efetiva, 

ensiná-los a conviver com suas realidades, emoções, pensamentos e 

mudanças corporais (DILLY, 2009, p.2). 

 O professor de educação física pode ser o primeiro a notar hiperatividade de 

algumas pessoas, sendo considerado como o primeiro sinal da presença da anorexia; 

essa identificação é importante para um diagnóstico antecipado. Além disso, é preciso 

estar atento a sinais que podem indicar manutenção da anorexia como: tempo dos 

treinos aumentando a cada dia, excesso de horas de treino, uso de várias roupas para 

suar mais, ir várias vezes ao banheiro, lesões físicas frequentes e ansiedade por falta de 

treino ou ir na academia (MOREIRA, 2014).  

Para Castro (2012), a falta de um conhecimento mais aprofundado sobre os 

transtornos alimentares de profissionais da saúde, incluindo o educador físico, vem 

contribuindo para um aumento no número de complicações clínicas em pacientes 

principalmente do sexo masculino, pela dificuldade em diagnosticar a pessoa doente e 

encaminha-la ao tratamento adequado.  

Para Teixeira (2014), a atividade física para indivíduos com transtornos 

alimentares traz um risco enorme a saúde, principalmente para as pessoas que possuem 
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anorexia do tipo purgativo e bulimia, pois estes são praticados de uma forma 

compensatória para perder peso. Além disso, indivíduos que apresentam problemas 

cardiovasculares devido aos transtornos alimentares, que induzem o vômito e que 

utilizam laxantes e diuréticos, podem vir a ter morte súbita ao praticarem algum tipo de 

atividade física. 

Já para Eufrásio et al. (2010), a busca desenfreada das pessoas para alcançar o 

corpo perfeito ou chegar aos padrões estabelecidos é feita muitas vezes de forma 

compulsiva dentro das academias, e uma boa parte delas anuncia suas modalidades 

como algo revolucionário para se perder peso. O profissional de Educação Física muitas 

vezes é cúmplice disso, esquecendo de promover saúde nos exercícios, passando a se 

preocupar apenas com as questões estéticas do corpo.  

Na concepção de Conti et al. (2012), é preciso saber a real motivação dos 

indivíduos para praticar atividade física, já que as pessoas que são diagnosticadas com 

bulimia ou anorexia, podem utilizar dos exercícios como forma de compensação. Essa 

compensação é contraindicada, pois o excesso de exercícios físicos pode levar essas 

pessoas a um quadro ainda mais grave da doença. Nesse sentido, é fundamental que o 

profissional da educação física conheça as características dos transtornos alimentares, 

para que sua prática profissional não interfira de forma mais negativa no 

desenvolvimento da patologia, colocando em risco a vida de pessoas com tal 

comprometimento. 

Por outro lado, as atividades físicas praticadas regularmente podem ser utilizadas 

como forma de tratamento, após o quadro da patologia estar estabilizado, sendo 

benéfica a saúde, passando a ter um maior controle da pressão arterial e dos níveis de 

colesterol, além de prevenir doenças cardiovasculares. Também os exercícios podem 

elevar a autoestima, consequentemente elevando o humor, diminuindo a ansiedade, 

prevenindo a depressão e o estresse. Ressalta-se que nesses casos, é fundamental que o 

tratamento seja feito por equipe multiprofissional, podendo o educador físico fazer parte 

dela. 
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3. MÉTODO 

O Trabalho de Conclusão de Curso proposto teve a finalidade de busca estudos 

publicados sobre anorexia e bulimia nervosa em homens, procurando identificar suas 

causas, características, consequências e particularidades na sua manifestação 

(comparado com a manifestação em mulheres), utilizando a revisão bibliográfica como 

procedimento de pesquisa.  

Foram encontrados 13 artigos publicados na base de dados BVS – Biblioteca 

Virtual em Saúde, no mês de dezembro de 2015 (BVS, 2015). Os artigos foram 

encontrados por meio da palavra-chave Transtorno Alimentar, com os seguintes filtros: 

Artigos completos em língua portuguesa, população masculina e sem condição clínica 

específica (patologias associadas). Nessa etapa foram encontrados 22 artigos, mas após 

a leitura do título e do resumo, apenas 13 pesquisas estudaram o público masculino, 

critério que atende aos objetivos do trabalho. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

A partir dos critérios utilizados na escolha dos artigos, foram selecionados treze 

trabalhos. Dentre os artigos estudados, 76,92% tinham como tema algumas profissões 

mais propensas ao desenvolvimento de algum tipo de transtornos alimentar e apenas 

23,08% falavam dos transtornos alimentares em adolescentes. Abaixo serão 

apresentados os objetivos dos textos, características das pessoas com transtornos 

alimentares, suas causas e consequências e as contribuições para intervenção e 

tratamento, para possibilitar uma maior compreensão dos textos analisados. 

 

4.1. Objetivo dos Textos 

 Os transtornos alimentares surgem na adolescência, principalmente na fase da 

puberdade quando seus corpos sofrem as principais transformações físicas (acúmulo 

maior de gordura corporal), afetivas, sociais e corporais. Nessa fase também ocorrem as 

pressões familiares e sociais, levando a uma maior insatisfação corporal, tanto nos 

homens quanto nas mulheres. 

 Nos 13 artigos analisados, seis artigos, trataram das modalidades esportivas 

profissões, que mais correm riscos em desenvolver transtornos alimentares, por estarem 

associadas a uma preocupação excessiva com o peso corporal e as pressões da 

sociedade para se encaixar ao modelo de corpo exigido por cada atividade, sempre em 

busca do sucesso profissional, como: futebolistas, ginastas, lutadores, corredores, 

bailarinos, modelos, atores, nadadores e fisiculturistas, além de alguns esportes 

divididos por categorias de peso (BARBOSA et al., 2011; FORTES et al., 2012; 

FORTES et al., 2011; MELIN et al., 2002; PRISCO et al., 2013; REIS et al., 2013; e 

VIEIRA et al., 2006). Três artigos trataram exclusivamente dos adolescentes, neles foi 

retratado os conflitos associados a distorção da imagem corporal, seus métodos 

compensatórios para perder peso, fazendo uso de substâncias, associado aos meios de 

comunicação que influência os adolescentes quererem um corpo supervalorizado por ele 

ser magro (KANESHIMA et al., 2008; PIVETTA et al., 2010; e SANTIAGO et al, 

2012). Cinco artigos, trataram sobre os transtornos alimentares em estudantes 

universitários, principalmente nos cursos da área da saúde (Nutrição, Educação Física, 
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Ciências Biológicas, Medicina, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Enfermagem), 

porém os cursos de Nutrição, Educação Física, Medicina, Ciências Biológica e 

Psicologia foram citados cerca de duas a três vezes como sendo os cursos com maior 

incidência de algum tipo dos transtornos alimentares estudados (anorexia e bulimia) 

(CARAM et al., 2013; LEGNANI et al., 2012; PIRES et al., 2010; PRISCO et al., 2013; 

e VIEIRA et al., 2006). 

4.2. Características das pessoas com transtorno alimentar 

4.2.1. Idade 

 Dentre o estudo realizado é consenso que os transtornos alimentares surgem 

comumente na adolescência e em jovens adultos com uma faixa etária de 15 anos até 23 

anos. Alguns autores citam que a partir dos 15 anos é que os transtornos começam a se 

manifestar (BARBOSA et al., 2011; KANESHIMA et al., 2008; PRISCO et al., 2013).  

 Para Santiago et al. (2012), os meios de comunicação acabam ditando como o 

indivíduo deve comer, mudar, maquiar, vestir, divertir, comprar e praticar exercícios 

físicos, tornando o corpo do adolescente e dos jovens adultos um padrão de corpo ideal 

(bonito, jovem, saudavél, tonificado e magro), o que os tornam mais susceptíveis a 

desenvolverem transtornos alimentares. 

Alguns autores indicam que os transtornos alimentares surgem mais tardiamente, 

a partir dos 18 anos (CARAM et al., 2013; MELIN et al., 2002; PIRES et al., 2010). De 

acordo com Barbosa et al. (2011), homens e mulheres com idades entre os 15 e 23 anos 

são mais propensos aos transtornos alimentares, pois as pressões sofridas pela família, 

amigos e pares românticos influenciam diretamente no desenvolvimento da imagem 

corporal do adolescente.  

Kaneshima et al. (2008) afirmam que os transtornos têm uma prevalência maior 

pincipalmente nas mulheres com uma idade média de 18 anos, tendo uma faixa de 15 a 

19 anos como sendo a mais propensa a apresentar distúrbios da imagem corporal, tendo 

uma preocupação exagerada com o peso.  
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Para Prisco et al. (2013), os transtornos alimentares mais comuns são anorexia e 

bulimia nervosa, essas patologias alteram o comportamento alimentar e acomete cerca 

de 90% dos casos em mulheres com idade de 15 anos ou mais com transtornos 

alimentares, com altas taxas de morbidade e mortalidade.  

Vieira et al. (2006) colocam anorexia nervosa em homens como sendo algo raro, 

tendo uma incidência escassa pelos poucos estudos já realizados em adolescentes de 

ambos os sexos na faixa etária de 13 a 17 anos.  

Fortes et al. (2012) apontam que a inadequação alimentar no sexo masculino 

ocorre na faixa etária de 10 a 19 anos. Para Melin et al. (2002) o fato da puberdade nos 

homens ter um início e um fim mais tardio do que nas mulheres, nos homens os 

transtornos alimentares ocorrem na faixa etária de 18 aos 26 anos. 

4.2.2. Profissões 

 As profissões que mais correm riscos para desenvolvimento de um possível 

transtorno alimentar são aquelas cujo corpo é seu “instrumento de trabalho”, como 

atletas de alto rendimento e estudantes em formação profissional de alguns cursos da 

área da saúde.  

Segundo Caram et al. (2013), Legnani et al. (2012), Pires et al. (2010), Prisco et 

al. (2013) e Vieira et al. (2006), estudantes na área da saúde tendem a sofrer mais 

pressões por muitos desses cursos estarem relacionados diretamente com a forma física 

e alimentação, além da auto cobrança para realização de atividades curriculares e 

extracurriculares, muitas vezes com carga horária exagerada. Cursos como Nutrição, 

Medicina, Psicologia, Educação Física, Fisioterapia, Odontologia, Ciências Biológicas e 

Enfermagem foram os que sofreram maior risco a desenvolver algum tipo de transtorno 

alimentar nos estudantes. O curso de Nutrição, dentre todos os cursos estudados, foi 

considerado com maior chance de desencadear um quadro patológico, devido a 

exigência feita pela sociedade que esse profissional seja sempre magro, e pelo 

conhecimento técnico desse profissional em relação as dietas alimentares. 

De acordo com Barbosa et al. (2011), Fortes et al. (2012), Fortes et al. (2011), 

Melin et al. (2002), Prisco et al. (2013), Reis et al. (2013) e Vieira et al. (2006), algumas 
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modalidades esportivas parecem predispor o risco de transtornos alimentares como 

jóquei, ginastas, nadadores, fisiculturistas, corredores, lutadores de luta livre, triátlon, 

saltos ornamentais, judô, tae-kwon-do, esgrima, karatê, remo, patinação artística, 

modelo, dança, boxe, Jiu Jitsu e luta grego romana. O ambiente competitivo é onde 

encontram-se as maiores taxas para o desenvolvimento de comportamentos inadequados 

da alimentação, podendo manifestar nos atletas doenças como a bulimia e a anorexia 

nervosa, já que há uma busca exagerada para estar dentro dos padrões exigidos por cada 

modalidade, a fim de conquistar o sucesso profissional. As pressões impostas por 

treinadores, patrocinadores, familiares por melhor resultado, o nível competitivo, 

uniformes utilizados pelos atletas, avaliações de juízes e o fato de algumas modalidades 

serem divididas por categorias de peso são agentes potencializadores para o 

desenvolvimento dos transtornos alimentares.  

 

4.3. Causas e Consequências dos Transtornos Alimentares 

4.3.1. Tipo  

 Dos artigos analisados, sete trataram exclusivamente sobre os transtornos 

alimentares em geral (BARBOSA et al., 2011; CARAM et al.2013; FORTES et al., 

2011; LEGNANI et al., 2012; PIVETTA et al., 2010; PRISCO et al., 2013; REIS et al., 

2013). Outros dois trataram sobre anorexia, bulimia e transtornos alimentares (FORTES 

et al., 2012; MELIN et al., 2002). Mas dois trataram somente da Anorexia e Bulimia 

(PIRES et al., 2010; VIEIRA et al., 2006). Um falou especificamente sobre Anorexia 

(SANTIAGO et al., 2012). Outro tratou da Bulimia e Transtornos Alimentares 

(KANESHIMA et al., 2008).  

 Sobre os transtornos alimentares em geral, os estudos indicam que os homens 

encontram-se divididos por aqueles que desejam perder peso e aqueles que só querem 

ganhar peso, entende-se por aqueles que querem ganhar massa muscular (BARBOSA et 

al., 2011; MELIN et al., 2002; e REIS et al., 2013). Sendo que os transtornos 

alimentares vão além da prática de comer, pois a preocupação exagerada com a beleza 

pode levar a atitudes alimentares inadequadas. Alguns indivíduos com excesso de 
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peso/obesos acabam utilizando de métodos compensatórios, comportamentos 

alimentares inadequados, podendo desenvolver síndromes psicopatológicas (CARAM et 

al., 2013; FORTES et al., 2012; FORTES et al., 2011; PIRES et al., 2010; PIVETTA et 

al., 2010; PRISCO et al., 2013; REIS et al., 2013; e VIEIRA et al., 2006). Outros 

passam a ter hábitos de comer compulsivamente, chegando a perder o controle dessa 

ingestão de alimentos, porém alguns adolescentes utilizam de dietas extremamente 

restritivas como forma para perder peso (KANESHIMA et al., 2008; LEGNANI et al., 

2012; PIVETTA et al., 2010; REIS et al., 2013; e SANTIAGO et al, 2012). 

A bulimia é caracterizada por uma série de complicações: aumento das glândulas 

parótidas, distúrbios eletrolíticos, sangramento gástrico e esofágico além de irritações, 

anormalidades intestinais e erosão do esmalte do dente (PIRES et al., 2010). Apenas em 

casos extremos da doença no caso do tipo purgativo, pode ocorrer a morte do indivíduo 

(KANESHIMA et al., 2008). 

 Anorexia se torna mais grave que a bulimia, por levar o indivíduo a um quadro 

grave de desnutrição, associado à: comprometimento cardiovascular, estresse, disfunção 

hipotalâmica, desidratação, infertilidade, perde de gordura corporal e excesso de 

exercícios físicos (PIRES et al., 2010). 

4.3.2. Incidência 

 De acordo com Vieira et al. (2006) e Melin et al. (2002), a bulimia nervosa 

ocorre com mais frequência do que a anorexia nervosa, sendo ignorada em alguns 

momentos, por acredita-se que os homens não sofriam de transtornos alimentares por 

desconhecerem a doença e pela baixa incidência no sexo masculino.  Acomete cerca de 

10% de pessoas do sexo masculino, principalmente atletas. Já a anorexia nervosa é uma 

patologia considerada rara nos homens. Devido aos transtornos alimentares serem 

considerados muitas vezes uma doença exclusivamente feminina, é comum a resistência 

em aceitar o diagnóstico por parte dos homens.   

4.3.3. Causas 

A construção da imagem corporal é um ponto central na construção psicológica 

dos adolescentes, pois nessa fase os meninos começam a ter relações amorosas, 
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aumentando as preocupações com o corpo (BARBOSA et al., 2011). Quando a 

sociedade e os meios de comunicação impõem um padrão de corpo magro, a 

insatisfação corporal acaba se manifestando, influenciando o adolescente de forma 

negativa, podendo leva-lo a desenvolver algum tipo de transtorno alimentar 

(KANESHIMA et al., 2008; CARAM et al., 2013; LEGNANI et al., 2012).   

Experiências familiares negativas também aumentam o índice de transtorno 

alimentar, principalmente em indivíduos que sofreram abuso sexual e agressões físicas 

(MELIN et al., 2002; e PRISCO et al., 2013). Essas experiências negativas vividas 

especialmente na adolescência, em que pais, amigos e pares românticos vão desenvolver 

um papel importante na construção de uma imagem corporal positiva ou negativa, 

podem potencializar o desenvolvimento de insatisfação corporal e até patologias. As 

pessoas mais próximas tendem a ter suas atitudes copiadas pelos adolescentes. A 

ocorrência de experiências de rejeição durante essa fase da vida, separações, perdas e 

mudanças, além das pressões exercidas pelos familiares, tendem a fazer com esses 

indivíduos apresentem sérios quadros de comportamentos alimentares inadequados, 

tornando-se pessoas extremamente preocupadas com aparência física e peso corporal.  

Os episódios de compulsão alimentar tiveram uma ocorrência maior em 

adolescentes que encontravam-se obesos e tinham alguma perturbação da imagem 

corporal, podendo evoluir para um transtorno alimentar mais grave. Em países 

ocidentais industrializados os transtornos alimentares acometem todas as classes 

socioeconômicas, aumentando a cada dia o número de pessoas doentes (PIVETTA et 

al., 2010). Anteriormente, os transtornos alimentares ocorriam com maior incidência em 

pessoas brancas, de classe socioeconômica e cultura elevada, mas, nos dias atuais esse 

perfil vem mudando pois já é comum pessoas negras, de classe socioeconômica e 

cultural baixa, de ambos os sexos serem diagnosticadas com transtornos alimentares 

(PRISCO et al., 2013). 

 Assim como na vida social, no ambiente esportivo existe uma probabilidade 

ainda maior de atletas desenvolverem essas doenças, tendo vários fatores que são 

considerados de risco, como: o nível de competição, pressões exercidas pelos 

treinadores, familiares, patrocinadores, vestimentas que destacam a forma do corpo e 

baixo percentual de peso para manter um corpo ideal (FORTES et al., 2012; FORTES et 
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al., 2011; MELIN et al., 2002; PRISCO et al., 2013; REIS et al., 2013; VIEIRA et al. 

2006). 

O mesmo ocorre no meio acadêmico, onde a preocupação com a imagem 

corporal e o peso também são frequentes entre os universitários, comprometendo muitas 

vezes a saúde por estarem fazendo dietas inadequadas, evitando alguns grupos de 

alimentos e quase sempre acompanhado de exercícios físicos em excesso (BARBOSA 

et al., 2011; CARAM et al., 2013; FORTES et al., 2012; FORTES et al., 2011; VIEIRA 

et al., 2006). 

Na verdade, vivemos num tempo em que meios de comunicação 

social, produzem e veiculam todo um discurso sobre e para o 

corpo, dizendo como que é que mulheres e os homens devem se 

comportar na sociedade. (SANTIAGO et al, 2012, p. 1). 

 Fortes et al. (2012) e Fortes et al. (2011) ainda afirmam que os atletas muitas 

vezes não conseguem alcançar seus objetivos pessoais, por estarem com sobrepeso ou 

obesos, utilizam meios inadequados para controlar o peso corporal, como: vômitos auto 

induzidos, exercícios em excesso e rejeição alimentar. A insatisfação com o peso 

também os tornam mais propensos a terem um transtorno alimentar se comparado a 

atletas satisfeitos.  

Reis et al. (2013) e Vieira et al. (2006) alertam que a insatisfação pela magreza é 

maior no público masculino, enquanto nas mulheres, a principal insatisfação é pelo 

excesso de peso.  

4.3.4. Sintomas 

 A insatisfação com a imagem corporal, depressão, autoestima baixa e pressão 

social são considerado fatores para o desenvolvimento da bulimia nervosa (PRISCO et 

al., 2013; PIRES et al., 2010; e KANESHIMA et al., 2008).   

Os homens fazem menos uso de laxantes e diuréticos para emagrecer se 

comparado com as mulheres, devido ao metabolismo masculino ter uma capacidade 

maior em perder peso, mas quando fazem uso dessas substâncias é mais uma forma 

compensatória para perder peso, levando os pacientes a ter grave desidratação (MELIN 

et al., 2002).  
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As primeiras manifestações relacionadas aos transtornos alimentares são 

acompanhadas por uma redução alimentar e excesso de exercícios físicos, seguido da 

exclusão de alimentos associados a ganho de peso (carboidratos e lipídios), levando a 

um emagrecimento mais rapidamente (LEGNANI et al., 2012). Os transtornos 

alimentares tanto no sexo masculino quanto no feminino possuem as mesmas 

características clinicas (MELIN et al., 2002).  

4.3.5. Consequências 

 A insatisfação corporal e as constantes crises compulsivas, podem provocar 

alterações de personalidade, sendo fator de risco capaz de levar os homens a 

dependência química, fazendo uso indiscriminado de medicamentos e outras substâncias 

químicas lícitas (especialmente o álcool) e ilícitas. Também as constantes tentativas de 

suicídio são característica mais vista no sexo masculino, principalmente nos pacientes 

com anorexia crônica (KANESHIMA et al., 2008; MELIN et al., 2002; PRISCO et al., 

2013; REIS et al., 2013; e SANTIAGO et al., 2012).  

Nos pacientes homens, acredita-se que, por terem na maioria das vezes menos 

gordura corporal do que o sexo oposto, apresentam grande perda óssea. Outra 

característica exclusiva dos homens são os baixos níveis de FSH, LH, testosterona e 

perda no volume testicular (oligo ou azoespermia), causando redução no desempenho e 

no desejo sexual (MELIN et al., 2002; e VIEIRA et al., 2006).  

Os anoréxicos tendem a ter desnutrição, comprometimento cardiovascular, 

desidratação e infertilidade, já nos bulímicos ocorrem anormalidades intestinais 

(irritação e sangramentos), distúrbios eletrolíticos, erosão no esmalte do dente e 

aumento das glândulas parótidas (PIRES et al., 2010).   

No período que o indivíduo encontra-se doente, acontecem crises compulsivas, 

levando-o a adquirir hábitos inadequados, por se encontrar com depressão, ansiedade e 

irritabilidade, conduzindo a ocorrências de indução ao vômito e desnutrição. Esses 

comportamentos levam a doenças cardiovasculares (miocardiopatias), tendo como 

evidências clínicas, marcas no dorso da mão, utilizada para provocar o reflexo da 
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garganta (sinal de Russel), aumento das cáries dental e aumento das glândulas parótidas 

(KANESHIMA et al.,2008; e PIRES et al., 2010).  

Os transtornos também levam os indivíduos a se tornarem perfeccionistas, 

apresentarem traços obsessivos, depressão e uma baixa autoestima (REIS et al., 2013). 

 

4.4. Contribuição para intervenção e tratamento 

 Santiago et al. (2012) afirmam que a Educação Física pode oferecer importante 

contribuição no tratamento, e por isso os professores devem conduzir seus alunos às 

práticas pedagógicas que ocasionam o lazer (andar de bicicleta, caminhar e praticar 

esportes), fora do ambiente escolar, já que não importa a sua condição física, mas sim a 

socialização entre eles.  

Legnani et al. (2012), propõem que sejam apresentados aos futuros educadores 

físicos durante a formação acadêmica sejam apresentados os temas relacionados aos 

transtornos alimentares e distorção da imagem corporal, já que esses profissionais vão 

trabalhar diretamente com a população em geral, habilitando esses profissionais a 

identificar possíveis atitudes inadequadas que possam levar uma pessoa a desenvolver 

transtorno alimentar. 

 Para Melin et al (2002), todos os profissionais da saúde têm que saber detectar 

qualquer mudança de comportamento alimentar nas pessoas. O tratamento dos 

transtornos alimentares no sexo masculino é o mesmo utilizado nas mulheres, sendo 

bastante semelhante em termos clínicos. 

 Já Reis et al. (2013) afirmam que é dever dos professores/coreógrafos orientar e 

informar seus alunos sobre qualquer dúvida referente a uma alimentação saudável, 

evitando punições àqueles que estão acima do peso, como afastamentos de 

apresentações ou qualquer atividade que o indivíduo esteja envolvido. 

 Para Vieira et al. (2006), uma preparação psicológica adequada aos atletas 

justamente com uma intervenção multiprofissional, vai ser fundamental para que 

professores, estudantes, atletas e profissionais da área possam conhecer os distúrbios 
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alimentares mais profundamente, com o objetivo de estarem familiarizados com atitudes 

inadequadas dos transtornos alimentares. 

 Dentre os treze artigos analisados, apenas um artigo citou algo relacionado ao 

tratamento. Tanto na resposta do tratamento quanto em termos clínicos, os transtornos 

alimentares são homogênios em indivíduos do sexo masculino e feminino (MELIN et 

al., 2002).  

 Porém outros três artigos, deram sugestões como forma de prevenção e 

orientação aos indivíduos, sendo importante que professores, pais e treinadores estejam 

atentos às mudanças bruscas em relação a alimentação e peso. É necessário sempre 

orientar os adolescentes sobre a importância da alimentação, da Educação Física como 

formação de valores e a familiarização sobre o que é transtorno alimentar (REIS et al., 

2013; SANTIAGO et al, 2012; e VIEIRA et al., 2006). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho teve como objetivo fazer um levantamento dos estudos sobre 

incidência de anorexia e bulimia em homens. Foram encontrados poucos estudos que 

tratam a respeito desse tema, talvez pelo fato de que a Anorexia e a Bulimia em homens 

passaram a ser diagnosticadas muito recentemente se comparadas a outros transtornos 

alimentares e até com a manifestação destas em mulheres. 

 É possível perceber que homens Anoréxicos e Bulímicos apresentam as mesmas 

características que as mulheres, além de apresentarem constante insatisfação por não 

alcançar o tão sonhado corpo magro. Também apresentam uma imagem distorcida do 

seu corpo, isso faz com que esses indivíduos utilizem de métodos compensatórios com 

o objetivo de alcançarem esse falso corpo ideal. 

 Foi observado que algumas profissões sofrem mais com esses transtornos 

alimentares, principalmente atletas e estudantes da área da saúde. 

 Ficou claro que a indústria cultural, principalmente os meios de comunicação, 

contribuem para o aumento dos transtornos alimentares, sendo uma grande fonte de 

informação que acaba ditando um padrão estético de juventude e beleza para os 

adolescentes, aumentando as taxas de insatisfação com a imagem corporal. Além disso, 

o ambiente familiar e esportivo em que o indivíduo está inserido e a sociedade, impõem 

que seja necessário estar dentro do padrão. 

A Educação Física tem um papel importante como forma de prevenir essas 

doenças, pois os professores, pricipalmente nas escolas, devem orientar seus alunos para 

que se tornem indivíduos mais críticos e passem a questionar a indústria cultural, não 

deixando que ela aliene as pessoas com seus padrões impostos. Além disso, os 

exercícios físicos também podem ser usados como forma de tratamento, melhorando a 

qualidade de vida das pessoas, podendo elevar a autoestima, diminuir o estresse e a 

ansiedade e prevenindo a depressão; esses fatores são predisposições para os transtornos 

alimentares.  

É preciso que o Educador Físico esteja sempre atualizado sobre esses 

transtornos, a fim de poder indentificar e ajudar as pessoas que estiverem com algum 
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sintoma ou que já estiverem doentes, já que esse profissional na maioria das vezes é 

quem vai estar com uma relação mais proxíma desses indivíduos.  

 Dessa forma, percebemos que os estudos sobre transtornos alimentares em 

homens, especialmente a Anorexia e Bulimia, ainda são excassos, mas a doença existe e 

não pode ser mascarada. Assim, concluimos que é preciso ter estudos mais 

aprofundados sobre o tema, para ajudar as pessoas a terem uma maior aceitação da 

patologia e das formas de tratamento mais eficazes, para que esses distúrbios fiquem 

totalmente curados em quem está acometido. 
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