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Conferência “Jovens no mundo globalizado: Que riscos?” 

Funchal, 17 de março de 2012 

 

Tema: Comportamentos Saudáveis Vs Comportamentos Dependentes  – Consumo 

de estupefacientes Vs Obesidade, Anorexia, Bulimia 

 

Breve Nota 

 

Distúrbios alimentares 

 

As perturbações alimentares reflectem-se habitualmente num consumo inadequado de alimentos, que vai 

repercutir-se inevitavelmente na saúde física, contudo há que salientar a sua vertente psicológica. À 

primeira observação não existem grandes perturbações de pensamento, “apenas” uma fixação e obsessão 

no objectivo de emagrecer. Porém, é esta interpretação minimalista que pode levar a que sejam 

consideradas com complacência, subestimando a sua gravidade.  

Estas doenças do comportamento alimentar como a anorexia, a bulimia e a obesidade são, nos dias de hoje, 

cada vez mais abordadas e explicadas, contudo continuam a surgir frequentemente extremos na forma 

como são encaradas, ora situações negligenciadas, sem a noção do seu grave impacto na saúde individual e 

da população, ora situações de preocupação extrema por parte de familiares/amigos, que por vezes 

prejudica o tratamento. 

Enfim, devido à realidade actual, com uma grande valorização da imagem corporal e com as grandes 

alterações nos hábitos de vida, inclusive em termos alimentares, estas doenças são situações que ocorrem 

com frequência e que por isso, devemos estar atentos para alguns sinais que, por vezes, já indiciam alguma 

gravidade. É verdade também, que apesar de estarmos despertos e atentos, existem muitas situações que 

não são detectadas, dadas as estratégias que são habilmente utilizadas pelos doentes. 

É muito importante a identificação e o diagnóstico destas perturbações alimentares, e o mais precocemente 

possível, uma vez que acarretam consequências graves com complicações cardiovasculares, 

gastrointestinais, renais, neurológicas, ósseas e atraso de crescimento.  

Assim, é fundamental estarmos todos despertos para a importância que a alimentação tem na nossa saúde e 

a necessidade de adoptar estilos de vida considerados saudáveis e assim evitar complicações de saúde. 
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