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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar a imagem corporal (preocupação, insatisfação e 
distorção) e a presença de comportamentos de risco para transtornos alimentares em 
indivíduos autodesignados transexuais na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil. Cada participante preencheu um questionário contendo questões abertas e 
fechadas acerca da situação socioeconômica, demográfica, de saúde e de estilo de 
vida. Posteriormente, foram aplicados o Eating Attitudes Test (EAT-26), Questionário 
do Complexo de Adônis (QCA), a Escala de Figura de Silhuetas (EFS) e o Body Shape 
Questionaire (BSQ) e coletou-se medidas antropométricas seguindo o protocolo do 
Ministério da Saúde. A maioria dos participantes demonstrou preocupação com a 
imagem corporal (80%) e apresentou algum tipo de distorção da imagem corporal 
(91%), com insatisfação com a imagem corporal (81,9%) e desejo de ter um corpo 
menor que o atual (77,8%). O risco para transtornos alimentares esteve presente em 
27,3% dos transexuais. A elevada proporção de participantes com problemas com a 
imagem corporal e comportamentos de risco para transtornos alimentares reforçam a 
necessidade de buscar estratégias para melhorar a qualidade de vida e os cuidados 
de saúde dessa população específica. Este é um grupo que requer grande atenção, 
uma vez que ainda existem poucas evidências sobre como abordar essa população 
na prática clínica. 
 
Palavras-chave: Imagem corporal; Transtornos alimentares; Disforia de gênero; 
Transgênero. 
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     ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate issues related to body image (concern, 
dissatisfaction, distortion) and risk behavior for eating disorders  in individuals self-
designated transsexual in the city of Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Each 
participant filled out a questionnaire containing open and closed questions about the 
socioeconomic, demographic, health and lifestyle. Anthropometric measurements 
were also collected following the protocol of the Ministry of Health. Then, the Eating 
Attitudes Test (EAT-26), Adonis Complex Questionnaire (QCA), the Figure of 
Silhouettes Scale (EFS) and the Body Shape Questionaire (BSQ) were applied. The 
results revealed that most of the participants demonstrated concern with body image 
(80%) and presented some kind of body image distortion (91%), dissatisfaction with 
their body image (81,9%) and desire to have a smaller body than the current one 
(77,8%). The risk for eating disorders was present in 27,3% of transsexuals. The high 
proportion of participants with body image problems and risk behaviors for eating 
disorders reinforces the need to seek strategies to improve the quality of life and health 
care of this specific population. This group requires special attention, once there is still 
little evidence on how to approach this population in clinical practice. 
 
Keywords Body image; eating disorders; gender dysphoria; transgender. 
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IMAGEM CORPORAL E COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNOS 

ALIMENTARES EM TRANSEXUAIS: UM ESTUDO PILOTO 

 
 

RESUMO      

O objetivo desse estudo foi avaliar a imagem corporal (preocupação, insatisfação e distorção) 
e a presença de comportamentos de risco para transtornos alimentares em indivíduos 
autodesignados transexuais na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Cada 
participante preencheu um questionário contendo questões abertas e fechadas acerca da 
situação socioeconômica, demográfica, de saúde e de estilo de vida. Posteriormente, foram 
aplicados o Eating Attitudes Test (EAT-26), Questionário do Complexo de Adônis (QCA), a 
Escala de Figura de Silhuetas (EFS) e o Body Shape Questionaire (BSQ) e coletou-se 
medidas antropométricas seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. A maioria dos 
participantes demonstrou preocupação com a imagem corporal (80%) e apresentou algum 
tipo de distorção da imagem corporal (91%), com insatisfação com a imagem corporal (81,9%) 
e desejo de ter um corpo menor que o atual (77,8%). O risco para transtornos alimentares 
esteve presente em 27,3% dos transexuais. A elevada proporção de participantes com 
problemas com a imagem corporal e comportamentos de risco para transtornos alimentares 
reforçam a necessidade de buscar estratégias para melhorar a qualidade de vida e os 
cuidados de saúde dessa população específica. Este é um grupo que requer grande atenção, 
uma vez que ainda existem poucas evidências sobre como abordar essa população na prática 
clínica. 
 
Palavras-chave: Imagem corporal; Transtornos alimentares; Disforia de gênero; 
Transgênero. 
 

 

BODY IMAGE AND RISK BEHAVIORS FOR EATING DISORDERS IN 

TRANSEXUALS: A PILOT STUDY     

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate issues related to body image (concern, dissatisfaction, 
distortion) and risk behavior for eating disorders  in individuals self-designated transsexual in 
the city of Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Each participant filled out a questionnaire 
containing open and closed questions about the socioeconomic, demographic, health and 
lifestyle. Anthropometric measurements were also collected following the protocol of the 
Ministry of Health. Then, the Eating Attitudes Test (EAT-26), Adonis Complex Questionnaire 
(QCA), the Figure of Silhouettes Scale (EFS) and the Body Shape Questionaire (BSQ) were 
applied. The results revealed that most of the participants demonstrated concern with body 
image (80%) and presented some kind of body image distortion (91%), dissatisfaction with 
their body image (81,9%) and desire to have a smaller body than the current one (77,8%). The 
risk for eating disorders was present in 27,3% of transsexuals. The high proportion of 
participants with body image problems and risk behaviors for eating disorders reinforces the 
need to seek strategies to improve the quality of life and health care of this specific population. 
This group requires special attention, once there is still little evidence on how to approach this 
population in clinical practice. 
 
Keywords: Body image; eating disorders; gender dysphoria; transgender. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A imagem corporal (IC) pode ser definida como o tipo de análise cognitiva ou afetiva 

que um indivíduo tem sobre seu corpo ou aparência, com julgamento positivo ou negativo de 

si1.  A distorção na IC pode favorecer o desenvolvimento de Transtornos Alimentares (TA)2,3, 

como a anorexia nervosa e bulimia nervosa. Os TA são um conjunto de sintomas, físicos e 

psicológicos em que o padrão e o comportamento alimentar do indivíduo se tornam alterados, 

com desequilíbrio da ingesta alimentar, associado à incapacidade de reconhecimento 

adequado e realista da forma corporal, a comportamentos obsessivos-compulsivos com peso 

e corpo e à resistência para com o controle de impulsos2,4. 

Os TA têm origem multifatorial, englobando aspectos biológicos, socioculturais e 

mentais5. Além da distorção na IC, outros fatores podem desencadear os TA, tais como: 

insatisfação com a imagem corporal, excesso de peso, experiências alimentares 

inadequadas, aspectos culturais familiares, supervalorização do peso e práticas inadequadas 

de controle de peso2,3,6,7.  

Além disso, ser do sexo feminino e ser estudante universitário da área de saúde, como 

Psicologia, Educação Física e Nutrição também apresenta associação com TA8-10. Na 

população geral, a prevalência de anorexia nervosa e bulimia nervosa são de 0,3% e 1% em 

meninas adolescentes e mulheres jovens11.   

Um outro subgrupo populacional que pode estar mais sujeito aos TA são as pessoas 

transexuais, definidas como aquelas que não se identificam com seus genitais biológicos e 

suas atribuições socioculturais impostas ao sexo de nascimento12. A IC, associada às 

dificuldades sociais que esse grupo enfrenta, pode levá-los aos TA13. Por vezes, a insatisfação 

com a IC, a angústia ou repulsa pelo corpo inadequado acaba sendo tão impactante que pode 

acarretar em automutilações ou uso inadequado de hormônios sem supervisão médica14. 

A relação entre identidade de gênero, insatisfação corporal, orientação sexual e 

comportamento alimentar já foi apontada15, tendo sido sugerido que o transtorno de identidade 

de gênero pode ser um fator de risco para desenvolver TA, possivelmente devido a problemas 

como afastamento do corpo, gênero biológico e papel social esperado16. Existe ainda a 

hipótese da restrição alimentar em mulheres trans como forma de lutar pela magreza, a fim 

de suprimir características de seu sexo de nascimento17. Além disso, mulheres trans podem 

internalizar a mensagem retratada pela mídia ocidental de que a magreza é bela18 e a 

assimilação desta mensagem é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de uma 

alimentação desordenada19. 

Embora estudos relacionando TA, IC em transexuais sejam escassos, existem 

evidências de que há um baixo índice de satisfação corporal20. Nesse sentido, conhecer a 
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magnitude da insatisfação com a IC e comportamentos de risco para TA é fundamental, já 

que TA na juventude mostraram ser altamente associados ao desenvolvimento futuro de 

condições psiquiátricas graves, como transtornos de ansiedade, depressão, uso de drogas e 

comportamentos de automutilação no jovem adulto21. Além disso, considerando o amplo 

espectro de doenças psicológicas, os TAs têm a maior taxa de mortalidade, o que faz da 

doença uma ameaça considerável à saúde pública22.  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar questões relacionadas à imagem 

corporal e o comportamento de risco para transtornos alimentares em indivíduos transexuais.  

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Desenho e população de estudo 

Trata-se do estudo piloto de uma pesquisa epidemiológica de caráter observacional, 

seccional e individualizado, que teve pessoas transexuais como unidades de observação e 

análise.  

A amostra foi não probabilística, e os participantes foram selecionados por 

conveniência, considerando-se que não se conhece o real tamanho dessa população nos 

estados e municípios brasileiros. 

O convite para participação foi realizado por meio de cartazes divulgados em 

instituições de ensino superior, serviços de saúde e academias da cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte. Também ocorreu divulgação em redes sociais e intermediação de 

participantes do estudo junto a seus conhecidos por meio de contato telefônico, por correio 

eletrônico ou por rede social. 

2.2 Critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão 

Foram considerados elegíveis todos os indivíduos autodesignados transexuais (de 

homem para mulher – HpM ou de mulher para homem MpH) ou travestis de todas as faixas 

etárias que pudessem se deslocar aos locais de coleta de dados do estudo na cidade de 

Natal/RN.  

Foram incluídos no estudo aqueles elegíveis que aceitaram participar do estudo e 

deram anuência para a participação: os maiores de 18 anos, mediante Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; os menores de idade, mediante Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo responsável 

legal. 
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Foram considerados como critérios para exclusão do estudo a presença de condições 

que resultassem em alterações bioquímicas e/ou de composição corporal (ex. gestação, 

lactação, insuficiência hepática, hipotireoidismo não controlado, síndrome de Cushing, 

sorologia positiva para HIV, insuficiência renal e/ou síndrome nefrótica, e neoplasias 

clinicamente não controladas), deficiências ou condições que inviabilizassem a coleta de 

dados (ex. uso de marca-passo, uso de próteses metálicas no corpo), procedimentos 

cirúrgicos recentes, internação hospitalar ou doença infectocontagiosa durante a coleta de 

dados. Tais aspectos foram investigados por meio de questionário aplicado a todos os 

participantes. 

2.3 Coleta de dados 

O estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 

coleta de dados nos laboratórios dos departamentos de Nutrição, de Educação Física, e de 

Análises Clínicas e Toxicológicas). Inicialmente, cada participante preencheu um questionário 

contendo questões abertas e fechadas acerca da situação socioeconômica, demográfica, de 

saúde e de estilo de vida, modificações sociais e corporais, e realização de terapias 

relacionadas à identidade de gênero. Coletou-se também medidas antropométricas (peso e 

estatura) seguindo o protocolo do Ministério da Saúde23. 

Foram investigados também aspectos relacionados ao comportamento alimentar, bem 

como comportamentos de risco para transtornos alimentares por meio de questionários 

validados. O Eating Attitudes Test (EAT-26) é utilizado para o rastreamento de indivíduos 

suscetíveis ao desenvolvimento de anorexia nervosa ou bulimia nervosa, e indica a presença 

de padrões alimentares anormais24, na versão em português traduzida e adaptada25. O 

questionário é dividido em três sub escalas referentes à: 1) dieta, 2) bulimia e preocupação 

com o alimento e 3) controle oral.   

Para avaliar o grau de preocupação com a Imagem Corporal (IC), foi aplicado o 

Questionário do Complexo de Adônis (QCA)26,27 com o objetivo de identificar sinais e sintomas 

relacionados à vigorexia e determinar quais indivíduos apresentam dismorfia muscular e em 

qual nível de vigorexia se encontram.  

Em continuidade, para avaliar a imagem corporal, foi utilizada a Escala de Figura de 

Silhuetas (EFS) criada e validada para brasileiros28 e considerada fidedigna e válida para a 

aplicação clínica e epidemiológica28,29. Foram apresentadas 30 figuras a todos os 

participantes (15 referentes ao sexo feminino e 15 referentes ao sexo masculino), e foi 

solicitado que apontassem qual daquelas imagens refletia seu corpo de antes de se 

reconhecer como transexual ou travesti, qual se assemelhava ao seu corpo atual do momento 

da entrevista, e qual representava o corpo que gostaria de ter. 
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Definiu-se como presença de distorção da IC quando o valor do IMC medido pela 

antropometria (IMC-A) não foi compatível com o IMC correspondente à figura da EFS (IMC-

F), isto é, quando esteve fora da faixa de intervalo do IMC da figura apontada como similar ao 

seu corpo atual28. Foi calculada a diferença entre o corpo atual percebido e o corpo atual 

medido (Distorção = IMC-E – IMC-A), sendo os valores positivos indicativos de 

superestimativa, e valores negativos de subestimativa. 

Definiu-se como insatisfação corporal quando a figura da EFS indicada para 

representar o corpo desejado diferia daquela apontada como semelhante ao corpo atual do 

momento da entrevista. Foi calculada a diferença entre o IMC da figura do corpo desejado 

(IMC-D) e da figura do corpo atual (Insatisfação = IMC-D – IMC-F), sendo os valores positivos 

referentes ao desejo de ganhar peso e os negativos ao desejo de perder peso. Valores iguais 

a zero foram indicativos de satisfação corporal. 

 Para avaliar o grau de insatisfação com a imagem corporal, o Body Shape 

Questionaire (BSQ) foi aplicado em sua versão em português30, instrumento criado e validado 

em 198731. 

O questionário foi autopreenchido pelo participante após ser instruído pelo 

pesquisador, que esteve sempre próximo para tirar dúvidas ao longo do preenchimento. Caso 

o participante não soubesse ou tivesse dificuldade de ler, o questionário foi respondido por 

meio de entrevista conduzida pelo pesquisador. 

2.4 Aspectos éticos 

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN (CEP-HUOL), de acordo com a Resolução 

466/2012 do CNS/MS, e foi iniciado somente após sua aprovação (CAAE 

17269119.3.0000.5292, parecer 3.483.146). 

2.5 Tratamento de dados 

As análises estatísticas foram realizadas pelo software STATA versão 16.0 (StataCorp 

LP, College Station, Estados Unidos). Foram apresentadas as frequências absolutas e 

relativas para as variáveis categóricas, as médias e desvio padrão para as variáveis 

contínuas, e os intervalos de confiança de 95% (IC95%) das estimativas, admitindo-se 

diferença estatística significativa quando não se sobrepunham. 
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3 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo piloto 11 indivíduos, que em sua maioria tinham transição de 

MpH, eram cor branca, classificavam-se como adultos jovens. Todos os participantes tinham 

ensino superior completo ou ainda em curso. O IMC médio foi de 23,2 ± 5,2 kg/m², e apenas 

36,4% apresentou eutrofia (tabela 1). A maioria dos participantes (81,8%, 5 MpH, 4 HpM) 

realizavam hormonioterapia, e os demais nunca haviam realizado terapia hormonal. 

 

Tabela 1. Características demográficas e do estado nutricional de transexuais. (n=11). Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil - 2019.  

Variáveis Medidas IC 95% 

Gênero – n (%)   
   Transfeminino (HpM) 4 (36,4) 12,4-69,7 
   Transmasculino (MpH) 7 (63,6) 30,2-87,6 
Cor/raça – n (%)   
   Branca 6 (54,6) 23,7-82,2 
   Não-branca 5 (46,4) 17,8-76,3 
Idade em anos – média (DP) 24,4 (4,2) 21,6-27,2 
Índice de Massa Corporal em 
kg/m2 – média (DP) 

23,2 (5,2) 19,7-26,7 

Estado nutricional – n (%)   
   Baixo peso 2(18,2) 3,7-55,9 
   Eutrofia 4 (36,4) 12,3-69,8 
   Excesso de peso 5 (45,4) 17,8-76,3 

 

 

 Quase todos os participantes (91%) apresentaram algum tipo de distorção da imagem 

corporal, com proporção semelhante de subestimativa e superestimativa do tamanho corporal.  

A maioria também estava insatisfeita com a imagem corporal (81,9%) e deseja ter um corpo 

menor (77,8%) (tabela 2). 

Elevada proporção de participantes relatou grau moderado de insatisfação (40,0%) e 

de preocupação com a imagem corporal (80%). O risco para transtornos alimentares esteve 

presente em 27,3% dos transexuais avaliados (tabela 2).  
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Tabela 2. Imagem corporal e comportamentos de risco para transtornos alimentares de 

transexuais. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil - 2019 

VARIÁVEIS N % IC 95% 

Distorção da imagem corporala  11   
   Ausente 1 9,1 1,0-50,9 
   Presente 10 90,9 49,1-99,0 
Tipo de distorção de imagem corporala  10   
   Superestimativa 5  50,0 19,3-80,7 
   Subestimativa 5  50,0 19,3-80,7 
Insatisfação com a imagem corporala  11   
   Ausente 2 18,2 3,7-55,9 
   Presente 9 81,9 44,1-96,3 
Tipo de insatisfação com a imagem corporala 9   
   Desejo de corpo menor 7  77,8 35,5-95,7 
   Desejo de corpo maior 2  22,2 4,3-64,5 
Grau de insatisfação com a imagem corporalb* 10   
   Ausente a leve 4 40,0 13,4-74,2 
   Moderado 4 40,0 13,4-74,2 
   Grave 2 20,0 4,0-59,9 
Grau de preocupação com a imagem corporalc* 10   
   Ausente a Leve 2 20,0 4,0-59,9 
   Moderado 8 80,0 40,1-96,0 
   Grave 0 0,0 - 
Risco para transtornos alimentaresd  11   
   Ausente 8 72,7 37,1-92,3 
   Presente 3 27,3 7,7-62,9 
aEstimativa pela Escala de Silhuetas; bEstimativa pelo Body 
Shape Questionare,  
cEstimativa pelo Questionário do Complexo de Adônis, 
dEstimativa pelo Eating Attitudes Test-26;  
*Perda de um participante para essa variável devido à não 
resposta do questionário. 

   

      

 

4 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo observou elevada proporção de insatisfação da IC em indivíduos 

transexuais. Em consonância com esse achado, um estudo com 90 transgêneros jovens, 

obteve resultado de 70% dessa amostra com os participantes descrevendo pelo menos algum 

sentimento de insatisfação com seus corpos. Os resultados revelados incluíam três contextos 

que moldaram essa IC: dissociação de gênero, insatisfação com o tamanho do corpo, e a 

intersecção da dissociação de gênero e insatisfação com o corpo. Os participantes se sentiam 

desconectados de seus atributos físicos, especificamente em relação às características de 

gênero, como, por exemplo, o desagrado com as curvas/não curvas relacionadas ao gênero 

atribuído32. 
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Estudos anteriores constataram que o tratamento hormonal é capaz de aliviar algum 

tipo de insatisfação da IC33. Outros resultados também revelam que 64% dos participantes 

expressaram alguma sensação de contentamento corporal e aparência, após essa terapia 

hormonal, especialmente porque experimentaram mudanças relacionadas ao gênero de 

transição, como aumento da musculatura ou curvatura. Além disso, muitos expressaram 

satisfação quando desconhecidos começaram a avaliá-los e tratá-los como seu gênero ao 

qual se identificam32. É importante mencionar que hábitos alimentares e o tratamento 

hormonal cruzado, implicam em uma alteração no estado nutricional. A literatura mostra que 

a terapia com estrogênio, utilizada comumente no indivíduo HpM, altera a composição 

corporal, com perda de tecido muscular e ganho de massa gorda. Já a testosterona e a 

diidrotestosterona, que são andrógenos geralmente utilizadas nos indivíduos MpH, tem papel 

controverso na redistribuição de gordura corporal, não podendo se afirmar efeitos com 

clareza34. Por isso, ressalta-se a importância do cuidado e acompanhamento nutricional 

desses pacientes. 

O desejo de ter um corpo menor esteve presente na maioria dos entrevistados no 

presente estudo. Esse fato é de extrema preocupação, já que essa percepção pode repercutir 

em práticas dietéticas não apropriadas para o emagrecimento, com uso indiscriminado de 

medicamentos e até cirurgias35. Por isso, o conhecimento a fundo da fonte da insatisfação 

corporal é fundamental para que se possa predizer se esta pode acarretar em 

comportamentos desordenados na alimentação ou não. Por exemplo, é improvável que uma 

insatisfação com o cabelo seja um fator de risco para restrição dietética, à medida que uma 

insatisfação com as coxas pode ser18. É importante destacar também que grande parte das 

pesquisas contemplando disforia de gênero e IC já existentes, concentraram-se em partes do 

corpo específicas do sexo, que podem ser transformadas por tratamento hormonal e 

cirúrgico36. 

Quando se analisa os riscos para TA, um estudo envolvendo 2.483 estudantes 

universitárias brasileiras avaliou o risco para TA pelo EAT-26 e concluiu que este esteve 

presente em 26,1% da amostra2. Outra descoberta na literatura, com estudantes homens e 

mulheres americanos, encontrou presença de risco para TA em 4,0% e 10,9%, 

respectivamente37. Um outro estudo com 479 indivíduos transexuais, demonstrou que mais 

de 15% dos participantes tiveram diagnóstico de TA38. Estes achados corroboram com os 

resultados do presente estudo.  

 A insatisfação com o corpo, vinculada aos problemas sociais de aceitação da pessoa 

transexual, pode acarretar em intenso sofrimento psíquico, sucedendo em tentativas de 

suicídio, depressão e transtornos alimentares, como observado em transexuais que buscaram 
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atendimento em hospital para realização de cirurgia de transgenitalização13. Um estudo 

anterior envolvendo jovens adultos da população geral mostrou que nos participantes que 

apresentavam insatisfação com a IC, o comportamento de risco para TA também estava 

presente na grande maioria35. A insatisfação com a IC unida à pressão da sociedade que o 

ser humano enfrenta com a aparência, contribuem para o desenvolvimento de episódios de 

preocupação excessiva com o corpo e comportamentos de risco que geram TA. Esse fato 

está presente tanto na população geral39, como também em indivíduos transexuais, como 

demonstrado nesse estudo.  

Em termos de serviços de atenção à saúde da pessoa transexual, no Brasil está 

vigente a Política Nacional de Atenção Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais no SUS, que tem como fundamento a promoção à saúde integral dessa 

população, extinguindo qualquer tipo de discriminação e preconceito institucional, além de 

contribuir para a redução das desigualdades e a consolidação desse sistema como universal, 

integral e equitativo40. É fundamental considerar a criação de meios para melhorar a qualidade 

de vida, melhorar a assistência a pessoas transexuais41, bem como encorajar a autoestima e 

a satisfação com a IC42. A avaliação positiva do corpo, no contexto social de homens trans, 

foi associada com aumento da qualidade de vida e autoestima43.    

É válido destacar que este estudo apresentou limitações, tais como um número 

limitado de participantes, a utilização de instrumentos não validados para a população 

transexual. O uso de múltiplos questionários com um grande número de questões também 

pode ter resultado em cansaço pelo participante e interferir nas respostas. Mas ainda assim 

foi capaz de mostrar que a população transexual merece maior atenção, uma vez que se 

observou resultados expressivos no que diz respeito à distorção da IC, insatisfação com o 

corpo e comportamentos de riscos para TA.   

O acesso aos cuidados de saúde da população transexual é muitas vezes infrequente 

e problemático. Muitos já sofreram preconceitos e discriminação nos próprios ambientes 

clínicos e hospitalares, o que dificulta ainda mais o retorno e autocuidado com a saúde desse 

indivíduo44. Para aprimorar a compreensão da IC e o risco de TA em pessoas transexuais, é 

importante que haja mais pesquisas com essa temática para que o profissional seja capaz de 

identificar precocemente algum comportamento de risco e dessa forma saber intervir de 

maneira coerente, consciente e com maior especificidade, a fim de evitar prejuízos à saúde 

dessa população. Torna-se necessário, também, envolver a sociedade por completo neste 

debate, com intuito de que a transfobia e seus prejuízos sejam cessados, além de contar com 

a colaboração de pessoas transexuais na elaboração das pesquisas. 



17 
 

Espera-se com esse estudo que uma base de conhecimento seja consolidada ao leitor, 

fornecendo elementos sugestivos para o profissional nutricionista perceber precocemente a 

presença de algum transtorno, e agir em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Essa 

atenção e conhecimento específico à essa população, tornarão o atendimento mais empático, 

acolhedor, humanizado e eficaz, promovendo melhor prognóstico e qualidade de vida aos 

indivíduos transexuais.  

5 CONCLUSÃO 

 

 Pessoas transexuais apresentaram elevada proporção de distorção e insatisfação 

com a IC associado à presença de comportamentos de risco para TA, revelando que 

transexuais fazem parte de um grupo que requer grande atenção, uma vez que ainda há 

poucas evidências sobre como abordar essa população na prática clínica.  
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