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Introdução: O Transtorno alimentar restritivo/ evitativo (TARE) é um importante 
diagnóstico diferencial dos transtornos alimentares. Sua principal característica 
é a evitação da ingesta alimentar. Está geralmente associado a experiência 
traumática na alimentação e pode ser comórbido a transtornos de humor. 
Objetivo: enfatizar a importância da suspeição diagnóstica e estratégia 
terapêutica do TARE. Relato de Caso: BPS, 15 anos, admitida em enfermaria 
psiquiátrica de hospital geral após quadro de pneumonia broncoaspirativa e 
tentativa suicida por ingestão de psicotrópicos. Na admissão preenchia critérios 
para um Transtorno Depressivo Maior, além de IMC de 14,9kg/m² acompanhado 
de comportamento de evitação alimentar. Na infância, durante a fase de 
introdução alimentar, tinha muita dificuldade para comer, sendo necessário a 
suplementação nutricional. Relatava que quando se alimentava sentia 
epigastralgia, náuseas, taquicardia e tonturas. Queixava ainda que determinadas 
texturas e formas de preparo do alimento desencadeavam esses sintomas, por 
isso restringia o cardápio e se esquivava das refeições à mesa. Antecedente de 
bullying por biotipo magro e longilíneo, o que a motivava desejo de ganhar peso. 
Na internação foi iniciada Paroxetina até a dose de 20mg e Olanzapina 5mg. 
Descartada hipoteses diagnóticas de doenças gastricas e anorexia. Foi 
submetida à psicoterapia de abordagem comportamental e a dieta foi 
adaptada  para texturas mais atrativas. Foi introduzido Clonazepam 2,5mg/ml 5 
gotas antes das refeições para alívio dos sintomas, o que permitiu recuperação 
nutricional .Discussão: o TARE é um diagnóstico diferencial da magreza 
patológica, pois pode evoluir com IMC extremamente baixo e repercussões 
nutricionais como anemia e distúrbios hidroeletrolíticos. A condução do quadro 
com uso de benzodiazepínicos e psicoterapia direcionado para a minimização 
de sintomas e do comportamento evitativo é fator de grande importância para a 
recuperação dos pacientes. 
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