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INTRODUÇÃO:
A anorexia nervosa (AN) é um transtorno psiquiátrico com alta taxa de
mortalidade em pacientes com indicação de internação. Há necessidade de
acompanhamento multidisciplinar e as terapias com trabalho familiar e
terapia cognitiva comportamental são as indicadas.
OBJETIVO:
Descrever a experiência de constituir uma equipe transdisciplinar para
suprir a necessidade de atendimento de paciente com transtorno alimentar
em hospital geral pediátrico.
DESCRIÇÃO DO CASO:
Trata-se da experiência desenvolvida em hospital geral infantil no estado
de Santa Catarina em paciente com diagnóstico de anorexia nervosa.
N.O.N., de 14 anos, procura espontaneamente a emergência com sintomas
de perda de peso, dificuldade para alimentar-se, dieta restritiva, ansiedade,
sintomas fóbicos antes das refeições, sentimentos de culpa após as
refeições por medo de engordar. Na admissão: peso de 39kg, altura de
1,57m e IMC de 15,82kg/m2. Aos 9 dias de internação foi prescrito dieta
enteral porque se mantinha em perda de peso. Permaneceu com a SNE
durante 13 dias e com intensas crises de ansiedade. Foi solicitado
reintervenção do serviço de psicologia e nutrição. A paciente apresentou
evolução nos índices de peso e IMC (17,32 Kg/m2) e mantinha
instabilidade dos sintomas psicoemocionais e comportamentais. Foi
solicitado a reintervenção hebiátrica para organizar uma equipe
multiprofissional. Foi orientado a suspensão da SNE, início da dieta via
oral e todas as alimentações supervisionadas. Com essa evolução
estagnada, os profissionais da escola foram convidados a participar do
grupo. Compartilhado informações e decisões diárias sobre o quadro
clínico utilizando de redes sociais. O serviço de psicologia da escola
assumiu a terapia na instituição. A paciente apresentava boa evolução
psicoemocional com as sessões de terapia e os cuidados ostensivos da
equipe.
CONCLUSÃO:
Com essa experiência em um hospital geral pediátrico, com carência de
serviços especializados em tratamento de transtornos alimentares, observase que foi imprescindível para a melhora clínica a abordagem terapêutica
com a equipe transdisciplinar.
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