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A adolescência é a fase de maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de 
transtornos alimentares devido à preocupação excessiva com a aparência 
física e suscetibilidade às influências ambientais e informações sobre corpo, 
saúde e alimentação. Comportamentos de risco para o desenvolvimento de 
transtornos alimentares são expressos por preocupação excessiva com 
alimentos, podendo resultar em restrição alimentar, episódios de compulsão, 
atitudes purgativas, insatisfação corporal e comportamento rígido relacionado à 
alimentação. Informações imprecisas e distorcidas na mídia reforçam ideais de 
beleza, propagam dietas da moda e geram insegurança, contribuindo para a 
propagação de comportamentos alimentares de risco, que atingem cerca de 
25% dos jovens no mundo. Identificar a ocorrência de comportamento de risco 
para o desenvolvimento de transtorno alimentar e a sua associação com sexo, 
estado nutricional e fontes de informação em alimentação e nutrição, em 
adolescentes. Foram entrevistados 191 adolescentes, de ambos os sexos, com 
idade entre 15 e 19 anos, matriculados no ensino médio de uma escola pública. 
Foram incluídos na pesquisa apenas aqueles que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, número 
2.162.785). Para identificar comportamentos de risco para transtorno alimentar 
utilizou-se o Teste de Atitudes Alimentares – EAT 26 (pontuação igual ou maior 
a 21 indica comportamento de risco para transtorno alimentar). Avaliou-se o 
estado nutricional pelo Índice de Massa Corporal. Foi aplicado um Questionário 
de Fontes de Informação em Nutrição. Para associação entre o EAT-26 e 
Índice de Massa Corporal foi utilizado o teste de correlação de Pearson (nível 
de significância de 5%). Para testar a ocorrência de comportamento de risco 
para transtornos alimentares entre os sexos foi utilizado o teste qui-quadrado 
(nível de significância de 5%). Comportamento de risco para transtorno 
alimentar esteve presente em 28% dos entrevistados, com prevalência de 37% 
entre o sexo feminino e 13% entre o sexo masculino. Percentuais superiores a 
20% indicam necessidade de intervenção. Estudos apontam que adolescentes 
mulheres atribuem maior valor à aparência física, levando à insatisfação 
corporal e aumentando a propensão para distúrbios de imagem. Entre os 
avaliados, 25.7% afirmaram que passam muito tempo pensando em comer, 
20% ficam apavorados com a ideia de engordar e 17,8% se preocupam o 
tempo todo com o desejo de ser mais magro. A maioria (75%) apresentou 
eutrofia de acordo com o Índice de Massa Corporal. As fontes de informação 
mais utilizadas foram internet (87%) e televisão (57%). Houve diferença na 
proporção entre homens e mulheres com pontuação superior a 21 pelo EAT-26 
(12% dos homens e 37% das mulheres, p>0,05), indicando que mulheres são 
mais propensas aos comportamentos alimentares de risco.  

 
Os resultados encontrados apontam maior vulnerabilidade e risco para 
comportamentos alimentares disfuncionais entre adolescentes do sexo 



feminino. Não houve associação entre resultado do EAT-26, estado nutricional 
e fontes de informação. No entanto, o uso da internet como fonte primária de 
informação levanta a necessidade de discutir sobre credibilidade e 
confiabilidade do conteúdo em saúde veiculado pelas mídias digitais.  
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