
 
 
PREDISPOSIÇÃO A BULIMIA NERVOSA EM UNIVERSITÁRIOS 
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Introdução: Na contemporaneidade, a busca incessante pelo corpo perfeito, 
idealizado como magro, belo e composto por baixos índices de gordura corporal, 
culminam para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Esses são 
configurados como quadros psicopatológicos que envolvem diversos fatores, tais 
como biológicos, psicológicos, socioculturais e familiares. A Bulimia Nervosa e 
Anorexia Nervosa são comportamentos alimentares femininos, com indivíduos 
ingerindo dietas restritivas, com o objetivo de manter o peso corporal.  Nesse 
contexto, o público juvenil apresenta grande predisposição para desenvolver Bulimia 
Nervosa, caracterizada por episódios de compulsão alimentar, principalmente os 
universitários, considerando o fato de que os mesmos passam por mudanças em 
seus hábitos de vida ao ingressar no ensino superior, como pressões psicológicas e 
redução de tempo para alimentação, optando por alimentos industrializados e fast 
foods. Objetivo: Avaliar a predisposição a bulimia nervosa em estudantes de 
graduação de Instituição de Ensino Superior do sudoeste da Bahia. Método: O 
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética com parecer consubstanciado nº 
2.418.834/2017. Este classifica-se como pesquisa de campo, com caráter descritivo 
e de natureza quantitativa, realizado através da antropometria para cálculo e 
diagnóstico nutricional por meio do Índice de Massa Corporal de acordo com o 
preconizado para adolescentes e adultos pelo Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, Ministério da Saúde em publicação em 2011, e da aplicação de 
questionário autopreenchimento Teste de Atitudes Alimentares (considerando 
classificação de risco quando o somatório das respostas apresentasse soma igual 
ou superior a 21 pontos), para avaliar o risco de desenvolvimento de Bulimia 
Nervosa e Anorexia Nervosa e o Teste de Avaliação Bulímica de Edimburgo 
(rastreamento observado por meio do somatório de pontos > 10 pontos: sem 
sintomas de BN; de 10 a 19: comportamento alimentar não usual; e > 20 pontos: 
com sintomas de BN e grande possibilidade de preencher os critérios para o 
diagnóstico), para identificar indivíduos que apresentam compulsão alimentar e que 
tenham sintomatologias bulímicas. O público investigado foram estudantes 
universitárias do gênero feminino. Resultados: 308 universitárias, que apresentaram 

médias de idade 21,50 (DP +4,9) anos, peso 59,9 (DP+10,4) Kg, Índice de Massa 
Corporal 22,36 (DP+3,5) Kg/m2, prevalecendo a eutrofia e no Teste de Atitudes 
Alimentares 18,11 (DP+8,0) pontos, apresentando maior representatividade de sem 
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risco para o desenvolvimento de anorexia nervosa e bulimia nervosa.   Do total, 
74,0% encontrava-se em eutrofia, 42,3% apresentaram comportamento de risco 
para o desenvolvimento de anorexia nervosa e bulimia nervosa e 21,1% o 
comportamento alimentar era compulsivo e com grande possibilidade de apresentar 
bulimia nervosa. Conclusão: Embora os instrumentos usados tenham valor como 

rastreamento para o comportamento alimentar de risco para Anorexia e Bulimia 
Nervosa, estes indicaram risco para o desenvolvimento de casos de comportamento 
alimentar inadequado, podendo assim ocorrer a evolução para o agravamento dos 
mesmos, que poderão afetar sua saúde e vida profissional futuramente. Deste 
modo, é de extrema relevância que sejam planejadas e implementadas estratégias 
de cunho educativo e motivacional para a prevenção dos transtornos alimentares e 
também mudança de comportamento inadequados predisponentes dos mesmos.  
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