
RESUMO EXPANDIDO 

 

Título: AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES 
ENTRE ESTUDANTES DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO. 

 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo avaliar comportamentos de risco para transtornos 
alimentares em estudantes do curso de Nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo, na cidade 
de Alegre-ES. Foi utilizado como instrumento o questionário Eating Attitudes Test (EAT-26), além do 
Índice de Massa Corporal (IMC) proveniente de peso e altura auto relatados pelos estudantes. Foram 
avaliados 88 estudantes do 1° ao 9° período do curso de Nutrição da Universidade Federal do Espírito 
Santo, na cidade de Alegre-ES, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos. Verificou-se que 
21,59% dos estudantes apresentaram comportamentos de risco para transtornos alimentares e 19,33% 
apresentaram excesso de peso, demonstrando frequência alta e preocupante de comportamentos de 
risco para transtornos alimentares bem como associação significativa entre comportamentos de risco 
para transtornos alimentares e IMC alto, ou seja, excesso de peso na amostra estudada.  
 

Palavras-chave: Anorexia nervosa; Bulimia Nervosa; Estudantes de nutrição; Nutrição; Transtornos 
alimentares. 

 
Abstract: The present study aimed to evaluate risk behaviors for eating disorders in students of the 
Nutrition course at the Universidade Federal do Espírito Santo, in the city of Alegre-ES. The Eating 
Attitudes Test (EAT-26) questionnaire was used as an instrument, in addition to the Body Mass Index 
(BMI) derived from the students' self-reported weight and height. Eighty-eight students from the 1st to 
the 9th period of the Nutrition course at the Universidade Federal do Espírito Santo, in the city of Alegre-
ES, of both sexes, aged between 18 and 50 years, were evaluated. It was found that 21.59% of the 
students presented risk behaviors for eating disorders and 19.33% were overweight, demonstrating a 
high and worrying frequency of risk behaviors for eating disorders as well as a significant association 
between risk behaviors for eating disorders and high BMI, that is, overweight in the evaluated sample.  
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INTRODUÇÃO 
 

A imagem corporal é caracterizada por uma visão atribuída pelo indivíduo referente ao seu 
próprio corpo, no que tange aos aspectos físicos como forma e peso corporal, atletismo, magreza, 
envelhecimento, entre outros e é construída por meio de sentimentos, percepções, pensamentos e 
atitudes referentes ao aspecto físico. Tem sido evidente o crescimento dos níveis de insatisfação 
corporal, sendo o problema intimamente relacionado à sensação de angústia, comprometimento da 
qualidade de vida, depressão e outras manifestações psicossociais (MCLEAN; PAXTON, 2019).  

Nos dias atuais, a preocupação excessiva pelo corpo ideal tem aumentado significativamente 
devido aos padrões de beleza supervalorizados pela sociedade (SOUSA et al., 2020), que atribuem 
uma forte relação entre a imagem corporal e o sucesso. Entretanto, essa condição imposta na 
sociedade atual não considera as particularidades individuais, além de negligenciar as limitações 
biológicas e genéticas. Neste contexto, surgem sentimentos negativos em relação ao corpo, quanto à 
forma, estrutura e peso, conduzindo a uma insatisfação corporal e consequentemente a uma maior 
susceptibilidade para o surgimento de transtornos alimentares (MORAES et al., 2016). 

Os transtornos alimentares são caracterizados como problemas psiquiátricos de origem 
multifatorial, nos quais os indivíduos apresentam desvios de padrões alimentares e distorção de 
imagem corporal. Estes transtornos podem acometer a saúde do indivíduo, ocasionando em diversos 
prejuízos como: alterações endócrinas, pulmonares, cardíacas, complicações metabólicas, entre 
outros. Dentre os principais tipos de transtornos alimentares, destacam-se: anorexia nervosa (AN) e 
bulimia nervosa (BN) (MAIA et al., 2018). 

A AN é um transtorno alimentar que acomete, em sua grande maioria, adolescentes do sexo 
feminino e mulheres jovens (ROCHA et al., 2020). A incidência e evolução patológica da AN consistem 
em uma restrição progressiva na ingestão calórica resultando em uma diminuição significativa do peso 



corporal em relação à idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física. O peso corporal 
significativamente baixo é caracterizado como um peso inferior ao peso mínimo normal ou menor do 
que o minimamente esperado. Além disso, o indivíduo apresenta medo exacerbado de ganhar peso ou 
de engordar, intensa falta de aceitação quanto ao peso e forma física que corroboram com perspectivas 
indesejáveis na autoavaliação e falta de conhecimento dos problemas derivados do baixo peso corporal 
atual (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

A BN, por sua vez, é caracterizada por quadros recorrentes de compulsão alimentar, que 
consistem nos seguintes aspectos: ingestão volumosa de alimentos em um tempo determinado e 
sensação de falta de controle durante o momento de compulsão. Esses quadros são seguidos de 
práticas purgativas, como vômitos auto induzidos, uso indevido de laxantes, diuréticos ou outros 
medicamentos, jejum ou exercício em excesso a fim de evitar o ganho de peso. Para ser diagnosticada 
da BN esses episódios purgativos devem estar presentes ao menos uma vez por semana durante três 
meses (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Esses distúrbios alimentares podem ser de difícil diagnóstico devido à falta de habilidade 
profissional e conhecimento ainda escasso sobre o assunto, o que impede o desempenho de um olhar 
mais crítico e criterioso em relação aos dados coletados referentes ao comportamento do paciente. 
Ademais, o sentimento de negação do paciente em relação aos próprios distúrbios e a resistência em 
aderir ao tratamento é um fator que dificulta o acompanhamento e acarreta na determinação de um pior 
prognóstico (LIMA, 2018). 

Para o tratamento dessas psicopatologias é necessário o auxílio de uma equipe multidisciplinar 
composta por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, educador físico, clínico geral, entre outros 
(ROCHA et al., 2020). 

Estudos apontam que discentes universitários da área da saúde apresentam comportamentos 
de risco para transtornos alimentares (OLIVEIRA et al., 2017; SANTOS et al., 2015). Esses dados 
alertam para um quadro preocupante, uma vez que esses profissionais são encarregados de atuar na 
saúde de outros indivíduos, prezando sempre pela qualidade de vida, saúde global e bem-estar. 

Dentro desse grupo, os estudantes do curso de Nutrição, principalmente os do sexo feminino, 
são grupos mais susceptíveis a esses riscos, uma vez que ao estarem em contato direto com os 
alimentos e disciplinas focadas em nutrição adequada, dispõem de conhecimento quanti-qualitativo dos 
alimentos, e anseiam por uma boa aparência física, atribuindo forte relação entre imagem corporal e 
sucesso profissional (LIZOT; NICOLETTO, 2018). 

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar comportamentos de risco para 
transtornos alimentares em estudantes do curso de Nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo, 
na cidade de Alegre-ES. 

 

MÉTODOS 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Espírito Santo sob protocolo número 49263821.8.0000.8151. 

Foi realizado um cálculo amostral por meio do programa Open epi® que determinou que uma 
amostra de 100 alunos forneceria poder estatístico de 80% com nível de significância de 95%. Para a 
realização do estudo foram incluídos todos os estudantes que aceitaram participar da pesquisa, desde 
que estivessem regularmente matriculados no curso de nutrição na Universidade Federal do Espírito 
Santo, na cidade de Alegre, com idade superior a 18 anos, ambos os sexos. Foram excluídos do estudo 
alunos que realizaram trancamento de matrícula durante o período da pesquisa.  

Foram coletados dados para a investigação de comportamentos de risco para o 
desenvolvimento de transtornos alimentares por meio do instrumento Eating Attitudes Test (EAT). A 
altura e o peso corporal foram auto mensurados por cada aluno, para posterior cálculo do IMC. O estado 
nutricional dos estudantes foi classificado de acordo com faixas de IMC estipuladas pela OMS (1998) 
e para avaliar a relação entre IMC alto, ou seja, excesso de peso e comportamentos de risco para 
transtornos alimentares, foi considerado o IMC maior ou igual a 25 kg/m². 

 Foi utilizado como meio de comunicação para a divulgação do projeto, esclarecimento de 
dúvidas e envio do questionário os aplicativos WhatsApp e Google Meet que possibilitou maior 
interação com os participantes. 

Os formulários foram enviados via canais de comunicação por meio da plataforma Google 
Forms. Para divulgar o trabalho e incentivar os alunos a responder o questionário, foi solicitada a 
permissão dos professores para participar da sala de aula do Google Meet de algumas turmas e ,deste 
modo, os alunos tiveram um tempo de 15 minutos para responder o questionário e a qualquer momento 
poderiam se manifestar caso houvesse alguma dúvida em relação aos formulários. 



Os dados foram registrados em um banco de dados em formas de planilhas no programa 
Microsoft Office Excel® 2016. Estes foram analisados com o auxílio do Software GraphPad Prism® 
versão 9.0. Por se tratar de variáveis qualitativas, foram apresentadas por meio de frequências ou 
porcentagens e foi utilizado o teste Qui-quadrado, com nível de significância de 95% (p<0,05), para 
avaliar associação entre comportamentos de risco para transtornos alimentares e excesso de peso. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Foram avaliados 88 estudantes do 1o ao 9o períodos do curso de Nutrição da Universidade 
Federal do Espírito Santo, na cidade de Alegre-ES, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos. 
O grupo estudado foi caracterizado quanto à idade e variáveis antropométricas (Tabela 1). 
 
Tabela 1 – Caracterização dos universitários do curso de Nutrição da Universidade Federal do Espírito 
Santo, na cidade de Alegre-ES quanto à idade e variáveis antropométricas 
 

Variáveis Mínimo Máximo Média±DP* 

Idade (anos) 18 50 21,88±4,53 
Estatura (m) 1,51 1,93 1,65±0,08 

Peso (kg) 40 109 61,85±12,98 
IMC (kg/m²) 

Magreza 
Eutrofia 

Sobrepeso 
Obesidade 

16,44 
16,44 
18,67 
25,08 
30,48 

36,84 
18,37 
24,68 
29,40 
36,84 

22,47±3,60 
17,58±0,63 
21,75±1,71 
26,42±1,04 
32,89±2,83 

*DP= Desvio padrão. 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
 
 Ao analisar os resultados encontrados por meio do questionário Eating Attitudes Test (EAT-
26), verificou-se que 21,59% dos estudantes apresentaram comportamentos de risco para transtornos 
alimentares. 
 Verificou-se ainda, que o IMC alto, ou seja, excesso de peso apresentou associação 
significativa (p< 0,05) com comportamentos de risco para transtornos alimentares na amostra estudada 
(Tabela 2). Os valores de odds-ratio indicam que indivíduos que apresentam excesso de peso tem 
aproximadamente 7 vezes mais chances de desenvolver comportamentos de risco para transtornos 
alimentares, do que aqueles que não apresentam IMC alto. 
 
 
Tabela 2 – Estado nutricional dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo, 
na cidade de Alegre/ES e comportamentos de risco para transtornos alimentares (EAT-26) 
 

Estado Nutricional Comportamentos de risco para transtornos 
alimentares (EAT-26) 

  

 Sim Não p Odds 
ratio 

Com excesso de 
peso 

10,23% (n=9) 9,10% (n=8) 
p< 0,05* 6,863 

Sem excesso de 
peso 

11,36% (n=10) 69,32% (n=61)   

Teste Qui-quadrado de Pearson - *Associação significativa p< 0,05. 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
 
 

Estudos sugerem que prevalência de comportamentos de risco para transtornos alimentares 
acima de 20%, principalmente em estudantes da área da saúde, é considerada uma frequência alta e 
preocupante (ALVARENGA; SCAGLIUSI; PHILIPPI, 2011). Ao analisar a prevalência de 
comportamentos de risco para transtornos alimentares, verificou-se que correspondeu a 21,59% da 
amostra analisada, em concordância com os valores encontrados em outros estudos, como o de 
Moraes et al. (2016) e Oliveira et al. (2019), que também avaliaram comportamentos de risco para 
transtornos alimentares em estudantes do curso de nutrição, utilizando o EAT-26 como instrumento de 
avaliação e obtiveram resultados de 22,4% e 22,9%, respectivamente.  



Quando analisada a relação entre excesso de peso e comportamentos de risco para 
transtornos alimentares, este estudo demonstrou associação significativa. Silva et al. (2012) também 
avaliaram estudantes do curso de nutrição e observaram que as participantes com sobrepeso e 
obesidade possuíam 5 a 7 vezes mais chances de apresentarem alteração de imagem corporal bem 
como comportamentos de risco para transtornos alimentares.  

Sabe-se que os transtornos alimentares podem ocorrer em vários contextos e classes sociais 
e não apresentam uma única causa. Os meios de comunicação são fatores socioculturais que tem 
grande influência no comportamento dos indivíduos e são ferramentas que passaram a determinar o 
que é belo e o corpo ideal. Os padrões de beleza são dinâmicos e passíveis de mudanças ao longo do 
tempo, entretanto ainda existe uma supervalorização da magreza, no qual um corpo magro e tonificado 
é tido como sinal de felicidade e status (REIS E SOARES, 2017; BANDEIRA et al.,2016). Deste modo, 
para se adequar a tantas exigências, os indivíduos podem submeter-se a métodos cada vez mais 
rigorosos para alcançar o “corpo ideal”, podendo comprometer sua saúde e o bem-estar. 

Os distúrbios alimentares podem interferir de modo significativo na vida dos indivíduos, 
principalmente adolescentes e jovens, justamente por se tratar de uma fase na qual os indivíduos são 
mais propícios a desenvolver agravamentos psicológicos devido ao anseio por aceitação e 
pertencimento (MARQUES; SANCHES; FERREIRA, 2021). Estes distúrbios podem causar tanto 
consequências físicas, como consequências emocionais e sociais. As consequências físicas podem 
estar relacionadas com as carências nutricionais e as práticas purgativas, sendo estas, amenorreia, 
prejuízos na saúde bucal, miopatias esqueléticas e cardíacas, entre outras (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION). Além disso, as consequências emocionais e sociais parecem ter impacto ainda maior 
na vida destes indivíduos. Estudos mostram que indivíduos que apresentam algum transtorno alimentar 
relatam pouca satisfação com a área social, referentes a família, amigos e no trabalho (TIRIRICO; 
STEFANO; BLAY, 2010). Estes indivíduos podem apresentar baixa autoestima, sentimentos de 
desesperança, busca constante por aprovação externa, características que afetam diretamente suas 
relações interpessoais (CARDOSO; COIMBRA; SANTOS, 2018).  

Este estudo foi desenvolvido durante um preocupante contexto de pandemia causada pela 
COVID-19, que gerou alterações profundas nas condições de vida e na forma de se relacionar. 
Sentimentos de medo, ansiedade, depressão, solidão e preocupações causadas pelas incertezas do 
futuro foram alguns dos gatilhos com potencial significativo de agravos à saúde mental e intensificação 
de transtornos mentais já estabelecidos. Deste modo, os efeitos psicológicos advindos da pandemia 
trouxeram impactos negativos no comportamento alimentar de muitos indivíduos (COUTINHO et al., 
2021).  

Ao analisar todos os impactos negativos que os transtornos alimentares podem gerar na vida 
dos indivíduos, a criação de campanhas de conscientização no meio universitário torna-se cada vez 
mais necessário. É importante que sejam adotadas medidas de intervenção com o objetivo de garantir 
a saúde e bem estar dos universitários e evitar as repercussões negativas dos distúrbios alimentares. 

Vale destacar a importância de estudos como este para que se possam desenvolver medidas 
de intervenção ao longo do curso de nutrição entre os estudantes, haja vista que serão futuros 
profissionais que tem como função cuidar das pessoas, orientando-as de modo que elas possam 
desenvolver uma boa relação com o seu corpo e com os alimentos. 
 
 
CONCLUSÃO 

 
O presente estudo demonstra frequência alta e preocupante de comportamentos de risco para 

transtornos alimentares bem como relação entre excesso de peso e comportamentos de risco para 
transtornos alimentares. Mais estudos devem ser realizados a fim de possibilitar a análise de causa e 
efeito, reforçando a importância de outros trabalhos que tenham como objetivo investigar a influência 
do curso de nutrição sobre comportamentos de risco para transtornos alimentares, tais como estudos 
longitudinais dentro do próprio curso ou comparações de avaliações com estudantes de outros cursos.  

 
 
Eixo temático: Transtornos Alimentares. 
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