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PREVALÊNCIA DE TANSTORNOS ALIMENTARES E VARIÁVEIS A SSOCIADAS 

EM ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO NO SUL DO BRASIL 

  

RESUMO 

 As alterações extremas do hábito alimentar, que caracterizam os transtornos alimentares, são 

resultantes da interação de diversos fatores, como os biológicos, psicológicos e 

socioculturais. Os transtornos são mais comuns na adolescência, podem ocasionar sérias 

agressões à saúde do indivíduo sendo constituído por Anorexia Nervosa (AN), Bulimia 

Nervosa (BN) e Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP)   

 Os transtornos alimentares são síndromes comportamentais caracterizados por um padrão de 

comportamento alimentar gravemente perturbado, um controle patológico do peso corporal e 

por distúrbios da percepção do formato corporal. Esse comportamento leva os pacientes a se 

alimentarem de forma extremamente restritiva podendo também utilizar métodos 

inapropriados para alcançarem o peso idealizado; principalmente na anorexia e bulimia 

nervosa.  

 No Brasil, a maioria dos estudos são realizados com estudantes de ensino fundamental, 

médio e superior, tanto de escolas públicas quanto privadas; não sendo encontrado na 

literatura pesquisada estudos de distribuição espacial. São doenças crônicas graves que 

apresentam índices de morbimortalidade altos com prevalência aumentando na população, 

sendo necessário, portanto, estudos para levantamento do perfil da população e assim 

trabalhar na prevenção dos mesmos.   O estudo, de base populacional do tipo transversal, foi 

realizado no município de Umuarama-PR, junto a adolescentes do sexo feminino com idade 

entre 14 e 19 anos (n=407), residentes na área urbana do município, com o objetivo de 

investigar a prevalência de transtornos alimentares.  

  Os dados foram coletados no período de julho a dezembro de 2008 através de entrevista 

utilizando instrumentos validados nacional e internacionalmente; para avaliação da presença 

de sintomas de bulimia nervosa foi utilizado o Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo 

(BITE), para a presença de sintoma de anorexia nervosa foi usado o Teste de Atitudes 

Alimentares (EAT 26), a Escala da Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) para a 

compulsão alimentar. Para avaliação do estado nutricional foi utilizado O IMC (Índice de 

Massa Corporal) e para satisfação e dimensão corporal a Escala de Silhuetas Corporais.  



 
 Na seleção das adolescentes a serem incluídas no estudo foi utilizada a técnica de 

amostragem aleatória sistemática proporcional. Em cada domicílio foi entrevistada somente 

uma adolescente, sendo que nos casos em que havia mais de uma que atendesse aos critérios 

de inclusão, foi feito sorteio simples. Caso não houvesse adolescente do sexo feminino com 

idade entre 14 a 19 anos na casa sorteada, ou se não houvesse autorização dos pais das 

menores para a inclusão da mesma no estudo, era passada para a casa seguinte até três 

substituições 

 Na distribuição espacial utilizaram-se os critérios adotados pelo Observatório das 

Metrópoles de Maringá, a população foi distribuída de acordo com as categorias sócio-

ocupacionais – CAT’s que tiveram como base o conjunto de informações do Censo 

Demográfico, sobre a população ocupada, com variáveis: ocupação, posição na ocupação, 

setor de atividade, renda e grau de instrução; a partir dessa distribuição os moradores foram 

agrupados em seis unidades espaciais denominadas Áreas de Expansão Demográficas 

(AED’s). A tipologia possibilita a identificação da estrutura sócio-espacial e foram 

identificados, a partir de uma análise fatorial, cinco agrupamentos urbanos capazes de 

representar a estruturação do espaço assim nomeados: Superior, Médio Superior, Médio, 

Popular, Agrícola.  

 Os resultados do presente estudo estão apresentados em três artigos: 1) A anorexia nervosa e 

fatores associados em adolescentes do sexo feminino, em município do sul do Brasil. 2) 

Prevalência de bulimia e variáveis associadas em adolescentes do sexo feminino, Umuarama-

Pr. 3) Distribuição espacial da prevalência de transtornos alimentares em adolescentes do 

sexo feminino em município da região Sul do Brasil.  

 No primeiro artigo o objetivo foi investigar a prevalência de sintomas de anorexia nervosa e 

a associação desse sintoma com Índice de Massa Corporal (IMC), satisfação e dimensão 

corporal em  adolescentes do sexo feminino, residentes na área urbana do Município de 

Umuarama –PR. A associação entre as variáveis dependente e independente foi realizada por 

meio da análise univariada, seguida da multivariada com ajuste do modelo logístico. Os 

resultados mostraram que a prevalência dos sintomas de anorexia foi de 15,97% e que quem 

está insatisfeito com a imagem corporal tem 2,56 (IC 1,11-5,83) chances a mais de 

desenvolver sintomas de anorexia do que quem está satisfeito. Apesar da maioria das 

adolescentes apresentarem-se eutróficas (83,78%) e insatisfeitas com sua imagem corporal, 

não foi observada relação entre IMC, dimensão corporal e presença de sintoma de anorexia.  



 
 O artigo dois objetivou investigar a prevalência de sintomas de bulimia nervosa, a associação 

com Índice de Massa Corporal, a satisfação e a dimensão corporal, em  adolescentes do sexo 

feminino residentes na área urbana do Município de Umuarama –PR. A variável dependente 

foi a sintomatologia relacionada à bulimia nervosa, identificada a partir da aplicação do Teste 

de Investigação Bulímica de Edimburgo, e as variáveis independentes foram Índice de Massa 

Corporal, satisfação e dimensão corporal. A associação entre essas variáveis foi verificada 

por meio da análise univariada, seguida da multivariada com ajuste do modelo logístico. 

Apesar de apenas 16,2% das entrevistadas estarem efetivamente com excesso de peso, a 

maioria apresentou-se insatisfeita com sua imagem corporal (77,9%), enquanto 35,4% 

apresentou comportamento alimentar não usual, 7,4% comportamento alimentar compulsivo, 

e uma parcela considerável sintomas de bulimia (42,75%). Após análise multivariada, foram 

verificadas associações do comportamento alimentar não usual com a superestimativa da 

dimensão corporal,  obesidade e sobrepeso, e ainda associação entre a presença de 

comportamento alimentar compulsivo e obesidade.  

 O objetivo do terceiro artigo foi investigar a prevalência de risco para transtornos 

alimentares em  adolescentes do sexo feminino, a partir de dados sócio-ocupacionais, 

verificando a existência ou não de correlação espacial nas diferentes regiões do município de 

Umuarama –PR. Na distribuição espacial utilizaram-se os critérios adotados pelo 

Observatório das Metrópoles de Maringá, que distribui a população de acordo com as 

categorias sócio-ocupacionais, e agrupadas em Áreas de Expansão Demográficas (AED’s), 

caracterizadas por tipologias sócio-ocupacionais. Para identificação dos transtornos 

alimentares foram utilizados três instrumentos já validados: o EAT, BITE e ECAP. Os 

resultados mostraram que as prevalências médias no município encontradas para 

sintomatologia de anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar periódica foram 

respectivamente 15,97% e 42,50%, 13,76%. A visualização gráfica e a análise da distribuição 

das variáveis entre as AED’s, permitiram observar que as tipologias Superior e Médio 

Superior apresentarem todas as prevalências menores do que as médias do município. Na 

análise de correlação espacial, o Índice de Moran Global não apresentou correlação 

significativa para sintomas dos transtornos alimentares estudados, já o Índice de Moran Local 

(LISA) apresentou correlação significante para os sintomas de anorexia nervosa e correlação 

significante para os sintomas de bulimia nervosa nas mesmas para as AED’s Superior e 

Médio Superior.   



 
Concluí-se que a insatisfação com imagem corporal constitui fator de risco para presença de 

sintomas de anorexia. Na presença de sintomas para bulimia nervosa foram verificadas 

associações do comportamento alimentar não usual com a superestimativa da dimensão 

corporal,  obesidade e sobrepeso, e ainda associação entre a presença de comportamento 

alimentar compulsivo e obesidade. Na análise de correlação espacial, não apresentou 

correlação significativa para os sintomas de anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão 

alimentar periódica. .  

Palavras chaves: transtornos alimentares, imagem corporal, nutrição do adolescente, 

comportamento alimentar, índice de massa corporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


