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Resumo

RESUMO

Os transtornos alimentares são transtornos psiquiátricos considerados quadros
clínicos ligados à modernidade, cuja etiopatogenia ainda não está totalmente
esclarecida. Estes transtornos afetam particularmente adolescentes e adultos jovens
do sexo feminino. Várias complicações clínicas acompanham os transtornos
alimentares e a mortalidade associada aos mesmos também é significativa.
Entender os mecanismos envolvidos no comportamento alimentar pode auxiliar no
tratamento de pessoas com transtornos e também ajudar na formação de
profissionais mais bem preparados para tratar dessas doenças e as co-morbidades
a elas associadas. Devido à sua importância epidemiológica, este estudo tem como
objetivo identificar comportamentos de risco para desenvolvimento dos transtornos
alimentares em adolescentes de Ouro Preto, MG. Adolescentes matriculados no
ensino médio de escolas da área urbana, do município foram convidados a participar
do estudo e para a avaliação dos marcadores de risco foram aferidas variáveis
antropométricas (peso, estatura, circunferências) e de composição corporal
(percentual de gordura corporal) e investigados fatores socioeconômicos por meio
da aplicação de inquéritos e percepção da autoimagem por meio de testes
específicos e escala de figuras. Na caracterização do comportamento sugestivo de
transtorno alimentar foi utilizado o Teste de Atitudes Alimentares (EAT) e o Teste de
Investigação Bulímica de Edimburgo (BITE). Na amostra estudada, a insatisfação
com a imagem corporal foi o único fator de risco para um comportamento alimentar
sugestivo de transtornos alimentares, enquanto o IMC e o percentual de gordura se
mostram significantemente relacionados a esta insatisfação, mas não diretamente
aos transtornos. Os resultados encontrados reforçam a necessidade de uma melhor
conscientização entre os adolescentes da ideia de peso saudável. A escola se torna
um ambiente propício para adoção de estratégias preventivas em relação aos
transtornos alimentares e é preciso que ocorra uma parceria entre profissionais de
saúde e de educação para que campanhas educativas tenham maior efeito sobre os
adolescentes.
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Abstract

ABSTRACT

Eating disorders are considered clinical psychiatric disorders linked to
modernity, whose pathogenesis is still completely understood. These disorders affect
adolescents and young adults, particularly females. There are several clinical
complications of eating disorders and the mortality is also significant. To understand
the mechanisms involved in feeding behavior can help treat people with disorders
and also help in preparation professionals to treat these diseases and comorbidities
associated with them. Because their prevalence, this study aims to identify risk
factors for development of eating disorders in adolescents from Ouro Preto, MG.
Adolescents of high schools in the urban area were invited to participate, and for the
assessment of risk markers were measured anthropometric variables (weight, height,
circumferences), body composition (body fat percentage), socioeconomic factors and
perception of self-image (specific tests and scale figures). In characterizing the
behavior suggestive of eating disorder were use the Eating Attitudes Test (EAT) and
the Bulimic Investigatory Test of Edinburgh (BITE). In this sample, body image
dissatisfaction was the only risk factor for behavior suggestive of eating disorders,
while BMI and percentage of body fat were significantly related to this dissatisfaction,
but not directly with the disorders. The results support the need for better awareness
among adolescents of the idea of healthy weight. The school becomes an enabling
environment for adoption of preventive strategies in relation to eating disorders and
must take place a partnership between health and educational professionals so that
campaigns have a greater effect on adolescents
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Introdução

INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares são transtornos psiquiátricos, considerados
quadros clínicos ligados à modernidade

1,2

. Cerca de 30% dos adultos brasileiros

apresentam algum sintoma de transtornos mentais comuns, como depressão e
ansiedade, e embora causem pouco mais de 1% da mortalidade, os transtornos
psiquiátricos são responsáveis por mais de 12% da incapacitação decorrente de
doenças

1,3

. Avaliando a morbidade e a sobrecarga econômica e social causada

pelos transtornos psiquiátricos, pode-se prever que estes serão uns dos principais
problemas de saúde pública no século 21 4. A conscientização dos transtornos
psiquiátricos como um problema de saúde pública é relativamente recente,
ocorrendo a partir de 1996, com a publicação do The Global Burden of Disease, pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Grupo Banco Mundial 5. A partir deste
estudo, verificou-se que doenças como transtornos depressivos e transtornos
cardiovasculares estavam rapidamente substituindo a desnutrição, complicações
perinatais e doenças infecciosas em países em desenvolvimento.
Incluídos na categoria de “Transtornos mentais e comportamentais” da CID10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
com a Saúde, 10ª edição) 6, os transtornos alimentares são considerados raros na
população em geral e afetam particularmente adolescentes e adultos jovens do sexo
feminino

7,8

. De acordo com o DSM IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de

Transtornos Mentais, 4ª edição) 9, “caracterizam-se por graves perturbações no
comportamento alimentar”. Os principais transtornos alimentares referidos por estes
sistemas classificatórios são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Embora sejam
classificadas separadamente, em ambas existe preocupação excessiva em relação
à forma e ao peso corporal e comportamentos inadequados para a perda de peso 10.
A anorexia nervosa foi a primeira a ser descrita, no século XIX, e a ser
adequadamente classificada e ter critérios operacionais reconhecidos, na década de
1970, embora até hoje o conceito siga em evolução

7,10

. O termo anorexia significa

ausência de apetite, aversão à comida, inapetência, mas nos estágios iniciais da
anorexia nervosa, não existe uma real perda de apetite e sim uma recusa alimentar
com intuito de emagrecer ou por medo de engordar

2,10

. Caracteriza-se por perda de

peso intensa e intencional à custa de dietas rígidas, com busca pela magreza,
22

distorção da imagem corporal e alterações do ciclo menstrual. O peso corporal é
mantido 15% abaixo do esperado e há recusa por alimentos considerados
engordativos, muitas vezes sem nenhum fundamento

7,11

. Em países do leste

europeu e nos Estados Unidos, a incidência é de 8 casos para cada 100.000
habitantes por ano e as taxas médias de prevalência são de aproximadamente 0,3%
entre mulheres jovens

8,12

. Em adultos dos países ocidentais a prevalência é de

0,6% 13.
O reconhecimento da bulimia nervosa como síndrome é recente, tendo sido
relacionada à anorexia nervosa na década de 1970 e somente sendo descrita como
uma nova síndrome em 1979

2,10

. O termo bulimia significa grande quantidade de

fome, e caracteriza-se por uma grande ingestão de alimentos, com sensação de
perda

de

controle,

denominada

episódio

bulímico,

seguida

de

métodos

compensatórios inadequados para o controle do peso, com os quais o indivíduo
acredita estar impedindo a absorção do nutriente. Vômitos autoinduzidos, uso de
medicamentos (diuréticos, inibidores de apetite, laxantes), dietas e exercícios físicos
são os métodos mais comumente empregados
cada 100.000 habitantes por ano

7,11

. A incidência é de 13 casos para

12

. No leste europeu e nos Estados Unidos a

prevalência é de cerca de 1%, entre as mulheres jovens, podendo chegar a 5% se
levarmos em consideração quadros parciais da doença, enquanto para homens é de
0,1% 8. Em países ocidentais a prevalência é de 0,1% entre os adultos 13.
Desde a primeira descrição da anorexia nervosa, os modelos etiológicos dos
transtornos alimentares passaram por diversas fases, variando de hipóteses
exclusivamente biológicas a exclusivamente psicológicas

14

. Sabe-se que os

transtornos alimentares possuem etiologia multifatorial e são influenciados por
diversos fatores que interagem de forma complexa, entretanto ainda se sabe pouco
sobre a importância destes fatores

14,15

. Como fatores predisponentes, que

aumentam a chance de seu aparecimento, estão a personalidade, tendência à
obesidade,

história

de

transtornos

psiquiátricos

(depressão,

transtorno

de

ansiedade, dependência química), eventos adversos (abuso sexual, trauma,
comentários depreciativos na infância), fatores familiares (hereditariedade, interação
familiar)

e

socioculturais

(ideal

de

magreza)

15,16

.

Alterações

em

vias

noradrenérgicas e serotoninérgicas também podem ser um fator, devido às suas
ações no humor, controle do impulso, obsessividade e regulação de fome e
23

saciedade. A prática de dietas para emagrecer, que isoladamente não é suficiente
para produzir um transtorno, é considerada um fator precipitante. Já os fatores
mantenedores incluem as alterações fisiológicas e psicológicas produzidas pela
desnutrição e pelos constantes episódios de compulsão alimentar e purgação, que
tendem a perpetuar o problema 15.
Além de sua etiologia multifatorial, os transtornos alimentares não emergem
inesperadamente, se desenvolvem ao longo de vários anos, a partir de
predisposições presentes desde o nascimento, de vulnerabilidades emergentes nas
primeiras etapas da vida e de ocorrências mais tardias na história do indivíduo

15

.

Uma vez que é impossível separar alimentação e afetividade, tudo aquilo que se
vive e sente pode interferir no comportamento alimentar. A maneira como tal
influência ocorre é determinada de acordo com a personalidade de cada indivíduo 17.
Segundo Toral e Slater

16

, é evidente a interação existente entre as dimensões

cognitivas e emocionais que estão envolvidas no comportamento alimentar.
Em se tratando de comportamento alimentar, sabe-se que existem influências
do peso e da imagem corporal do indivíduo, pois estes podem motivar a realização
de restrições alimentares

16

. Estudos mostram uma clara relação entre insatisfação

com o corpo e comportamento alimentar anormal sugestivo de transtorno alimentar,
sendo que em alguns casos a insatisfação é considerada o maior fator de risco para
a manifestação dos sintomas

18

. Existem evidências de que a percepção do peso se

sobrepõe à proporção corporal na influência do comportamento alimentar. Castro et
al.

19

encontraram atitudes de controle de peso frequentes mesmo entre

adolescentes com estado nutricional adequado. A importância dada à estética é um
importante motivo para os jovens desejarem mudanças em sua imagem e aqueles
que não se sentem correspondendo ao padrão de beleza da sociedade revelam
sentimento de discriminação

20

. Ainda que a proporção corporal tenha uma menor

participação que a percepção da imagem na predisposição de transtornos
alimentares, alguns estudos apontam ainda uma relação existente entre estes dois
fatores 21,22.
Alguns fatores culturais também estão envolvidos nas práticas alimentares. O
ser humano é pressionado, de diversas formas, a atingir o ideal corporal da cultura
na qual está inserido

23

. Ainda que cada época tenha seus padrões de beleza, há

24

evidências que eles nunca tenham sido tão rígidos quanto atualmente, promovendo
enorme distância entre o corpo idealizado e o vivido 24.
Assim também, características sociodemográficas, como idade, sexo, etnia,
escolaridade,

renda

e

comportamento alimentar

estado

civil,

são

consideradas

condicionantes

do

16

. Há algumas décadas, a literatura relatava os

transtornos alimentares como sendo doenças quase exclusivamente de meninas
ocidentais, brancas e de alta classe socioeconômica. Atualmente os transtornos
alimentares parecem ultrapassar os limites de raça, sexo ou cor, acometendo
diferentes classes sociais e variadas culturas, ao contrário do que até então se
relatava

23

. Acredita-se que a distribuição dos transtornos alimentares quanto ao

sexo permaneça assimétrica, mas a insatisfação corporal afeta ambos os sexos,
ainda que de maneira diferente

23

. Muitos estudos, porém, se limitam a investigar

estes fatores em indivíduos do sexo feminino 18, 25-7.
Em relação à faixa etária, a adolescência é um período da vida que merece
particular atenção 19. Por ser a puberdade um estágio que compreende uma série de
mudanças físicas e psicológicas, com a tendência ao aumento na gordura corporal
nas meninas, e significativo aumento da massa muscular e da estatura nos meninos,
há mudanças na aparência física e no sentimento pelo corpo, que ocasiona
reorganização da imagem corporal

28

. A autoimagem, neste momento, tem

características mais negativas, devido à dificuldade de apreensão do corpo em
transformação, e também de um meio social que impõe padrões muito idealizados
de beleza

24

. As taxas de incidência de anorexia nervosa também são maiores em

mulheres de 15 a 19 anos, sendo 40% de todos os casos

8,29

. O número crescente

de adolescentes que, mesmo apresentando estado nutricional adequado, estão
insatisfeitos com a imagem corporal reflete a magnitude da influência da mídia e da
sociedade em geral sobre a imagem corporal nesta faixa etária
American Academy of Pediatrics

30

. Segundo a

31

, o número de crianças e adolescentes com

transtornos alimentares aumentou a partir dos anos 50 e durante a última década
aumentou-se também a ênfase na dieta e na perda de peso.
Várias complicações clínicas acompanham os transtornos alimentares,
relacionadas

ao

comprometimento

do

estado

nutricional

e

às

práticas

compensatórias inadequadas para o controle do peso. Muitas destas complicações
surgem devido ao atraso do diagnóstico e do início do tratamento, pois, muitos
25

indivíduos escondem os sintomas ou recusam se tratar. A morbidade e mortalidade
associadas aos transtornos são significativas, sendo as principais causas de morte
as complicações cardiovasculares, insuficiência renal e suicídio. A taxa de
mortalidade é 12 vezes maior que o da população normal da mesma faixa etária, e é
também a maior entre todos os distúrbios psiquiátricos, cerca de 0,56% ao ano 1, 32.
Devido à imensidade de aspectos envolvidos na etiologia dos transtornos
alimentares, o desafio para quem trabalha na clínica e na pesquisa destes
transtornos é compreender como os diversos fatores interagem entre si em cada
caso ou situação 15. E apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes, é comum o
atraso entre o início dos sintomas e o tratamento, e o diagnóstico precoce nem
sempre é possível. Uma vez que grande parte dos casos de transtornos alimentares
acontece na adolescência

29

, este grupo se torna importante alvo das investigações.

A preocupação com a imagem corporal na adolescência e sua associação aos
comportamentos de riscos à saúde

18,33

tornam relevante também a investigação,

neste grupo, dos fatores associados à insatisfação com a imagem corporal.
Portanto, entender os mecanismos e fatores envolvidos no comportamento alimentar
pode auxiliar no tratamento de pessoas com transtornos e também ajudar na
formação de profissionais mais bem preparados para tratar dessas doenças e as comorbidades a que estão associadas 11.
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Objetivos

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Identificar comportamentos de risco para desenvolvimento de transtornos
alimentares em adolescentes matriculados em escolas da área urbana do município
de Ouro Preto, MG.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO 1:
Descrever o perfil de adolescentes matriculados em escolas da área urbana
de Ouro Preto, MG quanto às suas características sociodemográficas, estado
nutricional e comportamentos de risco para transtornos alimentares.
OBJETIVO 2:
Investigar a frequência de insatisfação com a imagem corporal em
adolescentes de 14 a 19 anos de Ouro Preto, MG e sua associação com o peso,
circunferências e adiposidade corporais.
OBJETIVO 3:
Identificar características associadas ao comportamento sugestivo de transtorno
alimentar em adolescentes de Ouro Preto, MG que possam ser consideradas como
marcadores de risco.
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Materiais e Métodos

MATERIAIS E MÉTODOS
1. Área e Desenho do Estudo, População e Amostragem.
O estudo foi realizado no município de Ouro Preto, situado na zona metalúrgica
do estado de Minas Gerais (quadrilátero ferrífero), a 92 km da capital Belo Horizonte
1

. A área territorial do município é de 1.245,864 km², sendo 12 distritos além da

sede, e segundo o Censo de 2010, possui 70.281 habitantes, com 61.120 (87,0%)
residindo no meio urbano 2.
Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal, realizado
em uma amostra de adolescentes matriculados em escolas de ensino médio da área
urbana do município. As escolas forneceram uma lista de alunos matriculados no
Ensino Médio, no ano de 2010, que totalizava 2992 alunos. Inicialmente foi realizado
um cálculo para uma amostragem aleatória e estratificada por escola, que
compreenderia 392 estudantes, baseado em uma prevalência de transtorno
alimentar de 13,5%3, precisão desejada de 5%, nível de significância de 95% e
perda estimada de 10%. Devido às exigências de cada escola, a amostragem foi
feita por conveniência, com participação voluntária, e todos os alunos foram
convidados a participar. Alunos do turno noturno das escolas públicas não foram
convidados devido à paralização dos funcionários que levou à interrupção
antecipada da coleta de dados. O Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro
Preto – IFMG-OP, que contribuía com 156 indivíduos da amostra, também foi
posteriormente excluído, devido ao grande número de alunos não residentes no
município e às dificuldades de conciliação entre os horários de coleta de dados e os
horários disponibilizados pela direção da escola. Participaram, então, três escolas
públicas estaduais (Escola Estadual de Ouro Preto, Escola Estadual Desembargador
Horácio Andrade e Escola Estadual Dom Pedro II) e duas privadas (Colégio Anglo e
Colégio Arquidiocesano), cuja proporção de alunos está descrita no quadro 1.
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Quadro 1: Proporção de alunos matriculados e avaliados por escola da cidade de
Ouro Preto, 2010.
Alunos
matriculados¹

Alunos
avaliados

n (%)

n (%)

Anglo

85 (4,7%)

2 (0,8%)

Arquidiocesano

102 (5,6%)

11 (4,6%)

Escola Estadual “Desembargador Horácio Andrade”

359 (19,8%)

44 (18,4%)

Escola Estadual “Dom Pedro II”

912 (50,5%)

140 (58,6%)

Escola Estadual de Ouro Preto

350 (19,4%)

42 (17,6%)

Escola

Total
1808 (100,0%) 239 (100,0%)
¹ Alunos matriculados em 2010, segundo informações fornecidas pelas escolas.
Foram considerados critérios de inclusão: ter idade compreendida entre 14 e
19 anos incompletos; estar matriculado no ensino médio de alguma escola da área
urbana de Ouro Preto; consentir e ter consentimento de um responsável, através de
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A amostra final consistiu
de 239 adolescentes, com perdas diferentes em algumas variáveis (Figura 1), e um
poder de 0,408
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2992 alunos matriculados
Amostragem calculada: 392
alunos
Perdas de 153 por baixa
adesão
239 alunos avaliados
Diferentes perdas em
algumas variáveis
Renda
familiar: 189
avaliados

Cor de pele:
180
avaliados

Percentual
de Gordura
Corporal:
234
avaliados

Questionário
de Imagem
Corporal
(BSQ): 238
avaliados

Escala de
Figuras de
Stunkard:
196
avaliados

Figura 1: Fluxograma da amostragem e das perdas ocorridas

2. Aspectos Éticos
Os diretores das escolas selecionadas foram esclarecidos quanto aos
objetivos e métodos da pesquisa e assinaram um Termo de Consentimento,
permitindo que a pesquisa ocorresse nas dependências das escolas. Aos
responsáveis legais e aos adolescentes, após informações sobre os objetivos da
pesquisa, o protocolo e os procedimentos a serem realizados, os riscos e benefícios
da participação no estudo, foi solicitado consentimento de participação por escrito
(Anexo 1). Foram estabelecidas formas adequadas de abordagem de pais e alunos
de maneira a comprometer o mínimo possível o andamento e a rotina escolar.
O

projeto

“Comportamento

de

risco

para

transtorno

alimentar

em

adolescentes matriculados em escolas de Ouro Preto, MG”, do qual faz parte os
dados deste estudo, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Ouro Preto, ofício CAAE 0012.0.238.000-09. (Anexo 2).
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3. Instrumentos de Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada por uma equipe composta por estudantes de
graduação em Nutrição, previamente treinada por alunos de pós-graduação. Sempre
que possível, a coleta foi realizada durante o turno escolar, de acordo com a
disponibilidade dos alunos. Quando a direção da escola não permitiu que as
atividades escolares fossem interrompidas, os alunos interessados retornaram ou
permaneceram na escola em horários diferentes aos horários de aula. Em domicílio,
os adolescentes responderam a um questionário socioeconômico e na escola foram
aferidas medidas antropométricas e de composição corporal e aplicados inquéritos
comportamentais, indicadores de transtornos alimentares e de maturação sexual.
Parte destas informações foi analisada neste trabalho e estão detalhadas a seguir.

3.1.

Variáveis Socioeconômicas
Para obter informações sobre renda familiar, os alunos levaram para casa

juntamente com os termos de consentimento a serem assinados, um questionário
socioeconômico, a ser preenchido com a ajuda dos pais ou responsável (Anexo 3).
A renda mensal de cada indivíduo da família foi avaliada em intervalos do salário
mínimo vigente na época (R$510,00 – quinhentos e dez reais). A média em reais do
intervalo de salários mínimos de cada familiar foi somada para se obter uma
estimativa de renda familiar mensal. Com a divisão da estimativa de renda familiar
mensal pelo número de pessoas pertencentes à família se estimou a renda familiar
per capita. Os alunos eram orientados também a escrever sua cor de pele em um
campo de resposta livre.

3.2.

Variáveis Antropométricas e de Composição Corporal
Para facilitar a avaliação nutricional, os adolescentes receberam, juntamente

com o questionário socioeconômico, uma lista de orientações a serem seguidas no
dia da coleta dos dados (Anexo 4).
Para aferição da estatura foi utilizado o estadiômetro portátil AlturExata®, com
escala de 35 a 213cm e precisão de 0,1cm. As medidas foram feitas com os
indivíduos em pé, descalços, com o peso igualmente distribuído entre os pés, braços
estendidos ao longo do corpo e calcanhares juntos, tocando a haste vertical do
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estadiômetro, a cabeça ereta, com os olhos fixos em frente no plano horizontal, e
sem qualquer adorno. O indivíduo respirava profundamente, enquanto a haste
horizontal do estadiômetro era abaixada até o ponto mais alto de sua cabeça 4.
O peso dos adolescentes foi aferido em duplicata, em balança microeletrônica
portátil (digital) Tanita Ironman Segmental Body Composition Monitor® (modelo
BC554) com precisão de 100g e capacidade máxima de 150 kg. Os indivíduos foram
pesados com o mínimo de roupa possível, em pé, descalços, em posição ereta, no
centro da balança, braços ao longo do corpo e olhar fixo num ponto a sua frente,
evitando-se oscilações na leitura 4.
O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado pela divisão do peso, em
quilogramas, pela estatura, em metros, elevada ao quadrado, expresso em kg/m².
Para sua classificação foi adotado o padrão de referência proposto para
adolescentes

5

e os pontos de corte de IMC por idade (IMC/I), utilizando o software

para análise nutricional de crianças e adolescentes, AnthroPlus versão 1.0.2. (World
Health Organization, Genebra, Suíça). Uma vez que as curvas da OMS não incluem
adolescentes com idade entre 19 e 20 anos, estes tiveram a data da entrevista
modificada para o dia do seu aniversário de 19 anos.

Quadro 2: Critério adotado para classificação de escore IMC/I
Valores críticos

Diagnóstico Nutricional

< Escore-z -2

Baixo IMC para idade

≥ Escore-z -2 e < Escore-z +1 IMC adequado ou Eutrófico
≥ Escore +1 e < Escore-z + 2

Sobrepeso

≥ Escore-z +2
Obesidade
Fonte: World Health Organization (WHO) 5
As circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ) foram mensuradas em
duplicata utilizando uma fita antropométrica flexível. A CC foi medida no ponto médio
entre o último arco costal e a crista ilíaca e a CQ no ponto de maior circunferência
sobre a região glútea 4. O valor médio das duas mensurações de CC foi classificado
conforme o critério de Taylor et al. 6 (quadro 3).
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Quadro 3: Critério adotado para a definição da circunferência
de cintura elevada, segundo sexo e idade.
CC¹ (cm)
Idade (anos)

Sexo
Masculino

Feminino

14

> 79,0

> 77,0

15

> 81,1

> 78,3

16

> 83,1

> 79,1

17

> 84,9

> 79,8

18

> 86,7

> 80,1

19
> 88,4
> 80,1
¹ Melhor ponto de corte para circunferência de cintura, segundo
Taylor et al. 6
A composição corporal foi estimada pela bioimpedância tetrapolar, com o
analisador

BIOSCAN

MALTRON®

(modelo

916®).

Os

adolescentes

foram

previamente orientados a não tomar café ou bebidas a base de cafeína, não realizar
exercícios físicos e estarem em jejum há aproximadamente 4 horas. No momento da
medida deviam estar com a bexiga vazia, sem adornos ou roupas metálicas.
Adolescentes menstruadas foram avaliadas em outra data. Com o indivíduo em
decúbito dorsal, os eletrodos foram colocados na mão, punho, tornozelo e pé
direitos, em área higienizada com álcool 7. Os eletrodos aderidos na mão e no pé
foram separados por uma distância de 5 cm para evitar interações. Após realização
das medidas os adolescentes receberam um lanche, que consistia em biscoito
integral e bebida de fruta.
Para classificação do percentual de gordura corporal (%GC), foi utilizado
como parâmetro o valor estimado pelo aparelho, através de equações já
programadas pelo fabricante no próprio instrumento. Para indicar o excesso de
gordura corporal, foram utilizados valores críticos específicos para sexo e para a
idade, de acordo com Taylor et al.

8

(quadro 4). Adolescentes com 19 anos foram

classificados seguindo os pontos de corte para 18 anos.
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Quadro 4: Critério adotado para classificação de
percentual de gordura alterado, segundo o sexo e
idade.
%GC¹
Idade

Sexo
Masculino

Feminino

14 anos

> 23

> 34

15 anos

> 22

> 34

16 anos

> 22

> 34

17 anos

> 21

> 34

18 anos
> 20
> 34
¹ Percentual de gordura corporal equivalente ao
IMC de 25 kg/m², segundo Taylor et al. 8
3.3.

Avaliação da Maturação Sexual
O estadiamento da puberdade foi feito pela autoavaliação das mamas e dos

pêlos púbicos no sexo feminino, e dos genitais e pêlos púbicos no sexo masculino.
As mamas e os genitais masculinos foram avaliados quanto ao tamanho, forma e
características; e os pêlos púbicos por suas características, quantidade e
distribuição. O estágio 1 corresponde sempre à fase infantil, impúbere, o estágio 5 à
fase pós-puberal, adulta e os estágios 2, 3 e 4 caracterizam o período puberal.
Padronizados pelo médico inglês J.M. Tanner 9, chamam-se esses estágios de
“estágios de maturação sexual ou estágios de Tanner”.
A escala de figuras utilizada foi adaptada da Caderneta do Adolescente

10,11

e

foi apresentada ao adolescente de forma individual (Anexo 5). A partir da análise das
figuras, eles assinalavam no caderno de questionários autopreenchíveis, aquelas
com as quais se identificavam.

4. Imagem corporal

Para avaliação da percepção da imagem corporal foi utilizado o Questionário
para Imagem Corporal, adaptado para a aplicação em ambos os sexos, e a Escala
de Figuras de Stunkard. Tanto o questionário quanto a escala de figuras foram de
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autopreenchimento, apresentados aos adolescentes em um caderno individual, com
identificação apenas na capa, para garantir maior confidencialidade (Anexo 5).

4.1.

Questionário de Imagem Corporal - Body Shape Questionnaire (BSQ)

Desenvolvido

por

Cooper

12

,

o

BSQ

é

constituído

de

34

itens

autopreenchíveis. Este questionário mede as preocupações com a forma do corpo,
autodepreciação devido à aparência física e à sensação de se “sentir gordo”

13

. A

versão brasileira é constituída de 34 itens com 6 possibilidades de respostas: 1nunca; 2-raramente; 3-às vezes; 4-frequentemente; 5-muito frequentemente; 6sempre 14 e foi adaptada para o uso por ambos os sexos.
Os escores são usados para quantificar a insatisfação com a imagem
corporal, de acordo com a classificação descrita no quadro 5.
Quadro 5: Critério para classificação da
insatisfação com a imagem corporal a partir do
somatório de pontos obtidos no Questionário de
Imagem Corporal – BSQ.
Pontuação

Classificação

┤ 110 pontos

Satisfação

110 pontos ┤138

Insatisfação leve

138 ┤167

Insatisfação moderada

├ 167
Insatisfação grave
Fonte: Cordás e Castilho 14

4.2.

Escala de Figuras de Stunkard

Ainda para avaliação da distorção da imagem corporal, foi utilizada uma escala
de avaliações de imagem corporal, conhecida como figura Stunkard's Rating Scale
15

, que foi validada para a população brasileira por Scagliusi et al.

16

, e é constituída

por uma série de figuras que vão desde imagens muito magras até muito obesas
(Figura 1).
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Figura 2: Silhuetas propostas para avaliação da imagem corporal

Fonte: Pereira et al.17
Os participantes foram convidados a selecionar duas figuras. A primeira, na
qual escreviam a palavra “eu”, era a que eles acreditavam ser o mais representativo
do tamanho do seu corpo atual, uma medida da percepção do próprio corpo pelos
adolescentes. Em seguida, na que eles tinham como ideal para o seu corpo,
escreviam a palavra “desejável”. Esta figura, bem como a discrepância entre as duas
são medidas de insatisfação corporal. A diferença entre as duas figuras classifica os
indivíduos em “satisfeitos”, quando esta é igual a zero, “com desejo de corpo maior”,
quando é negativa, e “com desejo de corpo menor”, quando a diferença é positiva.

5. Indicadores de Transtornos Alimentares

As investigações dos transtornos do comportamento alimentar foram
realizadas por questionários autoaplicáveis, apresentados no caderno individual,
juntamente com os demais testes de autopreenchimento (Anexo 5).
Na caracterização do transtorno alimentar foi utilizado o Teste de Atitudes
Alimentares e o Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo, adaptados para
utilização em ambos os sexos.
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5.1.

Teste de Atitudes Alimentares – Eating Attitudes Test (EAT)

Como um índice da gravidade de preocupações típicas de pacientes com
transtorno alimentar
original EAT-40

18

, foi utilizado o EAT-26

19

, que é uma versão resumida do

20

, na versão traduzida para o português por Nunes et al.

testada por Nunes et al.

21

e

22

. Sendo constituído de 26 questões, sua pontuação pode

variar de 0 a 78 pontos e apresenta respostas em escala Likert, em que a opção
“sempre” vale 3 pontos, “muito frequentemente”, 2 pontos; “frequentemente”, 1
ponto, e as demais (às vezes, raramente e nunca) não recebem pontuação. No
questionário de Nunes et al.

21

, a questão 25 apresenta pontos em ordem trocada,

sendo que para respostas mais sintomáticas, como “sempre”, “muitas vezes” e “às
vezes”, não são dados pontos, e para as alternativas “poucas vezes”, “quase nunca”
e “nunca”, são dados respectivamente 1, 2 e 3 pontos. O somatório dos pontos foi
classificado de acordo com o quadro 6. Se a soma final de todos os valores de cada
questão foi igual ou superior a 21 pontos, o resultado é indicativo provável de
anorexia nervosa.

Quadro 6: Critério para classificação da sintomatologia
ligada à anorexia nervosa, de acordo com o teste de
atitudes alimentares - EAT.
Pontuação

Classificação

< 21 pontos

Normalidade

≥ 21 pontos
Provável caso de anorexia nervosa
Fonte: Nunes et al. 22

5.2.

Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo - Bulimic Investigatory
Test Edinburgh - BITE

Para avaliar a presença de comportamentos bulímicos e sua intensidade foi
adotado o BITE, desenvolvido por Hendrson e Freeman
português por Cordás e Hochgraf

24

23

, traduzido para o

, e validado por Magalhães e Mendonça

25

.

Trata-se de questionário autoaplicável, com de 33 questões e duas subescalas,
sendo uma para sintomas e a outra para a gravidade deles.
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Todas as questões, com exceção das destacadas por asterisco (6, 7 e 27),
formam a Escala Sintomática. As questões 1, 13, 21, 23 e 31 valem um ponto para a
resposta “Não”. As outras vinte e cinco questões recebem um ponto para a resposta
“Sim” 24. A soma das questões oferece os seguintes grupos de escores (quadro 7):

Quadro 7: Critério para classificação do risco
de bulimia nervosa, de acordo com a escala
de sintomas do teste de investigação
bulímica – BITE
Pontuação

Classificação

< 10 pontos

Risco baixo ou nulo

10 a 19 pontos

Risco médio

≥ 20 pontos
Risco alto
Fonte: Cordás e Hochgraf 24

Um risco alto considera a presença de comportamento alimentar compulsivo e
grande possibilidade de preencher critérios diagnósticos para bulimia nervosa. Já
um risco médio sugere padrão alimentar não usual e, em geral, não estão presentes
todos os critérios para bulimia. Um risco baixo é considerado dentro dos limites de
normalidade 24.
A escala de gravidade é constituída pelos itens 6, 7 e 27 do instrumento, e
mede a gravidade do comportamento compulsivo pela frequência de atitudes. É
analisada em casos em que a pontuação na escala de sintomas é superior a 10

25

,

porém em nosso estudo, todos os adolescentes foram analisados quanto a esta
escala, de acordo com o quadro 8.
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Quadro 8: Critério para classificação da
gravidade de bulimia nervosa, de acordo com a
escala de gravidade do teste de investigação
bulímica – BITE.
Pontuação

Classificação

< 5 pontos

Gravidade baixa ou nula

5 a 10 pontos

Gravidade moderada

≥ 10 pontos
Gravidade alta
24
Fonte: Cordás e Hpchgraf

Alta gravidade pode apontar a presença de vômito psicogênico ou abuso de
laxante sem comportamento compulsivo, e devem ser seguidos de entrevista
diagnostica com especialistas. Gravidade moderada é considerada clinicamente
significativa e também deve ser seguido de entrevista diagnóstica com especialistas,
enquanto uma gravidade baixa não é clinicamente significativa 24.
6. Retorno
Os adolescentes identificados em situação de risco para transtornos
alimentares foram encaminhados ao serviço municipal de saúde para receberem o
acompanhamento profissional necessário. Cada escola recebeu um relatório com as
informações sobre o trabalho que foi desenvolvido e o resultado encontrado entre
seus alunos. As secretarias de Saúde e Educação também receberão um relatório
final dos resultados encontrados.
7. Análise Estatística dos Dados
Os dados foram tabulados nos programas Epi Info versão 3.5.3. e Excel 2010.
As análises estatísticas foram realizadas no programa PASW Statistic versão 17.0
(SPSS Inc., Chicago, EUA).
As análises estatísticas foram definidas de acordo com cada objetivo
especifico proposto pelo estudo.
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Objetivo 1:
A população foi caracterizada por meio de frequências absolutas e relativas
das variáveis em sua forma categorizada e as variáveis contínuas tiveram sua
distribuição testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e foram apresentadas em
média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil.

Objetivo 2:
Na caracterização da população, os testes de qui-quadrado de Pearson, quiquadrado de partição e exato de Fisher foram utilizados para investigar a existência
de diferenças estatísticas para as variáveis categóricas de avaliação antropométrica
(IMC, CC e %GC) e as de imagem corporal entre os sexos.
Os mesmos testes foram utilizados para verificar associação entre as
variáveis antropométricas (independentes) e a satisfação com a imagem corporal
pelo BSQ e pela escala de figuras (dependente). Para estas análises, os resultados
dos dois métodos foram categorizados em adolescentes “satisfeitos” e “insatisfeitos”,
agrupando as categorias de insatisfação leve, moderada e grave, no caso do BSQ, e
desejo de corpo menor e corpo maior, no caso da escala de figuras. O teste de
Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a distribuição da variável CQ, que não
possui pontos de corte estabelecidos para classificação. As médias entre os grupos
“satisfeitos” e “insatisfeitos” foram comparadas pelo teste t de Student, uma vez que
a variável apresentou distribuição normal.
Valores de odds ratio foram utilizados para estimativa de risco de insatisfação
com a imagem corporal. Foi realizada regressão logística multivariada entre aquelas
variáveis antropométricas que tiveram p<0,20 na análise logística univariada.
Mantiveram-se no modelo final as variáveis que apresentaram significância
estatística de 95%.

Objetivo 3:
A classificação da população foi realizada por meio de frequências absolutas
e relativas das variáveis em sua forma categorizada. Os resultados dos testes EAT26 e BITE foram as variáveis dependentes das análises, avaliadas em sua forma
contínua e categorizada.
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Para testar a relação entre as variáveis sociodemográficas e os indicadores
de transtornos alimentares, em suas formas categóricas, foram utilizados os teste de
qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher. As variáveis contínuas (resultados dos
testes EAT e BITE, idade, renda familiar per capita, IMC/idade, CC, CQ, %GC,
resultado do teste BSQ, figuras escolhidas como “eu” e como “desejável” e
diferenças entre as figuras) tiveram sua distribuição testada pelo teste de
Kolmogorov-Smirnov. Uma vez que as variáveis dependentes (EAT e BITE) não
apresentaram distribuição normal, a correlação de Spearman foi utilizada para
verificar o grau de relação entre estas variáveis e as demais. As análises de
correlação foram realizadas com e sem estratificação por sexo.
Dois modelos de regressão linear multivariada foram criados, um para a
variável EAT e outro para BITE, incluindo as variáveis que apresentaram p≤0,20 na
análise de correlação. Mantiveram-se no modelo as variáveis que apresentaram
significância estatística de 95%. Foi realizada análise dos resíduos pelos testes
Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, os outliers foram excluídos, e análise de
regressão refeita, considerando como modelo final, aquele em que os resíduos
apresentassem distribuição normal.
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RESUMO
A adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta,
faixa etária que vem apresentando aumento do sobrepeso e da obesidade. Devido
às mudanças na aparência física e no sentimento pelo corpo, adolescentes se
tornam também grupo de risco para os transtornos alimentares. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o estado nutricional de adolescentes de Ouro Preto, MG, Brasil,
bem como comportamentos alimentares inadequados. Trata-se de um estudo
transversal, com 239 escolares de ensino médio. Foram avaliados o estadiamento
da puberdade, estatura, peso, IMC, circunferências da cintura (CC) e quadril (GC),
gordura corporal (%GC), percepção da imagem corporal (BSQ e Escala de
Stunkard), risco de anorexia nervosa (EAT-26) e de bulimia nervosa (BITE). 18,5%
da amostra estavam com excesso de peso, 17, 6% com CC aumentada e 16,7%
com %GC alterada. O BSQ indicou insatisfação em aproximadamente 23% e pela
escala de figuras 58,7% desejava ter um corpo menor que o atual. Os indicadores
de transtornos indicaram 15,9% de risco de anorexia e 33,5% de risco de bulimia,
com 17,1% de gravidade moderada ou alta para bulimia. Profissionais de saúde
devem estar atentos à alta prevalência das manifestações subclínicas dos distúrbios
do comportamento entre os jovens e incluir no momento da avaliação desde jovens
escalas breves que identifiquem tais comportamentos.

Palavras-chave: adolescência, estado nutricional, imagem corporal, transtorno
alimentar

ABSTRACT
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Adolescence is characterized a transition period between childhood and
adulthood, and this age group there is an increase of overweight and obesity. Due to
changes in physical appearance and body feelings, teens also are a risk group for
eating disorders. The objective of this study was to evaluate the nutritional status of
adolescents in Ouro Preto, MG, Brazil, as well as inappropriate eating behaviors, in
an attempt to correct any nutritional disorders and implement behavior changes as
soon as possible. This is a cross-sectional study with 239 high school students. We
assessed the stage of puberty, height, weight, BMI, waist circumference (WC) and
hip (GC), body fat (% BF), perception of body image (BSQ and Stunkard Scale), and
risk of anorexia nervosa (EAT -26) and bulimia (BITE). 18.5% of the sample were
overweight, 17.6% with high CC and 16.7% with high GC. The BSQ showed
dissatisfaction in approximately 23.0% and the scale of figures 58.7% desired a
smaller body than the current. The indicators of disorders showed 15.9% risk of
anorexia and 33.5% risk of bulimia, with 17.1% of moderate to high for bulimia.
Health professionals should be aware of the high prevalence of subclinical
manifestations of behavioral disorders among young people and include in the
assessment scales from young brief identifying such behaviors.
Key-words: adolescence, nutritional status, body image, eating disorders.

53

INTRODUÇÃO

A adolescência, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a
faixa de 10 a 19 anos de idade 1, é caracterizada por mudanças corporais e
transformação dos impulsos do desenvolvimento mental, emocional e social, um
período de transição entre a infância e a vida adulta 2. Durante esta fase, o indivíduo
pode estar sujeito tanto aos déficits nutricionais quanto aos excessos e, nos últimos
anos, destaca-se o aumento do sobrepeso e da obesidade

3

. Nesta fase, a

antropometria é importante porque permite monitorar a evolução das modificações
do crescimento 4.
Por ser a puberdade um estágio de mudanças na aparência física e no
sentimento pelo corpo, na adolescência também ocorre uma reorganização da
imagem corporal 5 e a autoimagem passa a ter características mais negativas 6. Por
consequência, os transtornos alimentares afetam particularmente os adolescentes e
as taxas de incidência de anorexia nervosa entre mulheres de 15 a 19 anos
compreendem 40% de todos os casos 7. Segundo a Academia Americana de
Pediatria 8, o número de crianças e adolescentes com transtornos alimentares
aumentou a partir dos anos 50 e durante a última década, acompanhando um
aumento na obesidade nesta faixa etária, aumentou-se também a ênfase na dieta e
na perda de peso.
A adolescência é o momento ideal para se criar práticas preventivas, uma vez
que, nesta fase de maior independência, os indivíduos tornam-se responsáveis por
suas próprias ingestões alimentares os hábitos alimentares criados aparentemente
persistem na idade adulta 9. Desta forma, é importante avaliar o estado nutricional
dos adolescentes, na tentativa de corrigir precocemente algum desvio nutricional.
Por ser um grupo de risco, também se faz importante investigar, entre adolescentes,
comportamentos alimentares inadequados, principalmente no que se refere à
distorção da imagem corporal e ao risco de transtornos alimentares, de forma a
implantar mudanças de comportamento o mais precocemente possível.
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METODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal, com 239
adolescentes matriculados em escolas do ensino médio do município de Ouro Preto,
Minas Gerais, Brasil. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Ouro Preto, ofício CAAE 0012.0.238.000-09. Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido foram assinados por cada diretor das escolas, e
pelos adolescentes e seus respectivos responsáveis legais, concordando em
participar do estudo. A amostragem foi realizada por conveniência, em cinco escolas
da área urbana de Ouro Preto, sendo duas particulares e três públicas estaduais,
sendo que todos os alunos de 14 a 19 anos do ensino médio foram convidados a
participar.
O estadiamento da puberdade foi feito pela autoavaliação das mamas e dos
pelos púbicos no sexo feminino, e do genital e pelos púbicos no sexo masculino, de
acordo com os estágios de maturação sexual propostos por Tanner 10. As mamas e
os genitais masculinos são avaliados quanto ao tamanho, forma e características; e
os pelos púbicos por suas características, quantidade e distribuição. O estágio 1
corresponde sempre à fase infantil, impúbere, o estágio 5 à fase pós-puberal, adulta
e os estágios 2, 3 e 4 caracterizam o período puberal. A escala de figuras utilizada
foi adaptada da Caderneta do Adolescente

11,12

, apresentada ao adolescente de

forma individual. Foi estabelecido um escore de maturação sexual para cada
adolescente, calculado pela média entre os estágios de desenvolvimento de cada
sexo. Quando a média entre os estágios não foi um número inteiro, considerou-se o
arredondamento para o estágio inferior (exemplo, média de 4,5 foi considerada
como estágio 4 de maturação).
Para aferição da estatura foi utilizado o estadiômetro portátil AlturExata®, com
escala de 35 a 213cm e precisão de 0,1cm. O peso dos adolescentes foi aferido em
balança

microeletrônica

portátil

(digital)

Tanita

Ironman

Segmental

Body

Composition Monitor® (modelo BC554) com precisão de 100g e capacidade máxima
de 150kg. Ambas as avaliações foram feitas em duplicata e o Índice de Massa
Corporal (IMC) foi calculado a partir das médias das medidas. Para classificação foi
adotado o padrão de referência proposto para adolescentes

13

e os pontos de corte

de escore-z de IMC por idade (IMC/I), utilizando o software para análise nutricional
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de crianças e adolescentes, AnthroPlus versão 1.0.2. (World Health Organization,
Genebra, Suíça). Uma vez que as curvas adotadas não incluem adolescentes com
idade entre 19 e 20 anos, estes tiveram a data da entrevista modificada para o dia
do seu aniversário de 19 anos.
As circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ) foram mensuradas
utilizando uma fita antropométrica flexível, em duplicata. O valor médio das duas
mensurações de CC foi classificado conforme o critério de Taylor et al.

14

. A

composição corporal foi estimada pela bioimpedância tetrapolar, com o analisador
BIOSCAN MALTRON® (modelo 916®). Para classificação do percentual de gordura
corporal (%GC), foi utilizado como parâmetro o valor estimado pelo aparelho,
através de equações já programadas pelo fabricante no próprio instrumento. Para
indicar o excesso de %GC, foram utilizados valores críticos específicos para sexo e
para a idade, de acordo com Taylor et al.

15

. Adolescentes com 19 anos foram

classificados seguindo os pontos de corte para 18 anos.
Para avaliação da percepção da imagem corporal foram utilizados dois
métodos de autopreenchimento. O Questionário para Imagem Corporal - Body
Shape Questionnaire (BSQ), desenvolvido por Cooper 16, foi utilizado em sua versão
brasileira

17

, adaptado para a aplicação em ambos os sexos. Pontuação final maior

que 110 até 138 pontos foi considerada insatisfação leve com a imagem corporal,
maior que 138 e até 167 insatisfação moderada, e superior a 167 insatisfação grave.
Também foi utilizada uma escala de avaliações de imagem corporal, conhecida
como figura “Stunkard's Rating Scale” 18, que foi validada para a população brasileira
por Scagliusi et al.

19

, e é constituída por uma série de nove figuras que vão desde

imagens muito magras até muito obesas. Os participantes foram convidados a
selecionar duas figuras, a primeira que eles acreditavam ser o mais representativo
do tamanho do seu corpo atual, escrevendo a palavra “eu” e, em seguida, a que eles
tinham como ideal para o seu corpo, escrevendo a palavra “desejável”. A diferença
entre as duas figuras classificou os indivíduos em “satisfeitos”, quando a diferença
foi igual a zero, “com desejo de corpo maior”, quando a diferença é negativa, e “com
desejo de corpo menor”, quando a diferença foi positiva.
A investigação dos transtornos do comportamento alimentar também foi
realizada através de questionários autoaplicáveis. Como um índice da gravidade de
preocupações típicas de pacientes com transtorno alimentar, foi utilizado o Teste de
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Atitudes Alimentares – Eating Attitudes Test (EAT), em sua versão resumida (EAT26 20), traduzida para o português 21 e testada por Nunes et al. 22. Se a soma final de
todos os valores de cada questão for igual ou superior a 21 pontos, o resultado
indica provável caso de anorexia nervosa. Para avaliar a presença de
comportamentos bulímicos e sua intensidade foi adotado o Teste de Investigação
Bulímica de Edimburgo - Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE)23, traduzido
para o Português24 e validado

25

. Trata-se de questionário autoaplicável, com de 33

questões e duas subescalas, sendo uma para sintomas e a outra para a gravidade
destes. Na escala de sintomas, um risco alto (20 ou mais pontos) considera a
presença de comportamento alimentar compulsivo e grande possibilidade de
preencher critérios diagnósticos para bulimia nervosa. Já um risco médio (10 a 19
pontos) sugere padrão alimentar não usual e, em geral, não estão presentes todos
os critérios para bulimia. Um risco baixo (menor que 10 pontos) é considerado
dentro dos limites de normalidade. A escala de gravidade caracteriza os indivíduos
em alta (10 ou mais pontos), moderada (5 a 10 pontos) e baixa (menos que 5
pontos), sendo que esta última categoria não é clinicamente significativa 24.
Os dados foram tabulados nos programas Epi versão 3.5.3. e Excel 2010. As
análises estatísticas foram realizadas no programa PASW Statistic versão 17.0
(SPSS Inc., Chicago, EUA). A população foi caracterizada por meio de frequências
absolutas e relativas das variáveis em sua forma categorizada e as variáveis
contínuas tiveram sua distribuição testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e
foram apresentadas em média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil.

RESULTADOS

Houve um predomínio de adolescentes do sexo feminino, com 185 (77,4%),
sendo a participação do sexo masculino de 54 (22,6%) indivíduos, devido ao maior
interesse por parte das meninas em participar do estudo. As escolas particulares
tiveram participação mais baixa de alunos (5,6%) em relação às públicas, o que
refletiu a desproporção de alunos matriculados.
A tabela 1 apresenta os resultados da autoavaliação da maturação sexual na
amostra estudada. Percebe-se que quase a totalidade de indivíduos avaliados
apresentavam-se em estágios avançados de maturação sexual.
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Tabela 1: Autoavaliação da maturação sexual de adolescentes de Ouro Preto, MG.
2011
Estágio de
maturação

Meninas

Meninos

sexual
Mamas

Pelos

n¹ (%)

n¹ (%)

1

0 (0,0)

6 (3,3)

2

3 (1,6)

3

Escore

Escore

Genital

Pelos

n¹ (%)

n¹ (%)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (2,0)

0 (0,0)

17 (9,4)

7 (3,9)

2 (4,1)

0 (0,0)

1 (2,0)

17 (9,2)

20 (11,0)

41 (22,6)

3 (6,1)

2 (4,0)

4 (8,3)

4

111 (60,0)

88 (48,6)

112 (61,9)

18 (36,7)

17 (34,0) 23 (48,0)

5

54 (29,2)

50 (27,6)

21 (11,6)

26 (53,1)

30 (60,0) 20 (41,7)

185

181

181

(100,0)

(100,0)

(100,0)

Total

médio²
n¹ (%)

49 (100,0) 50 (20,9)

médio²
n¹ (%)

48
(100,0)

¹ Diferentes valores de n se devem a valores ignorados. ² Escore médio entre os estágios
dos dois critérios de avaliação para cada sexo.

A tabela 2 apresenta os resultados da avaliação do estado nutricional dos
adolescentes, quanto ao IMC, à CC e ao %GC. A CQ apresentou distribuição normal
e média ± desvio padrão de 94,7 ± 9,2cm. Em relação à avaliação nutricional, houve
um predomínio de indivíduos eutróficos e apenas dois indivíduos estavam com baixo
peso. Quanto ao IMC, 18,5% estavam com excesso de peso, valores próximos aos
encontrados para CC aumentada (17,6%) e GC alterada (16,7%).
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Tabela 2: Avaliação do estado nutricional de adolescentes de Ouro Preto, MG.
2011.
Frequências

IMC / Idade

CC

%GC

n¹

%

Eutrófico

193

(80,8)

Baixo Peso

2

(0,8)

Sobrepeso

30

(12,6)

Obeso

14

(5,9)

Total

239

(100,0)

Normal

197

(82,4)

Aumentada

42

(17,6)

Total

239

(100,0)

Normal

195

(83,3)

Alterada

39

(16,7)

Total

234

(100,0)

IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência de Cintura; CQ: Circunferência de
Quadril; %GC: Percentual de Gordura Corporal; ¹ Diferentes valores de n se devem a
valores ignorados.

A tabela 3 apresenta os resultados dos testes de insatisfação com a imagem
corporal e de risco de transtornos alimentares. O teste BSQ indicou insatisfação em
aproximadamente 23% da amostra e já pela escala de figuras, mais da metade dos
adolescentes deseja ter uma imagem menor que aquela que julga ser o seu corpo
atual. Os indicadores de transtornos alimentares indicaram 15,9% em risco de
anorexia nervosa e 33,5% em risco de bulimia nervosa, sendo que 17,1%
apresentaram gravidade moderada ou alta para bulimia.
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Tabela 3: Insatisfação com a imagem corporal e Indicadores de risco de
transtornos alimentares. Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 2011.
Frequências
n¹

%

Insatisfação

Leve

28

(11,8)

com a imagem

Moderada

19

(8,0)

Grave

8

(3,4)

115

(58,7)

45

(23,0)

38

(15,9)

65

(27,2)

Alto

15

(6,3)

Moderada

34

(14,2)

Alta

7

(2,9)

corporal (BSQ) –
(n=238)
Insatisfação

Desejo de corpo

com a imagem

menor

corporal (figuras
de Stunkard)
(n=196)

Desejo de corpo
maior

Risco de Anorexia Nervosa – EAT
(n=239)
Risco de Bulimia Moderado
Nervosa – BITE
(n=239)
Gravidade de
Bulimia Nervosa
– BITE (n=239)

BSQ: Body Shape Questionnaire – Teste de Imagem Corporal; EAT: Eating Attitude Test
– Teste de Atitudes Alimentares; BITE: Bulimic Investigatory Test Edinburgh; ¹ Diferentes
valores de n se devem às diferentes perdas sofridas.

DISCUSSÃO

O critério cronológico, importante referencial na infância, perde muito do
significado na adolescência, já que indivíduos da mesma idade podem estar em
diferentes estágios da maturação sexual que correspondem a momentos distintos do
processo de crescimento

26

. Na amostra estudada, meninas apresentaram-se, em

sua maioria, nos estágios 3 ou 4, ou seja, na fase puberal, enquanto os meninos
apresentaram-se, em sua maioria, nos estágios 4 ou 5, indicando um elevado grau
de maturação sexual. Como todas as meninas avaliadas relataram já terem
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apresentado a menarca e devido à idade superior a 14 anos, acredita-se que o
estágio de maturação sexual não foi um interferente nas demais avaliações. Embora
a maturação sexual tenha sido autoavaliada, Saito

26

verificou existir concordância

entre a avaliação efetuada pelo médico e a efetuada pelo próprio adolescente,
tornando o método confiável. A avaliação da maturação através de um escore médio
entre os estágios também foi uma prática é aceitável, uma vez que a maioria dos
adolescentes não apresentou divergência entre os estágios dos dois indicadores de
desenvolvimento sexual avaliados 27.
Em relação à avaliação nutricional, os resultados deste estudo diferem de um
estudo com a população de Ouro Preto realizado em 2001, que encontrou, entre os
residentes de 15 a 19 anos, 11,00% de baixo peso, 70,90% de eutrofia, 13,40% de
sobrepeso e 4,70% de obesidade

28

. Em nosso estudo, a prevalência de baixo peso

foi bem menor (1,02%) e a de eutrofia maior (82,23%). Quanto ao excesso de peso
as frequências se inverteram (11,68% de sobrepeso e 5,08% de obesidade), com
uma diminuição do sobrepeso, mas aumento da obesidade em relação ao estudo
anterior. Resultados comparativos entre as Pesquisas de Orçamentos Familiares
(POF) de 2002-2003 e 2008-2009, mostram características semelhantes para a
região sudeste do Brasil, com um decréscimo do percentual de déficit de peso entre
adolescentes e uma elevação nas taxas de sobrepeso e obesidade, porém com um
aumento considerável nas taxas de sobrepeso e menos expressivo nas taxas de
obesidade, principalmente para o sexo feminino. Na última POF, entre o sexo
masculino, o déficit de peso foi de 3,6%, o sobrepeso de 18,5% e a obesidade de
3,8%, enquanto no feminino as prevalências foram de 2,9%, 21,0% e 4,7%,
respectivamente 3.
A insatisfação com a imagem corporal apresentou prevalências diferentes de
acordo com o teste utilizado. Como pela escala de figuras só foram considerados
satisfeitos os adolescentes que escolheram a mesma figura como atual e como
desejável, a grande maioria foi considerada insatisfeita. De maneira semelhante,
outro estudo utilizando a escala de figuras encontrou 75,8% de insatisfação em um
grupo de adolescentes de 11 a 14 anos do sexo feminino

29

. Em outras cidades

mineiras, 59,0% dos alunos de 7 a 19 anos estavam insatisfeitos com sua imagem
corporal quando avaliados pela escala de figuras

30

. Já utilizando o BSQ, um estudo

com adolescentes brasileiros, na mesma faixa etária que este, encontrou resultado
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semelhante, 22,6% de insatisfação com a imagem corporal pelo teste do BSQ
enquanto outro estudo com meninas encontrou 18,8%
Contrariando a suposição de Hoek

33

31

,

32

.

de que a prevalência de transtornos

alimentares é menor em regiões menos urbanizadas, as frequências encontradas
em Ouro Preto, cidade do interior de Minas Gerais, foram semelhantes, quando não
maiores, que outros estudos que utilizaram os mesmos testes para diagnóstico de
possíveis transtornos alimentares em adolescentes. Vilela et al.

30

também

esperavam encontrar prevalências menores que as observadas em seu estudo com
escolares de cidades do interior, por acreditar que os fatores socioculturais regionais
estariam preservados e que uma maior interação familiar e social serviriam como
mecanismo de proteção, mas o mesmo não aconteceu.
De acordo com o EAT, quase 16% dos adolescentes apresentaram
comportamento de risco para anorexia nervosa, e esta porcentagem não diferiu
quando se considerou somente o sexo feminino, em que houve 16,2% de resultado
positivo para EAT. Os resultados variam muito entre os estudos, talvez devido à
abordagem de diferentes faixas etárias. Estudos nacionais com adolescentes do
sexo feminino apontam prevalências de aproximadamente 15% a 30%
ambos os sexos, Vilela et al.

30

34,32,35

. Em

encontraram 13,3% em crianças e adolescentes,

enquanto Souza-Kaneshima et al.

36

encontraram 23,5% em estudantes do ensino

médio. Estudos internacionais apontam 8,8% de risco de anorexia nervosa em
Sevilha, Espanha

37

, 7,3% entre adolescentes de 13 anos em Bermudas

entre adolescentes e adultos jovens sul-africanos

39

. Benavente et al.

37

38

e 14%

sugerem

que prevalências de sintomas menores ou iguais a 8,8% indicam uma característica
positiva da população estudada em relação aos transtornos alimentares, mas
prevalências maiores de 20% são consideradas preocupantes. Desta forma, a
sintomatologia relacionada à anorexia encontrada neste estudo apresenta-se em
uma situação intermediária.
Pela escala de sintomas do BITE, 27,2% dos adolescentes foram
identificados como em risco moderado de desenvolver bulimia nervosa e 6,3% com
risco grave, totalizando 33,5% da amostra com alguma alteração no comportamento
alimentar. Quando se considera somente o sexo feminino, os resultados não variam
muito, sendo que 36,2% das meninas apresentaram algum risco na escala de
sintomas. As prevalências encontradas pelos estudos apresentam bastante
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variabilidade. Vilela et al.

30

encontraram 16,4% de crianças e adolescentes com

escore médio, e apenas 0,6% com escore alto. Um estudo em Fortaleza, Ceará,
encontrou 25,2% de adolescentes do sexo feminino em situação de risco
Kaneshina et al.

36

40

. Souza-

encontraram 3,8 e 39,0% de adolescentes com alto e médio grau

de desordem alimentar, respectivamente. Nunes et al.

35

encontraram resultados

mais próximos aos nossos, 30,4% de mulheres (12 a 29 anos) com risco médio e
3,3% com risco alto. Em Bermudas, apenas 0,25% de adolescentes (13 anos)
estudados apresentaram escore de alto risco na escala de sintomas do BITE

38

,

enquanto na África do Sul esta frequência foi de 4,6% entre adolescentes e adultos
jovens

39

e no nordeste da Itália foi de 4,1% entre meninas e 0,3% entre meninos de

15 a 19 anos 41.
Quanto à escala de gravidade do BITE, 14,2% dos adolescentes
apresentaram gravidade moderada e 2,9% alta, indicando 15,1% dos alunos com
um quadro clinicamente significativo de bulimia nervosa. Quando se considera
somente o sexo feminino, as frequências foram de 14,6% e 3,2% respectivamente.
Resultado semelhante foi encontrado por Vilela et al.

30

, com 11,8% entre crianças e

adolescentes. Outros autores encontraram prevalências mais baixas entre
adolescentes do sexo feminino, Vale et al.

40

observaram 8% e 0,9% de gravidade

moderada e intensa, e Sousa-Kaneshima et al.

36

observaram 7,5% e 2,7%,

respectivamente. A maioria dos estudos que utiliza o BITE como método de
diagnóstico de transtornos alimentares se limita a estudar a escala de sintomas, não
apresentando valores de escore para a escala de gravidade.
Diante dos resultados apresentados, ressalta-se a importância de que os
profissionais de saúde estejam atentos à alta prevalência das manifestações
subclínicas dos distúrbios do comportamento entre os jovens. Na prática clínica,
devem estar preparados a identificar alterações comportamentais de risco, fazendo
perguntas de triagem apropriadas, além de prover os recursos necessários aos
jovens que apresentem estes tipos de comportamentos. Escalas breves podem ser
um método sensível para identificar adolescentes com risco para o início de um
transtorno alimentar e devem ser aplicadas na avaliação do estado de saúde de
adolescentes.
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RESUMO

Objetivo: Identificar a prevalência de insatisfação com a imagem corporal em
adolescentes e sua associação com o peso, circunferências e adiposidade corporal.
Desenho: Estudo transversal, no qual foi utilizado para avaliar a insatisfação com a
imagem corporal o Body Shape Questionaire (BSQ) e a de figuras de Stunkard, e
para o diagnóstico nutricional, peso, estatura, índice de massa corporal (IMC),
circunferências de cintura (CC) e quadril (CQ) e percentual de gordura corporal
(%GC).
Cenário: Escolas públicas de ensino médio, da área urbana de Ouro Preto, MG,
Brasil.
Sujeitos: 197 alunos, de ambos os sexos, de 14 a 19 anos, selecionados por
amostragem de conveniência.
Resultados: A insatisfação com a imagem corporal foi de 78,9% segundo a escala
de figuras e de 23,98% segundo o BSQ. CQ, CC elevada, %GC alterado, sobrepeso
e obesidade pelo IMC foram associados à insatisfação com a imagem pelo BSQ,
mas não pela escala de figuras. No modelo final de regressão logística, o excesso
de peso (sobrepeso e obesidade) pelo IMC, ajustado pelo %GC, permaneceu
associado à insatisfação com a imagem corporal, com odds ratio de 3,57 (IC95%:
1,38 – 9,25).
Conclusões: Adolescentes com excesso de peso apresentaram maior risco de
estarem insatisfeitos com sua imagem corporal quando comparados aos eutróficos.
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A abordagem para perda de peso neste grupo deve ser realizada com cautela,
evitando o surgimento de transtornos alimentares.
Palavras-chave: Imagem corporal, Adolescente, Peso corporal, Estado nutricional.

ABSTRACT

Objective: To identify the prevalence of dissatisfaction with the body image in
adolescents and its association with weight, circumferences and adiposity.
Design: A cross-sectional study in which the dissatisfaction was assessed by the
Body Shape Questionnaire (BSQ) and the Stunkard’s figure rating scale, and the
nutritional status diagnoses were assessed by weight, height, BMI, waist (WC) and
hip (HC) circumferences and percentage of body fat (%BF).
Settings: Public high schools in the urban area in Ouro Preto, MG, Brazil.
Subjects: 197 students of both sexes aged between 14 and 19 years, selected by
convenience sampling.
Results: The dissatisfaction with the body image was 78.9% according to figure
scale and 23.98% according to BSQ. HC, high WC, high %BF, overweight and
obesity were associated with body dissatisfaction by BSQ, but it did not happen with
dissatisfaction by figure scale. In the final model of logistic regression, the excessive
weight (overweight and obesity) by BMI, adjusted by %BF, kept associated with
dissatisfaction with body image, with odds ratio 3.57 (95% CI 1.38, 9.25).
Conclusions: Adolescents with excessive weight presented higher risk of
dissatisfaction with their body image when compared with the normal weight
adolescents. The approach to weight loss in this group should be made with caution,
to avoid the emergence of eating disorders.
Key-words: Body Image, Adolescent, Body Weight, Nutritional Status.

INTRODUÇÃO

A imagem corporal é definida como a representação mental do próprio corpo,
que envolve os sentidos, as idéias e sentimentos referentes a ele

(01)

. É a figura que

temos das medidas, dos contornos e da forma de nosso corpo, e os sentimentos
referentes a estas características (02).
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Estudos mostram clara relação entre insatisfação com o corpo e
comportamento alimentar anormal sugestivo de transtorno alimentar, sendo que em
alguns casos, insatisfação é considerada o maior fator de risco para a manifestação
dos sintomas

(03, 04).

Existem ainda evidências de que a percepção do peso corporal

se sobrepõe ao índice de massa corporal (IMC) na influência do comportamento
alimentar

(05, 06)

. A importância dada à estética faz com que os jovens desejem

mudanças no perfil nutricional e causa situações de discriminação com aqueles que
não correspondem ao padrão de beleza da sociedade

(07)

. O conhecimento desta

relação entre a distorção da imagem corporal e comportamentos alimentares
sugestivos de transtornos alimentares favorece medidas preventivas relacionadas à
cultura do corpo (07).
A adolescência, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a
faixa de 10 a 19 anos de idade

(08)

, é um período da vida que merece atenção

(06)

.

Por ser a puberdade um estágio que compreende uma série de mudanças físicas e
psicológicas, com tendência ao aumento na gordura corporal nas meninas, e
significativo aumento da massa muscular e da estatura nos meninos, há mudanças
na aparência física e no sentimento pelo corpo, que ocasionam uma reorganização
da imagem corporal

(09)

. A autoimagem tem, então, características mais negativas,

devido à dificuldade de percepção do corpo em transformação, somada às
imposições de um meio social com padrões muito idealizados de beleza (10).
Ainda que a composição corporal tenha menor participação que a percepção
da imagem corporal na predisposição de transtornos alimentares, alguns estudos
questionam a relação entre estes dois fatores

(11, 12)

e sugerem que a composição

corporal interfira na percepção da imagem também entre adolescentes

(06, 13, 14).

O

número crescente de adolescentes que, mesmo apresentando estado nutricional
adequado para a idade, estão insatisfeitos com a imagem corporal pode ser um
reflexo da influência da mídia e da sociedade ao determinar os padrões de beleza
(14)

.
Sendo a imagem corporal uma interação entre fatores biológicos, fisiológicos,

emocionais e sociais, Costa e Vasconcelos

(11)

sugerem que novos estudos sejam

realizados, na busca das variáveis de associação. O conhecimento das relações que
envolvem a insatisfação com a imagem corporal é essencial para o desenvolvimento
de recomendações apropriadas para o controle e manutenção de peso

(15)

. As altas
72

prevalências de insatisfação com a imagem corporal na adolescência
bem como sua associação com comportamentos de riscos à saúde

(03, 07, 16, 17

),

(03, 04)

, tornam

relevante a investigação neste grupo, dos fatores associados à distorção da imagem
corporal. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de insatisfação
com a imagem corporal em adolescentes de 14 a 19 anos de Ouro Preto, MG e sua
associação com o peso, circunferências e adiposidade corporais.

MÉTODOS

Desenho do estudo e amostragem
Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal, realizado
nas três escolas estaduais de ensino médio da área urbana do município de Ouro
Preto, MG. Foi realizada uma amostragem por conveniência, no período de
setembro a dezembro de 2010 e fevereiro a abril de 2011, atingindo um n de 197
adolescentes de 14 a 19 anos e 11 meses.

Avaliação nutricional
Para a avaliação do estado nutricional, foram realizadas medidas de peso,
altura, circunferências de cintura e quadril e percentual de gordura corporal. Para
aferição da estatura foi utilizado o estadiômetro portátil AlturExata®, com escala de
35 a 213cm e precisão de 0,1cm. O peso dos adolescentes foi aferido em duplicata,
em balança microeletrônica portátil (digital) Tanita Ironman Segmental Body
Composition Monitor® (modelo BC554) com precisão de 100g e capacidade máxima
de 150kg. As circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ) foram mensuradas
utilizando uma fita antropométrica flexível. A CC foi medida no ponto médio entre o
último arco costal e a crista ilíaca e a CQ no ponto de maior circunferência sobre a
região glútea. Tais medidas foram feitas em duplicata, segundo a proposta de
Fontanive et al.

(18)

. A composição corporal foi estimada por bioimpedância

tetrapolar, pelo analisador BIOSCAN MALTRON® (modelo 916®), seguindo os
métodos de Costa

(19)

. O IMC foi calculado pela divisão do peso, em quilogramas,

pela estatura, em metros, elevada ao quadrado, expresso em kg/m². Para sua
classificação foi adotado o padrão de referência proposto pela World Health
Organization

(20)

e os pontos de corte de IMC por idade (IMC/I), utilizando o software
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para análise nutricional de crianças e adolescentes, WHO AnthroPlus versão 1.0.2.
(21)

Os adolescentes com idade entre 19 e 20 anos, cuja avaliação não pode ser

realizada pelo software, foram avaliados como se tivessem 19 anos exatos. O valor
médio das duas mensurações de CC foi classificado conforme a proposta de Taylor
et al.

(22)

. Para estimativa do percentual de gordura corporal, foi utilizado como

parâmetro o valor fornecido pelo aparelho, através de equações já programadas
pelo fabricante no próprio instrumento, e para classificação adotou-se os valores
críticos específicos para sexo e idade, de acordo com Taylor et al.

(23)

. Adolescentes

entre 19 e 20 anos, devido à falta de ponto de corte, foram classificados de acordo
com os valores para 18 anos.

Avaliação da satisfação com a imagem corporal
A insatisfação com a imagem corporal foi avaliada por dois métodos, ambos
aplicados por autopreenchimento. Foi aplicada uma escala de silhuetas corporais
conhecida como Stunkard's Rating Scale (Escala de Classificação de Stunkard)

(24)

,

validada para a população brasileira (25), que é constituída por uma série de 9 figuras
que vão desde imagens muito magras até muito obesas. Os alunos foram
convidados a escolher a figura na escala que melhor representasse seu corpo,
marcando com a palavra “Eu” e também aquela que representava o corpo que eles
desejavam ter, com a palavra “Desejável”. A diferença entre as duas escolhas
refletiu a insatisfação com a imagem. Valores menores que zero indicaram um
desejo de ser mais pesado que a imagem atual, enquanto valores maiores que zero
indicaram um desejo de ser mais leve. Outro método foi o teste Body Shape
Questionnaire – BSQ (Questionário de Forma Corporal)
na versão traduzida para o português por Cordás

(27)

(26)

, de autopreenchimento,

e adaptada para aplicação em

ambos os sexos. Uma pontuação menor que 80 foi considerada como satisfação;
entre 80 e 110, insatisfação leve; entre 111 e 140, insatisfação moderada; e maior
que 140, insatisfação grave.

Análises estatísticas
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa PASW
Statistic versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Os testes de qui-quadrado de
Pearson, qui-quadrado de partição e exato de Fisher foram utilizados para verificar
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associação entre as variáveis antropométricas (IMC, CC e %GC) com a satisfação
com a imagem corporal pelos testes BSQ e pela escala de figuras, categorizando os
grupos em “satisfeitos” e “insatisfeitos”. Por não apresentar ponto de corte definido e
apresentar distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, a CQ foi
analisada por teste t de Student. Valores de odds ratio foram utilizados para
estimativa de risco de insatisfação com a imagem corporal. Foi realizada regressão
logística multivariada entre aquelas variáveis antropométricas que tiveram p<0,20 na
análise logística univariada. Mantiveram-se no modelo final as variáveis que
apresentaram significância estatística de 95%.

Ética
O projeto foi aprovado pelo comitê em ética e pesquisa da Universidade
Federal de Ouro Preto, CAAE 0012.0.238.000-09, e termos de consentimento livre e
esclarecido foram assinados pelos diretores das escolas, adolescentes e seus
responsáveis.

RESULTADOS

A idade dos participantes variou de 14 a 19 anos, com mediana de 16 anos. A
tabela 1 apresenta a caracterização da amostra, segundo sexo. A discrepância entre
o número de meninos e de meninas se deve ao maior interesse na participação no
estudo pelo sexo feminino. Houve perdas em algumas avaliações, o que justifica
diferentes valores de n na tabela.

As variáveis não apresentaram diferença

estatística entre os sexos, com exceção da satisfação com a imagem corporal
avaliada pela escala de figuras (p=0,042). Em comparação aos meninos, meninas
desejam apresentar uma menor imagem na escala de figuras do que aquelas que
julgam ser sua imagem real (p=0,012).
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Tabela 1: Distribuição dos adolescentes por características antropométricas e de
percepção da imagem corporal, de acordo com o sexo.
Sexo
Total
p
Feminino
Masculino
n (%)
n (%)
n (%)
IMC
Eutrófico
127 (80,4)
35 (89,7)
162 (82,2)
Baixo peso
1 (0,6)
1 (2,6)
2 (1,0)
Sobrepeso
20 (12,7)
3 (7,7)
23 (11,7)
0,20†
Obeso
10 (6,3)
0 (0,00)
10 (5,1)
Total
158 (100,0)
39 (100,0)
197 (100,0)
CC
Adequada
128 (81,0)
37 (94,9)
165 (83,8)
Elevada
30 (19,0)
2 (5,1)
32 (16,2)
0,05*‡
Total
158 (100,0)
39 (100,0)
197 (100,0)
%GC
Adequado
144 (91,1)
34 (89,5)
178 (90,8)
Elevado
14 (8,9)
4 (10,5)
18 (9,2)
0,76‡
Total
158 (100,0)
38 (100,0)
196 (100,0)
Satisfação no BSQ
Satisfação
115 (73,2)
34 (87,2)
149 (76,0)
Insatisfação leve
21 (13,4)
4 (10,3)
25 (12,8)
Insatisfação moderada
15 (9,6)
1 (2,6)
16 (8,2)
0,22†
Insatisfação grave
6 (3,8)
0 (0,00)
6 (3,1)
Total
157 (100,0) 39 (100,0)
196 (100,0)
Satisfação na Escala de Stunkard
Satisfação
27 (20,6)
7 (23,3)
21 (21,1)
0,042*†
Desejo de corpo menor
81 (61,8)
12 (40,0)
93 (57,8)
§
Desejo de corpo maior
23 (17,6)
11 (36,7)
34 (21,1)
Total
104 (100,0)
23 (100,0)
127 (100,0)
BSQ: Teste de imagem corporal; IMC: Classificação do estado nutricional pelo índice de
massa corporal; CC: Classificação da circunferência de cintura; %GC: Classificação do
percentual de gordura corporal; A diferença no n total deve-se às diferentes perdas sofridas
por cada variável; * Diferença estatisticamente significativa (p<0,05); † Valor de p obtido pelo
teste de Qui-Quadrado de Pearson. ‡ Valor de p obtido pelo teste exato de Fisher. § Pelo
qui-quadrado de partição, percebe-se que a diferença está entre as categorias “Desejo de
corpo menor” e “Desejo de corpo maior” (p=0,012).

Para testar a associação das variáveis antropométricas e da satisfação com a
imagem corporal, os indivíduos com baixo peso segundo o IMC foram excluídos,
devido à baixa frequência na amostra (1,0%). Em relação à avaliação pela Escala de
Stunkard, se categorizou os indivíduos de acordo com o desejo de emagrecer
(indivíduos satisfeitos foram agrupados àqueles com desejo de ter corpo maior), e
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não houve associação com as variáveis de estado nutricional (dados não
apresentados). Já em relação ao teste BSQ, os diferentes graus de insatisfação
(leve, moderada e grave) foram agrupados em uma única categoria e houve
associação para todas as variáveis de estado nutricional em relação à insatisfação
com a imagem corporal (tabela 2). Os valores de odds ratio mostram que indivíduos
com sobrepeso apresentaram cerca de 4 vezes mais chance de insatisfação com a
imagem corporal que eutróficos, enquanto obesos apresentaram quase 9 vezes. CC
elevada também aumenta as chances de insatisfação em mais que 2,5 vezes e para
o %GC elevado, as chances são mais que 8,5 vezes maiores.
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Tabela 2: Comparação entre as variáveis de
com a imagem corporal, pelo teste BSQ.
BSQ
Satisfação
Insatisfação
n (%)
n (%)
IMC
Eutrófico
132 (89,8)
30 (63,8)
Sobrepeso
12 (8,2)
11 (23,4)
Obeso
3 (2,0)
6 (12,8)
Total
147 (100,0)
47 (100,0)
CC
Adequado
129 (87,8)
34 (72,3)
Inadequado 18 (12,2)
13 (27,7)
Total
147 (100,0)
47 (100,0)
%GC
Adequado
142 (97,3)
34 (72,3)
Elevado
4 (2,7)
13 (27,7)
Total
146 (100,00) 47 (100,0)

diagnóstico nutricional e a satisfação
Odds
Ratio

Intervalo de
Confiança
95%

P

1,00
4,03
8,80

1,63 – 10,01
2,08 – 37,20

0,003**†
0,003**‡

1,00
2,74

1,13 – 6,60

0,012*†

1,00
13,57

4,17 – 44,24

<0,0001***‡

BSQ: Classificação da satisfação pelo teste de imagem corporal; IMC: Classificação do
estado nutricional pelo índice de massa corporal; CC: Classificação da circunferência de
cintura; GC: Classificação do percentual de gordura corporal; *Diferença estatisticamente
significativa (p<0,05); **Diferença estatisticamente significativa (p<0,005); ***Diferença
estatisticamente significativa (p<0,0005); † Valor de p obtido pelo teste de Qui-Quadrado de
Pearson; ‡ Valor de p obtido pelo teste exato de Fisher.

As médias de CQ dos grupos foram comparadas pelo teste t de Student. O
grupo de satisfeitos teve média 93,31 ± 6,11cm e o de insatisfeitos, 97,95 ± 8,83cm,
com diferença (p<0,0001). Acreditando que esta associação seja mais forte no sexo
feminino, se estratificou a análise por sexo e a hipótese se confirmou. Meninas
satisfeitas tiveram média 93,54 ± 6,34cm e insatisfeitas 98,28 ± 8,92cm, com
diferença (p<0,0001), enquanto que meninos satisfeitos tiveram média 91,87 ±
5,64cm, e insatisfeitos 95,18 ± 8,32cm, sem diferença (p=0,255) (dados não
apresentados em tabelas).
A associação das variáveis antropométricas e a satisfação com a imagem
corporal foram testadas por regressão logística multivariada. As classificações
sobrepeso e obesidade pelo IMC foram agrupadas como “excesso de peso”. CC e
CQ perderam associação e foram excluídas do segundo modelo. Tanto o IMC
quanto o %GC elevados permaneceram associados à insatisfação com a imagem e
foi criado um terceiro modelo, associando a insatisfação com o excesso de peso
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pelo IMC, ajustado pelo %GC, descartando a possibilidade de falso diagnóstico pelo
IMC. A tabela 3 apresenta o resultado do modelo final da regressão, mostrando que
indivíduos com excesso de peso apresentam uma chance 3,57 vezes maior de
estarem insatisfeitos com sua imagem em relação aos eutróficos.

Tabela 3: Magnitude da insatisfação com a imagem corporal (teste BSQ) segundo a
classe de IMC ajustada pelo percentual de gordura corporal
Insatisfação com a
Intervalo de
imagem corporal –
Odds
Classificação
de
Confiança
p
BSQ
Ratio
IMC
95%
n
%
Excesso de peso

17

36,2

3,57

1,38 – 9,25

0,01*

BSQ: Classificação da satisfação pelo teste de imagem corporal; IMC: Classificação do
estado nutricional pelo índice de massa corporal *Diferença estatisticamente significativa
(p<0,05).

DISCUSSÃO

Poucas pesquisas consideram mais de um indicador antropométrico para
explicar a relação entre a insatisfação com a imagem corporal e o estado nutricional,
principalmente quando se trata de adolescentes. Em nosso trabalho, adolescentes
com pelo menos uma alteração antropométrica (peso, CC, CQ e %GC)
apresentaram insatisfação com a imagem corporal pelo teste BSQ. Porém, na
regressão logística multivariada, utilizando todos os parâmetros, CC elevada e CQ
perderam associação.
Em relação à avaliação nutricional, os resultados deste estudo diferem de um
estudo com a população de Ouro Preto realizado em 2001, que encontrou, entre os
residentes de 15 a 19 anos, 11,00% de baixo peso, 70,90% de eutrofia, 13,40% de
sobrepeso e 4,70% de obesidade (28). Em nosso estudo, a prevalência de baixo peso
foi bem menor (1,02%) e a de eutrofia maior (82,23%). Quanto ao excesso de peso
as frequências se inverteram (11,68% de sobrepeso e 5,08% de obesidade), com
uma diminuição do sobrepeso, mas aumento da obesidade em relação ao estudo
anterior.
Já em relação à insatisfação com a imagem corporal, a comparação entre
estudos se torna difícil por diferenças metodológicas. Schwartz e Browel

(29)

relatam
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em seu estudo de revisão que os estudos utilizam diferentes métodos para
avaliação, abordaram diferentes faixas etárias e muitos se limitam ao sexo feminino
ou a grupos de tratamento para obesidade. No presente estudo, a insatisfação com
a imagem foi de 78,90% segundo a escala de figuras e 23,98% segundo o BSQ.
Quando se considera somente o gênero feminino, as proporções foram de 79,39% e
26,75%, respectivamente.
De maneira semelhante aos nossos resultados, um estudo com adolescentes
brasileiros, na mesma faixa etária, encontrou 22,58% de insatisfação com a imagem
corporal pelo teste do BSQ

(17)

. Também pelo BSQ, Alves et al.

(3)

encontraram

valores inferiores de prevalência para insatisfação com a imagem corporal (18,80%)
em meninas. Pela escala de figuras, 75,80% de um grupo de adolescentes de 11 a
14 anos do sexo feminino estavam insatisfeitas

(16)

. Em cinco outras cidades de

Minas Gerais, 59,00% dos alunos de 7 a 19 anos estavam insatisfeitos com sua
imagem corporal, sendo que, como em nosso estudo, os meninos desejavam ser
mais gordos e as meninas mais magras

(30)

. Utilizando uma escala de satisfação
(31)

com partes específicas do corpo, Conti et al.

encontraram, em meninos,

associação significativa entre excesso de peso e insatisfação corporal com áreas de
acúmulo de gordura (estômago e cintura), e em meninas, a associação aconteceu
para nádegas, quadril, coxas, pernas, estômago, peso corporal, entre outras.
Semelhante ao ocorrido em nosso estudo, somente meninas apresentaram
insatisfação corporal relacionada ao tamanho de seus quadris.
A avaliação da percepção da imagem corporal pela escala de figuras é
clássica e permite diferentes formas de análises, porém, por se tratar de um
parâmetro bidimensional em preto e branco, a identificação da imagem se torna
difícil. O método também se limita quanto à adaptação das figuras para diferentes
faixas etárias e o controle do estágio maturacional poderia fortalecer os resultados
estatísticos quando se trata de adolescentes

(16, 32)

. Por não existir escala destinada

a adolescentes, em nosso estudo, se utilizou uma escala para adultos, mas por se
tratar de adolescentes em uma faixa etária mais avançada, acredita-se que o grau
de maturação sexual não tenha sido um fator de interferência importante no
momento da escolha das figuras. Já o BSQ avalia de uma maneira autorreferida o
conceito de forma do corpo, especialmente a característica de se sentir gordo
versão brasileira do BSQ foi testada por Conti et al.

(33)

(26)

.A

e teve bom desempenho em
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termos de validação, confiabilidade e compreensão verbal, quando aplicado a
adolescentes. Os autores consideraram o questionário fácil de entender, embora
exija um longo tempo de resposta, é efetivo tanto na prática clínica quanto na
pesquisa e pode também ser recomendado para avaliar as atitudes sobre a imagem
corporal entre adolescentes brasileiros, de ambos os sexos.
Segundo Schwartz e Brownel

(29)

, a variabilidade entre os resultados dos

estudos sofre influência das muitas diferenças no modo como a imagem corporal e
outras variáveis são medidas, quais variáveis são estudadas e de como são feitas as
análises. Contudo, esta variabilidade pode também refletir o verdadeiro efeito da
relação entre imagem corporal e obesidade, uma vez que as análises de correlação
realizadas nos estudos sobre obesidade e função psicológica não são sensíveis às
complexas relações que parecem existir entre estes dois fatores.
Semelhante a este estudo, em meninas de 11 a 13 anos, a insatisfação com a
imagem corporal apresentou-se associada ao estado nutricional avaliado pelo IMC e
com a adiposidade corporal avaliada pelas dobras cutâneas, sendo que as
adolescentes com excesso de peso ou alto percentual de gordura apresentaram
cerca de 3 vezes mais chance de estarem insatisfeitas com sua imagem corporal.
Porém, de maneira diferente à deste estudo, no modelo ajustado à insatisfação
manteve-se associada somente ao IMC

(14)

. No estudo de McCabe et al.

(34)

,

adolescentes com excesso de peso também apresentaram níveis mais altos de
insatisfação com o corpo que aqueles com peso normal, além de terem mais
probabilidade de adotar estratégias para perda de peso, e sofrerem mais pressão
dos pais e colegas. Em nosso estudo, o IMC foi ajustado pelo %GC e o excesso de
peso se manteve associado à insatisfação com a imagem corporal. Este ajuste
garante que não tenha ocorrido como relatado por outros autores

(35,

36)

,

superestimação na classificação do excesso de peso pelo uso do IMC como critério.
O excesso de peso é um processo complexo que vai além de equações de
balanço energético e está intimamente relacionado ao comportamento alimentar.
Comportamentos alimentares evoluem desde a infância até a adolescência e se
associam às tendências psicossociais, como a restrição dietética

(37)

. Adolescentes

têm ainda a particularidade de desenvolverem atitudes em relação às mudanças
ocorridas no corpo e, por isso, podem apresentar pensamentos negativos que,
quando ocorrem com frequência, podem gerar efeitos duradouros sobre a
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autoestima e consequências comportamentais, tais como os transtornos alimentares
(37)

.
A obesidade na adolescência se torna então, um fator ainda mais

preocupante. O adolescente obeso apresenta sentimentos conflituosos com relação
ao seu corpo e a imposição da mídia ocasiona insatisfação corporal e rejeição. Com
isso, a relação do adolescente obeso com o corpo é angustiante, com sentimentos
de vergonha e fracasso. Existem dificuldades de relacionamentos com os colegas,
de fazer novos amigos e rejeição por parte da turma

(12, 38)

. Sendo as práticas de

dietas e exercícios físicos as principais estratégias utilizadas para perda de peso, as
intervenções destinadas à prevenção da obesidade e do sobrepeso devem ser
desenvolvidas com base nos elementos positivos dessas estratégias, e ao mesmo
tempo serem sensíveis ao risco de desenvolver nestes adolescentes características
de transtornos alimentares. Intervenções neste grupo devem promover o peso
saudável e não simplesmente a perda de peso, suprindo a necessidade de se criar
percepções mais realistas de um peso “normal”. Programas educacionais de
assistência ao adolescente com excesso de peso, incluindo ações destinadas
também aos familiares, aumentariam a probabilidade da adoção de comportamento
diferenciado ao combate do sobrepeso e da obesidade (39, 40).
Os resultados de nosso trabalho mostram que as questões do corpo merecem
mais importância na educação de adolescentes, e os profissionais de saúde e
educação deveriam tentar influenciar positivamente sobre os sentimentos assumidos
por eles

(38)

. Li et al.

(41)

acreditam que a escola primária pode ser apropriada a

execução de programas destinados à prevenção de problemas com a imagem
corporal e com transtornos alimentares. Porém, segundo Alves et al.

(03)

, existe a

necessidade de se investir em educação nutricional no ambiente escolar,
envolvendo também os pais, professores e demais profissionais, a fim de promover
mudanças nos conceitos de imagem corporal.
Avaliar a satisfação com a imagem corporal é importante, pois a percepção
distorcida pode levar a práticas inadequadas de alimentação e danos à saúde

(11)

.

Informações sobre comportamentos dietéticos podem ser úteis no desenvolvimento
de programas de educação focados no sobrepeso e obesidade e os métodos para
seu controle e prevenção. Os programas de saúde pública deveriam se basear no
tamanho do corpo saudável e desenvolver atividades escolares que enfatizem a
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autoestima dos jovens e ajudem a desconstruir as mensagens negativas da mídia
em relação ao tamanho do corpo

(42)

. É necessário que os profissionais de saúde

compreendam que a saúde vai além da questão biológica e deve ser tratada como o
conjunto de fatores que envolvem o contexto sociocultural e econômico e integram
ainda a subjetividade do indivíduo (07).
Este trabalho apresenta limitações próprias de um estudo transversal, que
não permite identificar relações de causa e efeito. Também se limita pela técnica de
amostragem por conveniência, pois, por participarem da pesquisa aqueles
adolescentes que se interessam pelas questões do corpo, estes resultados podem
não ser representativos da população. Por outro lado, tem como vantagem a
consideração de mais de um indicador antropométrico e também mais de um
método para avaliação da insatisfação corporal na investigação da relação entre
estes dois fatores.
Com base nestes resultados, é necessário promover a ideia de peso
saudável, e não somente de perda de peso, evitando que práticas para redução do
peso corporal sejam realizadas de forma indiscriminadas, a ponto de prejudicar a
saúde. No ambiente escolar e familiar, questões referentes ao peso corporal
também devem ser abordadas com cautela, para não gerar no adolescente com
excesso de peso o sentimento de insatisfação e discriminação, aumentando os
riscos para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Os profissionais de saúde
também devem estar atentos não só ao maior risco de insatisfação que ocorre entre
adolescentes com sobrepeso, mas também às diferentes formas de insatisfação
entre meninos e meninas e atender cada indivíduo de forma diferenciada. São
necessárias pesquisas sobre outros aspectos da percepção da imagem corporal,
como os fatores socioeconômicos e demográficos, e sobre os componentes
subjetivos determinantes do comportamento alimentar e do estado nutricional.
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Artigo 3: Imagem corporal como principal marcador de risco para transtornos
alimentares em adolescentes de Ouro Preto, MG.
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RESUMO
Os transtornos alimentares são influenciados por fatores sociais, psicológicos e
biológicos, que interagem de forma complexa. Desta forma, adolescência é uma
faixa etária de risco, devido às intensas mudanças na aparência física e no
sentimento pelo corpo. O objetivo deste trabalho foi investigar a relação entre fatores
demográficos e socioeconômicos, estado nutricional e insatisfação com a imagem
corporal e os indicadores de transtornos alimentares em adolescentes de Ouro
Preto, Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal realizado com 239
adolescentes de escolas de ensino médio da área urbana de Ouro Preto, MG, Brasil.
Para avaliar o risco de transtornos alimentares utilizou-se o Eating Attitudes Test
(EAT) e o Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE), e para insatisfação com a
imagem corporal o Body Shape Questionnaire (BSQ) e a de figuras de Stunkard. E
para o diagnóstico nutricional, índice de massa corporal (IMC), circunferências de
cintura e quadril e percentual de gordura corporal. Os indicadores de transtornos
alimentares indicaram 15,9% de risco de anorexia nervosa e 33,5% de risco de
bulimia nervosa, sendo que 17,1% apresentaram gravidade moderada ou alta para
bulimia. Não houve correlação entre as variáveis de diagnóstico nutricional e os
indicadores de transtornos alimentares. As análises de regressão multivariada
indicaram que a variável que melhor explica o resultado do BITE foi o BSQ e as que
explicam o EAT são o BSQ, a figura da escala escolhida como desejável e a
diferenças entre as figuras escolhidas como atual e desejável. Portanto, conclui-se
que nesta amostra, a insatisfação com a imagem corporal foi o maior fator de risco
para os transtornos alimentares, sobrepondo o efeito das variáveis de composição
corporal.

Palavras-chave: Transtornos Alimentares, Imagem corporal, Adolescente, Estado
nutricional.
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ABSTRACT

Eating disorders are influenced by social, psychological and biological factors that
interact in complex ways. Adolescence is an age group of risk, due to intense
changes in physical appearance and feeling of the body. The objective of this study
was to investigate the relationship between demographic and socioeconomic factors,
nutritional status and body image dissatisfaction and indicators of eating disorders
among adolescents in Ouro Preto. It was a cross-sectional study with 239
adolescents from high schools in the urban area of Ouro Preto, MG, Brazil. To
assess the risk of eating disorders, the Eating Attitudes Test (EAT) and the Bulimic
Investigatory Test Edinburgh (BITE) were used, to assess the body image
dissatisfaction was used the Body Shape Questionnaire (BSQ) and the Stunkard
figure, and the nutritional status was assessed by body mass index (BMI), waist and
hip circumferences and body fat percentage. The eating disorders tests showed
15.9% risk of anorexia nervosa, 33.5% risk of bulimia nervosa, and 17.1% of
moderate or high severity for bulimia. There was no correlation between the
nutritional status and eating disorders and the multivariate regression analysis
indicated that the variable that best explains the BITE was the result of the BSQ, and
explaining the EAT are the BSQ, the desired figure chosen in the scale and the
differences between the figures chosen as the current and desirable. Therefore, we
conclude that in this sample, dissatisfaction with body image was a major risk factor
for eating disorders, overcoming the effect of body composition.

Key words: Eating Disorders, Body Image, Adolescence, Nutritional Status.
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INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares são considerados raros na população em geral,
mas afetam particularmente adolescentes e adultos jovens do sexo feminino 1. Por
ser a puberdade um estágio que compreende mudanças na aparência física e no
sentimento pelo corpo, na adolescência ocorre uma reorganização da imagem
corporal

2

e a autoimagem tem características mais negativas

3

As taxas de

incidência de anorexia nervosa entre mulheres de 15 a 19 anos compreendem 40%
de todos os casos

1

e segundo a Academia Americana de Pediatria 4, o número de

crianças e adolescentes com transtornos alimentares aumentou a partir dos anos 50
e durante a última década, acompanhando um aumento na obesidade nesta faixa
etária, aumentou-se também a ênfase na dieta e na perda de peso.
Os transtornos alimentares possuem uma etiologia multifatorial e são
influenciados por fatores sociais, psicológicos e biológicos, que interagem de forma
complexa

5

. As características sociodemográficas são consideradas um dos

condicionantes do comportamento alimentar 5. Há algumas décadas, a literatura
relatava os transtornos alimentares como sendo doenças quase exclusivamente de
meninas ocidentais, brancas e de alta classe socioeconômica, porém, atualmente
acometem diferentes classes sociais e variadas culturas 6. Sabe-se também que o
comportamento alimentar é influenciado pelo peso e pela imagem corporal do
indivíduo, e que estes podem ainda motivar a realização de restrições alimentares 6.
No Brasil, não há dados publicados de prevalência ou registros fiéis do
número de pacientes diagnosticados na rede pública, mas observa-se um crescente
número de casos em ambulatórios e também a publicação de trabalhos nacionais
sobre a insatisfação corporal e o uso de dietas 7. No município de Ouro Preto, Minas
Gerais, a distribuição percentual de internações hospitalares por transtornos mentais
e comportamentais em 2009 foi de 1% quando se considera toda a população e
1,4% quando se considera adolescentes de 15 a 19 anos 8. Porém, quando se trata
da ocorrência de transtornos alimentares especificamente, não existem informações
para esta população nas fontes de dados do SUS ou da Secretária Municipal de
Saúde, e nem mesmo estudos acadêmicos com adolescentes do município.
Portanto, em decorrência da falta de informações específicas no município, da
importância epidemiológica, e da vulnerabilidade dos adolescentes para a sua
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ocorrência, justifica-se investigar prevalências de transtornos alimentares neste
grupo e identificar fatores que podem ser considerados de risco para sua ocorrência.
Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a relação entre fatores demográficos e
socioeconômicos, estado nutricional e insatisfação com a imagem corporal e os
indicadores de transtornos alimentares em adolescentes de Ouro Preto, Minas
Gerais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal, com 239
adolescentes matriculados em escolas do ensino médio do município de Ouro Preto,
Minas Gerais, Brasil. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Ouro Preto, ofício CAAE 0012.0.238.000-09. Termos de
Consentimento foram assinados pelos diretores das escolas, autorizando a
realização do estudo nas dependências da escola, e também pelos responsáveis
legais e pelos adolescentes, concordando em participar do estudo. A amostragem foi
realizada por conveniência, com participação voluntária, sendo que todos os
adolescentes elegíveis a participar foram convidados.

Variáveis Socioeconômicas
Para obter informações sobre renda familiar, os alunos levaram para casa
juntamente com os termos de consentimento a serem assinados, um questionário
socioeconômico, a ser preenchido com a ajuda dos pais ou responsável. A renda
mensal de cada indivíduo da família foi avaliada em intervalos do salário mínimo
vigente na época (R$510,00 – quinhentos e dez reais). A média em reais do
intervalo de salários mínimos de cada familiar foi somada para se obter uma
estimativa de renda familiar mensal. Com a divisão da estimativa de renda familiar
mensal pelo número de pessoas pertencentes à família se estimou a renda familiar
per capita.
Variáveis Antropométricas e de Composição Corporal
Para aferição da estatura foi utilizado o estadiômetro portátil AlturExata®, com
escala de 35 a 213cm e precisão de 0,1cm. O peso dos adolescentes foi aferido em
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duplicata, em balança microeletrônica portátil (digital) Tanita Ironman Segmental
Body Composition Monitor® (modelo BC554) com precisão de 100g e capacidade
máxima de 150kg. As medidas foram feitas em duplicata, de acordo com o método
proposto por Fontanive et al. 9. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a
partir da média das medidas de peso e estatura, e para sua classificação foi adotado
o padrão de referência proposto para adolescentes

10

e os pontos de corte de

escore-z de IMC por idade (IMC/I), utilizando o software para análise nutricional de
crianças e adolescentes, AnthroPlus versão 1.0.2. (World Health Organization,
Genebra, Suíça). Uma vez que as curvas adotadas não incluem adolescentes com
idade entre 19 e 20 anos, estes tiveram a data da entrevista modificada para o dia
do seu aniversário de 19 anos.
As circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ) foram mensuradas
utilizando uma fita antropométrica flexível, de acordo com a proposta de Fontanive et
al. 9, em duplicata. O valor médio das duas mensurações de CC foi classificado
conforme a proposta de Taylor et al. 11.
A composição corporal foi estimada pela bioimpedância tetrapolar, com o
analisador BIOSCAN MALTRON® (modelo 916®), segundo metodologia proposta por
Costa

12

. Para classificação do percentual de gordura corporal (%GC), foi utilizado

como parâmetro o valor estimado pelo aparelho, através de equações já
programadas pelo fabricante no próprio instrumento. Para indicar o excesso de
%GC, foram utilizados valores críticos específicos para sexo e para a idade, de
acordo com Taylor et al.

13

. Adolescentes com 19 anos foram classificados seguindo

os pontos de corte para 18 anos.
Imagem corporal

Para avaliação da percepção da imagem corporal foram utilizados dois
métodos, ambos respondidos por autopreenchimento. O Questionário para Imagem
Corporal - Body Shape Questionnaire (BSQ), desenvolvido por Cooper

14

, foi

utilizado em sua versão brasileira 15, adaptado para a aplicação em ambos os sexos.
Pontuação final maior que 110 até 138 pontos foi considerada insatisfação leve com
a imagem corporal, maior que 138 e até 167 insatisfação moderada, e superior a
167 insatisfação grave.
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Ainda para avaliação da percepção da imagem corporal, foi utilizada uma
escala de avaliações de imagem corporal, conhecida como figura “Stunkard's Rating
Scale”

16

, que foi validada para a população brasileira por Scagliusi et al.

17

, e é

constituída por uma série de nove figuras que vão desde imagens muito magras até
muito obesas. Os participantes foram convidados a selecionar duas figuras, a
primeira que eles acreditavam ser o mais representativo do tamanho do seu corpo
atual, escrevendo a palavra “eu” e, em seguida, a que eles tinham como ideal para o
seu corpo, escrevendo a palavra “desejável”. A diferença entre as duas figuras
classificava os indivíduos em “satisfeitos”, quando a era igual a zero, “com desejo de
corpo maior”, no caso de diferença negativa, e “com desejo de corpo menor”,
quando esta era positiva.
Indicadores de Transtornos Alimentares

As investigações dos transtornos do comportamento alimentar foram
realizadas por questionários autoaplicáveis, apresentados em caderno individual,
juntamente com os demais testes de autopreenchimento. Na caracterização do
transtorno alimentar foi utilizado o Teste de Atitudes Alimentares (EAT) e o Teste de
Investigação Bulímica de Edimburgo (BITE), adaptados para utilização em ambos os
sexos.

Teste de Atitudes Alimentares – Eating Attitudes Test (EAT)

Como um índice da gravidade de preocupações típicas de pacientes com
transtorno alimentar, foi utilizado o EAT-26
por Nunes et al.

19

18

e testada por Nunes et al.

, na versão traduzida para o português
20

. Se a soma final de todos os valores

de cada questão for igual ou superior a 21 pontos, o resultado indica provável caso
de anorexia nervosa.

Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo - Bulimic Investigatory Test Edinburgh
(BITE)

Para avaliar a presença de comportamentos bulímicos e sua intensidade foi
adotado o BITE, desenvolvido por Hendrson e Freeman

21

, traduzido para o
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Português por Cordás e Hochgraf

22

, e validado por Magalhães e Mendonça

23

.

Trata-se de questionário autoaplicável, com de 33 questões e duas subescalas,
tendo sido utilizada neste estudo somente a escala de sintomas. Nesta escala, um
risco alto (20 ou mais pontos) considera a presença de comportamento alimentar
compulsivo e grande possibilidade de preencher critérios diagnósticos para bulimia
nervosa. Já um risco médio (10 a 19 pontos) sugere padrão alimentar não usual e,
em geral, não estão presentes todos os critérios para bulimia. Um risco baixo (menor
que 10 pontos) é considerado dentro dos limites de normalidade 22.
Análise Estatística dos Dados
Os dados foram tabulados nos programas Epi versão 3.5.3. e Excel 2010. As
análises estatísticas foram realizadas no programa PASW Statistic versão 17.0
(SPSS Inc., Chicago, EUA). A caracterização da população foi realizada por meio de
frequências absolutas e relativas das variáveis em sua forma categorizada. Os
resultados dos testes EAT-26 e BITE foram as variáveis dependentes das análises,
avaliadas em sua forma contínua ou categorizada.
Para testar a relação entre as variáveis sociodemográficas e os indicadores
de transtornos alimentares (EAT e BITE) em suas formas categóricas, foram
utilizados os testes de qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher. As variáveis
contínuas (resultados dos testes EAT e BITE, idade, renda familiar per capita,
IMC/idade, CC, CQ, %GC, resultado do teste BSQ, figuras escolhidas como “eu” e
como “desejável” e diferenças entre as figuras) tiveram sua distribuição testada pelo
teste de Kolmogorov-Smirnov. Uma vez que as variáveis dependentes (EAT e BITE)
não apresentaram distribuição normal, a correlação de Spearman foi utilizada para
verificar o grau de relação entre estas variáveis e as demais. As análises de
correlação foram realizadas com e sem estratificação por sexo.
Dois modelos de regressão linear foram criados, um com a variável EAT
como dependente e outro para BITE, incluindo como variáveis independentes as que
apresentaram p≤ 0,20 na análise de correlação. Mantiveram-se no modelo final as
variáveis que apresentaram significância estatística de 95%. Foi realizada análise da
distribuição dos resíduos pelos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, os
outliers foram excluídos quando os resíduos não apresentaram distribuição normal e
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análise de regressão refeita, considerando como modelo final, aquele em que os
resíduos apresentassem distribuição normal.

RESULTADOS
Foram avaliados 239 adolescentes, com um predomínio do sexo feminino
(77,4%), uma vez que as meninas se mostraram mais interessadas em participar do
estudo que os meninos. Quanto à renda familiar, apenas 189 (79,1% da amostra)
responderam corretamente o questionário, que indicou sendo a maioria de baixa
renda. Quase 75% das famílias viviam com menos de um salário mínimo per capita
e 57,7% das famílias com até um salário mínimo total (dados não apresentados em
tabelas).
A tabela 1 apresenta os resultados da avaliação nutricional, dos testes de
imagem corporal e dos indicadores de transtornos alimentares. Em relação à
avaliação nutricional, houve um predomínio de indivíduos eutróficos quanto ao IMC e
apenas dois indivíduos estavam com baixo peso. Também em relação ao IMC,
18,5% estava com excesso de peso, valores próximos aos encontrados para CC
aumentada (17,6%) e GC alterada (16,7%). Quanto à imagem corporal, o teste BSQ
indicou satisfação em quase 77% da amostra, já pela escala de figuras, mais da
metade da amostra deseja ter uma imagem menor que aquela que julga ser o seu
corpo atual. Os indicadores de transtornos alimentares indicaram 15,9% em risco de
anorexia nervosa e 33,5% em risco de bulimia nervosa.
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Tabela 1: Caracterização dos adolescentes quanto o estado nutricional, insatisfação
com a imagem corporal e indicadores de risco de transtornos alimentares. Ouro
Preto, Minas Gerais, Brasil. 2011.
Frequência
n (%)
Eutrófico
Estado Nutricional (IMC / Idade)

Classificação de CC

Classificação de %GC

Insatisfação com a imagem corporal (BSQ)

Baixo Peso

2 (0,8)

Sobrepeso

30 (12,6)

Obeso

14 (5,9)

Total

239 (100,0)

Normal

197 (82,4)

Aumentada

42 (17,6)

Total

239 (100,0)

Normal

195 (83,3)

Alterada

39 (16,7)

Total

234 (100,0)

Satisfação

183 (76,9)

Leve

28 (11,8)

Moderada

19 (8,0)

Grave

8 (3,4)

Total

238 (100,0)

Satisfação
Desejo de corpo
Insatisfação com a imagem corporal (Escala de

menor

Stunkard)

Desejo de corpo
maior

Resultado do EAT - Anorexia Nervosa

Resultado do BITE - Risco de Bulimia Nervosa

193 (80,8)

36 (18,4)
115 (58,7)

45 (23,0)

Total

196 (100,0)

Normal

201 (84,1)

Risco

38 (15,9)

Total

239 (100,0)

Baixo ou nulo

159 (66,5)

Moderado

65 (27,2)

Alto

15 (6,3)

Total

239 (100,0)

IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência de Cintura; CQ: Circunferência de
Quadril; %GC: Percentual de Gordura Corporal; BSQ: Body Shape Questionnaire – Teste de
Imagem Corporal; EAT: Eating Attitude Test – Teste de Atitudes Alimentares; BITE: Bulimic
Investigatory Test Edinburgh; ¹ Diferentes valores de n se devem valores ignorados.
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Nas tabelas 2 e 3 são apresentados os coeficientes de correlação entre as
variáveis estudadas e os resultados dos testes de transtornos alimentares. Em
relação ao EAT, renda per capita e figura “desejável” tiveram correlação fraca e
negativa, figura “eu”, correlação fraca positiva, diferença entre as figuras, correlação
moderada positiva, e BSQ, correlação forte e positiva. Estratificando-se as análises
por sexo, a variável figura “eu” perdeu sua significância para o sexo masculino e a
renda per capita perdeu associação em ambos os sexos. Já figura “desejável” teve
correlação moderada no sexo masculino e fraca no feminino. As demais mantiveram
a força de associação nos dois sexos (tabela 2).

Em relação ao BITE, figura

“desejável” teve correlação fraca negativa, figura “eu” e diferenças entre as figuras,
correlação moderada e positiva e BSQ correlação forte e positiva. Estratificando-se
quanto ao sexo, no sexo feminino, a figura “desejável” perdeu significância, e no
sexo masculino, apenas BSQ manteve associação, com uma correlação fraca
(tabela 3).
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Tabela 2: Análises de correlação de Spearman entre variáveis sociodemográficas,
antropométricas e de satisfação e percepção da imagem corporal e o escore do
Teste de Atitudes Alimentares – EAT, na amostra total e estratificada por sexo. Ouro
Preto, Minas Gerais, Brasil. 2011.
Sexo
Total
Feminino
Masculino

Idade
Renda per
capita

n

R

p

n

r

P

239

0,015

0,818

185

0,038

0,608

54 -0,073 0,601

189

-0,170*

0,019

148

-0,157

0,056

41 -0,147 0,359

-0,53

0,413

185

-0,111

0,133

54

0,116 0,403

IMC / Idade 239

n

r

p

CC

239

-0,57

0,377

185

-0,110

0,136

54

0,177 0,201

CQ

239

-0,43

0,508

185

-0,088

0,235

54

0,100 0,472

GC

234

0,007

0,918

181

-0,019

0,795

54

0,132 0,345

BSQ

238

0,622**

185

0,624**

Figura “Eu”¹ 218

0,149*

171

0,163*

Figura
“Desejável”¹
Dif. entre
Figuras²

197 -0,250**

196

0,333*

<
0,001
0,028
<
0,001
<
0,001

<
0,001
0,033

155 -0,224** 0,005

154

0,340**

<
0,001

53 0,633*
47

<
0,001

0,110 0,462

42 0,325* 0,036

42 0,327* 0,034

IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência de Cintura; CQ: Circunferência de
Quadril; GC: Gordura Corporal; BSQ: Body Shape Questionnaire – Teste de Imagem
Corporal; ¹ Figuras escolhidas na escala de Stunkard; ² Diferença entre as figuras escolhidas
como “eu” e como “desejável”; * p < 0,005; ** p < 0,001.
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Tabela 3: Análises de correlação de Spearman entre variáveis sociodemográficas,
antropométricas e de satisfação e percepção da imagem corporal e o escore do
Teste de Investigação Bulímica – BITE, na amostra total e estratificada por sexo.
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 2011.
Sexo
Total
Feminino
Masculino
n

R

p

239

0,103

0,114

189

0,330

IMC / Idade 239 -0,012

Idade
Renda per
capita

n

r

n

r

P

185 0,126 0,608

54

0,039

0,779

0,647

148 0,002 0,984

41

0,038

0,814

0,854

185

0,451

54

0,099

0,477

-0,56

p

CC

239

0,031

0,635

185 -0,002 0,977

54

0,174

0,208

CQ

239

0,059

0,366

185 0,039 0,603

54

0,070

0,614

GC

234

0,230

0,731

181 -0,015 0,000

53

0,048

0,731

185 0,650** 0,845

53 0,581** <0,001

171 0,343** 0,000

47

0,154

0,302

155 -0,144 0,073

42 -0,144

0,363

154 0,478** 0,000

42

0,179

BSQ

238 0,631**

Figura “Eu”¹ 218 0,315**
Figura
“Desejável”¹
Dif. entre
Figuras²

<
0,001
<
0,001

197 -0,147* 0,039

196 0,437**

<
0,001

0,212

IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência de Cintura; CQ: Circunferência de
Quadril; GC: Gordura Corporal; BSQ: Body Shape Questionnaire – Teste de Imagem
Corporal; ¹ Figuras escolhidas na escala de Stunkard; ² Diferença entre as figuras escolhidas
como “eu” e como “desejável”; * p < 0,005; ** p < 0,001.

Aquelas variáveis que tiveram p<0,20 na análise de correlação foram
incluídas nos modelos de regressão linear. Embora a análises de qui-quadrado não
revele diferença significativa nos resultados dos testes de transtornos alimentares
entre os sexos, a variável sexo também foi incluída no modelo por apresentar
relevância epidemiológica, uma vez que os resultados se modificaram ao se
estratificar a amostra de acordo com o sexo.
No modelo para o EAT, foram incluídas as variáveis sexo, renda, BSQ, figura
“eu”, figura “desejável” e diferença entre figuras. Permaneceram no modelo final
apenas as variáveis BSQ, figura “desejável” e diferença entre as figuras, com um
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coeficiente de determinação de 0,579, o que significa que este modelo explica em
57,9% a variabilidade do resultado do EAT. A tabela 5 apresenta os coeficientes de
regressão (β) e seus intervalos de confiança de 95% do modelo final da análise de
regressão linear múltipla entre as variáveis e o resultado do EAT.
No modelo para o BITE, foram incluídas as variáveis sexo, idade, BSQ, figura
“eu”, figura “desejável” e diferença entre as figuras. Apenas a variável BSQ
permaneceu no modelo final e, após ajuste da distribuição dos resíduos, apresentou
um coeficiente de determinação de 0,497, ou seja, o resultado do BSQ explica em
49,7% a variabilidade do resultado do BITE. A tabela 5 apresenta os coeficientes de
regressão (β) e seu intervalo de confiança de 95% do modelo final da análise de
regressão linear entre o resultado do BSQ e do BITE.
Tabela 4: Modelos finais de regressão linear múltipla para os escores do Teste de
Atitudes Alimentares – EAT e Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo – BITE.
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 2011.
Teste de Atitudes Alimentares – EAT
Modelo

β

IC 95% (β)

p

Insatisfação (BSQ)

0,878

0,173; 0,227

< 0,001

Figura “Desejável”¹

-0,172

-2,665; -0,678

0,001

-0,308

-3,063; -1,265

< 0,001

Diferença entre
figuras

r²

0,579

Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo – BITE
Modelo

β

IC 95% (β)

p

r²

Insatisfação (BSQ)

0,705

0,089; 0115

< 0,001

0,497

BSQ: Body Shape Questionnaire – Teste de Imagem Corporal; ¹ Figura escolhida na escala
de Stunkard; ² Diferença entre as figuras escolhidas como “eu” e como “desejável” na escala
de Stunkard.

DISCUSSÃO

A satisfação com a imagem corporal apresentou prevalências diferentes de
acordo com o teste utilizado. Como pela escala de figuras só foram considerados
satisfeitos os adolescentes que escolheram a mesma figura como atual e como
desejável, a grande maioria foi considerada insatisfeita. De maneira semelhante,
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outro estudo utilizando a escala de figuras encontrou 75,8% de insatisfação em um
grupo de adolescentes de 11 a 14 anos do sexo feminino
al.

24

. No estudo de Vilela et

25

, 59,0% dos escolares de 7 a 19 anos estavam insatisfeitos com sua imagem

corporal quando avaliados pela escala de figuras. Já utilizando o BSQ, um estudo
com adolescentes brasileiros, na mesma faixa etária que este, encontrou resultado
semelhante, 22,6% de insatisfação com a imagem corporal pelo teste do BSQ

26

,

enquanto outro estudo com meninas encontrou 18,8% 27.
Questionários

autoaplicáveis

são

fáceis de

administrar,

eficientes

e

econômicos na avaliação de grande número de indivíduos e permitem revelar
comportamentos que não seriam revelados em entrevista, por ser considerado
vergonhoso

28

. Os testes EAT e BITE apresentaram confiabilidade “quase perfeita”

dos escores globais em universitárias (coeficientes de kappa de 0,81 e 0,85,
respectivamente) e boa reprodutibilidade das aferições neste grupo
30

29

. Nunes et al.

avaliou a validade da versão brasileira do EAT-26 na identificação de

comportamentos alimentares anormais em uma população de mulheres jovens e o
teste exibiu baixos coeficientes de validade, sensibilidade, valor preditivo positivo e
estabilidade temporal, o que colocou em dúvida sua capacidade em identificar
comportamentos anormais nessa população. Benavente et al.

27

afirmam que o EAT

não pode ser considerado um método para diagnóstico do transtorno alimentar, mas
é muito apropriado para detectar condutas de risco relacionadas com transtornos
alimentares. Acredita-se que estes testes foram instrumentos válidos para detecção
de indivíduos em risco na amostra estudada.
Contrariando a suposição de Hoek

29

de que a prevalência de transtornos

alimentares é menor em regiões menos urbanizadas, as frequências encontradas
em Ouro Preto, cidade do interior de Minas Gerais, foram semelhantes, quando não
maiores, que outros estudos que utilizaram os mesmos testes para diagnóstico de
possíveis transtornos alimentares em adolescentes. Vilela et al.

25

também

esperavam encontrar prevalências menores que as observadas em seu estudo com
escolares de cidades do interior, por acreditar que os fatores socioculturais regionais
estariam preservados e que uma maior interação familiar e social serviriam como
mecanismo de proteção, mas o mesmo parece não explicar os percentuais
encontrados neste trabalho.
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De acordo com o EAT, quase 16% dos adolescentes apresentaram
comportamento de risco para anorexia nervosa, e esta porcentagem não diferiu
quando se considerou somente o sexo feminino, em que houve 16,2% de resultado
positivo para EAT. Os resultados variam muito entre os estudos, talvez devido à
abordagem de diferentes faixas etárias. Estudos nacionais com adolescentes do
sexo feminino apontam prevalências de aproximadamente 15% a 30%
ambos os sexos, Vilela et al.

25

7, 25, 27, 30

. Em

encontraram 13,3% em crianças e adolescentes,

enquanto Souza-Kaneshima et al.

31

23,5% em estudantes do ensino médio.

Estudos internacionais apontam 8,8% de risco de anorexia nervosa em Sevilha,
Espanha

32

, 7,3% entre adolescentes de 13 anos em Bermudas

adolescentes e adultos jovens sul-africanos

34

. Benavente et al.

33
32

e 14% entre
sugerem que

prevalências de sintomas menores ou iguais a 8,8% indicam característica positiva
da população estudada em relação aos transtornos alimentares, mas prevalências
maiores de 20% são consideradas preocupantes. Desta forma, a sintomatologia
relacionada à anorexia encontrada neste estudo apresenta-se em uma situação
intermediária.
Pela escala de sintomas do BITE, 27,2% dos adolescentes foram
identificados como em risco moderado de desenvolver bulimia nervosa e 6,3% com
risco grave, totalizando 33,5% da amostra com alguma alteração no comportamento
alimentar. Quando se considera somente o sexo feminino, os resultados não variam
muito, sendo que 36,2% das meninas apresentaram algum risco na escala de
sintomas. As prevalências encontradas pelos estudos apresentam variabilidade.
Vilela et al.

25

encontraram 16,4% de crianças e adolescentes com escore médio, e

0,6% com alto. Estudo em Fortaleza, Ceará, encontrou 25,2% de adolescentes do
sexo feminino em situação de risco

35

. Souza-Kaneshina et al.

31

encontraram 3,8 e

39,0% de adolescentes com alto e médio grau de desordem alimentar,
respectivamente. Nunes et al.

30

encontraram resultados mais próximos aos nossos,

30,4% de mulheres (12 a 29 anos) com risco médio e 3,3% com risco alto. Em
Bermudas, 0,25% de adolescentes (13 anos) estudados apresentaram escore de
alto risco na escala de sintomas do BITE

33

, enquanto na África do Sul esta

frequência foi de 4,6% entre adolescentes e adultos jovens

34

e no nordeste da Itália

foi de 4,1% entre meninas e 0,3% entre meninos de 15 a 19 anos 36.
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A relação entre os fatores socioeconômicos e a sintomatologia ligada a
transtornos alimentares é controversa e difícil de ser comparada com resultados na
literatura. Em nosso estudo, a renda familiar per capita apresentou correlação ao
risco de anorexia nervosa, sendo que o aumento da renda diminuiria o risco. Porém,
a significância não se manteve no modelo multivariado de regressão, o que pode ter
sido influenciado pela predominância de indivíduos de baixa renda na amostra.
Semelhante a este estudo, outros autores também não encontram relação entre a
situação socioeconômica e risco para transtornos alimentares em adolescentes do
sexo feminino

7, 27

. Já Costa et al.

37

verificaram efeito diferenciado entre os sexos,

sendo que meninas com mais alto e meninos com mais baixo nível socioeconômico
apresentaram mais sintomas de transtornos alimentares.
Em relação à avaliação nutricional, os resultados deste estudo diferem de um
estudo com a população de Ouro Preto realizado em 2001, que encontrou, entre os
residentes de 15 a 19 anos, 11,00% de baixo peso, 70,90% de eutrofia, 13,40% de
sobrepeso e 4,70% de obesidade

40

. Em nosso estudo, a prevalência de baixo peso

foi bem menor (1,02%) e a de eutrofia maior (82,23%). Quanto ao excesso de peso
as frequências se inverteram (11,68% de sobrepeso e 5,08% de obesidade), com
uma diminuição do sobrepeso, mas aumento da obesidade em relação ao estudo
anterior.
Neste estudo, não houve associação de nenhuma das variáveis de
composição corporal com o risco de transtornos alimentares, mas na literatura não
há um consenso sobre esta relação. Veses et al.

39

identificaram que adolescentes

classificados como sobrepeso e que estavam acima do percentil 85 para pregas
cutâneas, circunferência de cintura, relação cintura-quadril e relação cintura-altura
mostraram risco maior de desenvolver transtornos alimentares que aqueles com
peso normal. Um estudo com adolescentes de 12 a 18 anos estudou a relação entre
diferentes medidas antropométricas de gordura corporal e transtornos alimentares e
encontrou que meninas com um aumento no IMC e na gordura corporal tiveram
aumento no risco de desenvolver transtornos alimentares, enquanto em meninos
não houve associações

40

. Costa et al.

37

observaram que alto IMC associou-se à

sintomatologia de transtornos alimentares mais grave em adolescentes portugueses
de ambos os sexos. Lofrano-Prado et al.

41

encontroaram correlação positiva entre
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IMC e os resultados de BITE, mas a variável não permaneceu no modelo de
regressão múltipla que explicaria variações no escore.
A relação entre obesidade e transtornos alimentares se justifica, uma vez que
adolescentes com sobrepeso/obesidade relatam sofrer provocações relacionadas ao
peso e apresentam comportamentos que poderiam afetar negativamente sua
autoestima

39

. Neste estudo, os resultados não demonstraram a existência desta

relação, talvez devido ao tamanho da amostra menor que o esperado ou à
amostragem por conveniência. Por outro lado, vale ressaltar que, diferente deste
estudo, poucos estudos com adolescentes utilizam o escore-z de IMC por idade ao
invés do cálculo bruto do IMC quando testam associações entre variáveis de
antropometria em sua forma contínua.
Nas análises de correlação, todas as variáveis de satisfação ou percepção da
imagem corporal foram associadas significativamente aos resultados do EAT e da
escala de sintomas do BITE. Nas análises do sexo feminino, o resultado do BSQ, a
escolha da figura “Eu”, e a diferenças entre as figuras “Eu” e “Desejável” foram
correlacionadas significativamente ao EAT e ao BITE, enquanto a escolha da figura
“Desejável” somente se correlacionou ao EAT. Nas análises do sexo masculino, o
resultado do BSQ se correlacionou significativamente tanto com EAT, quanto com
BITE, a escolha da figura “Desejável” e a diferenças de entre as figuras “Eu” e
“Desejável” apresentou correlação apenas com EAT, enquanto a escolha da figura
“Eu” não apresentou correlação significativa para nenhum dos testes. Estas análises
sugerem que a insatisfação com a imagem corporal (BSQ e diferença entre figuras)
e sua percepção (figuras escolhidas) foram mais importante na determinação dos
transtornos alimentares que o estado nutricional nesta amostra. Em ambos os
sexos, a escolha da figura “Desejável” apresentou coeficientes mais fortes que a
figura “Eu” quando o desfecho foi o EAT, porém com correlação positiva entre
meninos e negativa entre meninas, ou seja, à medida que a imagem escolhida como
desejável na escala aumenta, diminui-se o risco de anorexia nervosa em meninas,
enquanto que nos meninos o risco aumenta.
Ao contrário do que se sabe sobre o estado nutricional, parece ser consenso
na literatura que a percepção da imagem corporal apresenta papel fundamental na
etiologia dos transtornos alimentares. A insatisfação corporal se mostra o mais forte
preditor de risco para o aparecimento de transtornos alimentares mesmo quando
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comparada a variáveis como pressão sociocultural, ideal de magreza, prática de
dieta, afetividade negativa e sintomas depressivos

42

. No estudo de Alves et al.

27

,

com adolescentes do sexo feminino, a presença de sintomas de anorexia nervosa
(EAT+) mostrou-se associada a sobrepeso e obesidade e insatisfação com a
imagem corporal, porém, semelhante ao nosso estudo, na análise multivariada, a
insatisfação com a imagem corporal avaliada pelo BSQ revelou ser o maior fator de
risco para a manifestação dos sintomas de anorexia nervosa, enquanto o estado
nutricional perdeu associação. Nos resultados de Nunes et al.

30

, o IMC mostrou-se

fortemente influente sobre comportamentos anormais sugestivos de transtornos
alimentares até que a variável autopercepção do peso foi incluída no modelo,
quando este efeito desapareceu. Estes mesmos autores observaram que mulheres
que se achavam gordas apresentaram quatro vezes mais risco de comportamentos
anormais, mesmo após o ajuste pelo IMC, sugerindo, portanto, que o efeito da
percepção do peso corporal sobre o comportamento alimentar sobrepõe-se ao efeito
do IMC. Scherer et al.

24

encontraram que adolescentes do sexo feminino com

desejo de ter corpo mais magro apresentaram maior risco de sintomatologia ligada à
anorexia nervosa pelo EAT. Resultados de Lynch et al.

43

mostram que a

insatisfação com o corpo foi o mais forte mediador da relação entre o escore-z de
IMC para idade e o risco de transtornos alimentares em adolescentes americanas de
diferentes grupos étnicos.
Neste estudo, a variável BSQ foi a única que se manteve no modelo final para
BITE, explicando quase 50% das mudanças ocorridas nesta variável, o que sugere
que existem outros fatores não estudados que podem explicar o risco de bulimia
nervosa nestes adolescentes. Já no modelo para o EAT, as variáveis BSQ, figura
“Desejável” e diferenças entre as figuras se mantiveram em um modelo final que
explica quase 60% das variações no valor de EAT neste grupo. Uma vez que tanto o
BSQ, quanto a figura desejável e a diferença entre as figuras se referem à
insatisfação com a autoimagem, principalmente em relação ao “se sentir gordo”,
pode-se afirmar que, embora estar acima do peso não tenha tido relação com os
resultados dos testes, se sentir gordo ou ter desejo de ser mais magro foi o maior
marcador de risco para anorexia nervosa e bulimia nervosa entre os adolescentes
estudados.
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Este trabalho apresenta limitações próprias de um estudo transversal, que
não permite identificar relações de causa e efeito e também se limitou pela técnica
de amostragem por conveniência. Por outro lado, todos os adolescentes elegíveis a
participar do estudo foram convidados. O trabalho tem como vantagem ainda a
utilização de mais de um método para identificação de indivíduos em risco de
transtornos alimentares, insatisfeitos com a sua imagem corporal ou com alguma
alteração no estado nutricional, além da utilização do indicador de escore-Z de IMC
por idade nas análises que incluíram o IMC em sua forma contínua.
Os profissionais de saúde devem estar cientes da alta prevalência das
manifestações subclínicas dos distúrbios do comportamento entre os jovens e, na
prática clínica, fazer perguntas de triagem apropriadas a identificar comportamentos
alimentares anormais, além de prover os recursos necessários aos jovens que
apresentem estes comportamentos. Uma breve escala de insatisfação corporal pode
ser um método sensível para identificar adolescentes com risco para o início de um
transtorno alimentar 42 e deve ser aplicado em situações de triagem. Acredita-se que
adolescentes desconheçam as consequências da adoção de práticas de risco
(comprimidos, diuréticos, laxantes, vômitos, jejuns) e que isto contribua para uma
banalização deste comportamento alimentar 35.
A identificação de mudanças no comportamento é o passo inicial para adoção
de práticas saudáveis de alimentação. Sabe-se que a percepção distorcida do peso
corporal leva a estratégias inadequadas de controle de peso, que devem ser
evitadas. Programas de educação nutricional que considerem os estágios da
mudança de comportamento possibilitam maior estímulo e motivação para a
reversão destas estratégias de risco. O ambiente escolar é propício para a adoção
destes programas, que devem ter o intuito de modificar os conceitos de imagem
corporal e de redução de peso e orientar para escolhas alimentares saudáveis. Para
maior eficácia, é preciso uma abordagem diferenciada para cada grupo atendido e a
inclusão de pais, professores e demais profissionais envolvidos, além de incluir
como alvo aqueles jovens com elevada insatisfação corporal, uma vez que estes
constituem um grupo de elevado risco 5, 30, 32,43.
Portanto, os profissionais de saúde e de educação que trabalham com este
público têm pela frente o desafio de contrapor os mecanismos simbólicos que
sustentam práticas inadequadas de comportamento alimentar, promovendo uma
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revisão crítica sobre os valores estéticos impostos e uma orientação nutricional que
promova não só a perda de peso, mas a saúde.
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Considerações Finais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo foi o primeiro a investigar o risco de transtornos alimentares em
adolescentes no município de Ouro Preto, MG. Embora os resultados tenham sido
condizentes com estudos na literatura, esperava-se encontrar frequências de
adolescentes em risco mais baixas que as observadas. Acreditava-se, a princípio,
que por ser um município do interior do estado e de população predominantemente
pobre, a população de Ouro Preto teria fatores de proteção para este tipo de
transtorno. Pelo que se pode observar, os transtornos alimentares já não estão mais
condicionados à urbanização ou ao elevado status socioeconômico, e medidas
preventivas devem ser voltadas também para as comunidades mais carentes.
Durante o desenvolvimento deste trabalho houve dificuldades comuns de
estudos

epidemiológicos

com

escolares,

principalmente

por

se

tratar

de

adolescentes. A baixa adesão dos adolescentes, principalmente do sexo masculino,
dificultou a atingir o tamanho amostral esperado. Limitações impostas pelas escolas,
como horários e dias para coleta de dados e número de alunos a serem avaliados
por dia, também dificultaram que o tamanho amostral fosse atingido. As inúmeras
paralisações de funcionários, que tiveram desfecho em uma greve com duração
maior que 100 dias, impossibilitou a realização do trabalho com estudantes do turno
noturno, que já estava prevista para começar. Além disso, houve resistência por
parte de alguns professores e funcionários das escolas, que sentiam seu trabalho
prejudicado pela realização do trabalho em horário escolar. Também houve
resistência da comunidade em aceitar os resultados encontrados, uma vez que o
risco de transtornos alimentares nunca tinha sido abordado como parte da realidade
desta população.
Os resultados encontrados reforçam a necessidade de uma melhor
conscientização entre os adolescentes da ideia de peso saudável. A valorização de
um corpo magro, imposto pela mídia, em conjunto com as inúmeras campanhas de
combate à obesidade, gera nestes adolescentes um desejo de perda de peso muitas
vezes desnecessária. O adolescente obeso também necessita de atenção especial,
para que seja promovida uma perda de peso de maneira saudável. Tanto no
ambiente escolar, quanto no familiar, questões referentes à perda de peso devem
ser abordadas com cuidado, evitando gerar neste adolescente um sentimento de
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discriminação. Além disso, a escola se torna um ambiente propício para adoção de
estratégias preventivas em relação aos transtornos alimentares, e é preciso investir
em educação nutricional com a finalidade não só de promover alimentação
saudável, mas também mudanças no conceito de imagem corporal e de redução de
peso. É preciso ainda que ocorra uma parceria entre profissionais de saúde e de
educação para que campanhas educativas tenham maior efeito sobre os
adolescentes.
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Anexos

Anexo 1: Termos de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIMENTO AO RESPONSÁVEL PELA
INSTITUIÇÃO
Senhor(a) Diretor (a).
Alguns alunos de sua escola serão convidados a participar do projeto de pesquisa
“COMPORTAMENTOS

DE

RISCO

PARA

TRANSTORNO

ALIMENTAR

EM

ADOLESCENTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MG”, cujo objetivo
é identificar comportamentos de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares em
adolescentes de escolas da área urbana de Ouro Preto, Minas Gerais, e estabelecer
critérios de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar que possam subsidiar o
planejamento de políticas de saúde para esta população.
A participação do aluno da sua escola na pesquisa ocorrerá através de respostas a
inquéritos comportamentais, história autodeclarada de peso corporal, história familiar,
atividade física, atitudes alimentares e preocupação com a forma corporal, assim como,
serão avaliados a composição corporal, peso, estatura, pregas cutâneas e circunferências
da cintura e quadril.
Todas as informações serão somente utilizadas com a finalidade de pesquisa,
mantendo sigilo sobre a identidade. Os dados obtidos serão mantidos em lugar seguro, na
Escola de Nutrição da UFOP, e só os pesquisadores terão acesso. O coordenador da
pesquisa será o responsável pelo armazenamento destes dados em sua sala e em
computador próprio. A participação do aluno envolve riscos mínimos, entre eles o de
constrangimento, e ele tem direito de não responder a qualquer questão dos questionários,
não aceitar a realização da avaliação nutricional e de desistir quando quiser. Todos os
procedimentos serão gratuitos. Se você tiver alguma dúvida ou consideração a fazer,
procure a pesquisadora responsável ou o Comitê de Ética da UFOP.
COORDENAÇÃO: PROFESSORA SILVIA NASCIMENTO DE FREITAS / ESCOLA DE NUTRIÇÃO /
UFOP _ (031) 3559-1822 ou 3559- 1838
Eu, ____________________________________________, responsável pela escola
________________________________________________________________ declaro que
entendi os objetivos da pesquisa e concordo/apoio o desenvolvimento da mesma na
Instituição que sou responsável.

________________________________________

Assinatura do(a) responsável
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal
de Ouro Preto (CEP/UFOP), Campus Morro do Cruzeiro s/no, ICEB – 2. sala 219. Ouro
Preto-MG. CEP: 35.400-000. Telefone (31) 3559-1368. FAX: (31) 3559-1370.
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REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA
Seu filho está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivos
investigar os fatores de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar, e com isso
colaborar para o desenvolvimento de medidas capazes de eliminar ou, pelo menos,
minimizar o surgimento desta doença. Este termo contém 02 (duas) páginas, das quais você
deverá tomar total conhecimento.
Caso estejam

de acordo,

o adolescente será submetido aos

seguintes

procedimentos: deverá responder a um questionário, que será aplicado pela equipe de
estudantes de nutrição devidamente treinados; serão tomadas medidas de peso, altura e de
composição corporal (impedância bioelétrica, pregas cutâneas e medidas de circunferência).
Entrevistas para preenchimento de questionários com abordagem de
aspectos psicológicos, situação socioeconômica e consumo de alimentos, dentre
outras. O questionário será preenchido pelo entrevistador, a partir das respostas que o
adolescente ou o(a) senhor(a) irá fornecer. Os dados solicitados são simples e de fácil
compreensão e o entrevistador estará apto para responder a eventuais dúvidas. O tempo
aproximado para realização da entrevista é de 30 minutos. Os questionários encontram-se à
sua disposição para conhecimento prévio, basta solicitá-lo à equipe de pesquisa.
Avaliação Antropométrica e de composição corporal: Serão tomadas medidas
corporais de peso, estatura (altura), porcentagem de gordura e circunferências corporais
(medida com fita métrica da cintura e quadril) do adolescente. A porcentagem de gordura
será feita em balança especial, contendo em sua plataforma eletrodos para a emissão e
recepção da corrente elétrica de voltagem muito baixa, sobre os quais o indivíduo pisa
descalço, permanecendo por alguns segundos. Uma fraca e imperceptível corrente elétrica
de apenas 0,01 Ampére percorre os seus membros inferiores e o abdome, apresentando a
estimativa da porcentagem de gordura corporal. Esse procedimento é indolor e não dá
choque ou qualquer incômodo. Pode ser necessário tomar essas medidas mais de uma vez,
para aumentar a precisão dos valores encontrados. Esses procedimentos apresentam risco
mínimo para o adolescente e serão feitos por nutricionistas e alunos do curso de Nutrição da
UFOP, previamente treinados. Pequeno incômodo pode ser causado ao tomar as medidas
antropométricas, já que os adolescentes deverão tirar os sapatos e o excesso de roupas.
Também será solicitado que esvazie a bexiga antes de ser pesado.
Este material será utilizado apenas para os estudos descritos acima e ao final, será
descartado. Os resultados deste trabalho serão publicados apenas em veículos de
divulgação científica (revistas especializadas e congressos) garantindo-se o anonimato dos
participantes. Você poderá solicitar aos pesquisadores, a qualquer momento, o seu
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desligamento do estudo e a retirada dos dados, além de ter conhecimento, se quiser e no
momento que desejar, dos resultados da avaliação nutricional.
É através deste tipo de pesquisa e da divulgação dos resultados, que esperamos
poder aumentar nosso conhecimento sobre os fatores que interferem no estado nutricional e
psicológico dos adolescentes. Caso o(a) senhor(a) ou o seu filho queiram se informar de
mais detalhes sobre a pesquisa agora, ou no futuro, poderá entrar em contato com a Profa.
Silvia N. Freitas na Escola de Nutrição da UFOP ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da
UFOP.
Sua participação poderá ajudar outras pessoas que tenham transtorno alimentar.
Todas as informações que o(a) senhor(a) nos der para a realização desse estudo,
obtidas através dos questionários que vamos aplicar ou por meio de exame antropométrico
e de composição corporal, são confidenciais e não serão utilizadas para outros fins. Elas
serão armazenadas em banco de dados na Escola de Nutrição da UFOP, pelo qual será
responsável a coordenadora do estudo, e serão disponibilizadas à Secretaria Municipal de
Educação de Ouro Preto para subsidiar ações de promoção de saúde.
Sua participação ou não neste estudo não influenciará em nenhuma forma o tipo e a
qualidade do atendimento médico que você está ou poderá estar recendo no futuro. Os
adolescentes selecionados para compor o estudo são livres para aceitar ou não participar da
pesquisa e têm o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que isso
lhes cause qualquer prejuízo. Todos os exames serão gratuitos e não haverá nenhum gasto
financeiro para participar do estudo. Todas as informações que venham a fornecer e os
resultados de seus exames são sigilosos, devendo ser informados apenas às autoridades
de saúde do município, com o consentimento expresso de cada pessoa examinada.
No caso da detecção de alguma alteração em exames antropométricos e aspectos
psicológicos, o adolescente será encaminhado ao Serviço de Saúde do Município para
orientação e tratamento.
Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos, agradecemos a sua
colaboração e reafirmamos o nosso compromisso para com a melhoria de sua qualidade de
vida e saúde. O(a) senhor(a) poderá, a qualquer momento e em casos de dúvidas, nos
encontrar em qualquer um dos endereços/telefones da equipe da pesquisa ou entrar em
contato com o Comitê de Ética da UFOP. Estamos à sua disposição para fazer todos os
esclarecimentos que forem necessários, e desde já agradecemos a sua colaboração.

Coordenação: Sílvia Nascimento de Freitas (031) 3559-1822 ou 3559- 1838
Comitê de Ética em Pesquisa Telefone (31) 3559-1368. FAX: (31) 3559-1370
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA E RESPONSÁVEL LEGAL

NOME DO ALUNO: ________________________________________________________
SEXO:______

DATA NASCIMENTO:____/____/_____

ENDEREÇO: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
BAIRRO: ______________________________ CIDADE: ________________________
TELEFONE: (__) ____________

RESPONSÁVEL LEGAL: ____________________________________________________
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc): ______________________________
DOCUMENTO

DE

IDENTIDADE

N°:

___________________ÓRGÃ O

EXPEDIDOR:____________
SEXO:______ DATA NASCIMENTO:____/____/_____
2- DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:

TÍTULO DO PROJETO: “COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNO
ALIMENTAR EM ADOLESCENTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DE OURO PRETO,
MG”

COORDENAÇÃO: PROFESSORA SILVIA NASCIMENTO DE FREITAS / ESCOLA DE NUTRIÇÃO /
UFOP
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal
de Ouro Preto (CEP/UFOP), Campus Morro do Cruzeiro s/no, ICEB – 2. sala 219. Ouro
Preto-MG. CEP: 35.400-000. Telefone (31) 3559-1368. FAX: (31) 3559-1370.
AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: RISCO MÍNIMO

DURAÇÃO DA PESQUISA: 1 ANO
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TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
“COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNO ALIMENTAR EM
ADOLESCENTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MG”

Senhores pais ou responsáveis, o seu filho está sendo convidado a participar
do projeto “COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNO ALIMENTAR
EM ADOLESCENTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MG”,
cujo objetivo é identificar comportamentos de risco para desenvolvimento de
transtornos alimentares em adolescentes de escolas da área urbana de Ouro Preto,
Minas Gerais, e estabelecer critérios de risco que possam ajudar no planejamento
de políticas de saúde para esta população.
A participação de seu filho na pesquisa ocorrerá através de respostas a
inquéritos comportamentais e avaliação da composição corporal, peso, estatura,
pregas cutâneas e circunferências da cintura e quadril. Todas as informações
somente serão utilizadas com a finalidade de pesquisa, mantendo total segredo
sobre sua identidade. Os dados obtidos serão mantidos em lugar seguro, na Escola
de Nutrição da UFOP, e só os pesquisadores terão acesso. O coordenador da
pesquisa será o responsável pelo armazenamento destes dados em sua sala e em
computador próprio.
A participação do seu filho envolve riscos mínimos, entre eles o de
constrangimento, e ele tem direito de não responder a qualquer questão dos
questionários, não aceitar a realização da avaliação nutricional e de desistir quando
quiser. Se os senhores não concordarem com o estudo, seu filho não terá nenhum
problema em sua vida escolar e não afetará a realização do mesmo. Todos os
procedimentos serão gratuitos. Se você tiver alguma dúvida ou consideração a
fazer, procure a pesquisadora responsável ou o Comitê de Ética da UFOP.

Escola de Nutrição, UFOP - Tel.: (31) 3559-1822
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Eu________________________ declaro que entendi os objetivos e os termos
de minha colaboração para o desenvolvimento da pesquisa e permito a participação
do meu filho(a) ___________________________, caso ele concorde em participar
da mesma.
____________________________

___________________________

Assinatura do(a) responsável

Assinatura do participante

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP),
Campus Morro do Cruzeiro s/no, ICEB – 2. sala 219. Ouro Preto-MG. CEP: 35.400000. Telefone (31) 3559-1368. FAX: (31) 3559-1370.

Via do pesquisador
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TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIMENTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
“COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNO ALIMENTAR EM
ADOLESCENTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MG”

Senhores pais ou responsáveis, o seu filho está sendo convidado a participar
do projeto “COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNO ALIMENTAR
EM ADOLESCENTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MG”,
cujo objetivo é identificar comportamentos de risco para desenvolvimento de
transtornos alimentares em adolescentes de escolas da área urbana de Ouro Preto,
Minas Gerais, e estabelecer critérios de risco que possam ajudar no planejamento
de políticas de saúde para esta população.
A participação de seu filho na pesquisa ocorrerá através de respostas a
inquéritos comportamentais e avaliação da composição corporal, peso, estatura,
pregas cutâneas e circunferências da cintura e quadril. Todas as informações
somente serão utilizadas com a finalidade de pesquisa, mantendo total segredo
sobre sua identidade. Os dados obtidos serão mantidos em lugar seguro, na Escola
de Nutrição da UFOP, e só os pesquisadores terão acesso. O coordenador da
pesquisa será o responsável pelo armazenamento destes dados em sua sala e em
computador próprio.
A participação do seu filho envolve riscos mínimos, entre eles o de
constrangimento, e ele tem direito de não responder a qualquer questão dos
questionários, não aceitar a realização da avaliação nutricional e de desistir quando
quiser. Se os senhores não concordarem com o estudo, seu filho não terá nenhum
problema em sua vida escolar e não afetará a realização do mesmo. Todos os
procedimentos serão gratuitos. Se você tiver alguma dúvida ou consideração a
fazer, procure a pesquisadora responsável ou o Comitê de Ética da UFOP.

Escola de Nutrição, UFOP - Tel.: (31) 3559-1822
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu___________________________________

declaro

que

entendi

os

objetivos e os termos de minha colaboração para o desenvolvimento da pesquisa e
permito a participação do meu filho(a) ____________________________________,
caso ele concorde em participar da mesma.
____________________________

____________________________

Assinatura do(a) responsável

Assinatura do participante

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP),
Campus Morro do Cruzeiro s/no, ICEB – 2. sala 219. Ouro Preto-MG. CEP: 35.400000. Telefone (31) 3559-1368. FAX: (31) 3559-1370.

Via do responsável

146

Anexo 2: Carta de Aprovação do Comitê de Ética

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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Anexo 3: Questionário de Investigação Socioeconômica

Universidade Federal de Ouro Preto
Escola de Nutrição
Projeto de Pesquisa: Comportamentos De Risco Para Transtorno Alimentar Em
Adolescentes Matriculados Em Escolas De Ouro Preto, MG.
Objetivo: Identificar comportamentos de risco para desenvolvimento dos transtornos
alimentares em adolescentes de escolas da área urbana e, assim, definir
indicadores de risco que possam subsidiar o planejamento de políticas de saúde
para esta população.
Por favor, se você concorda em participar da nossa pesquisa preencha este
questionário socioeconômico, com ajuda dos seus pais ou responsáveis, e nos
entregue no dia da avaliação. Estas informações são muito importantes para os
resultados da avaliação.
IDENTIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE
Nome adolescente:
Sexo: ( ) Masculino Data Nascimento:
( ) Feminino
____/ ____/____
Escola:
Cor da pele:
Ano escolar:
Turno: ______________
Telefone :
_________
Nome Responsável (pai ou mãe):
DADOS FAMILIARES
Preencha o quadro com as informações de todas as pessoas que moram com você.

Nome

Grau de
parentesco
(aponte quem
é o chefe da
família)

Data de
Nascimento
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Escolaridade*
(de acordo
com a
legenda)

Profissão

Renda *
(de acordo
com a
legenda)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Legenda: Escolaridade:
(1) Sem escolaridade
(2) Ensino Fundamental Incompleto
(4) Ensino Médio Incompleto (5) Ensino Médio Completo
(7) Ensino Superior Completo (8) Não sabe informar
Legenda: Renda (em salários mínimos no valor de R$510,00):
(1) zero / sem renda
(2) menor ou igual a 1 salário mínimo
(4) mais que 2 e até 3 salários (5) mais que 3 e até 5 salários
(7) mais que 10 e até 20 salários (8) 20 salários ou mais

(3) Ensino Fundamental Completo
(6) Ensino Superior Incompleto

(3) mais que 1 e até 2 salários
(6) mais que 5 e até 10 salários
(9) não sabe informar
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Anexo 4: Protocolo para Avaliação Nutricional

PROTOCOLO PARA A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
A coleta de dados do projeto “COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA
TRANSTORNO

ALIMENTAR

EM

ADOLESCENTES

MATRICULADOS

EM

ESCOLAS DE OURO PRETO, MG” será realizada nesta ________ - feira, dia
___________. Uma vez que você concordou em participar da pesquisa, pedimos
que, se possível, realize os seguintes procedimentos:
Traga, juntamente com os termos de consentimento assinados por você e
pelo seu responsável, o questionário socioeconômico preenchido.
No dia da coleta venha para a aula com roupas leves e com o mínimo de
acessórios, pois isto facilitará a avaliação. Se possível, utilizem calças de pano ao
invés de calças jeans, pois iremos medir o peso e a circunferência do quadril e as
calças jeans podem interferir nos resultados. Para as meninas, sugerimos que
venham com top por baixo do uniforme, para caso seja necessário levantar a blusa.
Um dos procedimentos a ser utilizado será a bioimpedância, que é uma
técnica confortável e não-invasiva. Porém, para a realização desta, a sua
colaboração é decisiva, pois, do contrário, pode haver interferência nos resultados.
As recomendações são:
* Não utilizar medicamentos diuréticos nos 7 dias que antecedem o teste.
* Manter-se em jejum pelo menos 4 horas antes do teste: recomendamos não
realizar o café da manhã no dia da coleta. Um lanche será oferecido pelos
pesquisadores após esta avaliação.
* Não ingerir bebidas alcoólicas nas 48 horas anteriores ao teste.
* Não realizar atividades físicas cansativas nas 24 horas anteriores ao teste.
* Urinar pelo menos 30 minutos antes do teste.
* Retirar adornos e peças metálicas (brincos, pulseiras, relógio, cordões).
Em meninas que estiverem menstruadas, a avaliação será realizada em outro
dia, portanto, não é necessário seguir este protocolo. Pedimos que nos avise, caso
seja esta a situação.
Em casos de dúvidas, entrar em contato com Juliana, pelos telefones 35516018 ou (31) 8666-4578.
Obrigada!

Juliana Medeiros Leão
Mestranda em Nutrição pela UFOP
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Anexo 5: Caderno de Questionários Autopreenchíveis

OBS: Os próximos questionários serão preenchidos por você. Por favor, confira se
todas as páginas estão numeradas com o Número do Seu Questionário.

NOME: _____________________________________________________________
COLÉGIO/ ESCOLA: __________________________________________________

NÚMERO DO QUESTIONÁRIO: ___________

APÓS O PREENCHIMENTO DEVOLVER PARA O PESQUISADOR.

OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO
154

Escola: ______________________________________Questionário n.º __________

ATITUDES ALIMENTARES
Responda às questões com relação ao que vem sentindo no momento atual:
S: Sempre
MF: Muito Frequentemente
F: Frequentemente
AV: Às Vezes
R: Raramente
N: Nunca
S MF

F

AV R N
1. Costumo fazer dietas para emagrecer.
2. Consumo alimentos dietéticos.
3. Me sinto mal após comer doces.
4. Gosto de provar novos alimentos bem apetitosos.
5. Evito comer alimentos que contenham açúcar.
6. Evito, particularmente, os alimentos ricos em carboidratos
(pão, arroz, batata, massas e cereais matinais, etc).
7. Preocupo-me com o desejo de ser mais magro(a).
8. Gosto de sentir meu estômago vazio.
9. Penso em queimar calorias a mais quando me exercito.
10. Sinto-me extremamente culpado(a) depois de comer.
11. Fico apavorado(a) com a idéia de estar engordando.
12. Preocupo-me com a idéia de haver gordura em meu corpo.
13. Sei as calorias dos alimentos que eu como.
14. Tenho vontade de vomitar após comer
15. Vomito após comer.
16. Já passei por situações em que comi demais achando que
não conseguiria parar.
17. Passo muito tempo pensando nos alimentos.
18. Me acho uma pessoa preocupada com os alimentos
19. Sinto que os alimentos controlam minha vida.
20. Corto os meus alimentos em pedaços bem pequenos.
21. Levo mais tempo que os outros para comer.
22. As pessoas acham que estou magro(a) demais.
23. Sinto que os outros gostariam que eu comesse mais.
24. Sinto que as pessoas me pressionam para comer mais.
25. Evito comer quando estou com fome.
26. Demonstro autocontrole diante dos alimentos.
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Escola: ______________________________________Questionário n.º __________

INVESTIGAÇÃO DE EDIMBURGO
Assinale apenas uma das alternativas propostas.
Em caso de dúvida, consulte-nos.
1) Você tem um padrão de alimentação diário regular?

SIM

NÃO

2) Você segue uma dieta rígida?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

3) Você se sente fracassado(a) quando quebra sua dieta uma
vez?
4) Você conta as calorias de tudo o que come, quando não
está de dieta?
5) Você já jejuou por um dia inteiro?
* 6) Se já jejuou, qual a freqüência?
dias alternados (5)

de vez em quando (2)

2 a 3 vezes por semana (4)

somente uma vez (1)

uma vez por semana (3)
* 7) Você usa alguma das seguintes estratégias para auxiliar sua perda de peso?
Vezes ao dia
Estratégia

Nunca
(0)

De vez
em
quando
(2)

1x/
sem.
(3)

2a3x
/ sem.
(4)

Diariamente
(5)

2a3x
/ dia
(6)

5 x ou
mais /
dia (7)

Tomar
comprimidos
Tomar
diuréticos
Tomar
laxantes
Vomitar
8) O seu padrão de alimentação prejudica severamente sua
vida?
9) Você poderia dizer que a comida dominou sua vida?
10) Você come sem parar até ser obrigado(a) a parar por sentirse mal fisicamente?
11) Há momentos em que você só consegue pensar em comida?
12) Você come moderadamente na frente dos outros e depois
exagera quando está sozinho(a)?
13) Você sempre pode parar de comer quando quer?
14) Você já sentiu incontrolável desejo para comer e comer sem
parar?
15) Quando você sente-se ansioso(a), você tende a comer

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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muito?
16) O pensamento de tornar-se gordo(a) o(a) apavora?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

24) Você já teve episódios exagerados de alimentação?

SIM

NÃO

25) Se sim, estes episódios deixaram você se sentindo mal?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

17) Você já comeu grandes quantidades de comida muito
rapidamente (não uma refeição)?
18) Você se envergonha de seus hábitos alimentares?
19) Você se preocupa com o fato de não ter controle sobre o
quanto você come?
20) Você se volta para a comida para aliviar algum tipo de
desconforto?
21) Você é capaz de deixar comida no prato ao final de uma
refeição?
22) Você engana os outros sobre quanto come?
23) Quando você come é determinado(a) pela fome que você
sente?

26) Se você tem episódios, eles ocorrem só quando está
sozinho(a)?

27) Se você tem episódios, qual a freqüência destes episódios?
quase nunca (1)

2 a 3 vezes por semana (4)

1 vez por mês (2)

Diariamente (5)

uma vez por semana (3)

2 a 3 vezes por dia (6)

28) Você iria até as últimas consequências para satisfazer
um desejo de alimentação exagerado?
29) Se come demais, você se sente muito culpado(a)?
30) Você já comeu escondido(a)?
31) Seus hábitos alimentares são o que você poderia
considerar normais?
32) Você se considera alguém que come
compulsivamente?
33) Seu peso flutua mais que 2,5 quilogramas em uma
semana?

SIM

NÃO

SIM
SIM

NÃO
NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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QUESTIONÁRIO SOBRE A IMAGEM CORPORAL
Gostaríamos de saber como você vem se sentindo em relação à sua aparência nas
últimas quatro semanas. Por favor, leia cada questão e faça um círculo na opção
mais apropriada. Use a legenda abaixo:
N. Nunca

F. Freqüentemente

R. Raramente

MF. Muito freqüentemente

AV. Às vezes

S. Sempre

Por favor, responda a todas as questões.
Nas últimas quatro semanas:
1. Sentir-se entediado(a) faz você se preocupar com sua forma
física?
2. Você tem estado tão preocupado(a) com sua forma física a
ponto de sentir que deveria fazer dieta?
3. Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são grande
demais para o restante de seu corpo?
4. Você tem sentido medo de ficar gordo(a) (ou mais gordo(a))?
5. Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser
suficientemente firme?
6. Sentir-se satisfeito(a) (por exemplo após ingerir uma grande
refeição) faz você sentir-se gordo(a)?
7. Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que chegou
a chorar?
8. Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia
balançar?
9. Estar com pessoas magras faz você se sentir preocupado(a)
em relação ao seu físico?
10. Você já se preocupou com o fato de suas coxas poderem
espalhar-se quando se senta?
11. Você já se sentiu gordo(a), mesmo comendo uma
quantidade menor de comida?
12. Você tem reparado no físico de outras pessoas e, ao se
comparar, sente-se em desvantagem?
13. Pensar no seu físico interfere em sua capacidade de se
concentrar em outras atividades (como por exemplo, enquanto
assiste à televisão, lê ou participa de uma conversa)?
14. Estar nu(a), por exemplo, durante o banho, faz você se
sentir gordo(a)?
15. Você tem evitado usar roupas que fazem notar as formas do
seu corpo?
16. Você se imagina cortando fora porções de seu corpo?
17. Comer doce, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz

1 2 3 4 5 6
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S

N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
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você se sentir gordo(a)?
18. Você deixou de participar de eventos sociais (como, por
exemplo, festas) por sentir-se mal em relação ao seu físico?
19. Você se sente excessivamente grande e arredondado(a)?
20. Você já teve vergonha do seu corpo?
21. A preocupação diante do seu físico leva-lhe a fazer dieta?
22. Você se sente mais contente em relação ao seu físico
quando de estômago vazio (por exemplo pela manhã)?
23. Você acha que seu físico atual decorre de uma falta de
autocontrole?
24. Você se preocupa que outras pessoas possam estar vendo
dobras na sua cintura ou estômago?
25. Você acha injusto que as outras pessoas sejam mais
magras que você?
26. Você já vomitou para se sentir mais magro(a)?
27. Quando acompanhado(a), você fica preocupada em estar
ocupando muito espaço (por exemplo, sentado num sofá ou no
banco de um ônibus)?
28. Você se preocupa com o fato de estarem surgindo
dobrinhas em seu corpo?
29. Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na vitrine de
uma loja) faz você sentir-se mal em relação ao seu físico?
30. Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de
gordura?
31. Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu
corpo (por exemplo, vestiários ou banhos de piscina)?
32. Você toma laxantes para se sentir magro(a)?
33. Você fica particularmente consciente do seu físico quando
em companhia de outras pessoas?
34. A preocupação com seu físico faz-lhe sentir que deveria
fazer exercícios?

N R AV F MF S
N
N
N
N

R
R
R
R

AV
AV
AV
AV

F
F
F
F

MF
MF
MF
MF

S
S
S
S

N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S

N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
N R AV F MF S
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FIGURAS ESQUEMÁTICAS – IMAGEM CORPORAL

Escreva “eu” naquela imagem que representa seu corpo. Escreva “desejável”
naquela imagem que você gostaria de ter. Caso a imagem desejável seja a mesma
da imagem que representa seu corpo, escreva as palavras na mesma

Por favor, confira se todas as perguntas foram respondidas.
Entregue o caderno fechado à pessoa que te entrevistou.

Obrigada pela participação!
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