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1.RESUMO 

           Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a adolescência é 

caracterizada entre o período de 10 a 19 anos de idade (CONTI ET AL, 2005),               

que é marcado pelo aceleramento do desenvolvimento e crescimento, onde o estado 

nutricional indica condições de uma vida saudável ( RODRIGUES ET AL, 2005). As 

transformações biológicas e de personalidade na adolescência ocorrem juntas e 

assim como o corpo vai adquirindo uma nova forma, e também a imagem mental, 

onde o adolescente passa a crer que sua imagem corporal está desproporcional a 

imagem idealizada ( BRANCO ET AL, 2006). O ambiente facilita o acesso a diversas 

informações, muitas vezes, sem embasamento científico que, aliado a ausência da 

promoção da educação nutricional nas escolas, podem resultar na formação de 

hábitos alimentares prejudiciais ao indivíduo. O presente trabalho tem como objetivo 

avaliar possíveis transtornos alimentares em adolescentes, de ambos os sexos, 

numa escola estadual do município de José Bonifácio, com aplicação do 

questionário EAT 26 e avaliação antropométrica. A população de estudo foram 

compostas por 222 adolescentes, sendo 143 do sexo feminino e 79 sexo masculino. 

Verificou-se que 73,4% dos meninos apresentaram eutrofia, 7,6% sobrepeso, 10,1% 

obesidade, 1,3% obesidade grave, 7,6% magreza e sexo feminino 76,9% eutrofia, 

11,9% sobrepeso, 3,5% obesidade, 4,2% obesidade grave, 2,8% magreza, 0,7% 

magreza acentuada. De acordo com o questionário do EAT 26, 54 adolescentes 
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apresentaram risco positivo para transtorno alimentar, sendo 37,2% prevalente no 

sexo feminino, na faixa etária de 10 a 13 anos com estado nutricional de eutrofia, 

assim para o sexo masculino na mesma faixa etária, 36,3%, considerando que o 

número de adolescentes do sexo masculino era inferior ao sexo feminino. Conclui-se 

que mesmo apresentando um percentual alto de eutrofia, estes possuem indicativos 

para transtornos alimentares. 

Palavras chave: transtornos alimentares, adolescentes, orientação nutricional. 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

           Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a adolescência é 

caracterizada entre o período de 10 a 19 anos de idade (CONTI et al, 2005),               

que é marcado pelo aceleramento do desenvolvimento e crescimento, onde o estado 

nutricional indica condições de uma vida saudável ( RODRIGUES et al, 2005). As 

transformações biológicas e de personalidade na adolescência ocorrem juntas e 

assim como o corpo vai adquirindo uma nova forma, e também a imagem mental, 

onde o adolescente passa a crer que sua imagem corporal está desproporcional a 

imagem idealizada ( BRANCO et al, 2006). 

A alimentação tem mudado o seu significado para o ser humano ao longo dos 

anos, bem como tem orientado e demarcado cada etapa do processo civilizatório. 

Com o mundo industrializado e globalizado apareceram os supermercados e todo 

tipo de comercialização de alimentos. Com isso a industrialização trouxe também 

mudanças de hábitos alimentares. A partir daí, verifica-se algumas conseqüências 

imediatas na saúde do ser humano e em seu estado nutricional (PHILIPPI, 2004).  

 O equilíbrio do nosso organismo é assegurado por um conjunto de 

mecanismos de regulação energética e nutricional determinado por nosso 

comportamento alimentar. Esse comportamento é influenciado por vários fatores, 

sendo eles fisiológicos, psicológicos, cognitivos e comportamentais (CUNHA, 2008).  

Os transtornos alimentares são definidos como desvios de comportamento 

alimentar (CUNHA, 2008).  São quadros caracterizados por aspectos como medo 

mórbido de engordar, preocupação exagerada com o peso e a forma corporal, 

redução voluntária do consumo nutricional com progressiva perda de peso, ingestão 

maciça de alimentos seguida de vômitos e uso abusivo de laxantes e/ou diuréticos 

(OLIVEIRA, 2010). Os dois principais são a anorexia e a bulimia nervosas.  
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A anorexia nervosa é caracterizada pela perda de peso á custa de dieta 

extremamente restrita, a busca desenfreada pela magreza, distorção da imagem 

corporal e alterações do ciclo menstrual. A bulimia nervosa caracteriza-se por 

episódios repetidos de grande ingestão alimentar e uma preocupação excessiva 

com o controle do peso corporal (BORGES, et al, 2006).  

 Cerca de 90% dos pacientes são do sexo feminino, com maior incidência nos 

indivíduos de raça branca e pertencentes ás classes socioeconômicas médias e 

altas. Porém, a experiência no Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares do 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (AMBULIM), mostra que os pacientes podem pertencer a 

qualquer classe social (PHILIPPI, 2004).  

 A prevalência dos Transtornos Alimentares como anorexia e bulimia nervosa, 

varia de 0,5 a 1,0% em países como os Estados Unidos (DUNKER, et al 2009).  

 Em Portugal, um trabalho realizado nas escolas reportou uma prevalência de 

Transtornos Alimentares muito baixas (0,65%) e outro realizado em Lisboa 

encontrou uma prevalência de 0,4% para Anorexia Nervosa (BENTO, et al 2011).  

Os estudos sobre anorexia nervosa no Brasil são escassos, sobretudo com 

um enfoque populacional. As prevalências de comportamentos alimentares anormais 

que sinalizam riscos para o desenvolvimento da anorexia nervosa oscilam entre 

4,9% a 25%, variando conforme grupo étnico, idade, atividade ocupacional e grau de 

urbanização dos indivíduos investigados (ALVES, et al 2008).  

O tratamento dos distúrbios alimentares requer uma abordagem que inclui 

intervenções psiquiátrico-psicológica, médica e nutricional. Dependendo da 

gravidade da doença, inclui a hospitalização do paciente, tratamento residencial, 

hospitalização-dia, tratamento intensivo do paciente no ambulatório, e tratamento do 

paciente no ambulatório (MAHAN, 2010).  

 

 

3. OBJETIVOS 
 

  

3.1 OBJETIVO GERAL:  
 

 Avaliar possíveis transtornos alimentares em adolescentes de ambos os 

sexos, e o impacto na qualidade de vida dos mesmos. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Avaliar através de medidas antropométricas e utilizar o IMC através da curva 

da OMS (2007) e classificar de acordo com a interpretação relacionado a 

adolescentes. 

• Aplicar o questionário Teste de atitudes Alimentares (EAT 26) e diagnosticar 

possíveis transtornos alimentares. 

• Relacionar os possíveis transtornos detectados com os resultados das 

medidas antropométricas e do questionário EAT. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Pedro Brandão dos Reis, 

localizada na Avenida Piratininga, n° 332, Bairro Centro, na cidade de José 

Bonifácio-SP e na biblioteca da União das Faculdades dos Grandes Lagos – 

UNILAGO, na Rua Dr. Eduardo Nielsen, n°  960, Bairro Jd. N. Aeroporto na cidade 

de São José do Rio Preto – SP.  

A presente pesquisa foram composta por 222 adolescentes  estudantes do 6°  

ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio, que após 

esclarecimentos, concordaram em participar da pesquisa, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Foi aplicado o teste de Atitudes Alimentares (EAT 26) contendo 26 questões e 

realizada avaliação do estado nutricional, calculado o IMC ( índice de massa 

corpórea) que é a massa corporal em kg, dividida pela estatura (em m²) 

posteriormente classificados a partir das curvas de IMC por idade (WHO, 2007). 

Foi realizado o diagnóstico específico para adolescentes, seguindo o protocolo de 

classificação do estado nutricional de adolescentes, elaborado pelo Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN na assistência à saúde (BRASIL, 2008). 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo foi realizada na Escola Estadual Pedro Brandão dos Reis, 

localizada na Avenida Piratininga, n° 332, Bairro Centro, na cidade de José 

Bonifácio-SP . 
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A pesquisa foram composta por 222 adolescentes  estudantes do 6°  ao 9° 

ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio, que após 

esclarecimentos, concordaram em participar da pesquisa, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa, de acordo com a 

resolução 196/96 que aborda a pesquisa com seres humanos. Será assegurado 

anonimato dos entrevistados.  

           Os resultados foram avaliados individualmente e em conjunto para abranger 

porcentagem de alunos detectados com transtornos alimentares. Nesta análise os 

resultados foram expressos em números e gráficos, possibilitando a análise clara e 

direta dos dados. 

 

6. RESULTADOS 

            Participaram do estudo 222 adolescentes do sexo feminino e masculino, da 

Escola Estadual Pedro Brandão dos Reis da cidade de José Bonifácio-SP. 

           Total de adolescentes avaliados 79 são do sexo masculino e 143 do sexo 

feminino, representatividade de 36% e 64% respectivamente, sendo que a faixa 

etária predominante são dos 10 aos 13 anos de idade de ambos os sexos (Tabela 

1). 

             Tabela 1 – Característica da população, segundo sexo e faixa etária. 

Sexo Masculino 
79 

% 
36 

Feminino 
143 

% 
64 

Faixa-etária     

10 a 13 a 39 49,4 56 39,2 

14 a 15 a 18 22,8 44 30,8 

16 a 18 a 22 27,8 43 30 

 
           Em relação ao estado nutricional, a maioria dos adolescentes apresentaram 

eutrofia pelo diagnóstico do IMC, sendo 73,4% para o sexo masculino e 76,9% sexo 

feminino, sobrepeso para o sexo feminino de 11,9% e para o masculino 7,6%, no 

diagnóstico de obesidade prevaleceu o sexo masculino de 10,1% em comparação 

com as adolescentes do sexo feminino 3,5%, mas em contrapartida o diagnóstico de 

obesidade grave prevaleceu ao sexo feminino de 4,2% e magreza de 7,6% para o 

sexo masculino (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Característica da população, segundo estado nutricional. 

IMC 
 

Sexo 
Masculino 

 

 
% 

Sexo  
Feminino 

 
       % 

Eutrofia 58 73,4 110 76,9 

Sobrepeso 06 7,6 17 11,9 

Obesidade 08 10,1 05 3,5 

Obesidade Grave 01 1,3 06 4,2 

Magreza 06 7,6 04 2,8 

Magreza acentuada 0 0 01 0,7 

 
Do total de adolescentes avaliados, 19,4% das adolescentes apresentaram 

transtornos alimentares em relação aos meninos 4,95% ( Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de adolescentes, segundo sexo e risco de 

transtornos alimentares na Escola Estadual em José Bonifácio. 

 

 

Quando relaciona-se o estado nutricional, faixa etária e estado nutricional para 

transtorno alimentar positivo das adolescentes avaliadas, observa-se que a faixa 

etária dos 10 aos 13 anos apresenta 37,2% para eutrofia, assim como faixa etária 

dos 14 aos 15 anos 27,9% e dos 16 aos 18 anos 9,3%, para o diagnóstico de 

sobrepeso, somente 2,3% para faixa etária dos 14 aos 15 anos e obesidade grave 

para idades dos 10 aos 13 anos e também dos 14 aos 15 anos um percentual de 

2,3%. Segundo o sexo masculino, para faixa etária dos 10 aos 13 anos houve 

similaridade do sexo feminino para transtorno positivo, para o estado nutricional de 
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eutrofia 36,3%, e na faixa etária dos 16 aos 18 anos 9%. No diagnóstico de 

sobrepeso na faixa etária dos 10 aos 13 anos obteve-se 9% e obesidade para faixa 

etária dos 10 aos 13 anos 36,3% e 9% para faixa etária dos 16 aos 18 anos ( Tabela 

3). 

Tabela 3 – Porcentagem de adolescentes com diagnóstico de transtorno 
positivo, segundo faixa etária, sexo e estado nutricional. 
 

   Transtorno positivo 
                                                                                          Sexo 
 Feminino                                       Masculino                                                             
Faixa 
etária 

Estado nutricional               Estado nutricional 

 Eut. Sob Ob Obg M Ma     Eut Sob Ob. Obg M Ma 
10 a 13 a 37,2% 14%  2,3

% 
  36,3% 9% 36,3

% 
   

14 a 15 a 27,9% 2,3
% 

2,3
% 

2,3
% 

2,3
% 

       

16 a 18 a 9,3%      9%  9%    
Eut. ( eutrofia), Sob. ( sobrepeso), Ob. ( obesidade), Ob. ( obesidade grave),  M 
 ( magreza),  Ma ( magreza acentuada). 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
         O IMC dos adolescentes participantes encontram-se na maioria em estado 

nutricional de eutrofia, apesar de encontrarmos 36 % da população com excesso de 

peso. 

         Houve uma maior participação do estudo, dos adolescentes do sexo feminino 

em comparação ao sexo masculino, podendo subestimar o transtorno alimentar do 

sexo masculino, que de acordo com os resultados não foram diferentes do sexo 

feminino para o estado nutricional de eutrofia e na faixa-etária dos 10 aos 13 anos. 

          De acordo com os resultados do estudo, sugere-se que o transtorno alimentar 

positivo acomete na sua maioria o sexo feminino na faixa etária dos 10 aos 15 anos 

para o estado nutricional de eutrofia. 

         Conclui-se que existe algum tipo de transtorno alimentar em adolescentes, 

havendo necessidade de atenção por parte dos pais e familiares em perceber 

atitudes alimentares incorretas, podendo agravar o estado nutricional e provocando 

carências ou excesso de alimentação. 
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ANEXO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/96) 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário do projeto de 

pesquisa “Transtornos Alimentares em Adolescentes de 10 á 18 em uma Escola 

Estadual do município de José Bonifácio” sob responsabilidade da pesquisadora 

Renata Ferracioli Barbosa, sob a orientação da Profª Denise Andreo. O estudo será 

realizado através de um questionário de Atitudes Alimentares (EAT 26), juntamente 

com a coleta de medidas antropométricas (peso e altura) do voluntário. A pesquisa 

tem a necessidade do nome, idade e data de nascimento do voluntário com o 

objetivo apenas para análise de fins estatísticos.  Você poderá consultar a 

pesquisadora responsável em qualquer época, pessoalmente ou pelo telefone da 

instituição, para esclarecimento de qualquer dúvida. Você está livre para, a qualquer 

momento, deixar de participar da pesquisa. Todas as informações por você 

fornecidas e os resultados obtidos serão mantidos em sigilo, e estes últimos apenas 

serão utilizados para divulgação em reuniões e revistas científicas. Você será 

informado de todos os resultados obtidos, independentemente do fato destes 

poderem mudar seu consentimento em participar da pesquisa. Você não terá 
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quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados 

decorrentes da pesquisa.  

 Diante das explicações, se você concorda em participar deste projeto, por 

favor, informe seus dados abaixo, coloque sua assinatura a seguir e rubrique cada 

página deste termo. 

 

 

Nome:_____________________________________________R.G._____________

___ 

 

Endereço:__________________________________________Fone:_____________

__ 

    

José Bonifácio,  ______  de   ________________  de 2013. 

 

 

 

 

 

  

Usuário ou responsável legal  Pesquisador responsável 

 

OBS.: Termo apresenta duas vias, uma destinada ao usuário ou seu representante e 

a outra ao pesquisador. 

 

 

Nome: Renata Ferracioli Barbosa Cargo/Função: Estudante do 

Curso de Nutrição 

Instituição: União das Faculdades dos Grandes Lagos⁄UNILAGO 

Endereço: Rua Dr. Eduardo Nielsen, 960 – Jardim Aeroporto – São José do Rio 

Preto/SP – Telefone: (17) 3354 6000 

Projeto como pré-requisito para o Trabalho de Conclusão de Curso, submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNILAGO. 

São José do Rio Preto – Fone (17) 3354 6000 / Fax (17) 3354 6019 
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