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1. Resumo 

Transtorno alimentar (TA) é uma doença psicológica que pode atingir na sua maioria 

mulheres e uma pequena porcentagem dos homens, afetando a relação do individuo 

com a comida. Atletas do sexo feminino que são fisicamente ativas podem sofrer da 

tríade da mulher atleta, caracterizados pelos seguintes componentes: distúrbios 

alimentares, amenorreia e osteoporose. O trabalho trata-se de uma Pesquisa de 

campo com corte transversal, realizada em atletas de handebol do sexo feminino 

com idade de 13 a 16 anos em um clube da cidade de São Paulo. Foi aplicado o 

Teste de investigação bulímica de Edimburgo (BULIMIC INVESTIGATORY TEST, 

EDINBURGH - BITE). Dos 8 questionários aplicados, duas atletas (25%) 

apresentaram escore entre 10 e 19, ou seja, as atletas não têm um padrão alimentar 

usual, mas não preenchem todos os critérios para o diagnostico de bulimia nervosa, 

sendo necessário encaminhá-las para uma entrevista.  

.2. Introdução 

A insatisfação corporal leva muitas vezes os jovens a fazerem escolhas alimentares 

inadequadas. Atletas do sexo feminino sofrem maiores pressões dos pais, times de 

equipe e treinadores para a restrição do consumo de comida. A aparência física 

pode influenciar no processo de julgamento e consequentemente nos números e 

performances (FORTES, L. S., et al., 2013).  

Vários fatores podem influenciar o aparecimento para o desenvolvimento desses 

transtornos, como o abuso das mídias em mostrarem corpos perfeitos ditando uma 

beleza “magra exagerada” acompanhado de dietas super-restritivas, pressões 

familiares, abusos na infância, depressão entre outros traumas psicológicos. 

3. Objetivo 

Avaliar o risco de bulimia nervosa em atletas adolescentes do sexo feminino de 

handebol em um clube de São Paulo.  

4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de campo com corte transversal, realizada em atletas de 

handebol do sexo feminino com idade de 13 a 16 anos (categorias infantil e cadete) 

em um clube da cidade de São Paulo. Foi aplicado o questionário Teste de 



investigação bulímica de Edimburgo (BITE) (Henderson & Freeman, 1987). É um 

questionário auto aplicativo composto de 33 questões, com duas subescalas: de 

sintomas e gravidade. Para participação do estudo, todos os responsáveis 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, sendo informados sobre 

os objetivos e a metodologia do trabalho. Dessa forma, os princípios éticos contidos 

na declaração de Helsink e na resolução n°196 de 10 de outubro de 1996 do 

Conselho Nacional de Saúde serão respeitados em todo o processo de realização 

da pesquisa. 

5. Desenvolvimento 

Constatou-se que 25% das atletas apresentam escore médio entre 10 e 19 pontos 

na escala de sintomas do BITE, esse resultado indica que as atletas não têm um 

padrão alimentar usual, mas não preenchem todos os critérios para o diagnostico de 

bulimia nervosa.  

Tabela 1. Resultados BITE: 

Escores Escala de sintomas  

ALTO 0%  

MÉDIO 25%  

BAIXO 75%  

 Escala de gravidade  

ALTO GRAU DE SEVERIDADE 0%  

MODERADO GRAU DE 

SEVERIDADE 
0% 

 

BAIXO GRAU DE SEVERIDADE 100%  

 

6. Resultados preliminares 

Dos 8 questionários aplicados, duas atletas (25%) apresentaram escore entre 10 e 

19, ou seja, as atletas não têm um padrão alimentar usual, mas não preenchem 

todos os critérios para o diagnostico de bulimia nervosa, sendo necessário 

encaminhá-las para uma entrevista. 



Em paralelo com o estudo de PERINI et al.,  onde foi aplicado o questionário em 

atletas de nado sincronizado júnior, sênior e em adolescentes não atletas, os 

resultados obtidos mostram que 36,8% das atletas juniores apresentam escores 

médios para os sintomas. Essa categoria apresentava idade similar ao presente 

estudo, que mostra que adolescentes tendem a se preocupar mais com o corpo, 

podendo fazer uso de métodos não saudáveis. 
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