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1. RESUMO
Transtornos alimentares são definidos como doenças psicossomáticas
resultantes de uma relação conflituosa do indivíduo com a comida. Os tipos de TA
mais conhecidos são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, ambos possuem como
sintoma primário a preocupação com o peso e a forma corporal. O objetivo do estudo
foi investigar o comportamento alimentar de mães de pacientes com transtornos
alimentares e avaliar a percepção e a satisfação da imagem corporal. Trata-se de uma
pesquisa quantitativa, realizada num serviço especializado no interior de São Paulo.
Os métodos utilizados foram Recordatório de 24 horas, teste “Como está sua
Alimentação”, EAT- 26, Escala de Figuras de Silhuetas. Participaram do estudo, 13
mães, o EAT-26 foi negativo, com 17,23 pontos, o teste Como está sua Alimentação
mostrou a média de 38,85 pontos. Em relação a imagem corporal notou-se
insatisfação por parte das mães. Conclui-se com o estudo que as mães apresentam
insatisfação da imagem corporal, apesar de não apresentarem comportamentos
alimentares semelhantes aos hábitos de pacientes portadores do transtorno, deve-se
atentar a este grupo, já que pode se tratar de um grupo de risco. É necessária
participação da família no tratamento para se obter o sucesso do mesmo.
Palavras-chave: Transtorno Alimentar; Comportamento Alimentar; Imagem Corporal;
Mães.

2. INTRODUÇÃO
Transtornos alimentares (TA) são definidos como doenças psicossomáticas
resultantes de uma relação conflituosa do indivíduo com a comida. Os tipos de TA
mais conhecidos são a anorexia nervosa (AN) e a bulimia nervosa (BN), ambos
possuem como sintoma primário a preocupação com o peso e a forma corporal. Os
primeiros sinais dos TA aparecem na maioria das vezes na infância e na adolescência,
é mais comum em mulheres e são considerados de difícil tratamento devido a sua
etiologia multifatorial. A formação de uma equipe multiprofissional, composta por
médico, nutricionista, psicólogo é essencial para alcançar resultados satisfatórios no
tratamento (1)(2)(3)(4).
Os fatores que levam ao aparecimento e/ou manutenção dos quadros de TA é
uma questão frequentemente invocada tanto por profissionais da área da saúde (5),
como pelos familiares, que buscam incessantemente respostas para a genealogia dos
sintomas (6).

Logo após o nascimento, fatores culturais e psicossociais podem influenciar as
experiências alimentares das crianças, proporcionando a aprendizagem inicial para a
sensação de fome, saciedade e para a percepção dos sabores. As estratégias que os
pais utilizam para introduzir a alimentação da criança e ensiná-la a comer alimentos
específicos podem apresentar estímulos tanto adequados quanto inadequados na
obtenção das preferências alimentares da criança e no autocontrole da ingestão
alimentar (7).
A partir das primeiras descrições dos TA, algumas características do
funcionamento familiar vêm sendo investigadas, atualmente, estas estão recebendo
atenção especial e adquirindo relevância do ponto de vista etiológico. Vários estudos
buscam relacionar o funcionamento familiar do paciente, como fator desencadeador
ou perpetuador do quadro. Certas características da dinâmica familiar do paciente,
como baixa capacidade de expressão emocional, baixo nível de coesão e experiência
de conflitos mais intensos do que nas famílias empregadas como controles, são
frequentemente mencionadas pela literatura. A relação mãe-filha é estudada, pois é
caracterizada por predomínio de uma relação fusional e simbiótica e pela presença de
um apego inseguro e nível de conflito elevado (6). Para Kaes, a transmissão
transgeracional, que é a transmissão da doença de geração para geração, ou seja,
uma transmissão familiar que implica na falta do limite e do espaço subjetivo,
permanecendo apenas a exigência do narcisismo. São elementos transmitidos
através dos sujeitos e não entre eles, perpetuando segredos e lutos que dificultam a
transformação e a simbolização (7).
Pereira, Lock e Oggins (2006) dizem que é fundamental que a família também
se desempenhe na formação de uma aliança com o tratamento de suas filhas com
anorexia nervosa, uma vez que isso pode contribuir para o desfecho favorável do
tratamento (8). Geralmente as mães estão muito presentes desde a infância das
crianças e podem ser grandes aliadas no tratamento de suas filhas com TA. Através
do conhecimento dos hábitos alimentares, avaliações nutricionais e questionários com
as mães das pacientes pode-se encontrar resultados que mostrem a real influencia
principalmente das mães, no desenvolvimento dos transtornos alimentares das filhas
e assim sendo, buscar outras formas de tratamento, envolvendo principalmente a
mãe.

3. OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi investigar o comportamento alimentar de mães de
pacientes com TA e avaliar a percepção e satisfação da imagem corporal.

4. METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, com mães de pacientes com TA
do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares (GRATA) do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, um serviço
multidisciplinar que atende atualmente 18 pacientes (9).
Foi avaliado o estado nutricional, através do Índice de Massa Corporal (IMC),
para seu cálculo é necessário apenas o peso e estatura das mães. Esses
procedimentos seguiram as orientações contidas no Manual do Sistema de Vigilância
do Ministério da Saúde (10) (11).
Foram coletados dados sobre a ingestão alimentar através do recordatório de
24 horas, e assim foi possível verificar os grupos da pirâmide alimentar que elas
consomem (12), o teste desenvolvido pelo Ministério da Saúde “Como está sua
alimentação”, com perguntas sobre a alimentação do participante. Ao final das
perguntas foram somados os pontos que os participantes fizeram, se o resultado for
de até 28 pontos o participante deverá tornar sua alimentação e seus hábitos de vida
mais saudáveis, se o resultado for de 29 a 42 pontos o participante deverá ficar atento
com sua alimentação e outros hábitos como atividade física e consumo de líquidos,
se o resultado for maior que 43 pontos o participante estará no caminho certo para o
modo de vida saudável (13).
Foi utilizado também, o Teste de Atitudes Alimentares - EAT-26, que indica a
presença de padrões alimentares anormais e fornece um índice de gravidade de
preocupações típicas de pacientes com transtorno alimentar, particularmente,
intenção de emagrecer e medo de ganhar peso (10). O EAT-26 é um dos questionários
mais utilizados atualmente na área de transtornos alimentares por ser um teste
psicométrico autoaplicável de rastreamento, para identificar sinais e sintomas desses
quadros de maneira mais rápida e fácil. Favorece assim, a precocidade do diagnóstico
e tratamento. Foi construído por Garner e Garfinkel (1979) e validado para a
população brasileira. Contém 26 questões divididas em três escalas ou fatores obtidas
através de análise fatorial: (i) Escala da Dieta (D) - itens n° 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 22, 23, 24, 25: reflete uma recusa patológica a comidas de alto valor calórico e
preocupação intensa com a forma física; (ii) Escala de Bulimia e Preocupação com os

Alimentos (B) - itens n° 3, 4, 9, 18, 21, 26: refere-se a episódios de ingestão
compulsiva dos alimentos, seguidos de vômitos e outros comportamentos para evitar
o ganho de peso; (iii) Escala do Controle Oral (CO) - itens n° 2, 5, 8, 13, 15, 19, 20:
demonstram o autocontrole em relação aos alimentos e reconhece forças sociais no
ambiente que estimulam a ingestão alimentar. Cada questão, dividida em três escalas
do tipo Likert, apresenta seis opções de resposta, conferindo-se pontos de zero a três,
dependendo da escolha (sempre = três pontos, muitas vezes = dois pontos, às vezes
= um ponto, poucas vezes = zero ponto, quase nunca = zero ponto e nunca = zero
ponto). A única questão que apresenta pontos em ordem invertida é a 25. O resultado
do teste é a somatória de todos os pontos dados às questões e acima de 21 pontos,
considera-se o teste positivo representando fator de risco para o desenvolvimento de
transtornos alimentares (14).
A percepção e satisfação da imagem corporal foram investigadas pela Escala
de Figura de Silhuetas, instrumento desenvolvido para a população brasileira, este
instrumento consiste na apresentação de uma determinada série de figuras que,
geralmente, varia da figura mais magra até a mais gorda, onde o avaliado deve
escolher a figura que representa seu corpo atual, ideal ou desejado (15). Essa escala
é composta por 15 silhuetas para adultos de cada sexo, apresentadas em cartões
plastificados individuais, com 12,5cm de altura por 6,5cm de largura. A figura branca
centralizada sobre o fundo negro mede 10,5cm de altura por 4,5cm de largura, com
variações progressivas na escala de medidas, da figura mais magra a mais larga,
considerando-se inclusive a relação cintura-quadril. O IMC das silhuetas varia de
12,5kg/m² a 47,5kg/m², com intervalos constantes de 2,5kg/m² (16).
As variáveis numéricas estudadas no presente trabalho foram inicialmente
descritas por parâmetros como média aritmética, desvio padrão e coeficiente de
variação. Com a finalidade de definir a natureza paramétrica ou não-paramétrica das
estatísticas de inferência foram submetidas ao teste de normalidade de D’Agostino &
Pearson que apontou para a normalidade das populações de origem. Sendo assim as
estatísticas utilizadas foram o teste T de Student e o teste de Kruskal- Wallis que
substituiu a ANOVA de Fisher para o caso de amostras parecidas (17).

5. DESENVOLVIMENTO

A Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade, protocolo
nº47825415.3.3001.5440, e todos os participantes assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido anteriormente à coleta de dados.
A coleta de dados foi feita em salas individuais e reservadas, sendo a
identidade das mães mantida em sigilo. Todos os testes foram respondidos pelas
próprias mães e a coleta durou cerca de 30 minutos para cada participante.
6. RESULTADOS
Participaram da pesquisa, 13 mães das 18 pacientes, já que uma mãe não
aceitou participar da pesquisa, duas mães já haviam falecido e duas não
compareceram. Elas tinham em média 49 anos, entre 38 e 63 anos. Todas moram no
interior do Estado de São Paulo e a maioria delas na região próxima de Ribeirão Preto.
Dentre elas 53,8% são casadas (n=7) e 46,2% são solteiras (n=6).
O teste como está sua alimentação mostrou uma média de 38,85 pontos
(p=0,1488). Com a análise do consumo dos macronutrientes, observou-se que a
quantidade de proteína consumida foi de 19%, sendo em média 0,9g/kg (p=0,0005 e
p=<0,0001). Ao comparar o consumo das porções alimentares das mães, com as
porções da pirâmide alimentar, ilustrado na Figura 1, pode-se perceber um consumo
médio de 0,62 porções do grupo dos Feijões e Oleaginosa (p=0,054) e de 1,50
porções do grupo das Carnes e Ovos (p=0,072). Já no grupo do Leite, Queijo e Iogurte,
a média de consumo foi de 0,92 porções (p=<0,0001).
O consumo de carboidratos foi de 52,13 % (p=0,040 e p=0,002), ao comparar
com as porções da pirâmide, o grupo do Arroz, Pães e Massas e o grupo das Verduras
e Legumes, o consumo médio foi de respectivamente 5,12 (p= 0,266) e 2,15 (p=0,726)
porções consumidas. Já no grupo das Frutas, a média de consumo foi de 1,92 porções
(p=0,027). Ao avaliar o consumo do grupo dos Açúcares e Doces pode-se notar um
consumo médio de 0,81 porções consumidas (p=0,590).
A ingestão de lipídeos foi de 28,2% (p=0,0052 e p=0,014), ao comparar com as
porções da pirâmide do grupo dos Óleos e Gorduras, o consumo foi em média de 1,5
porções (p=0,016).
Figura 1 - Consumo das Porções da Pirâmide Alimentar:
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Em relação ao EAT-26, a média do grupo, projetada para a população, foi de
17,23 pontos (p=0,4299), já que 23,1% (n=3), apresentaram resultados positivos para
o teste. Portanto, há uma probabilidade deste risco aumentar concomitantemente com
o aumento do número de amostragem, ou seja, quanto maior for o número da amostra,
maiores as chances das mães das pacientes apresentarem um TA.
Em relação ao estado nutricional, 23,1% (n=3) apresentaram Eutrofia, 23,1%
(n=3) apresentaram Sobrepeso, 38,4% (n=5) com Obesidade Grau I e 15,4% (n=2)
Obesidade Grau II. Na Tabela 1, que mostra a percepção e satisfação da imagem
corporal das mães, o IMC desejado, que representa a figura que as mães gostariam
ser, é significantemente menor que o IMC real, que representa o IMC aferido
(p=0,016). Elas subestimam o IMC desejado em relação ao IMC real. Em relação ao
IMC atual, que representa a figura de como elas se veem no momento, é
significantemente maior que o IMC desejado, ou seja, elas superestimam o IMC atual
em relação ao IMC desejado, mostrando assim uma insatisfação em relação ao IMC
atual. O IMC real foi significantemente menor que o IMC atual, ou seja, elas
superestimam o IMC real em relação ao atual (p=0,016).
Tabela 1- Percepção e satisfação da imagem corporal das mães das pacientes do GRATA,
segundo comparação entre o IMC (kg/m²) real e os correspondentes às figuras de silhuetas
escolhidas no momento atual, em média (desvio-padrão). Ribeirão Preto, 2016.
IMCA
IMCR
IMCD
Diferença
p
Diferença
p
IMCA e IMCR
IMCA e IMCD
34,23 (10,38)

29,08 (5,65)

24,81 (6,88)

5,5

0,016*

9,42

0,0018*

IMCA= Índice de Massa Corporal Atual; IMCR= Índice de Massa Corporal Real; IMCD= Índice
de Massa Corporal Desejado; *Diferença Significativa.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que as mães estudadas apresentaram insatisfação da
imagem corporal, e nota-se uma grande prevalência de sobrepeso e obesidade no
grupo estudado. Os hábitos e comportamentos alimentares não são semelhantes aos
hábitos de pacientes portadores de TA, porém deve-se atentar a esse grupo, já que
pode ser considerado um grupo de risco para desenvolvimento e/ou manutenção do
quadro, assim ressalta-se a importância da família no tratamento. Poucos estudos
foram realizados avaliando o comportamento alimentar de mães de pacientes com
transtornos alimentares, portanto é necessária a realização de mais pesquisas
envolvendo esse aspecto.
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