
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ATITUDES RELACIONADAS À ESCOLHA ALIMENTAR DE PACIENTES COM
TRANSTORNOS ALIMENTARES.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUÍZA AMARAL VILELA, AMANDA ELIZA MATTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DRA. MARINA GARCIA MANOCHIO PINAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CLAUDIA HADDAD CALEIRO PEREIRACOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

 

Os Transtornos Alimentares (TA) são doenças caracterizadas por 

perturbações no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento 

extremo, à obesidade dentre outros problemas físicos ou do funcionamento 

psicossocial de adolescentes e adultos jovens, principalmente em mulheres. O 

objetivo do estudo é aplicar a Escala de Atitudes em Relação ao Sabor dos 

alimentos em pacientes com, transtornos alimentares (TA) do sexo feminino, em 

mulheres sem a doença e investigar a associação entre as atitudes em relação ao 

sabor dos alimentos e o estado nutricional. Será desenvolvida uma pesquisa com 

pacientes do sexo feminino do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – USP, que participam do Grupo de Assistência em Transtornos 

Alimentares (GRATA) e mulheres sem a doença (grupo controle) à cerca de suas 

atitudes em relação à saúde e sabor dos alimentos. A coleta de dados com as 

pacientes será realizada no horário de funcionamento do ambulatório e com o Grupo 

Controle (GC), acontecerá no intervalo de aulas na Universidade de Franca – 

Unifran.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos alimentares (TA) caracterizam-se por severas perturbações no 

comportamento alimentar que afetam na sua maioria, adolescentes e adultos jovens 

do sexo feminino, podendo levar a grandes prejuízos biológicos e psicológicos, além 

do aumento de morbidade e mortalidade (1). O culto ao corpo ideal e perfeito e a 

busca da eterna juventude passaram a ser tão valorizados no nosso meio que estão 

tendo o poder de conferir ao ser humano um lugar no mundo de destaque e 

sucesso. A sociedade atual, que propõe alienação e consumo, vem produzindo, 

sobretudo a massificação do que é estético, e principalmente do que deve ser 

almejado, ao qual estar inserido nesta conformidade totalizante, sem poder 

expressar discordâncias deixa o sujeito sem possibilidades de acesso ao que é 

verdadeiramente seu e ao que é do outro (2). Entre os principais tipos de TA estão a 

Anorexia Nervosa (AN) e Bulimia Nervosa (BN), sendo a preocupação com a 

imagem corporal o sintoma primário de ambos os transtornos (3). 

 

A alimentação tem forte relação com a saúde dos indivíduos, entretanto, o processo 

de escolha alimentar recebe múltiplas influencias. As atitudes dos indivíduos com 

relação e seu corpo podem impactar diretamente suas escolhas alimentares e 

necessitam ser compreendidas para que se possa entender porque as pessoas 

comem o que comem. Tal entendimento pode direcionar melhores estratégias de 

educação alimentar e prevenção de comportamentos de comer transtornado (1). 

As escolhas e atitudes alimentares podem ainda ser influenciadas por mecanismos 

de recompensa, que ainda não são completamente entendidos. Sabe-se que o 

sistema de recompensa cerebral trabalha juntamente com hormônios reguladores do 

balanço energético e que comidas saborosas podem estimular áreas cerebrais 



específicas por meio do cheiro, aparência, temperatura, viscosidade, adstringência, 

teor de gordura e sabor, modulando o consumo alimentar (GAHAGAN, 2012). Por 

isso a importância deste estudo, ao qual sugere que o prazer decorrente do 

consumo alimentar deve ser satisfeito para facilitar o controle do peso corporal, 

evitando particularmente, a ingestão alimentar na ausência da fome, já que a 

saciedade tem efeito de inibir o consumo (BELLISLE et al., 2012). 

 

3. OBJETIVOS 

 Aplicar a Escala de Atitudes em Relação ao Sabor dos alimentos em 

pacientes com, transtornos alimentares (TA) do sexo feminino e em mulheres sem a 

doença, investigando a associação entre as atitudes em relação ao sabor dos  

 

4. METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo transversal composto por 20 mulheres com TA que 

estão atualmente em atendimento no GRATA e um Grupo de Controle (GC) 

composto por 20 mulheres consideradas sem a doença, aproximadamente. Como 

critério de inclusão será adotado: as mulheres com TA que estiverem em alimentos e 

o estado nutricional.atendimento no GRATA, independente da idade e diagnóstico e 

por mulheres consideradas sem a doença, segundo os critérios mencionados ao 

Grupo Controle. Os critérios de exclusão a serem utilizados serão: as pacientes 

gestantes e para o grupo controle é a gestação, portadora de necessidade especiais 

e cursar nutrição. Os alunos serão convidados a participar voluntariamente, sem 

qualquer tipo de incentivo material e/ou financeiro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Com base nos dados antropométricos (peso e estatura) será calculado o IMC, 

cuja classificação seguirá os parâmetros recomendados pela WHO (2006). A escala 

foi considerada adequada e de fácil compressão pelos experts e universitárias e 

apresentou boa consistência interna e confiabilidade (µ 0,86; CCI 0,84). 

Primeiramente será solicitada autorização do Coordenador do GRATA e após a 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa – CEPE da Universidade de Franca, 

será feito um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e as participantes que 

aceitarem participar da pesquisa deverão assinar este termo antes da coleta de 

dados ser realizada. O Grupo Controle (GC) será composto por mulheres 

consideradas sem a doença, cujos critérios de inclusão foram IMC entre 18,5 e 

24,9Kg/m², ou seja, dentro da normalidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION - 

WHO, 2006), resultado do questionário EatingAttitudes Test -EAT-26 inferior a 21 

pontos e estar matriculada em algum curso de graduação da Unifran, com exceção o 

curso de nutrição. Os dados serão colhidos, analisados e comparados, para 

cumprimento dos objetivos e considerações finais.           

O EAT-26(Anexo1) 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. 

Contém 26 questões e 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. 

      

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A alimentação tem forte relação com a saúde dos indivíduos, entretanto, o processo 

de escolha alimentar recebe múltiplas influências, tais como atitudes dos mesmo em 

relação à alimentação e seu corpo que podem impactar diretamente nas suas 

escolhas alimentares e necessitam ser compreendidas para que se possa direcionar 

melhores estratégias de educação alimentar e prevenção de comportamentos 

inadequados. 

Entretanto evidencias preliminares apontam que estes fatores são influenciados por 

aspectos relacionados às preferências alimentares e, uma maior valorização do 

sabor ou da saúde durante a escolha alimentar depende das atitudes alimentares de 

um indivíduo. Desta forma, indivíduos com insatisfação corporal são mais 

vulneráveis a atitudes alimentares inadequadas, caracterizadas por comportamentos 

transtornados e tentativos malsucedidas de controle de peso causando disfunções 

aparentes sobre saúde ou uso da comida como recompensa ou única fonte de 

prazer (ANTON et al., 2000; ROININEN et al., 2001). 
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