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1. RESUMO 
 

 Os transtornos alimentares (TA), entre eles a anorexia nervosa (AN) e 

a bulimia nervosa (BN) são caracterizados por uma perturbação persistente na 

alimentação ou no comportamento relacionado a ela, que resulta no consumo ou na 

absorção alterada de alimentos, o que compromete significativamente a saúde 

física, como alteração do peso. A patologia se manifesta, geralmente a partir de uma 

dieta, fruto da insatisfação com o peso e imagem corporal. Ocorre o medo intenso 

de engordar e há um comportamento persistente que interfere no ganho de peso, 

mesmo este estando significativamente baixo. Embora haja um número crescente de 

estudos publicados sobre os transtornos alimentares, nas três últimas décadas, a 

anorexia e bulimia nervosa em homens continuam pouco compreendidas. Dessa 

maneira, o presente trabalho objetiva comparar o comportamento alimentar de 

homens e mulheres com TA do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares 

(GRATA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-SP 

(HCFMRP-USP). Trata-se de uma pesquisa transversal quantitativa com os 

prontuários dos pacientes. Os critérios de exclusão foram: gestantes e pacientes 

com outros transtornos alimentares a não serem anorexia e bulimia nervosa. Os 

dados coletados foram referentes ao sexo, IMC, tempo de tratamento, duração da 

doença, idade que a doença foi diagnosticada e questões sobre o comportamento 

alimentar, além disso o recordatório de 24 horas será analisado através do software 

Diet Pro 5i. 

 

 
2. INTRODUÇÃO 

Os transtornos alimentares (TA), dentre eles a anorexia nervosa (AN) e a 

bulimia nervosa (BN) são caracterizados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DMS-V) por uma perturbação persistente na alimentação ou 

no comportamento relacionado a ela, que resulta no consumo ou na absorção 

alterada de alimentos, o que compromete significativamente a saúde física, como 

alteração do peso e podem causar prejuízos biológicos e psicológicos além de 

resultarem no aumento de morbidade e mortalidade.1,2,3 



Embora haja um número crescente de estudos publicados sobre os 

transtornos alimentares, nas três últimas décadas, a anorexia nervosa e a bulimia 

nervosa em homens continuam pouco compreendidas. Os TA no sexo masculino 

foram menosprezados e até mesmo ignorados, devido à crença de profissionais de 

saúde com o assunto, dificultando seu diagnóstico e tratamento, consequentemente, 

aumentado o risco de complicações nos indivíduos.4 

Apesar dos problemas alimentares serem mais comuns nas mulheres, os 

homens também devem ser alvos de atenção para as possíveis atitudes alimentares 

disfuncionais, e com o aumento da incidência de transtornos alimentares no sexo 

masculino há a necessidade de compreensão da relação deles para com os 

alimentos.1 Dessa maneira, justifica-se a comparação do comportamento alimentar 

de homens e mulheres com TA do ambulatório do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-SP. 

 
3. OBJETIVOS 
 

Comparar o comportamento alimentar de homens e mulheres com transtornos 

alimentares do ambulatório, atendidos pelo serviço no período desde sua fundação 

em 1982 até Maio de 2017. 

 
4. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa transversal quantitativa com os prontuários dos 

indivíduos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-SP, 

sendo 243 pacientes de um total de 32 pacientes com anorexia e bulimia nervosa, 

com os subtipos restritivo e purgativo. Os critérios de exclusão a serem utilizados 

foram: gestantes e pacientes com transtornos alimentares diferentes de anorexia e 

bulimia nervosa e os pacientes com dados incompletos. Primeiramente foram 

identificados os homens e a partir das suas características de idade, diagnóstico, 

selecionou-se as mulheres. Os dados coletados foram referentes ao sexo, IMC, 

tempo de tratamento, duração da doença, idade que a doença foi diagnosticada, se 

há registro de vômitos e a frequência dos mesmos, uso de laxantes/diuréticos, uso 

de adoçantes artificiais, qual o comportamento durante a alimentação, se realiza 

todas as refeições principais e lanches intermediários, se possui o hábito de 

alimentar-se de madrugada, consumo de alimentos diet/light, restrição de alimentos 



gordurosos, se possui hábito de alimentar-se escondido e analisado o recordatório 

de 24 horas através do software Diet Pro 5i. 

 
5. DESENVOLVIMENTO  
 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca, 

foi realizado o levantamento dos registros de todos os pacientes do sexo masculino 

com idade entre 12-19 anos, com diagnóstico de anorexia nervosa e bulimia 

nervosa, pelos critérios do Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders 

(DMS-V) atendidos pelo serviço no período desde sua fundação em 1982 até Maio 

de 2017 visando identificar o número de homens atendidos e assim analisar o 

mesmo número de prontuários de mulheres, para possibilitar a comparação do 

comportamento alimentar entre os sexos, além de analisar o recordatório de 24 

horas dos mesmos.  

As variáveis numéricas idade, e IMC foram caracterizadas pelos parâmetros 

descritivos média aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação. 

 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Foram selecionados para a pesquisa 32 pacientes, 12 homens e 20 mulheres 

e em relação à idade e IMC (Índice de Massa Corporal) não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre os valores do IMC dos grupos masculino e 

feminino, tanto no momento inicial (p = 0,068) quanto no momento final (p = 0,4817). 

No grupo masculino o IMC médio inicial é significativamente superior ao IMC médio 

final (p = 0,0096). Resultado semelhante foi encontrado no grupo feminino (p = 

0,0001), além disso não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre 

as idades do grupo masculino e feminino (p= 0,1198). 

A proporção de indivíduos que informam apresentar vômito é estatisticamente 

superior no grupo masculino (p = 0,0373), já os pacientes que informam usar 

laxante/diurético se mostrou estatisticamente superior no grupo masculino (p = 

0,0217), com relação ao uso de alimentos diet/ligth a estatística se mostrou superior 

no grupo masculino (p = 0,0400), já a proporção de indivíduos que informam fazer 

refeições às escondidas é estatisticamente superior no grupo masculino (p = 

0,0386), como evidenciado na tabela acima. Segundo essas informações, não há 

diferença estatisticamente significativa entre as proporções de indivíduos nos grupos 



masculino e feminino que informam usar adoçante dietético (p = 0,2233), fazer as 

principais refeições (p = 0,1478), fazer refeições noturnas (p = 0,1429) e evitar 

alimentos gordurosos (p = 0,4432). 
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