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RESUMO 

 

AZEVEDO, L. D. S. Compulsão alimentar em mulheres: padrão do consumo de 
bebidas alcoólicas e qualidade da alimentação. 2021. 108 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
 
Introdução: A bulimia nervosa (BN) e o transtorno da compulsão alimentar (TCA) 
apresentam ocorrência simultânea com transtornos relacionados ao consumo de 
bebidas alcoólicas devido à semelhança entre a sintomatologia desses quadros como 
falta de autocontrole, impulsividade e aumento de comportamento autodestrutivo. A 
ingestão de bebidas alcoólicas afeta diretamente a alimentação pois quanto maior a 
quantidade de álcool consumido, menor a densidade e qualidade nutricional da dieta. 
Objetivo: Identificar o padrão do consumo de álcool e a qualidade da dieta em 
mulheres com compulsão alimentar. Método: Trata-se de um estudo de natureza 
descritiva, transversal, comparativa com abordagem quantitativa realizado com 
mulheres adultas com diagnóstico de BN ou TCA, em acompanhamento em quatro 
serviços especializados do estado de São Paulo. Foram coletados dados 
sociodemográficos, antropométricos (peso e altura para cálculo do índice de massa 
corporal-IMC; circunferência da cintura-CC), padrão do consumo de bebidas 
alcóolicas pelo teste de identificação de problemas relacionados ao uso de álcool 
(AUDIT), sintomas de compulsão alimentar pela Escala de Compulsão Alimentar 
Periódica (ECAP) e ingestão alimentar pelo Recordatório de 24 horas para cálculo do 
Índice da Qualidade da Dieta – Revisado. Os dados foram analisados de forma 
descritiva pelo programa SPSS versão 21.0. Para verificar a associação entre as 
variáveis categóricas, foram utilizados os testes Qui-Quadrado de Pearson ou teste 
exato de Fisher sendo que valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
Resultados: Participaram do estudo 50 mulheres com compulsão alimentar, adultas 
jovens (35,0±12,0 anos), sem companheiro (n=34; 68%), empregadas (n=31; 60%) e 
com ensino médio completo (n=29; 58%).  Elas apresentaram excesso de peso (IMC: 
31,27± 9,70kg/m2) e risco cardiovascular muito elevado (CC: 91,50±20,5cm). 
Evidenciou-se que 29 participantes (38%) apresentaram consumo problemático de 
bebidas alcoólicas associado à menor qualidade da alimentação e baixo consumo de 
vegetais quando comparadas às mulheres que não fazem uso de bebidas alcoólicas. 
Conclusão: O consumo problemático de bebidas alcoólicas em mulheres com 
compulsão alimentar é preocupante visto que elas estão em tratamento de saúde 
mental e pode prejudicar a qualidade da alimentação. A detecção precoce e o 
tratamento do consumo de bebidas alcoólicas em pessoas com transtornos 
alimentares são estratégias de prevenção e reabilitação fundamentais para minimizar 
as consequências dessa prática favorecendo o prognóstico dessas graves doenças.  
 

 
Palavras-chave: Bulimia Nervosa. Transtorno da Compulsão Alimentar. Consumo de 
Bebidas Alcoólicas. Ingestão de Alimentos. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

AZEVEDO, L. D. S. Binge eating in women: a pattern in the consumption of 
alcoholic beverages and the quality of food. 2021. 108 p. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
 
Introduction: Bulimia nervosa (BN) and binge eating disorder (BED) present a 
comorbidity with alcohol consumption disorders due to the similarity between the 
symptoms of these conditions such as lack of self-control, impulsiveness and increase 
in self-destructive behavior. The ingestion of alcoholic beverages directly affects the 
diet because the greater the amount of alcohol consumed, the lower the density and 
nutritional quality of the diet. Objective: To identify the pattern of alcohol consumption 
and the quality of diet in women with binge eating disorders. Method: This is a 
descriptive, cross-sectional, comparative study with a quantitative approach carried 
out with adult women with diagnoses of BN or BED, monitored in four specialized 
services in the state of São Paulo. Sociodemographic and anthropometric data was 
collected (weight and height to calculate the body mass index-BMI; waist 
circumference-WC), the alcoholic beverage consumption pattern through the  Alcohol 
Use Disorders Identification Test (AUDIT), food compulsion symptoms by the Binge 
Eating Scale (BES) and food intake by the 24-hour Diet Quality Index calculation - 
Revised. The data was analyzed in a descriptive way by the SPSS version 21.0 
program. To verify the association between the categorical variables, the Pearson’s 
Chi-square tests or Fisher’s exact test were used and values of p<0.05 were 
considered significant. Results: The study was composed of 50 women with binge 
eating disorders, young adults (35.0±12.0 years), no partner (n=34; 68%), employed 
(n=31; 60%) and with complete high school (n=29; 58%).  They were overweight (BMI: 
31.27± 9.70kg/m2) and had very high cardiovascular risk (WC: 91.50±20.5cm). It was 
evident that 29 participants (38%) presented problematic consumption of alcoholic 
beverages associated with lower food quality and low vegetable consumption when 
compared to women who do not drink alcoholic beverages. Conclusion: The 
problematic consumption of alcoholic beverages in women with binge eating disorders 
is of concern since they are in mental health treatment and this may impair the quality 
of their diet. The early detection and treatment of alcoholic beverage consumption in 
people with eating disorders are fundamental prevention and rehabilitation strategies 
to minimize the consequences of this practice, favoring the prognosis of these serious 
diseases.   
 

 
Keywords: Bulimia Nervosa. Binge eating disorder. Consumption of Alcoholic 
Beverages. Food Ingestion. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamos aprender um novo idioma. 

O passeio. 

Demorar-se. 

Morar no hoje. 

Olhar com nitidez para as pessoas, 

para as palavras e para os momentos. 

Não fazer; 

mas desfazer um pouco e ver 

Aquilo que está dentro das cascas. 

Sorrir essências. 

Notificar a sua ausência para as notificações. 

Pois o silêncio também é música. 

A pausa entre as duas notas. 

Escute. 

Que tal passear pela partitura da vida? 

 

Zack Magiezi 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Transtornos alimentares: bulimia nervosa e transtorno da 

compulsão alimentar 

 

 Os transtornos alimentares (TA) são doenças que se caracterizam por 

alterações no comportamento alimentar e na insatisfação quanto à imagem 

corporal. Apresentam maior prevalência em mulheres, principalmente pela 

preocupação excessiva com o peso. Sua etiologia é multifatorial incluindo 

predisposição genética, sociocultural, vulnerabilidade biológica e psicológica. 

Esses quadros podem ocasionar limitações físicas, problemas emocionais e 

prejudicar as relações sociais afetando sobremaneira, a qualidade de vida das 

pessoas (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2014; CARDOSO; ZUBEN; 

SANTOS, 2018).  

De acordo com a Quinta Edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5), existem atualmente o reconhecimento e a 

classificação de seis principais TA: pica, transtorno de ruminação, transtorno 

alimentar restritivo/evitativo, anorexia nervosa, bulimia nervosa (BN) e transtorno 

de compulsão alimentar (TCA). Neste estudo, serão abordados especificamente, a 

BN e o TCA por apresentarem sintomas de compulsão alimentar. O fenômeno da 

compulsão alimentar é definida pela ingestão em um curto período de tempo (com 

duração de minutos a duas horas) de grandes quantidades de alimentos, maior do 

que a maioria das pessoas consumiriam sob tempo e circunstâncias semelhantes. 

Durante um episódio, ocorre sensação de perda de controle sobre a alimentação, 

como o sentimento de não conseguir parar de comer ou controle da quantidade 

consumida (APA,2013). 

 

Para o diagnóstico de BN é necessário atender os seguintes critérios:  
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Quadro 1 - Critérios diagnósticos da BN de acordo com o DSM-V (APA, 2013) 

A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar. 

B. Com presença de comportamentos compensatórios inapropriados com 

objetivo de impedir o ganho de peso, como a indução de vômitos; o uso 

de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos com fins de 

emagrecimento; jejum e/ou exercícios físicos de forma excessiva. 

C. A compulsão alimentar e os métodos compensatórios ocorrem, em 

média, uma vez por semana por um período de três meses. 

D. Com marcante autoavaliação quanto à forma e o peso corporal. 

E. Com perturbação intensa relacionada ao medo de ganhar peso, à 

vontade de emagrecer e à insatisfação com o corpo.  

Fonte: APA, 2014. 

 

Para atender os critérios diagnósticos do TCA é preciso apresentar os 

seguintes aspectos:  

 

Quadro 2 - Critérios diagnósticos do TCA de acordo com o DSM-V 

A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar. 

B. Associados a três ou mais aspectos: 1) comer mais rápido que o 

normal; 2) até sentir-se desconfortavelmente cheio; 3) comer 

grandes quantidades de alimentos, mesmo sem fome física; 4) 

comer sozinho(a) por vergonha da quantidade ingerida; 5) sentir-se 

culpado e deprimido.  

C. Sofrimento acentuado em relação à compulsão alimentar. 

D. Os episódios acontecem, em média, uma vez por semana durante 

três meses. 

E. Não acompanhada de métodos compensatórios inapropriados para 

evitar o ganho de peso, como: laxantes, diuréticos, atividades físicas 

em excesso, entre outros.  

Fonte: APA, 2014. 

   



19 
 

 

 

A compulsão alimentar, presente na BN, pode ser iniciada a partir de 

estratégias para a perda de peso, como diminuição da ingestão de alimentos 

considerados hipercalóricos e pouco recomendados para esse fim, além de 

sensação de insatisfação corporal. A ocorrência do ciclo compulsão 

alimentar/culpa/comportamento compensatório pode tornar-se crônico e 

intermitente com períodos de remissão. Embora a ausência de comportamentos 

compensatórios seja evidente no TCA, a prática constante de dietas restritivas no 

desenvolvimento da compulsão alimentar nessas pessoas é frequente (AMERICAN 

PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2014; SOIHET; SILVA, 2019).  

A BN acomete mais jovens no final da adolescência e adultos jovens do sexo 

feminino e sua prevalência é de 1 a 1,5% entre mulheres. Já o TCA ocorre em 

adultos, sendo 1,6% em mulheres e 0,8% em homens, independente da etnia. As 

pessoas com BN geralmente apresentam peso normal ou sobrepeso, enquanto que 

no TCA, elas têm sobrepeso e obesidade e quase sempre, estão em busca de 

tratamento para emagrecer. Embora a obesidade não seja um critério diagnóstico 

para o TCA, este TA está associado à gravidade da obesidade (UDO; GRILO, 2018, 

2019; HAY; GIROSI; MOND, 2015). 

A BN e o TCA evoluem de uma forma complexa ao longo da vida e 

apresentam fatores etiológicos de natureza genética/biológica, psicológica e 

socioambiental (BAKALAR et al., 2015). A herança genética é sugerida como fator 

de risco para compulsão alimentar, independente do excesso do peso (MAYHEW 

et al., 2018; MUNN-CHERNOFF; BAKER, 2016). Sintomas de 

hiperatividade/desatenção e falta de controle na infância contribuem para o risco 

de compulsão alimentar em adolescentes (HILBERT; BRAUHARDT, 2014; 

SONNEVILLE et al., 2015). As adversidades durante a infância, como os maus-

tratos, também estão associadas ao aumento de chances de compulsão alimentar 

(AFIFI et al., 2017; LARSEN et al., 2017). Além disso, o comer em excesso, a 

insatisfação corporal, a busca por um corpo magro como ideal de beleza 

atualmente imposto pela sociedade e os comportamentos compensatórios de 

controle de peso são considerados fatores de risco para estes TA (STICE et al., 

2017). Na BN, observa-se maior preocupação com a imagem corporal quando 
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comparada ao TCA, o que gera avaliação constante e percepção distorcida do 

tamanho e formas corporais (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2014; 

HILBERT et al., 2019; LEWER et al., 2017). 

 Em relação aos fatores psicológicos, esses quadros estão associados à 

depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, distúrbios de personalidade, 

consumo de substâncias psicoativas, sobretudo do álcool (COOPER et al., 2019; 

OLGUIN et al., 2016; UDO; GRILO, 2019). Especificamente, a busca para regular 

emoções negativas e a tendência ao agir de forma impulsiva são comportamentos 

que influenciam a ocorrência de compulsão alimentar e ao consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas (GRUCZA; PRZYBECK; CLONINGER, 2007; MUSTELIN et al., 

2016; STOJEK et al., 2014). 

 

1.2 Consumo de bebidas alcoólicas no Brasil e no mundo 

 

O consumo de bebidas alcoólicas é praticado pelas pessoas em várias 

sociedades do mundo há séculos e se mantém na atualidade frequentemente 

presente nos momentos de relacionamentos sociais como festividades e 

comemorações, para trazer sensações de prazer ou alívio de alguma dor, angústia, 

sofrimento (LIMA et al., 2018). Todavia, esse hábito está associado ao aumento de 

riscos para o surgimento e o agravamento de doenças não-transmissíveis, como 

câncer, doenças cardiovasculares, transtornos mentais e cirrose hepática, além de 

ferimentos e óbitos relacionados aos acidentes de trânsito e à violência (REHM et 

al., 2017).  

Em 2016, estimou-se que cerca de 3 milhões de mortes (5,3% de todas as 

mortes) ocorreram no mundo devido ao consumo de bebidas alcoólicas a cada ano 

(WHO, 2019a). Dentre estes, as mulheres tiveram 0,7 milhões de mortes 

ocasionadas pelo consumo de bebidas alcoólicas. Dos 16 países incluídos em um 

estudo de óbitos diretamente atribuíveis ao consumo de álcool, o Brasil teve alta  

taxa de 12,2 de mortalidade, semelhante a outros países da América Latina 

(GAWRYSZEWSKI, MONTEIRO, 2014).  
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A maioria das mulheres não consome bebidas alcoólicas, fato evidenciado 

em uma pesquisa no Brasil (LARANJEIRA et al., 2014) que apresentou prevalência 

de abstinência de 62%, contraponto dados da Organização Mundial de Saúde 

(2018) que constatou taxa de 54,6% delas que consumiam essas bebidas. Em 

relação aos homens, a frequência e quantidade são menores (WHO, 2019a), 

entretanto, foi evidenciado crescimento do consumo de bebidas alcoólicas no sexo 

feminino no Brasil, de 11% para 13,3%, nos anos de 2018 e 2019 (BRASIL, 2019). 

Verificou-se também, aumento do consumo excessivo entre as mulheres no Brasil, 

de 34% para 48%, no período entre 2006 a 2012, tendo como referência a 

quantidade de quatro ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma única ocasião 

(LARANJEIRA et al., 2014). Esses dados destacam o aumento do consumo 

problemático de bebidas alcoólicas entre mulheres no país. 

Compreende-se consumo problemático de bebidas alcoólicas como um 

padrão de consumo caracterizado por aqueles que fazem aumento do consumo 

diário e semanal e repetidos episódios de beber excessivo que podem ocasionar 

consequências prejudiciais físicas, psicológicas e sociais. Refere-se também as 

pessoas que estão enfrentando problemas em relação ao consumo de bebidas 

alcoólicas, levando a perda de controle, a prioridade do consumo do álcool em 

detrimento de outras atividades diárias, a presença de sintomas de tolerância e 

crises de abstinência e a preocupação de outras pessoas com seu consumo (WHO, 

2014). 

O consumo de bebidas alcoólicas e os problemas relacionados a esse 

comportamento são mais constantes em homens do que mulheres como o 

transtorno por consumo dessa substância, risco de câncer e complicações de 

doenças neuropsiquiátricas e gastrointestinais (MACHADO et al., 2017; WHO, 

2014). No entanto, as mulheres apresentam maior vulnerabilidade quanto ao esse 

consumo porque são menos tolerantes ao álcool. No organismo feminino, o álcool 

atinge concentrações sanguíneas mais altas com as mesmas doses devido à 

menor quantidade de água corporal, maior quantidade de gordura e menor 

quantidade de enzimas desidrogenases responsáveis pela metabolização do álcool 

(MILIC et al., 2018).  
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O consumo de bebidas alcoólicas depende da frequência e da quantidade  

ingerida e apresenta associação com comportamentos alimentares (SCOTT et al., 

2020), especialmente com sintomas de compulsão alimentar entre 

mulheres(MUNN-CHERNOFF et al., 2020). Isto implica na investigação clínica 

dessas comorbidades pelos profissionais de saúde e implementação de políticas 

públicas, baseadas em evidências, sob enfoque de gênero (MACINKO et al., 2015; 

WHO, 2019a). 

 

1.3 Compulsão alimentar e álcool 

 

 De forma bastante frequente, o TCA e a BN apresentam ocorrência 

simultânea com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, como 

o álcool, em virtude da sobreposição de sintomas de impulsividade e 

comprometimento do autocontrole (ORTEGA; BOJORCUEZ; UNIKEL,2012). Esse 

fato estimulou a realização de estudos para explicar a relação causa-efeito entre os 

transtornos incluindo como variáveis o ambiente, o biológico, a personalidade e 

outros aspectos voltados ao comportamento (GREGOROWSKI; SEEDAT; 

JORDAAN, 2013). 

 Mikheeva e Tragesser (2016) relatam que a compulsão alimentar combinada 

com o consumo excessivo de álcool é mais provável de ocorrer em situações que 

envolvem angústias, desconforto físico, impulsividade, tentações e controle. Rush 

e colaboradoes (2015) ressaltam que a intensidade do consumo de álcool e as 

consequências negativas associadas ao uso de álcool foram correlacionadas com 

a gravidade dos comportamentos dos TA. Mann e colaboradores (2014) 

observaram que o uso de substâncias psicoativas estava relacionado com o 

aumento de comportamentos de risco como tentativa de suicídio, delinquência e 

comportamentos sexuais de risco entre adolescentes com BN. 

Dentre os poucos estudos publicados no Brasil sobre a ocorrência 

simultânea dos TA com o uso de substâncias psicoativas, destaca-se o realizado 

no estado de Minas Gerais com 780 pacientes de um serviço especializado na área 

de álcool e outras drogas. Os resultados mostraram que houve maior proporção no 
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sexo feminino (59%), na faixa etária de 10 a 20 anos (49,9%) sendo que a droga 

mais utilizada foi o álcool (42,8%). Esses dados apresentam semelhanças com 

estudos internacionais discutidos anteriormente (MUNN-CHERNOFF et al., 2020; 

SOLMI et al., 2016). Entretanto, em relação ao diagnóstico do TA, 

surpreendentemente se evidenciou maior prevalência da anorexia nervosa (47,6%) 

em detrimento da BN (21,8%) (FREITAS et al., 2015). 

 Outro estudo nacional realizado com 80 mulheres usuárias de álcool e outras 

drogas, que procuraram tratamento em um serviço especializado identificou que 27 

delas (33,75%) tinham TA comparadas com 53 mulheres (66,25%) que não tinham 

essa comorbidade. Os resultados mostraram que o grupo com TA teve problemas 

com drogas de maneira mais precoce no uso do que o outro grupo, sendo o álcool 

a droga mais prevalente, com cerca de 70% das mulheres (BRASILIANO; 

HOCHGRAF, 2006). 

 O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), ao analisar a 

compulsão alimentar e consumo de bebidas alcoólicas de 15.074 participantes 

observou que 980 (6,5%) deles apresentaram episódios de compulsão alimentar 

duas a três vezes por semana e destes, 66,6% eram mulheres e 68,2% tinham 

entre 34 e 54 anos. Ainda, os que apresentavam compulsão alimentar (45,9%) 

eram mais propensos a terem obesidade (64,6%), serem sedentários e 

apresentarem padrões de ingestão elevada de álcool em curtos períodos de tempo 

(8,9%) (SILVA et al., 2016). 

 A associação entre compulsão alimentar, BN e consumo de álcool  também 

foi relatada na literatura (CALERO et al., 2009; GADALLA e PIRAN, 2007; MANN 

et al., 2014). Em uma meta-análise, Gadalla e Piran (2007) selecionaram 41 

estudos publicados entre 1985 e 2006 sobre a ocorrência de TA e transtornos 

relacionados ao uso de álcool em mulheres. Desses, 37 trabalhos apresentaram 

associação significativa com BN, transtorno compulsivo, episódios de purgação e 

TA não especificados, sendo documentados entre adultos e adolescentes. Este 

resultado é similiar com outro estudo que observou o maior risco de uso de álcool 

em pessoas com BN, seguido por aqueles com TCA, enquanto que o risco foi baixo 

para pessoas com anorexia nervosa (CALERO et al., 2009). Em outro estudo com 
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290 adolescentes, foram relatadas forte associação entre diagnóstico de BN e uso 

regular de álcool (MANN et al., 2014).  

Tanto os episódios de compulsão alimentar quanto o consumo de bebidas 

alcoólicas podem alterar a ingestão alimentar. É frequente a ocorrência da 

substituição da compulsão alimentar pelo uso de álcool ou do uso do álcool pelo 

comer de forma compulsiva (CORDÁS; KACHANI, 2010). 

 

1.4 Qualidade da alimentação e álcool  

 

A alimentação faz parte da origem histórica da humanidade e é uma 

necessidade biológica, além de representar diversos significados sociais, culturais, 

econômicos, políticos, religiosos, éticos e estéticos (CARNEIRO, 2005; CORDÁS; 

KACHANI, 2010). Entende-se por alimentação desde a produção, distribuição ao 

preparo e consumo dos alimentos. Portanto, o que se come é tão valioso quanto, 

quando, onde, como e com quem se come (CARNEIRO, 2017). 

A ingestão nutricional e a escolha dos alimentos auxiliam na manutenção da 

saúde, impactam no risco de doenças futuras e desempenham papel na prevenção 

de doenças crônicas não-transmissíveis. Entretanto, na população em geral, cresce 

o consumo de alimentos ultraprocessados, com grandes quantidades de gorduras, 

açucares e sal e ainda é verificado baixo consumo de frutas, vegetais e grãos 

integrais ricos em fibras (WHO, 2019b).  

O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), reconhecido 

mundialmente pela qualidade e abrangência das suas informações, apresenta os 

10 passos para uma alimentação saudável, a saber: 1) recomenda o consumo de 

alimentos in natura ou minimamente processados como base da alimentação; 2) 

utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e 

cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; 3) limitar o consumo de alimentos 

processados; 4) evitar o consumo de alimentos ultraprocessados; 5) comer com 

regularidade e atenção,  em ambientes apropriados e, sempre que possível, com 

companhia; 6) fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentes in 

natura ou minimamente processados; 7) desenvolver, exercitar e partilhar 



25 
 

 

 

habilidades culinárias; 8) planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço 

que ela merece; 9) dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem 

refeições feitas na hora; 10) ser crítico quanto à informações, orientações e 

mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais.  

Uma outra forma de verificar a qualidade da alimentação pode ser obtida 

pelo Índice de Qualidade da Dieta Revisado para a População Brasileira (IQD-R), 

que permite avaliar se as recomendações nutricionais relacionadas 

especificamente aos grupos alimentares, nutrientes e componentes culinários são 

atendidas (Previdelli et al., 2011). A  aplicabilidade desse instrumento ainda é 

recente no Brasil e um estudo analisou a aplicação do IQD-R em 14.849 adultos 

brasileiros. Eles concluíram que as mulheres, pessoas com mais de 65 anos e com 

baixa escolaridade apresentaram escores médios mais altos indicando melhor 

qualidade da alimentação (Pires et al., 2020). 

Corroborando esses achados, pesquisa sobre a situação alimentar e 

nutricional no Brasil utilizando marcadores de consumo alimentar em 787.567 

individuos adultos demonstrou que as mulheres apresentaram maior consumo de 

frutas, mas menor consumo de feijão, verduras e legumes, hambúrgueres e 

embutidos, bebidas adoçadas. Já o consumo de macarrão instantâneo, salgadinho 

de pacote, biscoitos salgados, biscoitos recheados, doces e guloseimas foi 

semelhante entre os sexos (BRASIL, 2019).  

Padrões alimentares pouco saudáveis caracterizados por menor  densidade 

e qualidade nutricional têm sido associados com maior ingestão de bebidas 

alcoólicas (SENGER et al., 2011). O consumo problemático causa  sobrecarga 

hepática que pode prejudicar a ingestão e a absorção dos nutrientes essenciais 

para o organismo humano, como as vitaminas A, C, do complexo B, D, K e os 

minerais como magnésio, cálcio, zinco e ferro (KWOK et al., 2019). As evidências 

sugerem também, que esse consumo pode contribuir para o aumento da ingestão 

energética diária e está associada ao aumento de peso e a obesidade entre jovens 

adultos (FAZZINO et al., 2017; TRAVERSY; CHAPUT, 2015; WHITE et al., 2019). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

A compulsão alimentar presente na BN e o TCA está associada a vários 

problemas de saúde como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, 

distúrbios de personalidade, abuso de substâncias psicoativas, sobretudo o álcool 

(COOPER; CALUGI; DALLE GRAVE, 2019; OLGUIN et al., 2016; UDO; GRILO, 

2019). Especificamente, a busca para regular emoções negativas e a tendência ao 

agir de forma impulsiva são comportamentos que influenciam a ocorrência de 

compulsão alimentar e ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas (GRUCZA; 

PRZYBECK; CLONINGER, 2007; MUSTELIN et al., 2016; STOJEK  et al., 2014). 

Estudos demonstram lacunas sobre a relação entre os padrões de consumo 

de álcool e os TA, bem como pouca compreensão sobre as possíveis causas e 

consequências dos TA e o uso de álcool (MUSTELIN et al., 2016; UDO; GRILO, 

2019).  

Diante desse cenário, foi realizada revisão integrativa da literatura, publicada 

recentemente (AZEVEDO et al., 2020), com o objetivo de identificar a relação entre 

a compulsão alimentar e o consumo de álcool.  Utilizou-se as bases de dados 

Pubmed, Cinhahl, Psynet, Lilacs, Embase e Web of Science e considerados os 

artigos completos publicados entre os anos de 2015 a 2019. Como resultados, 

foram encontrados 964 artigos que, após realizada a leitura dos títulos e resumos, 

excluiu-se 776 estudos. No segundo momento, dos 188 artigos que restaram, 134 

foram excluídos por serem duplicados. Em seguida, realizou-se a leitura na íntegra 

de 54 artigos sendo que 18 trabalhos foram excluídos por abordarem apenas o uso 

de álcool ou a compulsão alimentar, bem como o uso de drogas sem especificar 

álcool e TA que não fosse BN e/ou TCA, compondo a amostra final por 36 artigos, 

35 em inglês e um em português. Esses estudos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas: Perfil e caracterização da amostra, Fatores genéticos e 

ambientais e Emoções e comportamento.  

Na categoria 1 “Perfil e caracterização da amostra” foram incluídos os artigos 

que objetivam descrever características da BN e TCA relacionados ao uso de álcool 

perfazem um total de 15 artigos. São enfatizados estudos de prevalência e 
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incidência dos TA e uso de álcool, principalmente associadas às condições 

sociodemográficas (sexo, idade, etnia, estado civil) e aspectos clínicos (práticas de 

compulsão alimentar, realização de dietas, métodos compensatórios, preocupação 

com peso e imagem corporal). 

Na categoria 2 “Fatores genéticos e ambientais” foram considerados os 

fatores genéticos e ambientais influenciam o aparecimento da BN e TCA e do uso 

de álcool e foram evidenciados em sete estudos. Os fatores genéticos 

compreendem os tipos de gemelalidade e raças enquanto que os fatores 

ambientais são determinados pelas vivências durante a infância, experiências 

traumáticas e estressoras, abuso sexual e físico, violência, fenótipo de um corpo 

ideal, estigma do peso, minorias sociais e cultura. 

Na categoria 3 “Fatores genéticos e ambientais” os estudos discutiram a 

compreensão da compulsão alimentar e uso de álcool do ponto de vista emocional 

e comportamental é abordada em 14 estudos evidenciando a desregulação 

emocional, perfeccionismo, impulsividade, ansiedade, depressão, afetos negativos 

e risco de suicídio. 

 

2.1. Categoria 1 - Perfil e caracterização da amostra 

 

  O fato do sexo feminino apresentar maior incidência de TA quando 

comparado ao masculino (UDO; GRILO, 2018), alguns pesquisadores verificaram 

a ocorrência desses quadros apenas em mulheres (ŁOWIŃSKA; ZIÓŁKOWSKA, 

2017; MARTIN et al., 2015; MUSTELIN et al., 2016). Aqueles que investigaram em 

ambos os sexos, reafirmaram a predominância em mulheres (FREITAS et al., 2015; 

FOULADI et al., 2015; SILVA et al., 2016). Um estudo na Rússia observou que a 

prevalência de TCA e BN foi similar entre os sexos (STICKLEY et al., 2015). E uma 

proporção relativamente maior entre os homens com TCA (FREITAS et al., 2018; 

MITCHELL et al., 2015). Esses dados demonstram que existe carência de estudos 

em homens, pois apesar da baixa prevalência neste sexo, maior conhecimento 

sobre os aspectos epidemiológicos pode ser útil para traçar estratégias de 

prevenção e tratamento.  
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No que se refere à idade, foi evidenciado maior frequência dos TA e 

consumo de bebida alcoólicas em adultos jovens com idade até 38 anos (FREITAS 

et al., 2015; FOULADI et al., 2015; MARTIN et al., 2015). Apenas um estudo revelou 

que a probabilidade de episódios de compulsão alimentar estava presente em 

indivíduos mais velhos, na faixa dos 34 a 54 anos (SILVA et al., 2016). Foi 

observado idade média de 27 anos para a BN e 30,9 anos para o TCA (FOULADI 

et al., 2015).Um estudo com mulheres com TA identificou que mais de 80% delas 

experimentou álcool aos 16 anos e com ingestão excessiva até provocar a desmaio 

e 13,8% ao longo da vida (MUSTELIN et al., 2016). 

Em relação à etnia, foi observado predominância de TA em mulheres 

brancas que consomem bebidas alcoólicas (FOULADI et al., 2015; MARTIN et al., 

2015). Divergem desses achados, um estudo no Brasil que encontrou maior 

prevalência  na cor parda/negra (FREITAS et al., 2015). Esses dados podem ser 

justificados pela miscigenação no país. 

Quanto ao estado civil, um estudo com 2458 indivíduos de ambos os sexos 

demonstrou que aqueles com TCA eram mais propensos a ficar solteiros ou se 

casar e divorciar em seguida. Além disso, apresentaram duas vezes mais chances 

de relatar sintomas de transtorno por uso de álcool (MITCHELL et al., 2015). 

Corroborando esses achados, um estudo com mulheres que fazem abuso de 

substâncias psicoativas evidenciou que a maioria delas era divorciada ou solteira 

(KILLEEN et al., 2015). 

O levantamento do atual estudo indicou que há ocorrência simultânea entre 

consumo de álcool e TA, em maior proporção na presença de episódios de 

compulsão alimentar como na BN (CHAPA; BOHRER; FORBUSH, 2018; FOULADI 

et al., 2015;  MARTIN et al., 2015; ROLLAND et al., 2017), no TCA (CHAPA; 

BOHRER; FORBUSH, 2018; FOULADI et al., 2015; ROLLAND et al., 2017) e na 

anorexia nervosa do tipo compulsivo/purgativo (FOULADI et al., 2015). Entretanto, 

usuários de álcool e outras drogas de um Centro de Atenção Psicossocial 

apresentaram mais sintomas de anorexia nervosa em detrimento daqueles típicos 

de BN (FREITAS et al., 2015). Esse achado foi corroborado em outra pesquisa com 

153 universitárias identificando que as que apresentavam sintomas de anorexia 
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nervosa e BN consumiam mais bebidas alcoólicas, sendo que esse consumo não 

foi constatado nos prováveis casos de TCA (MARTIN et al., 2015). 

Nos Estados Unidos, um estudo com 122 mulheres em tratamento de uso 

de substâncias psicoativas, revelou que 21% delas apresentavam TA, e destas, 

20% relataram um ou mais episódios de compulsão alimentar nos últimos 28 dias 

(KILLEEN et al., 2015). Outro estudo identificou a associação entre o uso do álcool 

e o TCA, apresentando 65% a mais de chance de desenvolver o TCA nos que 

fazem uso de álcool (MITCHELL et al., 2015).  

O Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) entrevistou 15.074 

pessoas e observou que 6,5% delas relataram dois ou mais episódios de 

compulsão alimentar por semana e eram mais propensas a ter padrão de ingestão 

de álcool elevada em curtos períodos de tempo, uma ou duas vezes por semana 

(8,9%) (SILVA et al., 2016).  

Um estudo avaliou a prevalência do uso de álcool e o TCA após a cirurgia 

by-pass gástrico em Y de Roux em 46 pacientes (33 mulheres e 13 homens) 

identificando que a ocorrência de uso de álcool é frequente ao longo da vida dessas 

pessoas e que a associação de TCA e uso de álcool não é incomum, apesar de 

não ter sido encontrada significância estatística (FREIRE et al., 2019).  

O tipo de substância psicoativa mais consumida por pacientes com TA foi o 

álcool (FOULADI et al., 2015; FREITAS et al., 2015; SLANE et al., 2016). Todavia, 

nos resultados de Killeen e colaboradores (2015) identificou-se a cocaína como a 

droga mais consumida, seguida do álcool.   A purgação também foi associada ao 

uso de tabagismo, consumo excessivo de álcool, maconha e outras drogas no 

Reino Unido, Estados Unidos e na Finlândia (SOLMI et al., 2015). 

Outros fatores relevantes foram o sedentarismo e a obesidade. Pessoas com 

episódios recorrentes de compulsão alimentar são mais propensas a serem 

sedentárias (64,6%) e apresentarem obesidade (45,9%) (SILVA et al., 2016). 

Contrariamente, um estudo com mulheres que estavam em tratamento de abuso 

de substâncias psicoativas evidenciou que 18,7% delas realizavam exercício físico 

excessivo como forma de controlar o peso (KILLEEN et al., 2015). A pratica de 

exercícios físicos em excesso (CASTAÑEDA et al., 2019; MARTIN et al., 2015) 
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dietas restritivas (CASTAÑEDA et al., 2019; MARTIN et al., 2015), jejum e purgação 

estavam mais sujeitas ao uso problemático do álcool (MARTIN et al., 2015). 

Outro aspecto encontrado nessa categoria, diz respeito à imagem corporal. 

Mulheres usuárias de bebidas alcoólicas apresentaram insatisfação com o peso 

(36%) e o corpo (34%) atrelado ao sentimento de culpa ao comer (45,5%), medo 

de perder o controle sobre a alimentação (30%) e um forte desejo de perder peso 

(50%) (CRANFORD et al., 2010). Entre mulheres o uso excessivo de álcool foi 

associado com a insatisfação com o peso e ao comer compulsivo e nos homens ao 

excesso de peso, vômitos e uso de laxantes (STICKLEY et al., 2015).  

 

2.2. Categoria 2 – Fatores genéticos e ambientais 

 

A influência genética no desenvolvimento dos sintomas bulímicos e do 

consumo de álcool está clara e reconhecida na literatura (AMERICAN 

PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2014; BAKER et al., 2017; HILBERT et al., 2019). 

Os genes podem predeterminar a uma pessoa características que direta ou 

indiretamente, pressupõem a comportamentos de risco como alimentação 

desordenada e consumo de álcool, e acredita-se que ambos os quadros 

apresentam vias neurais em comum (BAKER et al., 2017).  

Um estudo realizado nos EUA com adolescentes entre 16 e 17 anos, de 

ambos os sexos, identificou correlações fenotípicas e genéticas entre envolvimento 

do uso do álcool, desejo de um corpo magro e insatisfação corporal, sendo 

significativamente maior no sexo no sexo feminino. Observou-se também que 

essas correlações ambientais e fenotípicas não são exclusivas entre uso de álcool, 

compulsão alimentar e/ou  com os comportamentos compensatórios (BAKER et al., 

2018).  

Estudo divergente identificou que a associação entre uso de álcool e 

sintomas bulímicos foi quase duas vezes maior em gêmeos monozigóticos do que 

em dizigóticos. Além disso demonstrou associação significativa de uso do álcool e 

sintomas bulímicos no sexo masculino (BAKER et al., 2017). Esses achados 
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sugerem que os fatores genéticos exercem forte influência na compulsão alimentar 

e no consumo de álcool (BAKER et al., 2017; BAKER et al., 2018). 

Um estudo com 3540 gêmeos avaliou o uso de nicotina, álcool e cannabis e 

evidenciou que aqueles que ingeriram bebidas alcoólicas precocemente (antes dos 

15 anos de idade) apresentaram maior probabilidade de compulsão alimentar e 

métodos compensatórios quando comparados aqueles que tiveram essa 

experiência mais tardiamente (MUNN-CHERNOFF et al., 2015). 

A fim de identificar a etnia como fator genético, um estudo comparou gêmeos 

afrodescendentes com americanos, onde observou-se que esse último grupo 

apresentou maior predisposição à compulsão alimentar e consumo de álcool 

quando comparado com os afrodescendentes, embora sem diferença 

estatisticamente significativa (MUNN-CHERNOFF et al., 2015).  

Em relação aos fatores ambientais, é conhecido que as vivências parentais 

estão significativamente associadas ao desenvolvimento de um TA e propensão ao 

consumo de substâncias psicoativas nos filhos (BAKER et al., 2018). A literatura 

confirma esse achado demonstrando que depressão e o uso de substâncias 

psicoativas parentais aumentam o risco de envolvimento dos filhos com o consumo 

de bebidas alcoólicas, dificuldades alimentares ou ambos (SLANE et al., 2016; 

STICKLEY et al., 2015).  

Outro fator ambiental é a história de traumas, especificamente em 

decorrência de casos de violência e estresse pós-traumático (BREWERTON et al., 

2015). Um estudo realizado com 429 mulheres auto referenciadas minorias sexuais 

(lésbicas e bissexuais) avaliou a compulsão alimentar e uso de álcool como 

potenciais agravantes dos sintomas de estresse pós traumático, sendo que apenas 

a compulsão alimentar apresentou associação significativa (CRONCE et al., 2017). 

Ainda de forma inesperada, houve ausência da relação entre evento estressor e o 

uso do álcool, já que outra pesquisa com minorias sexuais identificou essa. Em 

geral, pessoas desses grupos que fazem uso de álcool e compulsão alimentar 

relatam mais discriminação, situações estressoras, menos afetos positivos e menor 

apoio social (MASON; LEWIS, 2019). 
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2.3. Categoria 3 – Emoções e impulsividade 

 

Sabe-se que a compulsão alimentar e o consumo de álcool são 

comportamentos que se vinculam a desregulação emocional (PISETSKY et al., 

2016) à impulsividade (SYSKO et al., 2017) ou a ambas (MIKHEEVA; 

TRAGESSER, 2016; STOJEK et al., 2014). Essa comorbidade pode estar 

associada à ideação e tentativas de suicídio, ansiedade e distúrbios do humor 

(BECKER; GRILO, 2015; VAZ-LEAL et al., 2015). 

Pisetsky e colaboradores (2016) avaliaram as emoções positivas e negativas 

em 133 mulheres com BN antes e após ficarem alcoolizadas e 33,8% delas 

autorrelataram, pelo menos, um episódio de intoxicação por álcool durante o 

período de estudo. Os resultados indicaram que antes de consumir bebida alcoólica 

a tristeza estava estável, e poucas horas após, houve aumento desse sentimento 

sugerindo que o álcool não serviu como um mecanismo de regulação emocional. 

Pesquisadores também observaram que o consumo de álcool e/ou compulsão 

alimentar seria uma estratégia de regulação emocional para lidar com o sofrimento, 

além do agir de forma impulsiva para evitar ou distrair essas emoções negativas 

(MIKHEEVA; TRAGESSER, 2016; WAKEFORD; KANNIS‐DYMAND; STATHAM, 

2018). 

Estudo realizado na Espanha com 70 mulheres em tratamento para BN 

apresentou associação com o abuso de álcool quando comparados com uma 

amostra não clínica de 70 controles, bem como confirmou associações a sintomas 

de depressão, impulsividade, traços de personalidade borderline severos e 

comportamentos autodestrutivos para abuso de álcool em pacientes com BN. 

Esses achados sugerem que sintomas depressivos e aumento de níveis de cortisol 

poderiam estar por trás dessas relações (VAZ-LEAL et al., 2015). 

As emoções negativas e a tendência ao agir de forma impulsiva são 

comportamentos comum relacionados à compulsão alimentar e ao consumo 

exagerado de bebidas alcoólicas. De fato, indivíduos que consomem bebidas 

alcoólicas são mais propensos a agir de forma precipitada, como comer 

compulsivamente quando sentiram emoções negativas (FAZZINO et al., 2018; KIM 
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et al., 2018).  O estudo examinou o uso de álcool e compulsão alimentar entre 

adolescentes de ambos os sexos revelando que a desregulação da emoção foi um 

preditor para uso excessivo de álcool apenas no sexo masculino, principalmente 

pela dificuldade em controlar os impulsos ou em resposta as emoções negativas. 

Portanto, os homens são mais propensos que as mulheres a usar estratégias de 

regulação emocional nas tentativas de controlar a impulsividade ou mudar uma 

situação que se acredita conduzir suas emoções (POMPILI; LAGHI, 2018). 

Todavia, outro estudo observou que não houve impulsividade em pacientes com 

BN com e sem consumo de bebidas alcoólicas não identificando diferenças entre 

os grupos ao avaliar a ingestão das refeições e em outras avaliações de 

impulsividade (SYSKO et al., 2017).  

Os sintomas da BN foram significativamente associados à rejeição do 

tratamento entre homens adultos jovens em tratamento para uso de substâncias 

psicoativas após o controle de problemas com álcool. Uma possível razão para a 

associação entre sintomas da BN e rejeição ao tratamento é que pessoas com BN e 

que fazem uso de álcool e outras drogas apresentam altos níveis de impulsividade 

e mais dificuldades com a tolerância, a angústia e a regulação emocional 

(ELMQUIST et al., 2016). 

Os resultados do presente estudo indicaram que existe relação entre 

compulsão alimentar e o uso do álcool apontando que não há influência de uma 

única variável. As investigações observaram que características 

sociodemográficas, nutricionais, genéticas, ambientais e emocionais das amostras 

analisadas mostraram ser relevantes nesse fenômeno. Ainda assim, poucas são as 

publicações sobre a temática abordada, o que demonstra a necessidade do 

desenvolvimento de novas pesquisas. Esses achados poderão subsidiar ações e 

estratégias terapêuticas para a identificação de casos, abordagens acolhedoras e 

tratamentos mais efetivos para atender as demandas de caráter biopsicossocial do 

indivíduo.  

Dada a vulnerabilidade das mulheres, os TA parecem ser um determinante 

promissor para o consumo de bebidas alcoólicas (BARSOSA e BERGER, 2017). 

Apesar dos estudos mostrarem que existe associação entre compulsão alimentar e 
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o consumo de bebidas alcóolicas entre mulheres, não há evidências sobre sua 

relação com a qualidade da dieta. Tal problemática aponta para o seguinte 

questionamento: De que forma o consumo de bebidas alcóolicas entre mulheres 

com TCA ou a BN interfere na qualidade da alimentação?  

  Diante disso, tem-se como hipótese que as mulheres que tem 

diagnóstico de  BN ou TCA associados ao consumo de bebidas alcoólicas 

apresentam baixa qualidade da alimentação quando comparadas a mulheres que 

apresentam compulsão alimentar e que não fazem o consumo de bebidas 

alcoólicas. 

Acredita-se que a realização desse trabalho, inédito na literatura, 

proporcionará implicações teóricas e de promoção da saúde mental que poderão 

contribuir para o desenvolvimento de práticas mais efetivas na atenção às pessoas 

com essas comorbidades, identificando suas necessidades, para que assim 

possam ser definidas abordagens e tratamentos simultâneos, precoces e mais 

efetivos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar o consumo de bebidas alcoólicas e a qualidade da alimentação 

em mulheres com compulsão alimentar. 

 

3.2 Específicos 

 

• Caracterizar a amostra em relação às variáveis sociodemográficas, clinicas 

e antropométricas; 

• Identificar o consumo de bebidas alcoolicas e a qualidade da alimentação;  

• Comparar a qualidade da alimentação de acordo com o padrão de consumo 

de bebidas alcoólicas; 

• Verificar a associação entre a compulsão alimentar, o padrão do consumo 

de bebidas alcoólicas e a qualidade da dieta. 
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4. MATERIAIS E METODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, transversal, comparativa com 

abordagem quantitativa. 

De acordo com Gil (2008), uma pesquisa descritiva tem como objetivo 

essencial a descrição das características de determinada amostra populacional, 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Estudos com 

delineamento transversal é uma ferramenta de grande utilidade para a descrição 

de características da população, sendo que a coleta de dados acontece em um 

único momento, não existindo seguimento do participante (BASTOS e DUQUIA, 

2007). O método comparativo é utilizado para comparações entre grupos de 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos para ressaltar similaridades e diferenças 

entre eles e pode ser usado em todas as fases e níveis de investigação (GIL, 2008). 

Já abordagem quantitativa, segundo Mattar (2001), é um tipo de pesquisa que 

busca a validação das hipóteses de acordo com a estruturação e análise dos dados 

estatísticos, quantificando os dados e generalizando os resultados da amostra para 

os interessados. De acordo com Richardson (2015), esse tipo de método é muito 

utilizado nos estudos descritivos e há necessidade de um planejamento para 

identificar as variáveis específicas que possam ser importantes e explicar as 

complexas características de um problema.  

 

4.2 Cenários da pesquisa 

 

 O estudo teve como cenários quatro serviços que prestam assistência a 

pacientes com transtornos alimentares no estado de São Paulo, como: o Grupo de 

Assistência em Transtornos Alimentares (GRATA) do Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, o 

Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares (AMBULIM) do Hospital das 



37 
 

 

 

Clinicas da Faculdade de  Medicina da Universidade de São Paulo, o  Grupo 

Interdisciplinar de Assistência e Estudos em Transtornos Alimentares (GETA) da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas e o 

Programa de Atendimento a Familiares e Pacientes Portadores de Transtornos 

Alimentares da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). Estes cenários foram 

escolhidos por prestarem serviços públicos constituídos por uma equipe 

multidisciplinar para tratamento as pessoas com transtornos alimentares. 

 

4.3 Participantes 

 

Mulheres com diagnóstico de BN ou TCA em tratamento em serviços 

especializados em TA.  

 

Critérios de inclusão: 

 

Idade entre 18 e 59 anos, independente do estado nutricional, escolaridade 

e tempo de tratamento nos serviços.  A amostra foi por conveniência, ou seja, os 

pacientes que atenderam os critérios de inclusão (FARROKHI, 2012). 

 

Critérios de exclusão: 

 

Gestantes, mulheres que apresentassem dificuldade na verbalização devida 

alguma deformação congênita e/ou desorientação causada pelo uso do álcool no 

dia da entrevista, e mulheres com necessidades especiais que dificultem a 

avaliação antropométrica. 

 

4.4 Variáveis investigadas   

 

Para coleta de dados foram utilizados os seguintes questionários de 

medidas:  
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4.4.1 Questionário de dados sociodemográficos e antropométricos  

 

O questionário sociodemográfico (APÊNDICE 1) contém questões relativas à 

idade, sexo, estado civil e nível de escolaridade. Para os dados antropométricos 

como peso, altura  (com balança e estadiometro do serviço) e a circunferência da 

cintura (CC) foram realizadas as medidas de acordo com a normatização nacional 

vigente (BRASIL, 2011), são ferramentas de baixo custo e fácil aplicabilidade 

utilizada para identificar o estado nutricional em todas as fases da vida. Em adultos, 

o padrão de distribuição do tecido adiposo tem relação direta com o risco de 

morbimortalidade (BRASIL, 2011).  

 

4.4.2 Teste de identificação de problemas relacionados ao uso de álcool 

(AUDIT) 

 

O AUDIT (ANEXO 1) é uma escala autoaplicável, composta por 10 questões 

que representam três domínios: consumo de álcool (itens de 1 a 3), 

comportamentos em consequência do uso de bebida alcoólica (itens de 4 a 6) e 

problemas relacionados ao álcool no ano passado (itens de 7 a 10). Foi 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde em 1982, validado no Brasil, na 

versão em português, por Mendez (1999) e, posteriormente, adaptada por Lima e 

colaboradores, (2005).   

 

4.4.3 Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) 

 

A ECAP (ANEXO 2) é uma escala autoaplicável, utilizada para quantificar a 

intensidade da compulsão alimentar, desenvolvida por Gormally e colaboradores 

(1982) e traduzida e adaptada para o português por Freitas e colaboradores (2001). 

Este instrumento está dividido em três etapas: a primeira, apresenta características 

especifica da compulsão alimentar. A segunda, são afirmativas que refletem a 

gravidade de cada característica. E na terceira parte, foram utilizadas três variáveis 

para elaborar um critério externo de gravidade da compulsão alimentar, como: a 
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frequência, a quantidade de comida e o grau de emoção envolvido num episódio 

de compulsão alimentar. 

 

4.4.4 Recordatório 24 horas (R24h) 

 

O R24h (ANEXO 3) é o método mundialmente mais utilizado em diferentes 

grupos populacionais para avaliação da ingestão de alimentos e bebidas ingeridas 

no período anterior à entrevista, que podem ser as 24 horas precedentes ou, mais 

comumente, o dia anterior, sendo citados o modo de preparo, marcas de alimentos 

e condimentos e gorduras de adição utilizados. A informação obtida por esse 

método depende da habilidade que o indivíduo tem de recordar, seu consumo de 

alimentos nas últimas 24 horas, detalhadamente, especificando a quantidade de 

alimentos e bebidas consumidas, o horário e a forma de preparo, assim como da 

capacidade do entrevistador treinado estabelecer um canal de comunicação do 

qual se obtenha o conhecimento por meio do diálogo. Para auxiliar o entrevistado 

e o entrevistador quanto às quantidades/medidas caseiras, foi utilizado um álbum 

de fotografias de medidas caseiras (FISBERG et al., 2005).  

 

4.5 Procedimento de coleta de dados 

 

Após a aprovação ética do projeto, os coordenadores dos quatros serviços 

que prestam assistência a pacientes com transtornos alimentares no estado de São 

Paulo foram contatados por e-mail e convidados a colaborar com o estudo. Após o 

aceite, cada coordenador forneceu a lista de pacientes aptos a participarem da 

pesquisa de acordo com os critérios de inclusão. Além disso, destinou um 

profissional de sua equipe para recepcionar a pesquisadora no serviço e agendar 

datas e turnos de horários para realização das entrevistas com as pacientes.  

A coleta de dados foi realizada no período de 24 de maio a 06 de novembro 

de 2019. Aconteceram entre um a dois turnos de atendimentos, de dois a quatro 

dias em cada serviço, localizados em cidades do interior do estado de São Paulo 

(Ribeirão Preto, Marília e Campinas) e na capital São Paulo. Dessa forma, a 
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pesquisadora se deslocou para esses locais para realizar a coleta de dados 

presencialmente. 

As entrevistas aconteceram nos dias de atendimentos dos serviços, em uma 

sala reservada, sem que interferisse nos atendimentos da equipe multiprofissional 

e teve duração aproximada de 40 minutos. Primeiramente, as mulheres foram 

convidadas a participar do estudo com a explicação do objetivo da pesquisa e 

procedimento de coleta de dados e ao aceitar, elas assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 2) antes do preenchimento 

dos questionários. 

Após a aplicação dos questionários, as participantes foram divididas em 

quatro grupos de acordo com o padrão de consumo de bebidas alcóolicas, a seguir: 

Figura 1: Fluxograma das etapas do estudo e da divisão dos grupos. Ribeirão Preto, 
SP, Brasil. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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4.6 Análise de dados 

 

Os dados coletados foram tabulados e analisados a partir da elaboração de 

um banco de dados em uma planilha do Excel 2016 para a codificação das 

variáveis. Utilizou-se a técnica de dupla digitação para minimizar erros no 

processamento dos dados.  

 Os dados sociodemográficos foram analisados de forma descritiva (idade, 

escolaridade, estado civil), assim como os dados de peso e altura que foram 

utilizados para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) pela seguinte formula:  

IMC = peso (kg) /altura (m) ², cuja classificação seguiu os critérios da Organização 

Mundial da Saúde, assim como para a circunferência da cintura (OMS, 1995; 2000). 

O consumo de bebidas alcoólicas foi calculado a partir da soma da 

pontuação obtida pelo AUDIT, com possível variação de 0 a 40 pontos (LIMA et al., 

2005). Em seguida, foi classificado em zonas de pontuações que representavam 

níveis de consumo de álcool, conforme mostrado no quadro 3.  

 

Quadro 3 – Zonas de risco do consumo de bebidas alcoólicas de acordo com a pontuação 
do AUDIT. 

Zonas de risco   Pontuação 

Abstinência/uso de baixo 

risco 

 0 - 7 

Uso de risco  
Consumo problemático de 

bebidas alcoólicas 
 

8 - 15  

Uso nocivo 16 - 19  

Possível dependência 20 - 40 

Fonte: Adaptado de Babor e colaboradores (2001) 

 

Essa variável também foi analisada de forma dicotômica, levando em 

consideração o ponto de corte ≥ 8 do AUDIT para consumo problemático de 

bebidas alcoólicas (BABOR et al., 2001; LIMA et al., 2005). 

Em relação à compulsão alimentar, foi obtida a soma da pontuação do teste 

(ECAP) e classificada de acordo com o quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 – Classificação da compulsão alimentar de acordo com a pontuação do ECAP. 

Categorias Pontuação  

Sem compulsão alimentar ≤17 pontos 

Compulsão alimentar moderada 18 a 26 pontos 

Compulsão alimentar grave ≥27 pontos 

Fonte: Freitas e colaboradores (2001) 

 

Para análise do IQD-R, primeiramente calculou-se o R24h, sendo que as 

medidas caseiras foram transformadas em unidades de medidas e o valor nutritivo 

calculado com o auxílio do Software DietWin®, versão Profissional, 2011. Este 

programa contém as informações da Tabela Brasileira de Composição dos 

Alimentos (NEPA, 2004) e de outras tabelas nutricionais. Por meio dele, foi possível 

obter os valores nutricionais, os macro e macro e micronutrientes e também a 

quantidade de calorias consumidas do R24h para a realização do cálculo do IQD-

R. Após esse procedimento, foram analisados e pontuados de zero a dez, sendo 

atribuída à pontuação máxima de cinco ou 10 pontos e a pontuação mínima de zero 

pontos indicando a ausência de consumo. A pontuação dos componentes é feita 

da seguinte forma: os itens de 1 a 10: quanto maior o consumo, maior o escore; já 

os itens 10, 11 e 12: quanto menor o consumo, maior o escore (Quadro 5).  
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Quadro 5 - Critérios de pontuação dos componentes do IQD-R. 

Componentes do 

IQD-R 

Variação da 

pontuação 

máxima e 

mínima 

Pontuação 

mínima 

Pontuação máxima 

1. Cereal total 0 – 5 Não consumo 2,0 porções/1.000 kcal 

2. Cereal integral 0 – 5 Não consumo 1,0 porção/1.000 kcal 

3. Vegetais total 0 – 5 Não consumo 1,0 porção/1.000 kcal 

4. Veveal 0 – 5 Não consumo 0,5 porção/1.000 kcal 

5. Fruta total 0 – 5 Não consumo 1,0 porção/1.000 kcal 

6. Fruta inteira 0 – 5 Não consumo 0,5 porção/1.000 kcal 

7. Leite e 

derivados 

0 – 10 Não consumo 1,5 porção/1.000 kcal 

8. CarneOvoLeg 0 – 10 Não consumo 1,0 porção/1.000 kcal 

9. Óleo 0 – 10 Não consumo 0,5 porção/1.000 kcal 

10. Sódio 0 – 10 ≥ 2,0g/1.000kcal ≤ 0,75g/1.000kcal 

11. Gordura 

saturada 

0 – 10 ≥ 15% do VET ≤ 7% do VET 

12. GordAA 0 – 20 ≥ 35% do VET ≤ 10% do VET 

13. IQD_Rtotal 0 – 100   

Veveal: vegetais verdes-escuros e alaranjados; CarneOvoLeg: carnes, ovos e leguminosas; VET: 

valor energético total. Gord_AA: calorias provenientes de gorduras sólidas, álcool e açúcar de 

adição; IQD-Rtotal: escore total do Índice da Qualidade da Dieta Revisado. Cereal total: grupo dos 

cereais, raízes e tubérculos; Vegetais total e Veveal: inclui leguminosas apenas após a pontuação 

máxima de carnes, ovos e legumes for atingida; Fruta total: inclui frutas e sucos de frutas naturais; 

Fruta inteira: exclui frutas de suco; Leite e derivados: inclui leite e derivados e bebidas à base de 

soja; Óleo: inclui gorduras mono e poli-insaturadas, óleo das oleaginosas e gordura de peixe. 

 

A qualidade da dieta é determinada segundo três categorias definidas pelo 

resultado dos escores:  
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Quadro 6 – Classificação da qualidade da dieta de acordo com o escore final do IQD-R 

Categorias Pontuação 

Inadequada ≤ 40 pontos 

Necessita de modificação 41 a 64 pontos 

Saudável ≥ 65 pontos 

Fonte: Previdelli e colaboradores (2011)  

 

Todos os dados foram expressos em valores de média, desvio padrão bem 

como mínimo, máximos, frequência simples e porcentagem pelo programa 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 21.0. Após 

verificação da normalidade por Shapiro-Wilks, associações significativas do 

consumo de bebidas alcoólicas em relação às diferentes variáveis estudadas, 

quando categóricas, foram verificadas pelos testes de Qui-quadrado ou exato de 

Fisher. Este último, utilizado quando a frequência esperada foi inferior a 5. Já 

quando contínuas, a relação entre as variáveis foi verificada por correlação de 

Spearman.  Diferenças estatísticas das proporções foram obtidas pelo teste 

binomial para duas proporções homogêneas e Qui-quadrado para proporções 

homogêneas. Por fim, diferença estatística da qualidade da alimentação, após 

averiguado os pressupostos paramétricos, foi obtida pelos testes de Kruskal-Wallis 

e Mann-Whitney. O nível de significância estabelecido foi menor ou igual a 0,05%. 

 

Quadro 7 - Intervalos para interpretações da correlação de Spearman  

Valores (rs) Interpretação 

0,0 Ausência de correlação 

0,1 a 0,3 Correlação fraca 

0,3 a 0,6 Correlação moderada 

Acima de 0,6 Correlação forte 

Fonte: Callegari-Jacques (2007) 
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4.7 Questões éticas 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (n. CAAE: 

00140918.0.0000.5393) (ANEXO 4). Foram respeitados os princípios éticos, as 

diretrizes e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde para pesquisa 

envolvendo seres humanos contidos na Resolução n° 466/2012. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização da amostra em relação às variáveis clínicas, 

antropométricas e sociodemográficas 

 

Participaram do estudo 50 mulheres, a maioria (n=31; 62%) vivia sem 

companheiro no momento da coleta de dados, empregada (n=30; 60%), cursou o 

ensino médio completo (n=29; 58%) e com idade de 35,0±12,0 anos (amplitude: 18 

a 59 anos) (Tabela 1).   

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas das participantes do estudo (n=50). Ribeirão 
Preto, 2020.   

Variáveis N % 

Estado civil   

Com companheiro 19 38,0 

Sem companheiro 31 62,0 

Ocupação   

     Com emprego 30 60,0 

     Sem emprego 20 40,0 

Escolaridade 

Fundamental 

 

04 

 

8,0 

Médio 29 58,0 

Superior 17 34,0 

 

 

No que se refere ao diagnóstico, 34 (68%) delas apresentavam diagnóstico 

de BN e estavam em tratamento por 29,0±40,0 meses em um dos quatro serviços 

especializados do estado de São Paulo. A maioria das participantes apresentava 

estado nutricional compatível com excesso de peso (n=34; 68%) e risco muito 

elevado de doenças associadas (n=31; 62%) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Variáveis clínicas e antropométricas das participantes do estudo (n=50) nos 
respectivos serviços especializados. Ribeirão Preto, 2020.   

Variáveis N % 

Diagnóstico    

Bulimia nervosa  34 68,0 

Transtorno da compulsão alimentar 16 32,0 

Tempo de tratamento   

Média ± desvio padrão  29,0 ± 40,0  

Mínimo – máximo  01 – 204  

Curto (≤ 12 meses) 29 58,0 

Médio (12 – 60 meses) 15 30,0 

Longo (>60 meses) 06 12,0 

Serviço Especializado   

AMBULIM 28 56,0 

FAMEMA 09 18,0 

GETA 05 10,0 

GRATA  08 16,0 

IMC (kg/m2)   

Média ± desvio padrão   31,27 ± 9,70  

Mínimo – máximo  13,46 – 50,62  

Magreza (<18,5) 03 6,0 

Eutrofia (18,5 - 24,9) 13 26,0 

Excesso de Peso (≥ 25) 34 68,0 

Circunferência da cintura (cm)   

Média ± desvio padrão  91,50 ± 20,5  

Mínimo – máximo  53,0 – 130,50  

Sem risco (< 80cm) 19 38,0 

Risco elevado (≥ 80cm) 06 12,0 

Risco muito elevado (≥ 88cm) 25 50,0 
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5.2 Padrão do consumo do álcool, qualidade da alimentação e sintomas de 

compulsão alimentar 

 

Quanto ao padrão de consumo de bebidas alcoólicas avaliado pelo AUDIT, 

a maioria das mulheres (n=31; 62%) apresentou baixo risco/abstinência, 

caracterizado como zona I (Figura 2).  

 

Figura 2 – Padrão de consumo de bebidas alcoólicas das participantes do estudo 
(n=50), segundo as zonas de classificação. Ribeirão Preto, 2020.   
 

 

 

 

Quanto à qualidade da alimentação, a maioria das mulheres (n=34; 68%) 

tinha alimentação que precisa de modificação. Já em relação aos sintomas de 

compulsão alimentar (n=33; 66%) delas apresentaram algum nível de compulsão 

alimentar (tabela 3). 
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Tabela 3 – Qualidade da alimentação e sintomas de compulsão alimentar das participantes 
do estudo (n=50). Ribeirão Preto, 2020.   

Variáveis N % 

Qualidade da dieta    

Média ± desvio padrão  53,59 ± 12,42  

Mínimo – máximo 26,13 – 78,42  

Inadequado  08 16,0 

Necessita de modificação 34 68,0 

Saudável 08 16,0 

Sintomas de compulsão alimentar    

Média ± desvio padrão 23,80 ± 12,58  

Mínimo – máximo 1,0 – 46,0  

Sem compulsão alimentar 17 34,0 

Compulsão alimentar moderada 15 30,0 

Compulsão alimentar grave 18 36,0 

 

5.3 Consumo de bebidas alcoólicas associado às demais variáveis 

 

  Ao avaliar o consumo de bebidas alcoólicas, de acordo com as zonas de 

consumo, não observou-se associação com as outras variáveis estudadas. No 

entanto, foi encontrada associação significativa entre o consumo de bebidas 

alcoólicas e o escore do IQD-R. As participantes que se enquadraram em um 

consumo de baixo risco/abstinência (zona I), (n= 26; 83,9%) têm alimentação 

inadequada ou que necessita de modificação; das que fazem uso de risco (zona II), 

(n=12; 85,8%) apresentou alimentação inadequada ou que necessita de 

modificação e as que estão com possível dependência (zona IV), (n=02; 100%) 

revelou alimentação que necessita modificação (tabela 4).  
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Tabela 4– Consumo de álcool das participantes do estudo (n=50) de acordo com as demais 
variáveis investigadas, em valores de frequência simples (n; %). Ribeirão Preto, 2020. 
              
(continua) 

Variáveis 
  AUDIT  

Zona I  Zona II Zona III Zona IV p-valor 

Estado civil      

Com companheiro 10 (32,3) 06 (42,9) 0 (0,0) 03 (75,0) 
0,354 

Sem companheiro 21 (67,7) 08 (57,1) 01 (100,0) 01 (25,0) 

Ocupação      

Com emprego 18 (58,1) 09 (64,3) 01 (100,0) 02 (50,0) 
0,946 

Sem emprego 13 (41,9) 05 (35,7) 0 (0,0) 02 (50,0) 

Escolaridade      

Ensino Fundamental 

Completo 

04 (12,9) 0 (0,0) 
0 (0,0) 0 (0,0) 

0,825 Ensino Médio Completo 16 (51,6) 09 (64,3) 01 (100,0) 03 (75,0) 

Ensino Superior 

Completo 

11 (35,5) 05 (35,7) 
0 (0,0) 01 (25,0) 

Diagnóstico      

BN 22 (71,0) 07 (50,0) 01 (100,0) 04 (100,0) 
0,212 

 TCA 09 (29,0) 07 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Tempo de tratamento      

Curto (≤ 12 meses) 17 (54,8) 09 (64,3) 01 (100,0) 02 (50,0) 

0,839 Médio (12 – 60 meses) 11 (35,3) 03 (21,4) 0 (0,0)  01 (25,0) 

Longo (>60 meses) 03 (9,7) 02 (14,3) 0 (0,0) 01 (25,0) 

Estado nutricional      

Magreza (<18,5) 20 (64,5) 10 (71,4) 01 (100,0) 03 (75,0) 

0,839 Eutrofia (18,5 - 24,9) 09 (29,0) 03 (21,4) 0 (0,0) 01 (25,0) 

Excesso de Peso (≥ 25) 02 (6,5) 01 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Tabela 4– Consumo de álcool das participantes do estudo (n=50) de acordo com as demais 
variáveis investigadas, em valores de frequência simples (n; %). Ribeirão Preto, 2020. 
             (conclusão) 

Variáveis 
  AUDIT  

Zona I  Zona II Zona III Zona IV p-valor 

Circunferência da 

cintura  

  
   

Sem risco (< 80cm) 15 (48,4) 08 (57,1) 01 (100,0) 01(25,0) 

0,393 
Risco elevado (≥ 80cm) 03 (9,7) 01 (7,1) 0 (0,0) 02 (50,0) 

Risco muito elevado (≥ 

88cm) 

13 (41,9) 05 (35,7) 
0 (0,0) 01 (25,0) 

Compulsão alimentar 

(ECAP) 

  
   

Sem compulsão 

alimentar 

10 (32,3) 07 (50,0) 
0 (0,0) 0 (0,0) 

0,107 
Compulsão alimentar 

moderada 

07 (22,6) 05 (35,7) 
01 (100,0) 02 (50,0) 

Compulsão alimentar 

grave 

14 (45,2) 02 (14,3) 
0 (0,0) 02 (50,0) 

Qualidade da dieta 

(IQD-R) 

  
   

Inadequado 02 (6,5) 06 (42,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

0,016* 
Necessita de 

modificação 

24 (77,4) 06 (42,9) 
0 (0,0) 04 (100,0) 

Saudável 05 (16,1) 02 (14,3) 01 (100,0) 0 (0,0) 

 

 

5.4 Consumo de álcool e qualidade da alimentação 

 

Na tabela 5 encontra-se a análise dos diversos padrões de consumo de 

bebidas alcoólicas frente aos componentes do IQD-R e o consumo total de calorias, 

identificando que há diferença significativa (p=0,035) entre o escore final do IQD-R. 
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Tabela 5 - Componentes do IQD-R e das calorias totais da dieta, segundo o consumo de 
bebidas alcoólicas, divididos em quatro níveis de consumo, em média±desvio-padrão. 
Ribeirão Preto, 2020. 

Veveal: vegetais verdes-escuros e alaranjados; CarneOvoLeg: carnes, ovos e leguminosas; 

GordAA: calorias provenientes de gorduras sólidas, álcool e açúcar de adição.; IQD-Rtotal: escore 

total do Índice da Qualidade da Dieta Revisado. 

 

Para identificar de forma mais detalhada a existência dessa associação, a 

variável “consumo de álcool” sofreu transformação binária para consumo de 

abstinência/baixo risco e consumo de risco. Assim, foi demonstrado que aquelas 

participantes (n=31; 62%) que apresentaram nenhum/baixo consumo de bebidas 

Componentes 

do IQD-R e 

total de calorias 

Audit 

p-valor 

Zona I Zona II Zona III Zona IV 

Cereal total 4,7 ± 0,59 4,18 ± 1,46 5,0 ± 0 5,0 ± 0 0,442 

Cereal integral 1,03 ± 1,83 0,71 ± 1,82 0 ± 0 0 ± 0 0,498 

Vegetais total 3,35 ± 2,06 2,1 ± 2,32 5,0 ± 0 1,81 ± 2,37 0,114 

Veveal 3,5 ± 2,21 1,89 ± 2,33 5,0 ± 0 2,24 ± 2,62 0,068 

Fruta total 2,71 ± 2,29 3,01 ± 2,17 5,0 ± 0 1,4 ± 1,61 0,373 

Fruta inteira 2,41 ± 2,38 2,5 ± 2,59 0 ± 0 1,25 ± 2,5 0,592 

Leite e 

derivados 

6,04 ± 3,4 3,95 ± 4,29 10,0 ± 0 5,85 ± 3,95 
0,217 

CarneOvoLeg 8,67 ± 2,87 7,18 ± 3,75 10,0 ± 0 8,77 ± 2,12 0,290 

Óleo 4,15 ± 4,73 4,22 ± 5,07 10,0 ± 0 7,5 ± 5,0 0,369 

Gordura 

saturada 

9,73 ± 0,72 9,91 ± 0,21 10,0 ± 0 10,0 ± 0 
0,755 

Sódio 2281,21 ± 

867,45 

2678,14 ± 0 1729,36 ± 

1153,88 

2466,25 ± 

1672,99 
0,299 

GordAA 9,96 ± 7,52 7,19 ± 8,32 12,29 ± 0 7,18 ± 9,35 0,563 

IQD_Rtotal 50,99 ± 7,37 72,29 ± 0 46,84 ± 

14,44 

56,39 ± 

10,69 
0,035* 

Total de 

calorias 

1929,56 ± 

709,42 

1562,52 ± 0 2017,56 ± 

1057,94 

1947,37 ± 

1204,08 
0,985 
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alcoólicas ingerem mais vegetais e tem qualidade alimentar superior quando 

comparadas àquelas (n=19; 38%) que apresentam consumo de álcool de risco 

(Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Componentes do IQD-R e das calorias totais da dieta, segundo o consumo de 
bebidas alcoólicas, divididos em dois níveis de consumo, em média±desvio-padrão. 
Ribeirão Preto, 2019. 

Alimentos 

Consumo de bebidas alcoólicas 

p-valor 
Zona I: abstinência/ baixo 

risco 

n = 31 

Zonas II, III e IV: 

Consumo de risco 

n=19 

Cereal total 4,7 ±0,59 4,4 ±1,3 0,806 

Cereal integral 1,03 ±1,83 0,53 ±1,58 0,172 

Vegetais total 3,35 ±2,06 2,19 ±2,3 0,045* 

Veveal 3,5 ±2,21 2,13 ±2,36 0,025* 

Fruta total 2,71 ±2,29 2,77 ±2,14 0,966 

Fruta inteira 2,41 ±2,38 2,1 ±2,53 0,526 

Leite e derivados 6,04 ±3,4 4,66 ±4,26 0,242 

CarneOvoLeg 8,67 ±2,87 7,67 ±3,41 0,125 

Óleo 4,15 ±4,73 5,22 ±5,09 0,549 

Gordura saturada 9,73 ±0,72 9,93 ±0,18  0,581 

Sódio 2,46 ± 1,67 1,89 ±1,08 0,242 

GordAA 9,96 ±7,52 7,45 ±8,12 0,248 

IQD_Rtotal 56,39 ±10,69 49,05 ±13,94   0,034* 

Total de calorias 1947,37 ±1204,08 1975,08 ±950,54  0,757 

Veveal: vegetais verdes-escuros e alaranjados; CarneOvoLeg: carnes, ovos e leguminosas; 

GordAA: calorias provenientes de gorduras sólidas, álcool e açúcar de adição.; IQD-Rtotal: escore 

total do Índice da Qualidade da Dieta Revisado. 

 

5.5 Consumo de bebidas alcoólicas, qualidade da alimentação e sintomas de 

compulsão alimentar 
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 Ao avaliar a interação entre o consumo de álcool, a qualidade da alimentação 

e os sintomas de compulsão alimentar nos diferentes padrões de consumo de 

bebidas alcoólicas, foi identificada associação (p=0,032) entre aquelas 

participantes que apresentaram baixo/nenhum consumo de bebidas alcoólicas 

(tabela 7).  

 

Tabela 7 – Padrão de consumo de bebidas alcoólicas de acordo com a qualidade da dieta 
e nos diferentes níveis da compulsão alimentar.  

Padrão de 

consumo de 

bebidas 

alcoólicas 

Qualidade da 

dieta  

Sintomas de compulsão alimentar  

p-

valor 

Compulsão 

alimentar 

grave 

Compulsão 

alimentar 

moderada 

Sem 

compulsão 

alimentar 

Zona I 

Inadequado 01 (7,1) 01 (14,3) 0 (0,0) 

0,032* 
Necessita de 

modificação 

12 (85,8) 06 (85,7) 05 (50,0) 

Saudável 01 (7,1) 0 (0,0) 05 (50,0) 

      

Zona II 

Inadequado 02 (100,0) 02 (40,0) 02 (28,6) 

0,492 
Necessita de 

modificação 
0 (0,0) 03 (60,0) 

03 (42,8) 

Saudável 0 (0,0) 0 (0,0) 02 (28,6) 

      

Zona III 

Inadequado - - - 

- 
Necessita de 

modificação 
- - 

- 

Saudável  01 (100,0)  

      

Zona IV 

Inadequado - - - 

- 
Necessita de 

modificação 
02 (100,0) 02 (100,0) 

- 

Saudável - - - 

Total ( =8,169; p-valor = 0,070); - indica ausência de dados 
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5.6 Correlação entre as variáveis do estudo 

 

Foi observada pelo teste de Spearman, correlação positiva entre: idade e a 

medida da circunferência da cintura; o total das calorias ingeridas e a ingestão de 

alimentos ricos em gordura saturada; a qualidade da alimentação e o consumo de 

cereais, raízes, tubérculos, vegetais, frutas, suco de frutas, carnes, ovos, 

leguminosas e as calorias provenientes de gorduras sólidas, álcool e açúcar de 

adição. A correlação negativa entre: o consumo de bebidas alcoólicas com e a 

ingestão dos grupos dos vegetais; o IMC e a gravidade da compulsão alimentar; o 

ECAP com a ingestão dos grupos de frutas, o peso e a circunferência da cintura; a 

ingestão de calorias e o consumo de vegetais, carnes, ovos e leguminosas 

(APÊNDICE 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo identificar o padrão de consumo de 

bebidas alcoólicas e a qualidade da alimentação em mulheres com diagnóstico de 

BN ou TCA, que estavam em tratamento em quatro serviços especializados para 

TA do estado de São Paulo. A amostra resultou em 50 mulheres adultas jovens, a 

maioria sem companheiro, com emprego formal e ensino médio completo como 

escolaridade mínima. Quanto ao estado nutricional, a maioria apresentou excesso 

de peso e risco muito elevado de doenças cardiovasculares. Além disso, 

evidenciou-se que 38% delas apresentaram consumo problemático de bebidas 

alcoólicas, baixa qualidade da alimentação e menor ingestão de vegetais nas 

participantes que fazem consumo de bebidas alcoólicas quando comparadas às 

mulheres que não fazem uso de bebidas alcoólicas. Trata-se de um estudo inédito, 

visto que a associação entre essas variáveis ainda não foi investigada até o 

momento. 

As participantes eram adultas jovens com idade média de 35 anos, 

semelhante ao encontrado no estudo realizado no Canadá com mulheres que 

tinham diagnóstico de TCA, cuja idade era de 37 anos (GILL; KAPLAN, 2020). 

Geralmente, os pacientes com TCA e BN destacam-se por terem idade mais 

avançada quando comparada à idade média de pessoas com outros tipos de TA 

(UDO; GRILO, 2018; VANDERLINDEN et al., 2020; WICK; FITZGERALD; KEEL, 

2020). A anorexia nervosa, um dos TA mais conhecidos, acomete mais jovens, 

geralmente com início dos sintomas entre 15 e 25 anos (SCHMIDT et al., 2016; 

WILFLEY; CITROME; HERMAN, 2016). 

Os sinais e sintomas da BN apresentam-se mais precocemente quando 

comparados ao TCA (20,6 versus 23,3anos) e podem ter duração maior (6,5 

versus 4,3anos). Entretanto, a persistência dos sinais e sintomas ao longo da 

vida, período de referência de 12 meses, é menor para BN do que para o TCA 

(37,3% versus 44,3%) (KESSLER et al., 2013). É importante ressaltar que a 

idade de início dos sintomas de compulsão alimentar pode surgir tanto durante a 
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adolescência (MUSTELIN et al., 2016; VOLPE et al., 2016) quanto no início da 

fase adulta (GRANT; CHAMBERLAIN, 2020). Esses comportamentos alimentares 

tendem a ser mais frequentes nesses períodos da vida em parte devido à pressão 

cultural da estética corporal, que parece exercer mais influência na população. No 

entanto, essas preocupações com a imagem corporal não se limitam apenas aos 

jovens adultos (SANTANA et al., 2020). 

Pawaskar e colaboradores (2016) avaliaram as características da compulsão 

alimentar de pessoas adultas que relataram atender aos critérios diagnósticos do 

DSM-5 para TCA em uma grande amostra da comunidade americana do estudo 

Validate Attitudes and Lifestyle Issues in Depression, ADHD and Troubles with 

Eating (VALIDATE). Eles identificaram que os participantes do grupo com 

compulsão alimentar eram significativamente mais jovens do que os que não 

tinham compulsão alimentar (46,01±14,32 vs 51,59±15,80 anos). 

Pessoas com compulsão alimentar em cuidados em saúde nos EUA tiveram 

idade média de 41,2 anos. Elas foram recrutadas porque apresentavam 

diagnóstico médico de BN e TCA, sintomas de compulsão alimentar uma vez por 

semana, sem consumo problemático de bebidas alcoólicas e sem outros 

problemas psiquiátricos, como transtorno bipolar ou transtornos psicóticos 

(HILDEBRANDT et al., 2017). Outro estudo realizado com 32 mulheres com BN 

que buscaram tratamento incluiu 18 participantes com apenas esse diagnóstico, 

13 com história ou em consumo problemático de bebidas alcoólicas e 12 sem 

outros problemas psiquiátricos. Dentre os dados demográficos, a idade média foi 

maior entre aquelas com história ou em consumo problemático de bebidas 

alcoólicas (26,8anos) comparado às pacientes com BN apenas (23,7anos) e sem 

outros problemas psiquiátricos (23,1anos) (SYSKO et al., 2017).    

No que se refere ao estado civil, a maioria das participantes deste estudo 

vivia sem companheiro no momento da coleta de dados. Esse achado foi 

observado também em pacientes com TA em tratamento na Bélgica 

(VANDERLINDEN et al., 2020) e em 147 mulheres que discutiram a vivência do TA 

delas em grupo on-line conduzido por pesquisadores nacionais 

(OLIVEIRA; CORDÁS, 2020).  
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Em consonância com esses resultados, um estudo concluiu que ser solteiro 

está associado à maior probabilidade de desenvolvimento de BN (AFIFI et al., 

2017) e outro (BRESLAU et al., 2011) que encontrou que mulheres com TCA 

apresentaram menos chances de serem casadas. Entretanto, este resultado não 

foi encontrado em homens com TCA. Já o estudo realizado com mulheres 

mexicanas de todas as idades mostrou associação positiva entre o excesso do 

peso, característica comum presente na compulsão alimentar, e os TA entre 

solteiras, mas não entre aquelas casadas (BOJORQUEZ et al., 2018). Kessler e 

colaboradores (2014) usaram o WHO Composite International Diagnostic Interview 

para avaliar adultos em 12 países quanto à BN e o TCA e previram associação 

reduzida de ser casada entre as mulheres, ao mesmo tempo que houve aumento 

significativo quanto ao nível de escolaridade. 

Em relação à ocupação, 60% da amostra estava empregada. De forma 

semelhante, um estudo de coorte prospectivo com pacientes em tratamento 

ambulatorial para TA, encontrou que a maioria (53%) dos que tinham BN 

trabalhavam em tempo integral (MARTIN et al., 2017). Entretanto, alguns estudos 

mostram que pessoas com TA possuem mais dificuldade para conseguir uma 

ocupação profissional, pois geralmente ainda se encontram em formação 

acadêmica ou não têm trabalho formal (KLOBUKOSKI; HÖFELMANN, 2017; 

VANDERLINDEN et al., 2020). A funcionalidade e a produtividade no trabalho em 

pessoas com TCA parece ser mais prejudicada comparadas às pessoas sem esse 

quadro (PAWASKAR et al., 2017), assim como dificuldades na realização das 

atividades não laborais quando naquelas com compulsão alimentar (LING, 

RASCATI, PAWASKAR, 2017; STRIEGEL, BEDROSIAN, WANG, 2012). Além 

disso, elas apresentavam maior uso de recursos de saúde e custos mais elevados 

para o sistema de saúde e a sociedade (LING, RASCATI, PAWASKAR, 2017). 

Quanto à escolaridade, foi identificado que a maioria (58%) das mulheres 

deste estudo apresentavam ensino médio completo, seguido de 34% com ensino 

superior completo. Estudo realizado em um serviço especializado para TA no 

interior do estado de São Paulo identificou que, dos 234 pacientes de ambos os 
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sexos, 23,5% possuíam ensino médio completo e apenas 11,5% declararam ensino 

superior completo (SOUZA; PESSA, 2016).  

Diferente desses achados, o estudo ELSA-Brasil encontrou que 461 (47%) 

das pessoas com compulsão alimentar tinham ensino superior completo seguido 

de 377 (38,5%) com ensino médio completo (SILVA et al., 2016). Estudos 

internacionais destacaram que a maioria dos pacientes com compulsão alimentar 

possuíam ensino superior e/ou pós-graduação (KLOBUKOSKI; HÖFELMANN, 

2017; VANDERLINDEN et al., 2020). Kessler e colaboradores (2014) corroboram 

com essa informação evidenciando o aumento do nível educacional entre mulheres 

com TA, associado ao comprometimento dos papéis sociais como baixas chances 

de serem casadas e elevadas chances de incapacidade laboral. 

Os estudos mencionados acima caracterizaram as participantes com TA 

quanto à idade, estado civil, ocupação e escolaridade. No entanto, ainda são 

escassos estudos que mencionem indicadores sociodemográficos especificando o 

tipo de TA e gênero, inclusive no Brasil.  

Neste estudo, o tempo médio de seguimento foi de 29 meses (2,5 anos), 

desde o diagnóstico médico até o momento da coleta de dados, com ampla 

variação (um a 204 meses) sendo que a maioria (58%) da amostra estava em 

tratamento por curto tempo, definido em até 12 meses. Apesar do tratamento da 

amostra estar em curso, dados sobre a duração total do seguimento variam de 

forma considerável. Na Bélgica, a duração média do seguimento dos TA foi bem 

maior (66 meses; 5,5 anos) e observou-se que 20,2% dos pacientes tiveram 

tratamento por mais de oito anos.  Pacientes com BN apresentaram tempo de 

tratamento médio semelhante (71 meses; 5,9 anos) mas os com TCA, muito mais 

longo (127 meses; 10,6 anos) (VANDERLINDEN et al., 2020). Uma revisão 

sistemática avaliou a duração média do tratamento do TA em populações que 

procuram ajuda no momento do primeiro atendimento e investigou sua relação 

entre a gravidade dos sintomas e desfechos clínicos. Dentre estes estudos, a 

duração média do tratamento foi de 53 meses (4,4 anos) para a BN e 67,4 meses 

(5,1 anos) para o TCA. Foi encontrado também que a idade mais jovem no 

momento do primeiro atendimento indica duração menor da doença (AUSTIN et al., 
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2020). Infere-se que a duração média do seguimento é um dado importante que 

pode estar relacionado a maior probabilidade de remissão dos sintomas dos 

pacientes, bem como pode auxiliar os profissionais na realização de ações 

preventivas e na identificação precoce de TA e comportamentos alimentares 

disfuncionais. 

Pacientes que mais procuram tratamento para TA são aqueles que 

apresentam sintomas acentuados da doença (ALLEN, 2019), sobretudo os com 

TCA (WELCH et al., 2016) ou BN (COFFINO; UDO; GRILO, 2019). Além disso, a 

maioria deles tem maior probabilidade, ao longo da vida, de desenvolverem outros 

problemas de saúde mental, especialmente transtornos relacionados ao consumo 

de bebidas alcoólicas, o que pode ser mais um agravante à saúde (WELCH et al., 

2016). 

Apesar de os pacientes com BN ou TCA reconheçam que têm um problema 

de saúde (GALBRAITH et al., 2019), acredita-se que a demora pela procura do 

tratamento pode ser pela preocupação com o julgamento de outras pessoas, medo 

de perder o controle, negação em perceber a gravidade da doença, estigma e 

vergonha (ALI et al., 2020; HAY, 2020). Esse fato justifica a idade média mais 

avançada dos pacientes no início do tratamento, sendo de 20 anos na BN e de 24,5 

anos no TCA (UDO; GRILO, 2018).  

A BN e o TCA frequentemente seguem um curso crônico, com remissões 

recorrentes e recaídas de sintomas, que podem ocasionar complicações graves e 

aumento de risco de mortalidade (HILBERT; HOEK; SCHMID, 2017; VAN 

HOEKEN; HOEK, 2020). Pessoas com TCA apresentam menor quantidade de 

episódios de restrição alimentar e de compulsão alimentar quando comparados 

com BN. Entretanto, ao contrário das pessoas com BN, aquelas com TCA 

consomem alimentos apresentando ou não os episódios de compulsão alimentar 

(WILFLEY; CITROME; HERMAN, et al., 2016). Pawaskar e colaboradores (2016) 

concluíram no estudo VALIDATE que a frequência dos sintomas de compulsão 

alimentar entre os participantes com TCA foi, em média, uma vez ao dia. A maioria 

deles tiveram sintomas de compulsão alimentar por 7 a 12 meses, muitas vezes 
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graves, o que consideraram implicações potenciais para diagnóstico e tratamento 

do TCA.      

A BN e o TCA possuem tempo de tratamento médio de 12,2 e 15,9 anos, 

respectivamente (UDO; GRILO, 2018). Estudo Longitudinal sobre Anorexia e BN 

do Hospital Geral do Massachusetts realizou acompanhamento de 228 mulheres 

com TA ao longo de 22 anos e identificou que 68,2% dos participantes com BN se 

recuperaram em nove anos (EDDY et al., 2017). 

Quanto ao estado nutricional identificado nas participantes deste estudo, a 

maioria delas (68%) apresentou excesso de peso, sendo 32% com sobrepeso e 

36% com obesidade. Ainda, foi constatado risco cardiovascular muito elevado em 

62% da amostra. Esse achado corrobora os achados de um estudo que verificou a 

presença de compulsão alimentar em 41,6% em pessoas com excesso de peso 

(34,6%) e com obesidade (48,5%) indicando circunferência da cintura muito 

aumentada (45,3%) (KLOBUKOSKI; HÖFELMANN, 2017).  

De fato, o sobrepeso e a obesidade são graves problemas de saúde pública 

no Brasil e no mundo (ORTEGA; LAVIE; BLAIR, 2016; WHO, 2020) e cerca de 

63,5% das mulheres brasileiras estão nessa condição. No estado de São Paulo, 

essa taxa é ainda mais elevada (69,8%) comparada aos demais estados (BRASIL, 

2019). Visto que a compulsão alimentar é comum em pessoas com obesidade (36,2 

a 75%) (APA, 2014; BROWNLEY et al., 2016; HUDSON et al., 2012; KESSLER et 

al., 2013), a realização de estudos investigando a compulsão alimentar na 

população com excesso de peso seriam úteis já que ela é fator de risco para 

aumento de peso ao longo do tempo, piora da qualidade de vida entre pessoas com 

obesidade e risco para síndrome metabólica (DAVIS; GRAHAM; WILDES, 2020).  

Fatores que aumentam o risco para a compulsão alimentar são a 

supervalorização da forma e do peso, a insatisfação corporal, os métodos 

compensatórios para emagrecimento (dietas restritivas, jejuar, exercícios físicos 

em excesso), comer em excesso, os comportamentos alimentares transtornados 

em resposta aos sentimentos negativos e o funcionamento social prejudicado 

(APA, 2014; COFFINO; UDO; GRILO, 2019; ROBINSON; HUNGER; DALY, 2015; 

STICE et al., 2017). De forma marcante, as pessoas com BN estão expostas à 
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supervalorização da forma e peso em relação às com TCA (APA, 2014). É uma 

característica que está relacionada à gravidade dos problemas alimentares em 

pessoas com TCA como baixa autoestima, maiores preocupações alimentares e 

prognóstico negativo para resultados de tratamento a longo prazo (GRILO et al., 

2013; LYDECKER; WHITE; GRILO, 2017; PEARL; WHITE; GRILO, 2014).  Dessa 

forma, estratégias para identificar e tratar os sintomas de compulsão alimentar são 

necessárias no desenvolvimento da promoção da saúde e prevenção do excesso 

de peso, da mesma maneira que melhorar a relação com a comida e modificar a 

idealização da imagem corporal perfeita podem ser valiosas como método de 

prevenção aos TA.  

No que se refere ao padrão de consumo de bebidas alcoólicas, o presente 

estudo identificou que a maioria (n=31; 62%) das mulheres com diagnóstico de 

compulsão alimentar apresentou nenhum consumo ou baixo risco, conforme 

avaliado pelo instrumento AUDIT. O relatório global sobre álcool e saúde constatou 

que mais da metade das mulheres não bebem ao longo da vida e quando 

consomem bebidas alcoólicas, ingerem menos doses-padrão em um dia típico e se 

envolvem com menos frequência em consumo problemático de álcool (WHO, 

2019a).   

No entanto, 38% das mulheres com compulsão alimentar deste estudo 

faziam consumo problemático de álcool no momento da coleta de dados, índice 

mais elevado do evidenciado entre mulheres (13,3%) no estudo brasileiro da 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (BRASIL, 2019). 

Estudos internacionais mostraram que os TA são mais comuns em mulheres do 

que nos homens (GALMICHE et al., 2019; THAPLIYAL; HAY; CONTI, 2018) 

enquanto o uso problemático de álcool acomete mais homens do que mulheres 

(AGABIO et al., 2017; WHO, 2019a). Uma revisão sistemática evidenciou que 

mulheres com TA consomem mais álcool quando comparado com outras 

substâncias psicoativas (BAHJI, et al., 2019). Além disso, mulheres têm maior 

predisposição a se envolverem em comportamentos para compensar as calorias 

do consumo das bebidas alcoólicas do que os homens sendo que o álcool pode ser 

uma alternativa de consumo em relação à comida ou uma forma de lidar com os 
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desafios do TA (ESKANDER; CHAKRAPANI; GHANI, 2020; HORVATH; SHOREY; 

RACINE, 2020).  

Um estudo longitudinal dos Estados Unidos avaliou o estado nutricional de 

adolescentes e adultos cinco anos após o início do consumo problemático de 

bebidas alcoólicas identificando esse comportamento estava associado ao risco de 

41% de aumento do peso adequado para o sobrepeso e, risco 36% maior de 

excesso de peso para obesidade comparado com pessoas que não bebem em 

excesso (FAZZINO et al., 2017). No mesmo sentido, Albani e colaboradores (2018) 

concluíram que mulheres jovens adultas com idade entre 18 e 25 anos que 

consumiam níveis mais altos de bebidas alcóolicas em uma única ocasião 

apresentavam mais chances de estar com excesso de peso em comparação com 

aquelas com menor consumo. 

Estudo realizado nos Estados Unidos investigou a associação entre 

compulsão alimentar e consumo de álcool e outras drogas em pacientes com TA 

demostrando que aqueles com BN consumiram maior quantidade de bebidas 

alcoólicas em comparação com os demais diagnósticos (FOULADI, et al., 2015). O 

consumo de bebidas alcoólicas pode servir de estímulo para episódios de 

compulsão alimentar em mulheres, usada para suprir a fome evitando a ingestão 

de alimentos (Eskander, Chakrapani, Ghani (2020) e aumentar emoções 

agradáveis, visto que esses comportamentos são mais prazerosos (SCHULTE; 

GRILO; GEARHARDT, 2016). Nesse contexto, o consumo de bebidas alcoólicas é 

percebido como uma forma de lidar com emoções desagradáveis, desconforto 

físico e estados afetivos difíceis na ausência de habilidades de enfrentamento em 

pessoas com TA (KILLEEN et al., 2015).  

Entre jovens adolescentes da Rússia, o consumo problemático de álcool foi 

associado à preocupação em como parar de ganhar peso, à sensação de estar 

gorda, ao comer grandes quantidades de comida mesmo sem fome física, ao sentir-

se chateada com excesso de ingestão de comida e ganho de peso, à prática de 

jejuar (pular pelo menos 2 refeições seguidas) e à atividade física em excesso para 

evitar o de peso. Entretanto, estes mesmos autores observaram que não houve 

associação ao uso de laxantes e vômitos (STICKLEY, 2015). Já outro estudo 
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pressupõe que os efeitos prejudiciais do consumo de bebidas alcoólicas podem ser 

potencializados, talvez em consequência da restrição alimentar e/ou desequilíbrios 

dos eletrólitos relacionados aos comportamentos de purgação (MUSTELIN et al., 

2016). 

Um estudo realizado na Finlândia investigou os comportamentos de 

mulheres com TA e o consumo de bebidas alcoólicas no período da adolescência 

à vida adulta. Identificou que elas iniciaram esse hábito aos 16 anos mostrando que 

o consumo problemático de álcool poderia persistir após os 30 anos, mesmo 

recuperadas do tratamento do TA (MUSTELIN, 2016). Ainda, pacientes com TA 

que fazem uso de álcool apresentam mais recaídas e prognóstico insatisfatório 

(ELMQUIST, 2015) justificando a necessidade de identificar precocemente esse 

comportamento para o planejamento de abordagens integradas entre diversos 

profissionais de saúde e serviços de tratamento baseadas em evidências científicas 

(FOULADI, 2015). 

Quanto à qualidade da alimentação investigada no presente estudo, 64% 

das mulheres apresentaram alimentação que precisa de modificação ou é 

inadequada. Observou-se também que as mulheres com compulsão alimentar que 

fazem o consumo problemático de bebidas alcoólicas têm alimentação mais 

insatisfatória quando comparadas às que não consomem álcool.  

O escore total médio do IQD-R foi de 53,6 pontos na amostra total, sendo 

maior (56,4 pontos) nas mulheres com uso de baixo risco de álcool ou abstinência 

e menor (49,1 pontos) naquelas com uso problemático de bebidas alcóolicas. 

Dados semelhantes foram obtidos em um estudo realizado no interior do estado de 

São Paulo, com 949 adultos de ambos os sexos, onde a pontuação média do IQD-

R foi de 52,7 pontos, sem diferença entre as mulheres (54,1 pontos) e os homens 

(51,2 pontos) (ASSUMPÇÃO et al., 2017).    

No entanto, esses resultados são considerados baixos quando comparados 

a um estudo com 14.849 brasileiros cujo escore médio do IQD-R foi de 72,6 pontos, 

sendo de 73,6 pontos em mulheres e 72,5 pontos em pessoas com obesidade 

(PIRES et al., 2020). Vale lembrar que o escore médio do IQD-R mais próximo de 

100, indica melhor qualidade da dieta e, portanto, os brasileiros de uma forma geral 
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apresentaram uma alimentação mais saudável quando comparada à analisada com 

as participantes do presente estudo. 

A melhor qualidade da dieta de mulheres iranianas, analisada pelo Healthy 

Eating Index (HEI), mostrou associação com a menor prevalência de obesidade. 

Ainda, identificou que as participantes com alimentação mais saudável tiveram 

menor risco (28%) para síndrome metabólica em comparação com àquelas que 

apresentaram alimentação inadequada juntamente com o aumento da 

circunferência abdominal, da pressão arterial e do triglicerídeo sérico alto, e 

lipoproteína de alta densidade baixa (SARAF-BANK et al., 2017). Utilizando o 

mesmo instrumento (HEI), um estudo realizado nos Estados Unidos encontrou 

associação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a ingestão alimentar em 8.155 

homens e 7.715 mulheres adultos sendo que 76% dos homens e 65% das mulheres 

consumiam álcool. Foi evidenciada relação de maior quantidade de consumo de 

bebidas alcoólicas e baixa qualidade da dieta em consequência do maior consumo 

de energia e escolhas alimentares, independente do sexo. Corroborando os dados 

encontrados no presente estudo, a pontuação da qualidade da dieta foi 

significativamente menor entre as mulheres que consumiram bebidas alcoólicas 

quando comparada àquelas que não bebiam, de 58,9 e 63,2 pontos, 

respectivamente. Os resultados ainda apontaram que a ingestão de gordura total, 

saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, proteína e colesterol, também era maior 

em mulheres que consumiram bebidas alcoólicas (BRESLOW et al., 2010). 

Ao se utilizar o IQD-R, o álcool não é contabilizado como uma substância 

separada, mas juntamente com outros componentes, como foi avaliado no presente 

estudo. Krebs-Smith e colaboradores (2019) consideraram complexa a inclusão ou 

a exclusão da ingestão energética da bebida alcóolica no HEI. Embora a bebida 

alcóolica contribua com a energia total da alimentação, ela é uma droga que produz 

efeitos físicos, psicológicos e sociais com consequências relacionadas ao consumo 

diário, semanal e episódios de beber excessivo. Dessa forma, é sugerido que se o 

álcool for uma variável de interesse de pesquisa, ele deve ser avaliado 

separadamente na quantidade de gramas de álcool ou doses por dia. 
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Vale salientar que para determinar o IQD-R no presente estudo, foi usado o 

recordatório alimentar de 24 horas de apenas um dia, o que leva à possibilidade de 

não capturar os comportamentos compensatórios e uso problemático de álcool ou 

de permitir que a participante omitisse esses comportamentos.  

Outro achado do presente estudo foi que a qualidade da alimentação está 

diretamente relacionada à maior ingestão de cereais, vegetais, frutas e sucos de 

frutas, carnes, ovos, leguminosas, calorias provenientes de gorduras sólidas, álcool 

e açúcar de adição. Em um estudo populacional brasileiro, Assumpção e 

colaboradores (2017) identificaram que mulheres apresentaram maior consumo de 

frutas, vegetais, leite e derivados, mas menor ingestão de carnes e ovos.  

A qualidade da alimentação dos jovens americanos com idade entre 18 e 24 

anos também vem apresentando resultados pouco favoráveis, segundo a pesquisa 

Healthy People 2010. Eles consomem dietas com excesso de gordura e 

insuficientes em alimentos fontes de cálcio, frutas, vegetais de cor amarela escura 

e verde, e grãos integrais. Já a edição Healthy People 2020 utilizou o consumo total 

de vegetais como indicador de nutrição e peso, e verificou que as mulheres tiveram 

ingestão diária média de 18,4% maior do que os homens entre 2013 e 2016.    

Também foi evidenciado no presente estudo que a gravidade dos sintomas 

de compulsão alimentar foi associada à baixa ingestão de frutas, e as que fazem 

consumo problemático de bebidas alcoólicas têm menor ingestão de vegetais. 

Santiago e colaboradores (2016) analisaram a qualidade da alimentação de 

46 adolescentes com TA utilizando o recordatório de 24 horas e o HEI. Análogo ao 

presente estudo, os resultados mostraram que havia necessidade de melhoria na 

alimentação a partir da ausência de alguns grupos alimentares e alimentos que 

poderiam ter acentuado positivamente a pontuação do HEI. Assim, eles concluíram 

que os escores deste instrumento são superestimados para alguns pacientes e as 

calorias totais são muito baixas para outros, não recomendando a sua utilização 

para esta população, especialmente em pacientes com restrição alimentar.   

Apesar do presente estudo ter utilizado o mesmo instrumento para análise 

da qualidade da dieta (IQD-R), a ingestão calórica de cinco (10%) participantes se 

mostrou bastante reduzida no recordatório alimentar de 24 horas (≤1000kcal), 
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sendo que a variação foi de 113kcal a 6971,3kcal. Esses dados podem representar 

uma limitação do estudo pelo fato de a coleta sobre o consumo ter sido de apenas 

um dia da alimentação das participantes.   

Uma revisão sistemática e metanálise explorou os efeitos do consumo 

problemático de bebidas alcoólicas na ingestão alimentar de adultos que eles não 

reduziram a ingestão alimentar para compensar as calorias do álcool. Ainda, 

percebeu-se que houve aumento da ingestão de alimentos após o consumo de 

bebidas alcóolicas quando comparados aos que não bebem e que isso implicou 

indiretamente no ganho de peso (KWOK et al., 2019). 

No Brasil, não há instrumentos específicos para coleta de dados sobre o 

consumo alimentar de pessoas com TA que considerem as nuances do 

comportamento alimentar desses quadros e o consumo de bebidas alcoólicas. Por 

isso, são utilizados instrumentos para questões gerais da alimentação, como o 

recordatório de 24 horas. Dessa forma, propõe-se o estabelecimento de 

abordagens baseadas em evidências para esse grupo ou a adaptação de 

instrumentos de investigação que considerem as necessidades energéticas, a 

adequação de nutrientes, o consumo de bebidas alcoólicas e os comportamentos 

típicos dos TA (MCMASTER, 2020a, 2020b). Além disso, sugere-se a criação de 

protocolos nacionais com participação ativa do profissional nutricionista qualificado 

para usar/selecionar escalas mais adequadas para a avaliação alimentar e definir 

diretrizes terapêuticas nutricionais do seguimento desses pacientes. 

Por se tratar de um estudo inédito, revelou-se a importância da investigação 

do consumo de bebidas alcoólicas nos pacientes com compulsão alimentar, de 

forma mais frequente e sistematizada, durante a avaliação clínica realizada pelo 

profissional nutricionista. Da mesma forma, aponta-se a necessidade da realização 

de triagens para TA na população para detecção precoce e acesso ao tratamento 

nos serviços de saúde. Alerta-se também, para o planejamento de protocolos 

clínicos que possam identificar comorbidades associadas, como uso de álcool, na 

perspectiva de prevenir os agravos dos sintomas de compulsão alimentar. Ainda, a 

educação continuada aos profissionais é essencial para oferecer assistência multi 

e interdisciplinar buscando o cuidado integral e humanizado para além de 
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comportamentos, corpos e nutrientes, considerando pessoas que possuem suas 

histórias e emoções atravessadas pelas relações familiares e sociais.  

Como limitações do presente estudo, pode-se indicar o número pequeno de 

participantes proveniente de uma amostragem por conveniência. Outro ponto que 

merece destaque é que, apesar da pesquisadora ter aferido pessoalmente as 

medidas antropométricas de cada participante, foram utilizadas diferentes  

balanças e estadiometros fornecidos pelos serviços. Além disso, por ser uma 

investigação com corte transversal, não há possibilidade de estabelecer relações 

causais e avaliação de uma sequência temporal diferente dos instrumentos que 

avaliaram os sintomas de compulsão alimentar, o uso de bebidas alcoólicas e a 

qualidade da alimentação. Ainda, não se pode verificar a ocorrência desses 

comportamentos no decorrer do tratamento das pessoas com compulsão alimentar.    
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7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados mostraram que as mulheres com compulsão alimentar eram, 

na maioria delas, adultas jovens, sem companheiro, possuíam emprego e relataram 

ter ensino médio completo como nível de escolaridade. Elas apresentaram ainda 

excesso de peso e risco muito elevado de doenças cardiovasculares associadas. 

Aquelas que apresentaram consumo problemático de bebidas alcoólicas 

compondo 38% da amostra, tiveram pior qualidade da alimentação e menor 

consumo de vegetais quando comparadas às que não consomem bebidas 

alcoólicas. Ainda, quanto maior a gravidade dos sintomas de compulsão alimentar, 

menor o consumo de frutas.  

Esses dados confirmaram a hipótese deste estudo e se mostraram 

preocupantes, visto que essas mulheres estão em tratamento de saúde mental, 

provavelmente fazendo uso de psicotrópicos o que pode provocar interação entre 

medicamentos, álcool e nutrientes. 

Este é o primeiro estudo nacional conduzido na área de TA sobre o padrão 

de consumo de bebidas alcoólicas e qualidade da alimentação de mulheres com 

compulsão alimentar. Constitui-se assim, uma contribuição importante pela 

evidência do consumo de bebidas alcoólicas sobre a qualidade da alimentação de 

mulheres com BN ou TCA de uma determinada região do Brasil. Entretanto, ainda 

são necessários mais estudos para esclarecer essas relações, com inclusão de 

homens e pessoas com outros TA, e ampliação à nível nacional, dos locais de 

atendimento às pessoas com esses quadros. Sugere-se ainda a realização de 

estudos de intervenção para minimizar riscos do uso do álcool e propor mudanças 

sobre seus comportamentos alimentares. 

Os achados dessa pesquisa poderão subsidiar a detecção e o tratamento de 

consumo de bebidas alcoólicas em pessoas com TA, uma vez que estratégias de 

prevenção, realizadas pelos profissionais nos serviços de saúde, podem minimizar 

as consequências associadas às práticas de compulsão alimentar, incluindo os 

comportamentos bulímicos, e consumo excessivo de bebidas alcoólicas.  
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APÊNDICÊS 

 

APÊNDICE 1 - Questionário sobre dados sociodemográficos e 

antropométricos  

Nome: ____________________________________________ Data: _____ / 

_____/ ______ 

Data de Nascimento: ____/____/_____                 Ocupação:  _________________ 

 

Nome do serviço especializado: 

_________________________________________________ 

Tempo de acompanhamento no serviço (meses): _________________    

Diagnóstico: ________________________     

Circunferência da Cintura: _____________cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil:  

(      ) Com companheiro 

(      ) Sem companheiro 

Escolaridade:   

  

(       ) Ensino Fundamental Completo     

(       ) Ensino Médio Completo  

(       ) Ensino Superior Completo  

Dados antropométricos:  

Peso: ________kg   Altura: ___________ m 
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APÊNDICE 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Meu nome é Lívia Dayane Sousa Azevedo, sou mestranda pelo Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), e venho convidá-la para participar da 

pesquisa intitulada: “Compulsão alimentar em mulheres: padrão do uso de bebidas 

alcoólicas e qualidade da alimentação” sob orientação da Profa. Rosane Pilot Pessa. 

O objetivo geral é identificar se mulheres com compulsão alimentar consomem 

bebidas alcoólicas e se isso interfere na qualidade da alimentação. 

Caso aceite o convite, você responderá questionários referentes à sua idade, peso, 

altura, circunferência da cintura, consumo de bebidas alcoólicas e alimentação.  Essa 

entrevista terá duração aproximada de 50 a 60 minutos e acontecerá no dia de sua 

consulta, em uma sala reservada no ambulatório que você faz acompanhamento, de 

forma que não atrapalhe seu atendimento com a equipe.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade no seu tratamento. 

 Não haverá benefícios diretos pela sua participação, mas você estará colaborando 

com informações para o aprimoramento do tratamento e de futuros avanços na 

abordagem da compulsão alimentar. Além disso, falar sobre o consumo de bebidas 

alcoólicas e sua alimentação possibilitará a reflexão sobre esses dados e mudanças 

no seu estilo de vida. Esclarecemos que esta investigação possui riscos como 

desconforto emocional ao pensar e responder sobre essas questões e caso isso 

ocorra, me comprometo a oferecer apoio e escuta, e se for preciso, interromper a 

entrevista e remarcá-la.  

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação, nem 

mesmo haverá gastos da sua parte. Os dados coletados farão parte do nosso trabalho, 

podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas. Garantimos 

que a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar seu nome e que 

os dados obtidos não serão utilizados para outros fins além dos previstos neste termo. 
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Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito a indenização conforme as leis vigentes do país. 

Você assinará duas vias deste Termo, sendo que uma delas, assinada pelos 

pesquisadores, ficará com você. 

Se você tiver alguma dúvida a respeito desta pesquisa, poderá nos perguntar por 

intermédio dos nossos dados, descritos abaixo. Além disso, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto –  USP, que tem como finalidade proteger as pessoas que participam das 

pesquisas. O endereço é Av. Bandeirantes nº 3900, Campus Universitário –  Bairro 

Monte Alegre, Ribeirão Preto –  SP.  O telefone é (16) 3315-9197, de 2ª à 6ª feira, em 

dias úteis, das 10 às 12h e das 14 às 16h. 

Eu, _________________________________, estou de acordo com a participação 

no estudo descrito acima, sendo devidamente esclarecida quanto aos objetivos da 

pesquisa e procedimentos.   

 

Local: ____________________, Data: ______/_______/_______. 

 

                                                                                                                                                    

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

   

    _____________________________                 __________________________ 

Lívia Dayane Sousa Azevedo                            Profa. Rosane Pilot Pessa 
Email: liviaazevedo@usp.br                              Email: rosane@eerp.usp.br 
Telefone: (16) 99642-5638                      Telefone: (16) 3315-3403 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liviaazevedo@usp.br
mailto:rosane@eerp.usp.br
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APÊNDICE 3 –correlação de Spearman  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Teste para identificação de problemas relacionados ao uso do 

álcool (AUDIT) 

Leia as perguntas abaixo e anote as respostas com cuidado. Inicie a entrevista dizendo: 

“Agora vou fazer algumas perguntas sobre seu consumo de álcool ao longo dos últimos 12 meses”. Explique o 

que você quer dizer com “consumo de álcool”, usando exemplos locais de cerveja, vinho, destilados, etc. Marque as 

respostas relativas à quantidade em termos de “doses padrão”. Veja o quadro abaixo. Marque a pontuação de cada 

resposta no quadradinho correspondente e some ao final. 

 

Fonte: World Health Organization (1982) adaptado por NUTE-UFSC (2016). 

1. Com que frequência você toma bebidas alcoólicas? 

(0) Nunca [vá para as questões 9-10] 

(1) Mensalmente ou menos 

(2) De 2 a 4 vezes por mês 

(3) De 2 a 3 vezes por semana 

(4) 4 ou mais vezes por semana 

6. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você precisou beber 

pela manhã para se sentir bem ao longo do dia, após ter bebido no 

dia anterior? 

(0) Nunca 

(1) Menos do que uma vez ao mês 

(2) Mensalmente 

(3) Semanalmente 

(4) Todos ou quase todos os dias 
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––+ 

2. Nas ocasiões em que bebe, quantas doses você consome 

tipicamente ao beber? 

(0) 1 ou 2 

(1) 3 ou 4 

(2) 5 ou 6 (3) 7, 8 

ou9 

(4) 10 ou mais 

7. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você se sentiu 

culpado ou com remorso depois de ter bebido? 

(0) Nunca 

(1) Menos do que uma vez ao mês 

(2) Mensalmente 

(3) Semanalmente 

(4) Todos ou quase todos os dias 

3. Com que frequência você toma “seis ou mais doses” de uma vez? 

(0) Nunca 

(1) Menos do que uma vez ao mês 

(2) Mensalmente 

(3) Semanalmente 

(4) Todos ou quase todos os dias 

Se a soma das questões 2 e 3 for 0, avance para as questões 9 e 10 

8. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você foi incapaz de 

lembrar o que aconteceu devido à bebida? 

(0) Nunca 

(1) Menos do que uma vez ao mês 

(2) Mensalmente 

(3) Semanalmente 

(4) Todos ou quase todos os dias 

4. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você achou que não 

conseguiria parar de beber uma vez tendo começado? 

(0) Nunca 

(1) Menos do que uma vez ao mês 

(2) Mensalmente 

(3) Semanalmente 

(4) Todos ou quase todos os dias 

9. Alguma vez na vida você já causou ferimentos ou prejuízos a você 

mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? 

(0) Não 

(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses 

(4) Sim, nos últimos 12 meses 

 

5. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, por causa do álcool, não 

conseguiu fazer o que era esperado de você? 

(0) Nunca 

(1) Menos do que uma vez ao mês 

(2) Mensalmente 

(3) Semanalmente 

(4) Todos ou quase todos os dias 

 

10. Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou outro 

profissional da saúde já se preocupou com o fato de você beber ou 

sugeriu que você parasse? 

(0) Não 

(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses 

(4) Sim, nos últimos 12 meses 

Anote aqui o resultado:    +   _ +   +   +   _ +   +   +   +   _ +   = Q1 

 Q2 Q3  Q4  Q5 Q6  Q7  Q8  Q9 Q10 

 

Adaptação e Validação para o Brasil por MÉNDEZ, E. B. et al. Uma versão brasileira do AUDIT-Alcohol Use Disorders Identification Test. Pelotas: Universidade 

Federal de Pelotas, 1999. 

Versão original desenvolvida por SAUNDERS, J. et al. (1993). Disponível em: <http://www.who.int/substance_abuse/activities/sbi/en/index.html>. 

 

 

 

 

http://www.who.int/substance_abuse/activities/sbi/en/index.html
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ANEXO 2 - Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) 

Autores: Gormally J, Black S, Daston S, Rardin D. (1982).  

Tradutores: Freitas S, Appolinario JC. (2001). 

Lista de verificação dos hábitos alimentares 

Instruções: 

Você encontrará abaixo grupos de afirmações numeradas. Leia todas as afirmações em 

cada grupo e marque, nesta folha, aquela que melhor descreve o modo como você se 

sente em relação aos problemas que tem para controlar seu comportamento alimentar. 

 

1# 

(      ) 1. Eu não me sinto constrangido(a) com o meu peso ou o tamanho do meu 

corpo quando estou com outras pessoas. 

(   ) 2.   Eu me sinto preocupado(a) em como pareço para os outros, mas isto, 

normalmente, não me faz sentir desapontado(a) comigo mesmo(a). 

(    ) 3.  Eu fico mesmo constrangido(a) com a minha aparência e o meu peso, o que 

me faz sentir desapontado(a) comigo mesmo(a). 

(   ) 4. Eu me sinto muito constrangido(a) com o meu peso e, freqüentemente, sinto 

muita vergonha e desprezo por mim mesmo(a). Tento evitar contatos sociais por 

causa desse constrangimento. 

#2 

(    ) 1. Eu não tenho nenhuma dificuldade para comer devagar, de maneira 

apropriada. 

(  ) 2. Embora pareça que eu devore os alimentos, não acabo me sentindo 

empanturrado(a) por comer demais. 

(   ) 3. Às vezes tendo a comer rapidamente, sentindo-me então 

desconfortavelmente cheio(a) depois. 

(   ) 4.  Eu tenho o hábito de engolir minha comida sem realmente mastigá- la. 

Quando isto acontece, em geral me sinto desconfortavelmente empanturrado(a) 

por ter comido demais. 

#3 

(   ) 1.  Eu me sinto capaz de controlar meus impulsos para comer, quando eu 

quero. 



101 
 

 

 

(   )  2. Eu sinto que tenho falhado em controlar meu comportamento alimentar mais 

do que a média das pessoas. 

(   ) 3.  Eu me sinto totalmente incapaz de controlar meus impulsos para comer. 

(   ) 4. Por me sentir tão incapaz de controlar meu comportamento alimentar, entro 

em desespero tentando manter o controle. 

#4 

(   ) 1. Eu não tenho o hábito de comer quando estou chateado(a). 

(   ) 2.  Às vezes eu como quando estou chateado(a) mas, freqüentemente, sou 

capaz de me ocupar e afastar minha mente da comida. 

(   ) 3. Eu tenho o hábito regular de comer quando estou chateado(a) mas, de vez 

em quando, posso usar alguma outra atividade para afastar minha mente da 

comida. 

(   ) 4. Eu tenho o forte hábito de comer quando estou chateado(a). Nada parece 

me ajudar a parar com esse hábito. 

#5 

(   ) 1. Normalmente quando como alguma coisa é porque estou fisicamente com 

fome. 

(    )  2. De vez em quando como alguma coisa por impulso, mesmo quando não 

estou realmente com fome. 

(   )  3. Eu tenho o hábito regular de comer alimentos que realmente não aprecio 

para satisfazer uma sensação de fome, mesmo que fisicamente eu não necessite 

de comida. 

(   )  4. Mesmo que não esteja fisicamente com fome, tenho uma sensação de fome 

em minha boca que somente parece ser satisfeita quando eu como um alimento, 

tipo um sanduíche, que enche a minha boca. Às vezes, quando eu como o 

alimento para satisfazer minha “fome na boca”, em seguida eu o cuspo, assim não 

ganharei peso. 

#6 

(   )  1. Eu não sinto qualquer culpa ou ódio de mim mesmo(a) depois de comer 

demais. 
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(   )  2. De vez em quando sinto culpa ou ódio de mim mesmo(a) depois de comer 

demais. 

(   )  3. Quase o tempo todo sinto muita culpa ou ódio de mim mesmo(a) depois de 

comer demais. 

#7 

(   ) 1. Eu não perco o controle total da minha alimentação quando estou em dieta, 

mesmo após períodos em que como demais. 

(   ) 2. Às vezes, quando estou em dieta e como um alimento proibido, sinto como 

se tivesse estragado tudo e como ainda mais. 

(   ) 3. Freqüentemente, quando como demais durante uma dieta, tenho o hábito 

de dizer para mim mesmo(a): “agora que estraguei tudo, porque não irei até o fim”. 

Quando isto acontece, eu como ainda mais. 

(   ) 4. Eu tenho o hábito regular de começar dietas rigorosas por mim mesmo(a), 

mas quebro as dietas entrando numa compulsão alimentar. Minha vida parece ser 

“uma festa” ou “um morrer de fome”. 

 #8 

(   )1.Eu raramente como tanta comida a ponto de me sentir desconfortavelmente 

empanturrado(a) depois. 

(   )2. Normalmente, cerca de uma vez por mês, como uma tal quantidade de comida 

que acabo me sentindo muito empanturrado(a). 

(   )3. Eu tenho períodos regulares durante o mês, quando como grandes 

quantidades de comida, seja na hora das refeições, seja nos lanches. 

(   ) 4. Eu como tanta comida que, regularmente, me sinto bastante desconfortável 

depois de comer e, algumas vezes, um pouco enjoado(a). 

#9 

(   ) 1. Em geral, minha ingesta calórica não sobe a níveis muito altos, nem desce 

a níveis muito baixos. 

(   ) 2. Às vezes, depois de comer demais, tento reduzir minha ingesta calórica para 

quase nada, para compensar o excesso de calorias que ingeri. 

(   )  3.  Eu tenho o hábito regular de comer demais durante a noite. Parece que a 

minha rotina não é estar com fome de manhã, mas comer demais à noite. 
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#10 

#11 

#12 

(   )4. Na minha vida adulta tenho tido períodos, que duram semanas, nos quais 

praticamente me mato de fome. Isto se segue a períodos em que como demais. 

Parece que vivo uma vida de “festa” ou de “morrer de fome”. 

 

(   ) 1. Normalmente eu sou capaz de parar de comer quando quero. Eu sei quando 

“já chega”. 

(   ) 2.De vez em quando, eu tenho uma compulsão para comer que parece que 

não posso controlar 

(  ) 3. Freqüentemente tenho fortes impulsos para comer que parece que não sou 

capaz de controlar, mas, em outras ocasiões, posso controlar meus impulsos para 

comer. 

(   )4. Eu me sinto incapaz de controlar impulsos para comer. Eu tenho medo de 

não ser capaz de parar de comer por vontade própria. 

 

 (   )1. Eu não tenho problema algum para parar de comer quando me sinto cheio(a). 

(   ) 2.  Eu, normalmente, posso parar de comer quando me sinto cheio(a) mas, 

de vez em quando, comer demais me deixa desconfortavelmente 

empanturrado(a). 

(   ) 3. Eu tenho um problema para parar de comer uma vez que eu tenha começado 

e, normalmente, sinto-me desconfortavelmente empanturrado(a) depois que faço 

uma refeição. 

(   ) 4. Por eu ter o problema de não ser capaz de parar de comer quando quero, 

às vezes tenho que provocar o vômito, usar laxativos e/ou diuréticos para aliviar 

minha sensação de empanturramento. 

 

(   ) 1. Parece que eu como tanto quando estou com os outros (reuniões familiares, 

sociais), como quando estou sozinho(a). 

(   ) 2. Às vezes, quando eu estou com outras pessoas, não como tanto quanto eu 

quero comer porque me sinto constrangido(a) com o meu comportamento 

alimentar. 
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#13 

#14 

#15 

(   )3. Freqüentemente eu como só uma pequena quantidade de comida quando 

outros estão presentes, pois me sinto muito embaraçado(a) com o meu 

comportamento alimentar. 

(   ) 4. Eu me sinto tão envergonhado(a) por comer demais que escolho horas para 

comer demais quando sei que ninguém me verá. Eu me sinto como uma pessoa 

que se esconde para comer. 

 

(     ) 1 Eu faço três refeições ao dia com apenas um lanche ocasional entre as 

refeições. 

(   ) 2. Eu faço três refeições ao dia mas, normalmente, também lancho entre as 

refeições. 

(   ) 3. Quando eu faço lanches pesados, tenho o hábito de pular as refeições 

regulares. 

(   ) 4. Há períodos regulares em que parece que eu estou continuamente comendo, 

sem refeições planejadas. 

 

(   )1. Eu não penso muito em tentar controlar impulsos indesejáveis para comer. 

(   ) 2. Pelo menos, em algum momento, sinto que meus pensamentos estão “pré-

ocupados” com tentar controlar meus impulsos para comer. 

(   ) 3. Freqüentemente, sinto que gasto muito tempo pensando no quanto comi 

ou tentando não comer mais. 

(   )4. Parece, para mim, que a maior parte das horas que passo acordado(a) estão 

“pré-ocupadas” por pensamentos sobre comer ou não comer. Sinto como se eu 

estivesse constantemente lutando para não comer. 

 

(   )1. Eu não penso muito sobre comida. 

(   )2. Eu tenho fortes desejos por comida, mas eles só duram curtos períodos de 

tempo. 

(   )3. Há dias em que parece que eu não posso pensar em mais nada a não ser 

comida. 

(   )4. Na maioria dos dias, meus pensamentos parecem estar 
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#16 

“pré-ocupados” com comida. Sinto como se eu vivesse para comer. 

 

(   )1.   Eu normalmente sei se estou ou não fisicamente com fome. Eu como a 

porção certa de comida para me satisfazer. 

(   )2. De vez em quando eu me sinto em dúvida para saber se estou ou não 

fisicamente com fome. Nessas ocasiões é difícil saber quanto eu deveria comer 

para me satisfazer. 

(   ) 3.  Mesmo que se eu pudesse saber quantas calorias eu deveria ingerir, não 

teria ideia alguma de qual seria a quantidade “normal” de comida para mim. 
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ANEXO 3 – Recordatório alimentar de 24 horas 

 

REFEIÇÃO/HORÁRIO/LOCAL ALIMENTO/PREPARAÇÃO QUANTIDADE  

(MEDIDA CASEIRA) 
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ANEXO 4 - Aprovação do comitê de ética em pesquisa. 


