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RESUMO 

 

STEFANI, M. D. Perfil e curso do tratamento de pacientes atendidos em um serviço 

especializado em transtornos alimentares. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências) 

– Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2021.  

 

O curso do tratamento dos transtornos alimentares (TA) tende a evoluir com minoria dos 

pacientes atingindo remissão do quadro clínico e mantendo a recuperação ao longo da 

vida. Fatores de diversas naturezas impactam no prognóstico dessas situações, sem 

consenso sobre os indicadores mais favoráveis, além da inexistência de dados nacionais 

sobre essa temática. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil dos pacientes 

com TA atendidos por um serviço especializado e investigar os fatores associados ao 

desfecho do tratamento. Trata-se de um estudo de natureza transversal, de caráter 

retrospectivo, descritivo, exploratório com delineamento quantitativo realizado com 

dados de todos os pacientes com TA que fizeram seguimento pelo Grupo de Assistência 

em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (GRATA-HC-FMRP-USP) desde a sua 

criação, em 1982, até 2019. Foram coletadas informações, nos prontuários médicos, 

referentes ao primeiro atendimento, de natureza sociodemográfica, clínica, 

antropométrica e bioquímica, e o desfecho do tratamento. Os dados foram analisados de 

forma descritiva pelo programa SPSS versão 22.0. Para verificar a associação entre as 

variáveis categóricas, foi utilizado o teste Qui-Quadrado ou o teste exato de Fisher; para 

relacionar as variáveis numéricas, o teste de Kruskal-Wallis e para os testes de regressão 

logística de Poisson com variância robusta, foi utilizado o R Core Team versão 4.0.1, cujo 

nível de significância foi de 0.05. Como resultados, foram localizados 271 prontuários 

elegíveis para a pesquisa, cuja amostra foi predominantemente feminina (89,7%), 

considerada jovem (21,5±9 anos), solteira (86,9%%), com diagnóstico de anorexia 

nervosa (AN) (65,7%), seguido por BN (21,4%), que apresentava magreza (56,3%), e 

com média de Índice de Massa Corporal-IMC no limite mínimo da normalidade 

(18,5±5,3Kg/m²), com hipercolesterolemia (45,9%), e níveis inadequados de albumina e 

vitamina C (46,8% e 73,1%, respectivamente). A metade dos indivíduos tinha 

comorbidades psiquiátricas (50,6%) e 88,5% (n=100) dos 113 prontuários com essa 

informação, realizaram tratamento anterior. O tempo médio de tratamento foi de 

26,8±39,1 meses (1 a 480 meses). O abandono foi o desfecho terapêutico mais prevalente 

na amostra (68,3%), seguido de alta hospitalar (22,5%). O menor tempo de tratamento e 

não ter realizado tratamento anterior influenciaram significativamente o abandono 

(p=0,0001 e p=0,0101, respectivamente). Para aqueles pacientes que foram 

encaminhados para outros serviços ou receberam alta por não seguirem as orientações 

(inassistência), houve relação com ferro sérico baixo (p=0,0398) e o diagnóstico de 

transtorno de personalidade (p=0,0003). Como conclusão, o perfil dos pacientes 

atendidos pelo serviço representa características sociodemográficas, clinicas e 

nutricionais da AN. A taxa de abandono foi elevada e os preditores associados a esse 

desfecho foram o tempo de tratamento e a realização de tratamento anterior para o TA. 

Espera-se que esses achados possam subsidiar o aprimoramento da prática clínica com a 



 

 

sugestão de alvos terapêuticos específicos na busca de melhor prognóstico para essas 

graves doenças mentais.  

  

Palavras-chave: Transtorno Alimentar; Anorexia Nervosa; Bulimia Nervosa; Tratamento; 

Preditores; Desfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

STEFANI, M. D. Profile and course of treatment of patients with eating disorders 

treated in a specialized service. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.  

 

The course of treatment for eating disorders (ED) tends to evolve with a minority of 

patients reaching remission of the clinical condition and maintaining recovery throughout 

life. Factors of different natures impact the prognosis of these situations, with no 

consensus on the most favorable indicators, besides the lack of national data on this topic. 

Therefore, the aim of this study was to assess the profile of patients with ED treated by a 

specialized service and investigate the factors associated with the treatment outcome. This 

is a cross-sectional, retrospective, descriptive, exploratory study with a quantitative 

design performed with data from all patients with ED who were followed up by the 

Assistance Group for Eating Disorders of the Clinical Hospital from Medical School of 

Ribeirão Preto, University of São Paulo (GRATA-HC-FMRP-USP) since its creation, 

1982, until 2019. Sociodemographic, clinical, anthropometric, biochemical and the 

treatment outcome information was collected from the medical records concerning the 

first appointment. Data were descriptively analyzed using SPSS version 22.0. To verify 

the association between categorical variables, the Chi-Square test or Fisher's exact test 

was used; to relate the numerical variables, the Kruskal-Wallis test and for the Poisson 

logistic regression tests with robust variance, the R Core Team version 4.0.1 was used, 

whose significance level was 0.05. The data on the 271 eligible medical records located, 

indicated a sample predominantly female (89.7%), considered young (21.5±9 years), 

single (86.9%), diagnosed with AN (65 .7%), followed by BN (21.4%), who was thin 

(56.3%), and with an average body mass index-BMI at the minimum limit of normality 

(18.5±5.3Kg/m²), with hypercholesterolemia (45.9%), and inadequate levels of Albumin 

and Vitamin C (46.8% and 73.1%, respectively). Half of the individuals had psychiatric 

comorbidities (50.6%) and 88.5% (n=100) of the 113 records with this data, had 

undergone previous treatment. Mean treatment time was 26.8±39.1 months (1 to 480 

months). Dropout was the most prevalent therapeutic outcome the sample (68.3%), 

followed by hospital discharge (22.5%). The results suggest that the shorter duration of 

treatment and not having undergone previous treatment significantly influenced dropout 

(p=0.0001 and p=0.0101, respectively). For those patients who were referred to other 

services or were discharged for not following the orientations (non-attendance), there was 

a relationship with low serum iron (p=0.0398) and a diagnosis of personality disorder 

(p=0.0003). In conclusion, the profile of patients assisted by the service represents AN’s 

sociodemographic, clinical and nutritional characteristics. The dropout rate was high and 

the predictors associated with this outcome were the length of treatment and previous 

treatment for ED. It is expected that these findings may support the improvement of 

clinical practice with the suggestion of specific therapeutic targets in the pursuit for a 

better prognosis for these serious mental illnesses.  

 

Keywords: Eating Disorder; Anorexia Nervosa; Bulimia Nervosa; Treatment; Predictors; 

Outcome. 



 

 

RESUMEN 

 

STEFANI, M. D. Perfil y curso de tratamiento de pacientes con trastornos 

alimentarios atendidos en un servicio especializado. 2021. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2021.  

 

El curso del tratamiento para los trastornos alimentarios (TA) tiende a evolucionar y una 

minoría de pacientes alcanza la remisión del cuadro clínico y mantiene la recuperación 

durante toda la vida. Factores de diversa índole inciden en el pronóstico de estas 

situaciones, sin consenso sobre los indicadores más favorables, además de la falta de datos 

nacionales sobre este tema. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue evaluar el 

perfil de los pacientes con TA tratados por un servicio especializado e investigar los 

factores asociados al resultado del tratamiento. Se trata de un estudio transversal, 

retrospectivo, descriptivo, exploratorio con un diseño cuantitativo realizado con datos de 

todos los pacientes con TA que fueron seguidos por el Grupo de Atención de Trastornos 

de la Conducta Alimentaria del Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de 

Ribeirão Preto, de Universidad de São Paulo (GRATA-HC-FMRP-USP) desde su 

creación, en 1982, hasta 2019. Se recogió información en las historias clínicas sobre la 

primera asistencia, de carácter sociodemográfico, clínico, antropométrico y bioquímico, 

y el resultado del tratamiento. Los datos se analizaron de forma descriptiva con el 

programa SPSS versión 22.0. Para verificar la asociación entre variables categóricas se 

utilizó la prueba de Chi-Cuadrado o la prueba exacta de Fisher; para asociación de las 

variables numéricas, la prueba de Kruskal-Wallis y para las pruebas de regresión logística 

de Poisson con varianza robusta se utilizó el R Core Team versión 4.0.1, cuyo nivel de 

significancia fue 0.05. Como resultado, se encontraron 271 historias clínicas elegibles, 

cuya muestra fue predominantemente femenina (89,7%), considerada joven (21,5 ± 9 

años), soltera (86,9%), diagnosticada de anorexia nerviosa (AN) (65,7%), seguida de BN 

(21,4%), delgado (56,3%), con índice de masa corporal-IMC promedio en el límite 

mínimo de normalidad (18,5 ± 5,3Kg / m²), con hipercolesterolemia (45,9%) y niveles 

inadecuados de albúmina y vitamina C (46,8% y 73,1%, respectivamente). La mitad de 

los individuos presentaba comorbilidades psiquiátricas (50,6%) y el 88,5% (n = 100) de 

los 113 registros con esta información habían recibido tratamiento previo. El tiempo 

medio de tratamiento fue de 26,8 ± 39,1 meses (1 a 480 meses). El abandono fue el 

resultado terapéutico más prevalente en la muestra (68,3%), seguido del alta hospitalaria 

(22,5%). La menor duración del tratamiento y el no haber recibido tratamiento previo 

influyeron significativamente en el abandono (p = 0,0001 yp = 0,0101, respectivamente). 

Para aquellos pacientes que fueron derivados a otros servicios o fueron dados de alta por 

no seguir las pautas (inasistencia), hubo relación con hierro sérico bajo (p = 0,0398) y 

diagnóstico de trastorno de personalidad (p = 0,0003). En conclusión, el perfil de los 

pacientes atendidos por el servicio representa las características sociodemográficas, 

clínicas y nutricionales de la AN. La tasa de abandono fue alta y los predictores asociados 

con este resultado fueron la duración del tratamiento y el tratamiento previo para los 



 

 

trastornos alimentarios. Se espera que estos hallazgos apoyen la mejora de la práctica 

clínica con la sugerencia de dianas terapéuticas específicas en la búsqueda de un mejor 

pronóstico para estas graves enfermedades mentales. 

  

Palabras llave: Trastorno de la conducta alimentaria; Anorexia nerviosa; Bulimia 

nerviosa; Tratamiento; Predictores; Salir. 
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PREÂMBULO 

 

A partir da minha graduação em Nutrição ocorrida em 2017, meu interesse pelo 

comportamento alimentar foi crescente, devido ao fato de que mesmo com o avanço dos 

conhecimentos da Nutrição, ainda predominava o uso da prescrição de dietas 

padronizadas na prática clínica. Porém o que eu observava era que estas ainda tinham 

pouca adesão entre a população geral, e as taxas de prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis continuavam a crescer no mundo, principalmente a obesidade. Eu também 

percebia que utilizar planos alimentares rígidos e impessoais não favorecia a autonomia 

e autocuidado relativo à alimentação das pessoas. Pelo contrário, tornava-as cada vez 

mais dependente de regras, mitos, colaborando para o medo de comer os alimentos 

considerados proibidos, e por consequência gerando compensações alimentares, como 

compulsões, restrições e prática exacerbada de exercício físico.  

 Diante desse contexto, busquei por formações complementares, entre elas o 

aprimoramento interdisciplinar em transtornos alimentares no Instituto de Psiquiatria do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Ambulim 

– HC – FMUSP). A partir dela, procurei serviços que pudessem aumentar minha 

experiência na temática, sendo acolhida em 2018 pelo Grupo de Assistência em 

Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, da Universidade de São Paulo (GRATA-HC-FMRP-USP). Durante pouco mais de 

um ano observei reuniões clínicas e atendimentos nutricionais individuais que 

contribuíram para a minha aproximação junto à equipe e definição do meu caminho na 

pesquisa, visto o meu interesse em ingressar em um programa de pós-graduação strito-

sensu.  

Naquele momento, foi me apresentado pela minha orientadora este projeto de 

pesquisa que não havia sido finalizado, interrompido na etapa de coleta de dados. 

Entendendo ser um tema de grande importância para a literatura dos transtornos 

alimentares, decidi dar continuidade a ele desenvolvendo as demais etapas. Também 

mantive a minha inserção na equipe, participando de grupos de estudos sobre transtornos 

alimentares, das reuniões clínicas e gradualmente assumindo os atendimentos nutricionais 

do serviço do GRATA. 

Durante essa trajetória, considero que a realização dessa pesquisa foi uma escolha 

muito importante, assim como a oportunidade de adquirir experiências clínicas 

fundamentais para minha formação, tanto profissional quanto pessoal.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Transtornos alimentares: definição, critérios diagnósticos, epidemiologia e 

etiologia 

 

Os transtornos alimentares (TA) são condições psiquiátricas caracterizadas por uma 

alteração persistente no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no 

consumo ou na absorção alterada de alimentos e que podem levar a grandes prejuízos 

físicos e psicológicos, além do aumento de morbidade e mortalidade (APA, 2014). A 

anorexia nervosa (AN) e a bulimia nervosa (BN) são considerados os mais graves e com 

maiores repercussões para a saúde global (KLUMP et al., 2009; ALVARENGA et al., 

2014;). No entanto, o TA mais prevalente é o transtorno alimentar não especificado 

(TANE) (GALMICHE et al., 2019), justificando a abordagem destes nesse estudo.  

A AN se caracteriza essencialmente pela restrição persistente de ingestão calórica 

levando a um peso corporal abaixo do minimamente normal para idade, sexo, trajetória 

do desenvolvimento e saúde física. Concomitantemente, há medo intenso de ganhar peso 

ou de engordar ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, além da 

perturbação na percepção do próprio peso ou forma. A AN pode ser classificada em dois 

subtipos: o restritivo (AN-R), no qual a perda de peso é conseguida essencialmente por 

meio restrição alimentar e ou/exercício físico excessivo. Já no tipo compulsão alimentar 

purgativa (AN-CP), há episódios recorrentes de compulsão alimentar, não 

necessariamente com ingestão de grande quantidade de alimentos, seguidos de 

comportamentos compensatórios inapropriados para evitar o ganho de peso, como 

vômitos uso de laxantes e diuréticos. (APA, 2014).  

A BN compartilha diversas caraterísticas com a AN compulsiva purgativa e o que 

vai diferenciá-las, principalmente, é o peso do paciente. Enquanto na AN o peso é mantido 

abaixo da faixa de normalidade (Índice de Massa Corporal-IMC < 18,5 kg/m²), na BN os 

pacientes apresentam menor perda de peso, tendo índice de massa corporal (IMC) acima 

de 18,5 kg/m². Além disso, observa-se uma autoavaliação indevidamente influenciada 

pela forma e pelo peso corporal (APA, 2014).  

Já o TANE diz respeito aos quadros em que há sintomas característicos de TA, 

inclusive o sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras 

áreas da vida, porém não atendem a todos os critérios diagnósticos para algum TA 
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particular. A razão específica que não satisfaz os critérios pode ser descrita ou não, e 

quando se opta por comunicá-la, essa categoria de TA também pode adotar a 

nomenclatura de Outro Transtorno Alimentar Especificado (OTAE) (APA, 2014).  

Pode também, haver alternância entre os diagnósticos ao longo do tempo. O que 

ocorre com maior frequência é o paciente com AN começar a apresentar melhora de seus 

sintomas ou não conseguir mais manter a restrição alimentar severa e migrar para o 

subtipo compulsivo-purgativo da AN, e a partir deste podendo migrar para BN. Outra 

possibilidade, seria de pacientes que demonstram grande melhora do quadro, porém ainda 

com resquícios de sintomatologia referente aos TA, deste modo, não preenchem mais os 

critérios diagnósticos completos para AN ou para BN, se enquadrando agora em TANE 

(FICHTER et al., 2017; KEEL, 2017).  

Em relação à prevalência dos TA, os dados são apresentados de três maneiras 

distintas. O primeiro modo é ao longo da vida, e diz respeito a taxa de indivíduos da 

população que apresentaram a doença em algum momento de sua vida; o segundo modo 

é um recorte que aponta a proporção de TA que ocorreram dos últimos 12 meses, e o 

terceiro modo seria a prevalência pontual, que apresenta o número de casos em um ponto 

específico no tempo. Para AN, as médias ponderadas de prevalência ao longo da vida 

foram de 1,4% (0,1–3,6%) para mulheres e 0,2% (0–0,3%) para homens. Para BN, foram 

de 1,9% (0,3–4,6%) para mulheres e 0,6% (0,1–1,3%) para homens. Para TANE, 4,3% 

(0,6–14,6%) para mulheres e 3,6% (0,3–5,0%) para homens. Quando considera-se o 

progresso dos dados de prevalência pontual de TA, nota-se que a média ponderada 

aumentou ao longo dos anos de 3,5% em 2000–2006 para 4,9% em 2007–2012 e 7,8% 

para o período 2013–2018 (GALMICHE et al., 2019).  

De acordo com esses dados de prevalência, pode-se inferir que os TA ocorrem 

predominantes em mulheres. No entanto, o número de casos em homens é significativo, 

e as principais diferenças na sua apresentação são: o IMC que costuma ser maior 

comparado ao das mulheres; os homens costumam pontuar menos em escalas de 

sintomatologia de TA; e o fator insatisfação corporal é direcionado mais à muscularidade 

do que ao peso. Além disso, homens podem ser vítimas de um estigma maior diante da 

pouca aceitação do diagnóstico de uma doença psiquiátrica associada a um quadro 

comumente percebido como uma doença específica de mulheres (RAEVUORI; KESKI-

RAHKONEN; HOEK, 2014; STROBEL et al., 2019), diferenças estas que podem 

influenciar o fato de que, normalmente, homens são diagnosticados mais tardiamente do 

que as mulheres (DEMMLER et al., 2020). 
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Nesse contexto, é importante apontar que o início do quadro de TA normalmente 

se dá em jovens, em média com 18 anos, podendo variar entre 16 e 25 anos (GALMICHE 

et al., 2019; VOLPE et al., 2016). Contudo, os dados de prevalência têm apontado que 

eles são mais frequentes em pessoas mais velhas (> 40 anos) do que se imagina, podendo 

chegar em torno de 3,5% em mulheres e cerca de 1–2% em homens (MANGWETH-

MATZEK; HOEK, 2017). Outro estudo, indicou prevalências ao longo da vida de 7,4% 

para TANE, 3,6% para AN e 2,1% para BN, em mulheres de meia idade (MICALI et al., 

2017).  

Referente à etiologia dos TA, é bem estabelecido o quanto ela é complexa e 

multifatorial, com contribuição de aspectos individuais, ambientais, familiares e 

genéticos. Eles podem ser classificados em fatores predisponentes, aqueles que aumentam 

as chances para o desenvolvimento do TA; fatores precipitantes, os que marcam o 

desencadeamento da doença e, fatores mantenedores, ou seja, que influenciam a 

perpetuação do quadro. É a interação entre todos esses fatores que determina o 

desencadeamento e a manutenção dos TA (TURKIEWICZ; WEINBERG, 2019).  

É importante destacar, dentre os fatores de risco individuais, a personalidade do 

indivíduo e comorbidades psiquiátricas: no caso da AN, predominam os transtornos de 

ansiedade ou traços obsessivos enquanto que na BN, baixa autoestima, sintomas 

depressivos, transtornos de ansiedade social e de ansiedade excessiva na infância, além 

de história de abuso sexual ou físico (TREASURE; CLAUDINO; ZUCKER, 2010; APA, 

2014). A afetividade negativa, muitas vezes relacionada à família, também é apontada 

como fator predisponente e mantenedor para o quadro (DAKANALIS et al., 2017). 

Segundo HILBERT et al. (2014), eventos de vida estressantes, como abuso físico e/ou 

sexual, além de certas experiências familiares (paternidade problemática, psicopatologia 

parental) e afetividade negativa são fatores de risco psiquiátrico em geral, não somente 

para TA. Também, esses autores apontam o perfeccionismo como um traço de 

personalidade de risco, seja para AN como para BN, além de história familiar de TA. E 

para BN, traços de personalidade, como busca de novidades e neuroticismo também 

parecem ser relevantes em sua etiologia. 

Os fatores biológicos individuais incluem alterações em estruturas e funções 

cerebrais como no centro de controle do apetite, e em neutrotransmissores, sendo que 

algumas dessas situações também podem ser fatores mantenedores da doença 

(TREASURE; CLAUDINO; ZUCKER, 2010; APA, 2014). Já o ambiente contribui com 

culturas e contextos que valorizam a magreza produzindo aumento da internalização de 
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um ideal de corpo e da comparação social que são associados à insatisfação corporal (DE 

CARVALHO; ALVARENGA; FERREIRA, 2017). Segundo DAKANALIS et al. (2017) 

a elevada internalização de aparência ideal, insatisfação corporal, e auto-objetificação, 

são preditores do início dos TA e de sua manutenção. As preocupações relacionadas ao 

peso corporal e sua forma estão entre os fatores de risco mais bem estabelecidos para TA 

(HILBERT et al., 2014). 

Em relação aos determinantes genéticos, podemos apontar a herdabilidade, que 

varia de 28 a 74% para AN e 54 a 83% para BN (THORNTON; MAZZEO; BULIK, 

2010); polimorfismos de nucleotídeo único, como no gene Early B-Cell Factor 1 (EBF1) 

causando alterações na circulação de leptina, e no gene v-erb-b2 avian erythroblastic 

leukemia viral oncogene homolog 3 (ERBB3), ambos associados à AN (DUNCAN et al., 

2017; LI et al., 2017); além de mecanismos epigenéticos, desencadeados pela restrição 

alimentar severa da AN, por exemplo. A hipermetilação dos genes alpha-synuclein 

(SNCA), the atrial natriuretic peptide (NPPA), oxytocin receptor (OXT) tem sido 

associada com a AN; observa-se a metilação aumentada de genes do sistema 

dopaminérgico em pacientes com AN e BN (MAYHEW et al., 2018). 

Além disso, fazer dietas e restrições alimentares também são situações bem 

descritas na literatura como fatores predisponentes para o desenvolvimento de TA, assim 

como outros eventos estressores, como alteração na dinâmica familiar ou eventos 

envolvendo alguma desorganização da vida (DAKANALIS et al., 2017; DE FREITAS; 

CARDOSO, 2020; HENRY; OZIER, 2006; HILBERT et al., 2014) 

Uma recente revisão sobre fatores de risco para os TA, apontou que dos 50 que 

foram demonstrados, nenhuma associação foi apoiada por evidências convincentes. No 

entanto, evidências altamente sugestivas indicaram a associação de abuso sexual na 

infância com BN, e entre ser vítima de provocações relacionadas à aparência com 

qualquer TA. Esses achados trazem subsídios de que eventos traumáticos e estressantes 

são fatores de risco potenciais para TA (SOLMI et al., 2020).  

 

1.2 Transtornos alimentares: características alimentares, comorbidades 

psiquiátricas, complicações clínicas e tratamento  

 

O consumo, a estrutura e as atitudes alimentares nos TA estão seriamente 

comprometidos diante da restrição e/ou compulsão alimentar presentes nesses quadros. 

Na BN, características psicológicas como impulsividade e ansiedade podem favorecer 
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padrões alimentares caóticos, pois estes indivíduos acreditam que uma alimentação 

saudável deveria ser baseada em uma dieta muito restritiva ao mesmo tempo em que 

vivenciam perdas de controle alimentar, sustentando o ciclo restrição-compulsão-

purgação. Essa situação proporciona muita culpa e frustração afetando a relação dos deles 

com a comida. Já na AN, há maior necessidade de controle do ambiente, pensamentos 

inflexíveis, perfeccionismo e espontaneidade limitada, o que também reflete nas atitudes 

alimentares de quem apresenta esse diagnóstico. Observa-se negação da fome com 

restrição alimentar severa e progressiva, regras obsessivas em torno na alimentação como 

mastigar lentamente os alimentos e às vezes cuspi-los, grande conhecimento sobre 

nutrição e contagem de calorias ingeridas, muita dificuldade de se alimentar em locais 

onde não há controle da preparação, dominar o processo de alimentação da casa, desde 

às compras até o preparo. Em ambas as condições, os pacientes têm pouco prazer na 

relação com a comida, trazendo prejuízos de natureza biopsicossocial (ALVARENGA; 

DUNKER; PHILIPPI, 2020; ALVARENGA; PHILIPPI, 2011; ALVARENGA et al., 

2014). 

Além disso, comorbidades psiquiátricas são normalmente encontradas nos TA, 

podendo contribuir para o aumento da severidade do quadro e com menor funcionalidade 

diária do indivíduo (THIEBAUT et al., 2019; WEIGEL et al., 2019). Além disso, são 

responsáveis por mais hospitalizações e tentativas de suicídio (BRAND-GOTHELF et 

al., 2014) sendo pacientes que têm risco de mortalidade maior (HIMMERICH et al., 2019) 

e menores chances de recuperação (KESHISHIAN et al., 2019). Uma das comorbidades 

psiquiátricas mais frequentes nos TA, são os transtornos de personalidade, principalmente 

o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), sendo mais prevalente em AN, e borderline 

para BN e TANE (FARSTAD; MCGEOWN; VON RANSON, 2016; MANDELLI et al., 

2020; MARTINUSSEN et al., 2017).  

Outros transtornos mentais comumente encontrados são os transtornos de humor, 

principalmente depressão, assim como transtornos de ansiedade (GODART et al., 2015; 

KESHISHIAN et al., 2019; KESKI-RAHKONEN; MUSTELIN, 2016). O transtorno por 

uso de substâncias também pode ocorrer com frequência (KESHISHIAN et al., 2019; 

WEIGEL et al., 2019). Uma comorbidade menos citada, mas que também pode ser 

encontrado em pacientes com TA é o transtorno bipolar (THIEBAUT et al., 2019). 

Além das alterações emocionais, pacientes com TA desenvolvem inúmeras 

complicações clínicas, por serem quadros que envolvem desnutrição, compulsões 

alimentares e comportamentos purgativos que interferem na maioria dos sistemas 
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corporais. Em quadros restritivos, como na AN-R, observa-se com frequência sintomas 

de disfagia orofaríngea, lentificação do esvaziamento gástrico, saciedade precoce, 

náuseas, gastroparesia, e lentificação do transito colônico; elevação de transaminases; 

cicatriz miocárdica, atrofia cardíaca, arritmia, prolapso de valva mitral, derrame 

pericárdico, bradicardia, hipotensão e outras complicações cardíacas; anemia, leucopenia 

e trombocitopenia; fraqueza muscular; atrofia da matéria cinzenta e branca; osteopenia e 

osteoporose; algumas alterações dermatológicas como o lanugo, afinamento do cabelo e 

sua perda; irritabilidade, insônia, diminuição de libido, entre outros (GIBSON; 

WORKMAN; MEHLER, 2019; SPACK, 2013). Várias complicações endócrinas com 

diminuição de hormônios gonadais, funções tireoidianas alteradas e baixos níveis de 

leptina; e alterações de estruturas e funções do cérebro também podem ser caracterizados 

como fatores mantenedores desses transtornos (TREASURE et al., 2015). 

Em quadros purgativos, como AN-CP e BN, são mais frequentes os distúrbios 

hidroeletrolíticos, alcalose, hipocalemia, refluxo gastroesofágico, sangramentos 

gengivais, mucosite, lesões erosivas nos dentes, aumento da incidência de cáries, aumento 

da glândula parótida, prolapso retal, diarreia, hemorroidas, e lentificação do trânsito 

colônico e sinal de Russell. De forma mais rara, podem ocorrer lacerações esofágicas, 

ruptura gástrica e arritmias cardíacas. O hiperaldosteronismo secundário, pela perda 

frequente de volume pelos vômitos, pode causar edema, aumentando o estresse ao 

indivíduo com TA e gerando a retomada do comportamento purgativo, ou seja, a 

manutenção do comportamento e evitação do tratamento (GIBSON; WORKMAN; 

MEHLER, 2019; SACHS; MEHLER, 2016).  

Portanto, considerando a complexidade desses quadros, é exigido mais de um olhar, 

em que vários profissionais se debruçam sobre a situação clínica, sendo necessário um 

tratamento com abordagem multi e interdisciplinar, com interação entre equipes de 

diferentes saberes, que devem ser especializadas em TA. Estas incluem médico 

psiquiatra, que realiza diagnósticos e prescrições medicamentosas; médico nutrólogo que 

avalia e acompanha os aspectos clínicos, como exames bioquímicos e internações; 

nutricionista que realiza o diagnóstico e a orientação nutricional; e psicólogo, que oferece 

acolhimento, psicoterapia e realiza psicodiagnóstico. (DA SILVA; DOS SANTOS, 2006; 

NICE, 2017; TREASURE; CLAUDINO; ZUCKER, 2010). Outra especialidade com 

grande importância na assistência desses quadros é a terapia ocupacional, que estimula o 

paciente a desenvolver ocupações e atividades cotidianas e buscando assim, melhor 

qualidade de vida (CESTARI; PESSA; MARCOLINO, 2017). Além dessas profissões, a 
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enfermagem também é parte fundamental da equipe, pois é o agente de saúde com maior 

proximidade com o paciente, realizando seu cuidado permeado por limites, acolhimento 

e estabelecimento de vínculo (GRANDO; ROLIM, 2006). 

Além da gravidade dos sintomas supramencionados, há outros fatores que 

contribuem para que o tratamento seja longo e desafiador, como a demora em buscar 

tratamento, seja pela negação da doença de maioria dos pacientes, a baixa percepção da 

necessidade de tratamento e o desejo de resolver a situação por conta própria (COÊLHO 

et al., 2021), sendo normalmente levados para o serviço pelos familiares. Ainda, em 

muitos dos casos, o quadro é percebido pelos familiares tardiamente, por 

desconhecimento dos sinais e sintomas dessas doenças, ou por subestimar as alterações 

de comportamento alimentar e corporais iniciais, supondo que é um problema distante, 

até pela incompreensão dos motivos que levariam o indivíduo a adotar esses 

comportamentos. Além disso, o diagnóstico do quadro, seu devido tratamento e ajuda 

nem sempre são encontrados de forma rápida, pois quando a família inicia a procura por 

serviços e profissionais de saúde, muitas vezes não encontram médicos habilitados, 

observa-se falta de locais de acolhimento qualificado, contribuindo para angústia dos 

familiares. Portanto, até que haja uma hipótese diagnóstica e encaminhamento para o 

serviço especializado, as famílias passam por muitos profissionais, e como há poucos 

desses serviços no país, muitas vezes há uma fila de espera para que o indivíduo seja 

atendido, chegando ao tratamento com maior tempo de sintomas, podendo contribuir para 

a severidade do caso (ASTRAL, 2020; DA SILVA; DOS SANTOS, 2006; VALDANHA-

ORNELAS; SANTOS, 2016).  

Entendendo que pacientes com TA devam ser tratados com mais rapidez, é 

importante que sejam diagnosticados o mais precocemente possível. Para isso, é preciso 

que a comunidade da saúde, educacional, entre outros estejam capacitadas para 

reconhecer sinais de risco para encaminhamento terapêutico afim de evitar cronificação 

do caso ou evolução para um quadro cada vez mais severo, na busca de melhor 

prognóstico (NAZAR et al., 2017; NICE, 2017; TURNER; BRYANT-WAUGH; 

MARSHALL, 2015; ZIPFEL et al., 2015).  

Os protocolos de tratamento existentes, apesar de limitados, apresentam 

heterogeneidade entre os serviços especializados. Na maioria dos quadros, é indicado ser 

realizado ambulatorialmente, e os tratamentos em hospital-dia ou hospitalizações 

integrais consideradas para casos mais severos, ou que não respondem ao tratamento 

ambulatorial e apresentam risco de vida. Envolver familiares, ou as pessoas responsáveis 
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pelo cuidado do paciente, no tratamento pode ser necessário. (NICE, 2017; TREASURE; 

CLAUDINO; ZUCKER, 2010; ZIPFEL et al., 2015).  

Em tratamento realizado na modalidade de hospital-dia, o paciente passa o dia na 

instituição ou hospital em que esse acompanhamento é oferecido, e retorna à noite para 

sua casa. Estes são indicados para quadros onde a psicopatologia está mais severa, não 

permitindo o manejo ambulatorial, no entanto o monitoramento hospitalar que uma 

internação dispõe não é necessário. Essa dinâmica permite que o paciente mantenha seus 

relacionamentos sociais e familiares, evitando seu isolamento, podendo ser uma 

oportunidade de suporte pela família e de colocar em prática, diariamente, os 

aprendizados do processo terapêutico sobre os aspectos familiares e outros fatores 

mantenedores do quadro (ABBATE-DAGA et al., 2015). 

Já os tratamentos residenciais são raros no Brasil, sendo muito comuns nos Estados 

Unidos. Estes acontecem em um local, normalmente uma casa, específico para pacientes 

com TA, no qual se hospedam por um tempo, em média 30 dias. É diferente de uma 

internação pois estes pacientes não demandam monitoramento médico continuo ou algum 

tratamento específico de uma hospitalização. Enquanto os pacientes estão alojados nessa 

residência, recebem tratamento multidisciplinar, seja individual, familiar e em grupo. As 

refeições são estruturadas, algumas contam com o próprio paciente produzindo suas 

refeições, construindo um caminho para uma alimentação intuitiva (FISHER et al., 2020; 

FRIEDMAN et al., 2016). 

  As abordagens terapêuticas também variam muito entre os serviços 

especializados. Há abordagens que se apoiam em terapias cognitivos-comportamentais 

(TCC), uma intervenção semiestruturada, objetiva e orientada por metas, que tem o 

objetivo de ajudar o paciente com suas cognições desadaptativas que favorecem 

desenvolvimento e manutenção sintomas do TA. A TCC tem se mostrado eficaz em 

diminuir a frequência de comportamentos de compulsão alimentar e respostas 

compensatórias inadequadas. A terapia comportamental dialética está sendo cada vez 

mais considerada em tratamentos em que a desregulação emocional é considerada um 

fator que contribui para o TA, com novas habilidades de enfrentamento sendo ensinadas 

e praticadas (ADA, 2011; DUCHESNE; ALMEIDA, 2002).  

Outras psicoterapias para adultos incluem: terapia interpessoal, terapia 

psicodinâmica, terapia familiar e terapia de grupo. Aprimoramento de autoestima e 

treinamento de assertividade também podem ser úteis (ADA, 2011; SANTOS; 

SCORSOLINI-COMIN; GAZIGNATO, 2014; SANTOS; LEONIDAS; COSTA, 2016). 
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A terapia psicodinâmica, é uma abordagem psicanalítica, em que há uma compreensão 

do psiquismo em seus processos dinâmicos, encaminhando o tratamento em direção ao 

insight. No contexto dos TA, o sintoma consiste em uma comunicação simbólica sobre a 

natureza e a extensão do conflito subjacente, e a terapia tem o objetivo de auxiliar os 

pacientes a compreender os significados dos sintomas manifestados para encontrar 

alternativas mais adaptadas para lidar com o sofrimento psíquico (OLIVEIRA-

CARDOSO et al., 2018; GORGATI; HOLCBERG; OLIVEIRA, 2002).  

  

1.3 Transtornos alimentares: curso, desfechos e fatores relacionados ao 

prognóstico 

 

A remissão e recuperação são os parâmetros utilizados para descrever desfechos 

favoráveis do tratamento em TA, e a mortalidade, como o extremo de um desfecho 

desfavorável (SMINK; VAN HOEKEN; HOEK, 2013). No entanto, na literatura ainda 

não há um consenso sobre a definição dos desfechos em geral, e observa-se grande 

heterogeneidade na sua forma de avaliação e constatação nos estudos, podendo incluir 

dados sobre recuperação ou não do peso corporal, a melhora ou não da psicopatologia do 

TA, alterações nos comportamentos alimentares transtornados, comorbidades 

psiquiátricas e alterações na qualidade de vida (PECKMEZIAN; PAXTON, 2020; 

RADUNZ et al., 2020). Os avanços relativos ao comportamento e psicopatologia da 

doença podem ser mais significativas para a recuperação a logo prazo (PECKMEZIAN; 

PAXTON, 2020). 

Para a American Psychological Association, nos casos de AN, pode haver remissão 

parcial quando já não há mais baixo peso corporal por um período sustentado ou remissão 

completa, quando há ausência de todos os critérios diagnósticos. E nos casos de BN, a 

remissão parcial se refere aos casos que não preenchem mais alguns dos critérios 

diagnósticos por um período de tempo sustentado e a remissão completa, quando há 

ausência de todos os critérios diagnósticos (APA, 2014).   

O curso desses quadros tende a evoluir com a minoria dos pacientes atingindo 

remissão e mantendo essa recuperação ao longo da vida, sendo mais comum a 

manutenção de certa sintomatologia, podendo atingir a cronificação da doença, ou a 

migração para TANE, deixando de cumprir critérios específicos para AN ou BN ao longo 

do tempo (FICHTER et al., 2017; HERPERTZ-DAHLMANN et al., 2018; KEEL, 2017; 

QUADFLIEG; FICHTER, 2019). A recidiva se mostra frequente por até dois anos após 
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a alta (BERENDS; BOONSTRA; VAN ELBURG, 2018) e o tempo médio que os 

indivíduos se mantém em tratamento é em torno de cinco a seis anos (SMINK; VAN 

HOEKEN; HOEK, 2013).  

Além disso, é bem estabelecido que o risco de morte prematura nos indivíduos com 

TA é significativamente maior e ainda mais prevalente em pacientes com AN. A taxa 

bruta de mortalidade para AN é de cerca de 5% por década e para BN e TANE, em torno 

de 2%. A morte pode resultar de complicações clínicas associadas ao próprio transtorno 

ou de abuso de substâncias ou suicídio (ARCELUS, 2011; DEMMLER et al., 2020; 

FICHTER; QUADFLIEG, 2016; KEEL, 2017). 

Estudos sobre fatores que podem influenciar o desfecho do tratamento nos TA são 

comuns, porém ainda não há consenso sobre essa temática na literatura. A revisão 

sistemática mais recente, que abordou os preditores de desfecho do tratamento, analisou 

estudos publicados nos últimos 30 anos. Foram apontados fatores de diversas naturezas 

para desfechos favoráveis, como indivíduos que se sentiram mais motivados e prontos 

para mudar; maior autoeficácia; níveis mais baixos de exercício físico compensatório; 

IMC mais alto, principalmente em AN; menor preocupação com o peso/forma corporal; 

melhor funcionamento interpessoal; menor nível de depressão; melhor alta-estima; e 

responder mais rapidamente ao tratamento. Outras variáveis, como apresentar 

comportamentos de compulsão/purgação mais frequentemente foi preditor de abandono 

e pior prognóstico; indivíduos menos motivados foram mais propensos a deixarem o 

estudo; e a motivação para se recuperar, aparecendo mais tarde no tratamento, previu a 

probabilidade de recaída em 12 meses. Além disso, mais dificuldades no ambiente 

familiar foi preditor de desfechos desfavoráveis (VALL; WADE, 2015). 

Outra revisão mais recente analisou os desfechos em tratamentos residenciais e os 

aspectos que previram melhores desfechos foram: maior resiliência, motivação para 

mudar, flexibilidade quanto à imagem corporal, IMC mais alto, principalmente na AN; 

melhor funcionamento psicossocial e  maior duração do tratamento (PECKMEZIAN; 

PAXTON, 2020).  

Fatores que podem influenciar um bom prognóstico e desfecho, especificamente na 

AN, seriam a idade menos avançada na apresentação da doença. No entanto, o início da 

doença na adolescência favorece melhor prognóstico do que quando na infância, além de 

menor duração da doença. O perfeccionismo, apesar de poder ser um fator mantenedor 

da doença, tem aparecido em indivíduos com desfechos favoráveis. E ainda, mulheres 

com filhos têm melhor prognóstico em termos de mortalidade (TREASURE; 
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CLAUDINO; ZUCKER, 2010; SMINK; VAN HOEKEN; HOEK, 2013; DOBRESCU et 

al., 2019).  Já os fatores que podem predizer um desfecho desfavorável seriam as 

hospitalizações no curso do tratamento, IMC baixo e idade mais avançada na procura do 

tratamento, comorbidades somáticas e psiquiátricas, uso de álcool e maior tempo de 

doença, visto que quanto mais tempo o indivíduo convive com a doença, mais os 

comportamentos disfuncionais podem se tornar hábitos e não mais apenas objetivos 

(TREASURE; CLAUDINO; ZUCKER, 2010; ARCELUS, 2011; APA, 2014; ZERBE et 

al., 2014; TREASURE et al., 2015; FICHTER; QUADFLIEG, 2016; FICHTER et al., 

2017). Fortes preditores de mortalidade seriam as comorbidades psiquiátricas, 

comportamento suicida ou de autolesão, abuso de álcool e história de hospitalização por 

problemas mentais (ARCELUS, 2011). 

Especificamente na BN, a idade menos avançada na apresentação do caso, menor 

duração da doença, menor frequência dos sintomas, relações sociais próximas, bom status 

social e boa resposta terapêutica no primeiro mês de tratamento com busca de apoio social 

são fatores relacionados à desfechos favoráveis. Em relação àqueles desfavoráveis, 

aponta-se a ênfase excessiva na forma do corpo e no peso, história de maus tratos físicos, 

história de AN, relações familiares perturbadas, altas taxas de estresse psicossocial, baixa 

motivação, comportamentos autodestrutivos e presença de transtorno de personalidade 

(STEINHAUSEN; WEBER, 2009).  

Quando investiga-se sobre o abandono do tratamento, alguns fatores apresentados 

na literatura, além dos supracitados, seriam o diagnóstico de AN, em especial a do tipo 

compulsivo-purgativo (DE SOUZA; PESSA, 2016; FASSINO et al., 2009; 

GREGERTSEN et al., 2019); medo da maturidade, impulsividade e transtorno de 

personalidade borderline (FASSINO et al., 2009); ausência de comorbidades clínicas e 

estado nutricional adequado (DE SOUZA; PESSA, 2016); e níveis mais baixos de 

motivação no início do estudo (GREGERTSEN et al., 2019). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Diante da temática investigada, foi realizada uma revisão integrativa da literatura com 

o objetivo de identificar fatores associados ao desfecho do tratamento de pacientes com 

transtornos alimentares. O artigo desenvolvido (APÊNDICE A) foi submetido à Archives 

of Clinical Psychiatry para publicação. Utilizou-se as bases Pubmed, Scopus e PsycINFO, 

publicados no período entre 2016 e 2020, com a seguinte combinação de descritores: 

(("eating disorder" OR "eating disorders" OR "bulimia nervosa" OR "anorexia nervosa") 

AND ("recovery" OR "relapse" OR "dropout" OR "death" OR "patient discharge" OR 

"outcome" OR "mortality" OR "course")), em português e inglês. 

Foram incluídos artigos originais, com seres humanos independente do sexo e idade, 

de abordagem quantitativa e qualitativa, experimentais ou não experimentais com 

informações sobre variáveis dos pacientes e do tratamento associadas aos desfechos. 

Foram excluídos estudos que reutilizaram dados obtidos em trabalhos anteriores, 

editoriais, capítulo de livro ou livro, dissertação ou tese, relato de caso, relatório breve, 

revisões, cartas, artigos de opinião, comentários, resumos em anais, ensaios e publicações 

duplicadas, artigos sem informações sobre desfechos, artigos apresentando desfechos sem 

associar variáveis preditoras, ou artigos que não encontraram associações significantes 

entre as variáveis e os desfechos. 

A coleta de dados ocorreu no período entre julho de 2020 e julho de 2021 e para a 

síntese e análise dos resultados, as informações foram organizadas em uma planilha 

eletrônica do programam Excel contemplando os seguintes: identificação do artigo, 

objetivo, tipo de estudo, participantes, principais resultados e categorias temáticas.  

Como resultado foram encontrados 2900 artigos, sendo 800 no PubMed, 1000 no 

Scopus e 1100 no PsycINFO. Após a primeira seleção de artigos, por título e resumo, 

foram lidos 231 artigos na íntegra. Após excluir 86 estudos duplicados e 70 artigos por 

se enquadrarem nos critérios de exclusão, um total de 75 artigos foram incluídos na 

revisão, e a partir de suas análises, foram organizadas três categorias relacionadas aos 

principais desfechos encontrados: Abandono, Desfechos favoráveis e Desfechos 

desfavoráveis.  Dos 75 artigos, 13 apresentaram mais de uma evidência, com dados sobre 

desfecho favorável e desfavorável, ou desfecho favorável e abandono, sendo adicionados 

em ambas as categorias com as descrições dos resultados respectivos a cada tema (Figura 

1). 
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Foram considerados como desfechos favoráveis, dados de remissão de curto prazo, 

remissão de longo prazo, recuperação, melhora de sintomas/psicopatologia/severidade do 

TA, recuperação de peso até um estado nutricional adequado, melhora da qualidade de 

vida e funcionalidade, e manutenção da remissão. E como desfechos desfavoráveis, dados 

de mortalidade, manutenção do TA, menor redução da psicopatologia/severidade do TA 

e não remissão. 

 

Figura 1 - Fluxograma referente ao procedimento de coleta de dados para a revisão integrativa da 

literatura de acordo com as diretrizes do PRISMA. 

 

Fonte: adaptado de (MOHER et al., 2009). 

 

2.1 Categoria 1 – Desfecho “Abandono”  

 

Nessa categoria, foram incluídos 11 artigos que apontaram fatores associados ao maior 

risco para o abandono do tratamento. Pode-se destacar aspectos familiares, sendo os 
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indivíduos com pais mais críticos e adolescentes morando com um dos pais solteiros os 

mais propensos a deixar o tratamento prematuramente. Além disso, foram apontados 

história de abuso infantil; uso de substâncias psicoativas; menor depressão; estado 

nutricional adequado; menor autoeficácia; diagnóstico de AN; baixa escolaridade; 

tratamentos anteriores; ausência de comorbidade clínica; e pior qualidade do sono 

associada à alta concentração de orexina. 

Em relação ao perfil de temperamento do indivíduo, foram encontradas maiores 

pontuações em “disorderliness” e “novelty-seeking”, e específico para homens, menores 

pontuações em “reward dependence”. Sobre a intensidade de sintomas específicos de 

TA, menor preocupação com o corpo e menor frequência de restrição alimentar previram 

abandono do tratamento (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Características dos estudos com o desfecho “Abandono” e as variáveis associadas 

(n=11). Ribeirão Preto, 2020.  

Autor e ano País Desenho do 

estudo 

População Variáveis associadas 

(RIENECKE, 

2019) 

EUA Longitudinal  55 

adolescentes e 

32 adultos 

com AN 

1- pai mais crítico  

(KIRKPATRICK 

et al., 2019)  

Canadá Longitudinal 203 pacientes 

com TA 

1- uso de substâncias psicoativas 

(GÓMEZ DEL 

BARRIO et al., 

2019)  

Espanha Longitudinal 196 pacientes 

com TA 

1- alta pontuação no perfil de 

temperamento “Disorderliness” 

2- diagnóstico de AN  
(CASTELLINI 

et al., 2018)  

Itália Longitudinal 133 pacientes 

com TA 

1-história de abuso infantil  

(AGÜERA et al., 

2017)  

Espanha Longitudinal 131 homens e 

131 mulheres 

com TA 

1-altas pontuações no perfil de 

temperamento “novelty seeking” 

para homens e mulheres 

2- menor idade e menor nível no 

perfil de temperamento “reward 

dependence” para homens 

  

(KESHEN et al., 

2017)  

Canadá Piloto 

prospectivo 

49 adultos 

com TA 

1-Baixa autoeficácia no início do 

tratamento  
(WATSON et al., 

2017)  

EUA Ensaio 

clínico 

randomizado 

191 pacientes 

com BN 

1- maior IMC 

2- não ter ensino superior 

3-perfil de temperamento com alta 

taxa em “novelty seeking” 

4-experiencia anterior com terapia 

cognitivo comportamental 

(DE SOUZA; 

PESSA, 2016)  

Brasil Transversal, 

retrospectivo  

234 

prontuários de 

pacientes com 

AN, BN e 

TANE 

1-diagnóstico de AN 

2-ausência de comorbidade clínica  

3-estado nutricional adequado  

(RIENECKE et 

al., 2016)  

EUA Longitudinal  121 

adolescentes 

1-Mães críticas 
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com AN e 

suas famílias 

(ROUX et al., 

2016)  

França Retrospectivo 242 pacientes 

com AN 

1-ter 18 anos ou mais com baixo nível 

educacional, baixo score de depressão 

e menor nível de preocupação com o 

corpo;  

2-ter menos de 18 anos morando com 

um dos pais solteiros, com baixo nível 

de restrição dietética 
(SAUCHELLI et 

al., 2016)  

Espanha Transversal 48 mulheres 

com AN  

1-altas concentrações de orexina 

associadas com pior qualidade do 

sono  

TA – Transtorno alimentar; AN – Anorexia nervosa; BN – Bulimia nervosa; TANE – 

Transtorno alimentar não especificado 

 

2.2 Categoria 2 –  Desfechos favoráveis e variáveis associadas 

 

Os fatores associados aos desfechos favoráveis foram apontados por 46 artigos (Tabela 

2) evidenciando variáveis sociodemográficas, psicológicas, emocionais e clínicas. Alguns 

aspectos familiares foram apresentados, como menor expressão crítica dos pais, menores 

níveis de capacitação do cuidador, boa frequência no tratamento e maior comportamento 

controlador (regras) dos pais, mães mais amorosas e famílias com melhor habilidade 

interativa. Em relação as comorbidades psiquiátricas, as ausências de transtorno 

depressivo, de uso de substâncias e de humor, assim como a melhora dos sintomas 

depressivos, foram associadas a melhores prognósticos. Porém, um artigo (HAYES et al., 

2019) apontou depressão maior e outro (MEKORI et al., 2017) , tentativa de suicídio 

como variáveis nesta categoria. 

 No que tange aos perfis de personalidade e aspectos emocionais, foram evidenciadas 

diversas variáveis, como dimensões de personalidade “openness”, “conscientiousness” 

e “extraversion”; personalidades com funcionamento saudável e disfórica; baixa 

pontuação em perfil de temperamento “novelty-seeking” e alta em “persistence” para 

homens; menores habilidade interativa, atenção focal, ataque e negligência e 

comportamento impulsivo para aliviar afeto negativo; maiores desconfiança interpessoal, 

auto-estima, amor próprio, mentalização, aceitação experiencial, solução de problemas, 

comunicação e funcionamento geral; e melhora na regulação emocional. 

Fatores relacionados à psicopatologia dos TA também foram apresentados, entre eles 

mudança rápida na flexibilidade em relação à imagem corporal; alta frequência de 

episódios compensatórios favorecendo o ganho rápido de peso na AN; menos sintomas 

relacionados aos pensamentos; menor percepção da distorção de imagem corporal; 
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melhora na prática de exercício compulsivo; menor insatisfação corporal e menor 

pontuação em bulimia e preocupação com a comida no teste de atitudes alimentares 

(EAT). Porém, um artigo (MEKORI et al., 2017) apontou maior severidade do TA no 

início como preditor de remissão, maior preocupação com peso e forma, e maior 

frequência de restrição associados à maiores reduções de comportamento bulímicos. 

Em relação ao estado nutricional, maior IMC no início, rápido ganho de peso e menor 

perda de peso no acompanhamento terapêutico, principalmente para AN e TANE, 

previram melhores desfechos, da mesma forma que maior velocidade de perda de peso 

no início do TA. Aspectos motivacionais se mostraram relevantes, destacando a confiança 

na habilidade em mudar, ter expectativas positivas sobre o tratamento, maior motivação 

autônoma, e melhorar na autoeficácia nos primeiros seis meses.  

A idade no início do TA e a duração do tratamento são fatores controversos. Alguns 

dados apontam que idades maiores são associadas à melhora da psicopatologia do TA, e 

em outros, sendo preditoras de recuperação. Também foram encontrados estudos 

indicando que idades menores são associadas à recuperação e melhora do IMC. Da 

mesma forma ocorreu com a duração do tratamento, onde um artigo (SCHLEGL et al., 

2016) sugeriu que a maior duração é associada à melhora do IMC, ao mesmo tempo que 

encontrou que a menor duração seria preditora de melhora significativa dos sintomas de 

TA. Em outro artigo (ERRICHIELLO et al., 2016), a menor duração da da doença e de 

hospitalizações são associados à recuperação.  

Outros aspectos, como fatores neurológicos, tipo do TA e situação de emprego também 

foram apresentados como preditores de desfechos favoráveis, porém, com menor 

frequência. 

 

Tabela 2 - Características dos estudos com “Desfechos favoráveis” e as variáveis associadas (n=46). 

Ribeirão Preto, 2020. 

Autor e 

ano 

País Desenho do 

estudo 

População Variáveis 

associadas 

Desfechos 

(BARDON

E-CONE 

et al., 

2020)  

EUA  Longitudinal 36 mulheres 

com história de 

TA 

1-Maior autoestima 

no início do estudo  

1-chances 

significativamente 

maiores de estar em 

recuperação total 7–
8 anos depois. 

(DOBRES

CU et al., 

2020)  

Suécia Longitudinal  47 participantes 

com AN no 

início na 

adolescência 

1-Maior idade de 

início do TA, dentro 

da adolescência 

1-preditor de 

recuperação 

completa 

(LEVALLI

US et al., 

2020) 

Suécia Longitudinal 72 pacientes 

com BN e 37 

com TANE 

1-dimensões de 

personalidade: 

“openness”, 

1-preditores da 

resposta ao 

tratamento tanto em 
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“conscientiousness”, 

“extraversion” 

termos de remissão 

quanto de redução 

de sintomas 

(MUZI et 

al., 2020a) 

Itália Longitudinal 84 mulheres 

com AN e BN 

1-Maior pontuação 

para personalidade 

com funcionamento 

saudável e disfórica  

1-associado a 

menos sintomas de 

TA na alta 

 

(VENTUR

O-
CONERL

Y et al., 

2020)  

EUA Transversal 13 pacientes 

recuperados de 
TA 

1-removendo 

gatilhos 
2-concentrando-se na 

obrigação para com 

os outros 

3-envolvendo-se em 

causas significativas 

4-garantindo apoio 

sem julgamentos 

5-criando esperança 

para o futuro  

 

1- foram associados 

à motivação de 
recuperação 

(FORSÉN 
MANTILL

A; 

NORRING

; 

BIRGEGÅ

RD, 2019) 

Suécia Retrospectivo 1771 mulheres 
adultas com TA 

1-maior amor próprio 
para AN-R 

2-menor ataque e 

negligência a si 

mesmo em 

transtornos 

purgativos  

1-preditores de 
desfechos 

favoráveis 

(KESHISH

IAN et al., 

2019) 

EUA Longitudinal 176 mulheres 

com TA 

1- Ausência de 

transtorno depressivo 

maior e do T. do uso 

de substâncias 

1-associados à 

recuperação do TA 

em 22 anos de 

seguimento 

(MACDO
NALD; 

TROTTIE

R, 2019)  

Canad
á 

Longitudinal  76 pacientes 
com BN ou TA 

purgativo 

1-melhora precoce 
no acesso de 

estratégias de 

regulação emocional  

1-preditor de 
redução de 

psicopatologia e 

prejuizo dos TA 6 

meses após o 

tratamento 

(PELLIZZ

ER; 

WALLER; 

WADE, 

2019)  

Austrá

lia 

Longitudinal  62 pacientes 

com TA, 

principalmente 

BN 

1-mudança rápida na 

flexibilidade da 

imagem corporal  

2-medo de expressar 

compaixão  

1-preditores de 

desfechos 

favoráveis 

(HAYES 

et al., 
2019)  

EUA Retrospectivo 773 pacientes 

com TA 

1-ser de etnia 

hispânica branca  
2-maior idade  

3-depressão maior  

1-melhora na 

gravidade do TA, 
qualidade de vida e 

prejuízo funcional 

(IYAR et 

al., 2019)  

Canad

á 

Longitudinal  59 mulheres 

adultas com TA 

1-confiança na 

habilidade em mudar  

1-melhora da 

severidade dos 

sintomas 

 

(TURNER 

et al., 

2019)  

Inglat

erra 

Retrospectivo 128 pacientes 

com TA 

1-expectativas 

positivas em relação 

ao sucesso do 

tratamento  

1-associadas a 

melhores desfechos 

 

 

(MARTIN
-WAGAR; 

HOLMES; 

BHATNA

GAR, 

2019)  

EUA Quantitativo 87 adolescentes 
com AN e seus 

cuidadores (74) 

1-ganho ponderal 
precoce 

2-IMC maior na 

admissão 

3-níveis mais baixos 

de capacitação do 

cuidador no início  

1- associados à 
restauração de peso. 
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(HUGHES 

et al., 

2019)  

Austrá

lia 

Quantitativo 106 pacientes 

com AN em 

tratamento 

1-rápido ganho de 

peso  

 

1-preditor 

significativo de 

remissão. 

(BERONA

; 

RICHMO

ND; 

RIENECK
E, 2018)  

EUA Longitudinal 102 pacientes 

com AN em 

tratamento 

1- mais episódios 

compensatórios 

2- ausência de 

transtornos de humor 

3- menor expressão 
emocional dos pais 

1-Ganho moderado 

à rápido de peso 

(HUGHES 

et al., 

2018)  

Austrá

lia 

Quantitativo 198 famílias 

com 

adolescentes 

com AN  

1-

comparecimento/freq

uência paterna no 

tratamento 

1-associado à 

remissão 

(SOLMI et 

al., 2018)  

Itália Coorte 

transversal e 

longitudinal 

misto 

414 pacientes 

com AN e BN 

1- maior velocidade 

da perda de peso 

(razão entre a perda 

de peso antes do 

diagnóstico e o 

tempo que isso 
ocorreu) 

1- preditor de 

remissão 

(BALOTT

IN et al., 

2018)  

Itália  Quantitativo 72 pais e filhas 

adolescentes 

com AN  

1-melhor habilidade 

interativa e atenção 

focal da adolescente 

2-famílias com 

melhor habilidade 

interativa 

1-apresentaram 

mais 

frequentemente um 

bom desfecho 

(HERPER

TZ-

DAHLMA

NN et al., 
2018) 

Alema

nha 

Longitudinal 68 pacientes 

com AN 

iniciada antes 

dos 14 anos 

1-maior porcentagem 

de peso corporal 

esperado  

2-IMC mais alto na 
admissão  

1-relacionados à 

melhores desfechos 

(SANSFA

ÇON et al., 

2018)  

Canad

á 

Longitudinal  770 adultos 

com TA 

1-maior motivação 

autônoma no início 

do tratamento  

1-preditor de 

desfechos 

favoráveis 

(NYMAN-

CARLSSO

N et al., 

2018)  

Suécia Ensaio clínico 

randomizado 

78 mulheres 

com AN 

1-menores níveis de 

desregulação 

emocional 

2-maiores níveis de 

déficit da regulação 

interoceptiva  

1-desfechos mais 

favoráveis no 

tratamento 

(FRANKO 

et al., 
2018)  

EUA Longitudinal 176 pacientes 

com TA 

1-pacientes com AN-

CP apresentando 
maior IMC  

1-preditor de status 

de recuperação após 
22 anos 

(DUCLOS 

et al., 

2018)  

França Retrospectivo  60 pacientes 

com AN 

1-mães mais 

amorosas 

1-menor 

intensidade de 

transtornos 

alimentares após 18 

meses de tratamento 

(MUELLE

R et al., 

2017) 

Suíça Randomizado 18 mulheres em 

remissão  de 

BN 

1-aumento do fluxo 

sanguíneo cerebral 

induzido por alfa-

metil-paratirosina, no 

hipocampo/giro 
para-hipocampal  

1- preditor para a 

manutenção da 

remissão de BN 

(SWENNE

; 

PARLING

; 

SALONE

Suécia Longitudinal  201 

adolescentes 

com TA 

restritivo 

1-alto IMC 

2-menores sintomas 

do TA em relação aos 

pensamentos 

1-associados à um 

desfecho favorável 

em 1 ano. 
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N ROS, 

2017)  

3-rápida recuperação 

de peso no início do 

tratamento  

4-menor perda de 

peso no 

acompanhamento  

(FISCHER 

et al., 

2017)  

EUA Longitudinal  211 mulheres 

com 

IMC<19kg/m² 

1-traços de 

personalidade 

neuroticismo 
 

1-foi preditor de 

maior tempo de 

tratamento sendo 
associado com 

maior probabilidade 

de recuperação de 

peso 

(AGÜERA 

et al., 

2017) 

Espan

ha 

Longitudinal  131 homens e 

131 mulheres 

com TA 

1-perfil de 

temperamento com 

baixa pontuação em 

“novelty-seeking” 

2- homem: alta 

pontuação em 

“persistence” 

1- maiores 

mudanças  

2-alto risco de 

remissão 

 

(MACDO

NALD; 

TROTTIE

R; 

OLMSTE

D, 2017)  

Canad

á 

Longitudinal  104 pacientes 

com BN ou TA 

purgativo 

1-melhora rápida no 

acesso de estratégias 

de regulação 

emocional  

1-maior a 

probabilidade de 

reduzir a 

psicopatologia dos 

TA e níveis de 

depressão pós 

tratamento 

(KUIPERS 

et al., 

2017)  

Holan

da 

Longitudinal  38 pacientes 

com AN e BN 

1-alta pontuação na 

mentalização (a 

capacidade de 

entender o 
comportamento 

humano)  

1-associado à 

recuperação dos TA 

(MEKORI 

et al., 

2017)  

Israel Longitudinal  88 adolescentes 

do sexo 

feminino com 

TA 

1-tentativa de 

suicídio 

2-maiores 

pontuações no EAT-

26 indicando 

severidade no inicio  

1-preditores de 

remissão 

(HARPER 

et al., 

2017)  

EUA Retrospectivo 

longitudinal 

46 mulheres 

adultas com TA 

1-mudanças na 

depressão e no viés 

de externalização 

(até que ponto um 
indivíduo atribui 

trocas sociais 

positivas versus 

trocas negativas a si 

mesmo) 

1-relacionados à 

recuperação 

(KESHEN 

et al., 

2017)  

Canad

a 

Piloto 

prospectivo 

49 adultos com 

TA 

1-mudanças na 

autoeficácia durante 

os primeiros seis 

meses  

1-maior tendência 

em apresentar 

sintomas menos 

severos no final do 

tratamento 

(WALLIS 
et al., 

2017)  

Austrá
lia  

Quantitativo 57 mulheres 
adolescentes 

com AN  

1-melhor solução de 
problemas, 

comunicação e 

funcionamento geral 

reportado pelo 

adolescente na 

admissão  

1-Preditores de 
remissão 
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2-maior 

comportamento 

controlador do pai 

(regras e 

comportamentos 

esperados) no início 

do tratamento 

(BOEHM 

et al., 
2016)  

Alema

nha 

Quantitativo 76 adolescentes 

mulheres com 
AN  

1-menor percepção 

de distorção da 
imagem corporal  

2-maior ganho 

precoce de peso  

1-foram preditivos 

de desfecho 
favorável 

(ERRICHI

ELLO et 

al., 2016)  

Itália Longitudinal 100 pacientes 

com AN 

previamente 

hospitalizados 

1-menor idade 

2-menor duração da 

doença 

3-menor duração de 

hospitalização 

4-compreensão 

(insight) preservada  

1-associados com 

recuperação 

(ACCURS
O et al., 

2016)  

EUA Ensaio clinico 
randomizado 

8 adultos com 
BN 

1-maior preocupação 
com peso e formato 

corporal 2-maior 

restrição alimentar  

 

1-maiores reduções 
de comportamento 

bulímico 

 

(DANIEL

SEN et al., 

2016)  

Norue

ga 

Longitudinal 78 pacientes 

com AN, BN e 

TANE 

1-melhora na 

compulsão da prática 

de exercício físico  

1-preditora de 

desfechos 

favoráveis, com 

redução da 

psicopatologia e 

aumento do IMC de 

pacientes abaixo do 
peso 

(MITCHIS

ON et al., 

2016)  

Austrá

lia 

Qualitativo 19 mulheres 

com histórico 

de TA (n = 13 

atualmente 

sintomáticas; n 

= 6 

recuperadas) 

1-aumento da 

satisfação geral com 

a vida 

2-maturação 

emocional 

3-priorização e 

melhoria da saúde 

física 

4-ter parceiro e grupo 

social de apoio  

5-ter filhos  

1- relacionados à 

recuperação 

(SCHLEG

L et al., 

2016) 

Alema

nha 

Retrospectivo 238 pacientes 

com TA 

1-maior duração do 

tratamento 

2-menor idade na 

admissão  

3-não ter tido 

internação anterior  

4-menor duração do 

tratamento  

5-menos sintomas 

depressivos  

6-menos insatisfação 
corporal na admissão 

1,2,3- preditores de 

melhora do IMC 

4,5,6- foram 

preditores de 

melhora 

significativa dos 

sintomas de TA 

(ESPEL et 

al., 2016)  

EUA Longitudinal  53 mulheres 

com TA 

1-maiores níveis de 

aceitação 

experiencial 

relacionado à 

motivação 

1- foi preditor de 

menor severidade 

dos sintomas na alta 
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(PREYDE 

et al., 

2016)  

Canad

a 

Exploratório 76 pacientes 

com TA 

1-mudança positiva 

na  regulação da 

emoção e nas 

habilidades 

interoceptivas  

1-preditor de menor 

risco de TA na alta 

(DINGEM

ANS et al., 

2016)  

Holan

da 

Longitudinal  1153 pacientes 

com TA 

1-maior 

desconfiança 

interpessoal no inicio  
2-alta auto-estima  

3-menor insatisfação 

corporal  

1- preditor para uma 

mudança confiável 

na psicopatologia 
dos transtornos 

alimentares 

2 e 3- preditores 

significativos de 

desfecho favorável 

(WALES 

et al., 

2016) 

Inglat

erra 

Longitudinal  102 pacientes 

adultos com AN 

1-maior IMC no 

início do tratamento 

2-rápido ganho de 

peso  

 

1-foram preditores 

de desfecho 

favorável para o 

tratamento (atingir 

IMC = 17,5kg/m²) 

(MARTÍN 
et al., 

2016)  

Espan
ha 

Coorte 
prospectivo 

115 pacientes 
com TA 

1-situação de 
emprego 

2-AN  

3-menor pontuação 

no fator “bulimia e 

preocupação com a 

comida” no EAT-12  

1-preditores de 
desfechos mais 

favoráveis em 

relação ao prejuízo 

psicossocial 

secundário ao TA 

(BARDON

E-CONE 

et al., 

2016)  

EUA Transversal 88 mulheres 

com TA 

anteriormente 

tratadas  

1-menor tendência de 

se envolver em um 

comportamento 

impulsivo para 

aliviar o afeto 
negativo  

1-relacionado à 

recuperação 

completa 

(ROSLIN

G; 

SALONE

N ROS; 

SWENNE, 

2016)  

Suécia Transversal 168 

adolescentes do 

sexo feminino 

com AN e 

TANE 

1-alto IMC no 

diagnóstico  

1-preditor de um 

desfecho favorável 

 

TA – Transtorno alimentar; AN – Anorexia nervosa; AN-CP – Anorexia compulsivo-purgativa; AN-R – 

Anorexia restritiva; BN – Bulimia nervosa; TANE – Transtorno alimentar não especificado 

 

 2.3 Categoria 3 –  Desfechos desfavoráveis e variáveis associadas 

 

A terceira categoria incluiu 31 artigos abordando os desfechos desfavoráveis (Tabela 

3). Assim como na categoria anterior, foram encontradas variáveis de diversas naturezas 

associadas a este prognóstico. Entre os aspectos familiares, indivíduos com pais mais 

críticos, e ser casado ou divorciado foram associados a piores desfechos; e viver sem 

companheiro, relacionado ao aumento de chances de morte prematura.  

As comorbidades psiquiátricas tiveram destaque com níveis significantes de ansiedade 

social, depressão, maior nível de dissociação, transtorno obsessivo-compulsivo, 

transtorno de personalidade borderline e o indivíduo possuir número alto de 
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comorbidades associadas a piores desfechos, sendo as duas últimas relacionadas ao 

aumento da mortalidade. 

Alguns estudos (n=8) apontaram determinados perfis de personalidade e aspectos 

emocionais, sendo eles, personalidade paranoico, esquizoide e esquivo; funcionamento 

psicossocial e global mais prejudicado; indivíduos com maior desregulação emocional; 

evitação emocional e comportamento submisso; maiores pontuações em “medo da 

maturidade” e “novelty-seeking”; assertividade; inefetividade e ascetismo. 

Outra variável que apareceu com frequência foi a idade; sete estudos (BERENDS et 

al., 2016; EDAKUBO; FUSHIMI, 2020; FICHTER et al., 2017; FICHTER; 

QUADFLIEG, 2016; FRANKO et al., 2018; HIMMERICH et al., 2019; QUADFLIEG; 

FICHTER, 2019) apontaram idade maior ou mais avançada como preditor de piores 

desfechos, inclusive de morte prematura e por todas as causas. Porém, um estudo (MUZI 

et al., 2020b) apontou idade mais precoce no início do TA associado a prognóstico 

desfavorável. Atrelado a isso, o maior tempo de sintomas, principalmente antes do 

tratamento, foi associado a maiores chances de manutenção do TA, sendo um preditor de 

desfecho desfavorável. Em relação à duração do tratamento, dois estudos (QUADFLIEG; 

FICHTER, 2019; FICHTER et al., 2017) apontaram que a menor duração do tratamento 

seria preditor de pior prognóstico, e um estudo (BERENDS et al., 2016) indicou que a 

maior duração do tratamento aumenta a chances de recaída. 

No que tange à psicopatologia do TA, foram evidenciados diversos fatores, como a 

severidade dos sintomas; o diagnóstico de AN; restrições e purgações mais frequentes 

durante a semana; pontuação alta em “drive for thinness”; altos níveis de insatisfação 

corporal e superavaliação da importância da forma corporal, além de distorção de imagem 

corporal. Quando se trata de estado nutricional, o baixo peso ou baixo IMC foram as 

variáveis apontadas.  

Durante o curso do tratamento, algumas condutas foram identificadas como 

influenciadoras do prognóstico, como encaminhamento para outro serviço, alta 

prematura, necessidade de transferência para unidades de tratamento intensivo, e número 

maior de internações aumentando as chances de morte prematura. Além disso, foi 

apontado que ter internações no curso do tratamento aumenta as chances de recaída.  

Algumas variáveis apareceram com menos frequência, como ser do sexo masculino, 

início da AN pré-menarca, qualidade do sono, e apresentar hipotensão. Assim como, 

capacidade mental reduzida aumentando as chances de não mostrar remissão e outras 

questões neurológicas associadas à recaída, e aumento da depressão. 
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Tabela 3 - Características dos estudos com “Desfechos desfavoráveis” e as variáveis associadas (n=31). 

Ribeirão Preto, 2020. 

Autor e ano País Desenho do 

estudo 

População Variáveis associadas 

(EDAKUBO; 

FUSHIMI, 2020)  

Japão Retrospectivo 6937 pacientes com 

AN com 12 anos ou 

mais 

1-sexo masculino 

2-maior idade na 

admissão 

3-muitas comorbidades 

4-proporção do peso 

atual para o peso corporal 

ideal  

5-hipotensão  
 

(ANDRÉS-

PEPIÑÁ et al., 

2020)  

Espanha Longitudinal 38 mulheres com AN 

durante a 

adolescência 

1-maior tempo de 

sintomas antes do 

tratamento  

(MUZI et al., 

2020b) 

Itália Longitudinal 118 mulheres com 

TA 

1-idade mais precoce de 

início do TA  

2-trantorno de 

personalidade borderline 

ou obsessivo-

compulsivo. 

(ELLIOTT; 
JONES; 

SCHMIDT, 2020)  

Inglaterra Ensaio clínico 
randomizado 

longitudinal 

139 mulheres e 3 
homens 

1-severidade dos 
sintomas como, se sentir 

gordo, forte desejo de 

perder peso, desconforto 

ao ver o próprio corpo e 

medo de ganho peso 

(MUZI et al., 

2020a)  

Itália Longitudinal  84 mulheres com AN 

e BN 

1-maior frequência de 

restrição alimentar 

semanal 

2-personalidade 

paranoico, esquizoide e 

esquivo  

(BEATO-
FERNANDEZ et 

al., 2020)  

Espanha Longitudinal  110 mulheres com 
AN e BN 

1-altos níveis de 
dissociação  

(QUADFLIEG; 

FICHTER, 2019)  

Alemanha Transversal 1351 pacientes com 

BN tratados 

anteriormente 

1-menor duração do 

tratamento 

2-alta pontuação para 

“tendência à magreza” 

3-maior idade 

4-baixa pontuação de 

funcionamento global na 

admissão 

5-maiores prejuízos  
6-ser casado ou 

divorciado  

7-depressão  

(TURNER et al., 

2019)  

Inglaterra Retrospectivo 128 pacientes com 

TA 

1-maior severidade do 

TA  

(HAYES et al., 

2019)  

EUA Retrospectivo 773 pacientes com 

TA 

1-diagnótico de AN  

(JUNNE et al., 

2019)  

Alemanha Retrospectivo  148 pacientes com 

AN 

1-distúrbios de imagem 

corporal  

2-avaliação negativa do 

corpo  
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(HIMMERICH et 

al., 2019)  

Londres Retrospectivo, 

longitudinal 

18 pacientes com BN 

que faleceram entre 

1501  

1-idade avançada 

2-sexo masculino 

3-transtorno de 

personalidade 

 

(SMITH et al., 

2018)  

EUA Retrospectivo 380 pacientes com 

TA 

 >16 anos 

1-níveis significantes de 

ansiedade social  

(NYMAN-
CARLSSON et al., 

2018)  

Suécia Ensaio clínico 
randomizado 

78 mulheres com AN 1-maior nível de 
purgação 

2-maior desregulação 

emocional  

(OLDERSHAW; 

LAVENDER; 

SCHMIDT, 2018)  

Inglaterra Ensaio clinico 

randomizado 

71 adultos com AN 1-evitação emocional 

(esquiva 

comportamental/ 

cognitiva, baixa 

aceitação)  

2-comportamento 

submisso (cuidado como 

auto sacrifício)  
(FRANKO et al., 

2018)  

EUA Longitudinal 176 pacientes com 

TA 

1-maior tempo de 

sintomas 

2- transtorno depressivo 

na AN-R 

3-maior idade na AN-CP  

(ANDRADE et al., 

2017)  

Portugal Retrospectivo 

coorte 

169 pacientes com 

TA 

1-tempo de sintomas 

maior que dois anos antes 

do tratamento 

(FICHTER et al., 

2017)  

Alemanha Transversal 112 pacientes com 

AN com 

acompanhamento 
prévio há 20 anos 

1-baixo IMC na admissão 

2-maior pontuação 

“medo da maturidade” 
3-menor duração de 

tratamento 

4-maior idade na 

admissão   

(AGÜERA et al., 

2017)  

Espanha Longitudinal  131 homens e 131 

mulheres com TA 

1-altas pontuações em 

“novelty seeking” 

 

(FEWELL; 

LEVINSON; 

STARK, 2017)  

EUA Retrospectivo 423 adultos com TA 1-depressão 

2-preocupação  

3-pior funcionamento 

psicossocial  

(MUELLER et al., 
2017)  

Suíça Randomizado, 
duplo-cego e 

cruzado 

18 mulheres em 
remissão  de BN 

1-redução do fluxo 
sanguíneo cerebral (FSC) 

no hipocampo/giro para-

hipocampal após 

depleção de 

catecolaminas 

 

(ELZAKKERS et 

al., 2017)  

Canada Longitudinal 70 mulheres adultas 

com AN severa  

1-capacidade mental 

diminuída  

(CARROT et al., 

2017)  

França Longitudinal 181 mulheres 

hospitalizadas com 

AN (13 a 22 anos) 

1-transtorno obsessivo-

compulsivo anterior à 

AN 
2-baixo IMC na admissão 

3-início do AN pré-

menarca  

(STHENEUR et 

al., 2017)  

Suíça Quantitativo 195 pacientes 

hospitalizados por 

AN. 97 foram 

1-transferência para 

unidade de tratamento 

intensivo e sua duração  
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reavaliados após 9 

anos 

(SAUCHELLI et 

al., 2016)  

Espanha Quantitativo 48 mulheres com AN  1-altas concentrações de 

orexina associadas com 

pior qualidade do sono 

(COOPER et al., 

2016)  

Austrália  Ensaio clínico 130 indivíduos com 

TA 

1-altos níveis de 

superavaliação da 

importância da forma 

corporal na admissão  
(FICHTER; 

QUADFLIEG, 

2016)  

Alemanha Retrospectivo 5839 paciente com 

TA 

1-diagnóstico de AN 

2-alta prematura 

3-encaminhamento para 

outro serviço 

4-maior número de 

internações 

5-maior idade no início 

dos sintomas 

6-viver sem companheiro 

 

(BERENDS et al., 
2016)  

Holanda Coorte 83 pacientes 
Recuperados de AN 

1-maior duração do 
tratamento 

2-ter internações 

3-ter mais de 19 anos 

 

(ACCURSO et al., 

2016)  

EUA Ensaio clinico 

randomizado 

8 adultos com BN 1-depressão maior  

(LEVALLIUS et 

al., 2016)  

Suécia Longitudinal 130 mulheres adultas 

com BN e TANE 

1-assertividade  

(ROSLING; 

SALONEN ROS; 

SWENNE, 2016)  

Suécia Transversal  168 adolescentes do 

sexo feminino com 

AN e TANE 
 

 

 

1-baixo IMC 

2-altas pontuações para 

insatisfação corporal 
3-inefetividade 

4-ascetismo 

5-insegurança social  

(RIENECKE et al., 

2016)  

EUA Longitudinal  121 adolescentes 

com AN e suas 

famílias 

1-critica paterna 

TA – Transtorno alimentar; AN – Anorexia nervosa; AN-CP – Anorexia compulsivo-purgativa; AN-R 

– Anorexia restritiva; BN – Bulimia nervosa; TANE – Transtorno alimentar não especificado 

 

Os resultados do presente estudo demonstram quantidade expressiva de artigos, em 

que fatores de diversas naturezas impactam no desfecho do tratamento dentre eles, 

aspectos familiares, motivacionais, emocionais, sociodemográficos, clínicos, relativos ao 

tratamento, comorbidades psiquiátricas, perfis de personalidade, estado nutricional e à 

psicopatologia do TA. Ainda assim, observa-se falta de consenso sobre a temática, e uma 

grande heterogeneidade nas metodologias dos estudos, variando desde o tipo do 

tratamento até a definição do desfecho (PECKMEZIAN; PAXTON, 2020; RADUNZ et 

al., 2020). Portanto, apesar de as categorias do presente estudo agruparem artigos que 

apontaram desfechos semelhantes, sejam de prognósticos favoráveis ou desfavoráveis, 

foram considerados desfechos diversos.  
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Além disso, foi observado escassez de publicações brasileiras sobre a temática. No 

Brasil, ainda há carência de estudos sobre os TA, principalmente com resultados sobre 

prevalência, perfil de pacientes, curso da doença, assim como fatores que podem predizer 

a sua evolução e consequentes desfechos do tratamento (ALVES et al., 2008; NUNES, 

2006).  

Diante desse contexto, demonstra-se a necessidade de se desenvolver pesquisas nessa 

área, seja para continuar contribuindo com dados na busca de um consenso sobre os 

fatores preditores de desfechos terapêuticos dos TA, com avanço das metodologias de 

estudo; como para explorar a situação dessas condições no Brasil. Os achados desta 

pesquisa podem subsidiar o aprimoramento da prática clínica com alvos terapêuticos 

específicos na busca por desfechos mais favoráveis. Portanto, este estudo buscará avaliar 

o perfil dos pacientes de um serviço especializado em TA, investigando as taxas de 

abandono, alta e óbito e correlacionando-as com as possíveis variáveis preditoras desses 

desfechos. 
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 Objetivo Geral 

 

Traçar o perfil dos pacientes com TA atendidos por um serviço especializado e investigar 

os fatores associados ao desfecho do tratamento. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1) analisar variáveis sociodemográficas, clínicas e nutricionais dessa amostra; 

2) verificar o curso do tratamento quanto à adesão e consequente alta, abandono e óbito; 

3) investigar as variáveis que são preditoras desses desfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4 MÉTODO  

 

4.1 Tipo, local do estudo e participantes 

 

Esta pesquisa corresponde a um estudo transversal de caráter retrospectivo 

descritivo exploratório com delineamento quantitativo. Foi realizado junto ao Grupo de 

Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (GRATA-HC-FMRP-USP), 

um serviço especializado no tratamento de TA. 

O GRATA foi criado pela Divisão de Nutrologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP), sendo o primeiro serviço a 

prestar assistência a portadores de TA no país pelo Sistema Único de Saúde, desde 1982. 

Inicialmente, formado apenas por um nutrólogo, um psiquiatra e uma nutricionista, o 

grupo foi sendo ampliado e sendo agregado outras categorias profissionais o que 

contribuiu para a formação da equipe multiprofissional e interdisciplinar atual, composta 

por nutrólogos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, e terapeutas ocupacionais, que 

atuam, em sua maioria, em caráter voluntário ou por programas de estágios de graduação, 

residência médica e aprimoramento multiprofissional. O protocolo inclui atendimentos 

individuais semanais, em nível ambulatorial, pelas especialidades médicas – nutrologia e 

psiquiatria, por nutricionistas e psicólogos; grupos de orientação e apoio semanais aos 

pacientes e grupos de apoio aos familiares. Nesses mais de 30 anos, o serviço atendeu 

cerca de 250 pacientes em modalidade ambulatorial, de internação integral e hospital-dia 

com funcionamento semanal e frequência de retorno variada, de acordo com a gravidade 

do caso (BIGHETTI; SANTOS; RIBEIRO, 2006; DA SILVA; DOS SANTOS, 2006; 

SANTOS, 2006; SANTOS; LEONIDAS; COSTA, 2016).  

Como participantes, foram incluídos todos os pacientes atendidos pelo GRATA 

desde a sua criação, em 1982 até o mês de dezembro de 2019 independentemente do sexo, 

idade e com hipótese diagnóstica de AN, BN e TANE. Foram excluídos apenas aqueles 

que se encontravam em seguimento no momento da coleta de dados, entre julho e janeiro 

de 2020, ou com hipóteses diagnósticas diferentes das listadas acima. 

 

4.2 Variáveis e Procedimentos 
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 Foi realizado o levantamento dos prontuários médicos de todos os pacientes 

atendidos pelo serviço no referido período, por meio do sistema informatizado implantado 

no HCFMRP-USP junto ao Departamento de Serviço de Arquivo Médico (SAM). Esse 

setor conta com um extenso acervo físico e virtual nos quais estão contidas todas as 

informações e registros dos atendimentos aos quais os pacientes se submeteram, seja ele 

realizado por médicos, enfermeiros e demais profissionais.  

 

Tabela 4 - Valores de normalidade para os exames bioquímicos segundo o Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto. 

Exame Valor de referência 

Hemoglobina  12 a 16 g/dL (mulheres) 

14 a 18 g/dL (homens) 

Albumina  3,2 a 4,5 mg/dL 

Proteínas Totais  6 a 8 g/dL 

Ferro sérico  50 a 170 µg/dL (mulheres) 

65 a 175 µg/dL (homens) 

Vitamina A  0,3 a 0,7 mg/L 

Vitamina C  0,4 a 1,5 mg/dL 

Vitamina E  5,0 a 20,0 mg/L 

Vitamina D  20 a 100 ng/mL 

Vitamina B12  174 a 878 pg/mL 

Beta Caroteno  100 a 850 ng/mL 

Ácido Fólico  3 a 17 ng/mL 

Colesterol total  Até 19 anos <170 mg/dL  

>20 anos <190 mg/dL 

Colesterol LDL  Até 19 anos <110 mg/dL 

>20 anos <130 mg/dL 

Colesterol HDL  Até 19 anos >45 mg/dL  

>20 anos >40 mg/dL 

TSH  0,4 a 4,0 mU/L 

Sódio  135 a 145 mEq/L 

Potássio  3,5 a 5,0 mEq/L 

 

Foram coletados dados, de acordo com roteiro (Apêndice B), referentes ao primeiro 

atendimento do paciente no serviço, de natureza sociodemográfica (sexo, idade, estado 

civil, nível de escolaridade, procedência), clínica (hipótese diagnóstica, presença de 

comorbidades psiquiátricas e clínicas, amenorreia, tempo de sintomas e de tratamento), 

antropométrica (IMC) e bioquímica (hemoglobina, albumina, proteínas totais, ferro, 
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vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina D, vitamina B12, Beta Caroteno, Ácido 

fólico, Colesterol total, LDL, HDL, TSH, sódio e potássio). Além disso, foram coletadas 

informações sobre a necessidade de internação durante o tratamento e o desfecho do 

tratamento, considerando as seguintes situações: abandono (quando o paciente não 

retornou à consulta agendada), alta hospitalar por recuperação do quadro clínico, alta por 

inassistência do paciente (quando o paciente não teve adesão às orientações da equipe), 

encaminhamento para outros serviços e óbito. Para pacientes que receberam a hipótese 

diagnóstica de Anorexia Nervosa atípica, esta foi considerada como Transtorno alimentar 

não especificado (APA, 2014). 

 

4.3 Análise de dados 

 

Todos os dados foram organizados em uma planilha no Microsoft Office Excel 

2007®e verificados por dupla digitação. Em um segundo momento, foram analisados 

estatisticamente pelo IBM Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  

22.0®, por análise descritiva e de frequência. A avaliação do estado nutricional se dá deu 

pelo cálculo do IMC obtido pela divisão do peso pela estatura elevada ao quadrado 

(kg/m²), sendo classificado segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998).  

Para relacionar as variáveis categóricas (sexo, escolaridade, ocupação, estado civil, 

tratamento anterior, estado nutricional, comorbidades, internação, exames bioquímicos) 

com a variável Hipótese diagnóstica (AN, BN e TANE) e com o desfecho (Abandono, 

Alta, Encaminhamento/ inassistência) foi utilizado o teste Qui-Quadrado ou o teste exato 

de Fisher. Já para relacionar as variáveis numéricas (idade) com a variável Hipótese 

diagnóstica, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (AGRESTI, 2007).  

Para investigar  a influência conjunta das variáveis que influenciaram no desfecho 

do tratamento foi utilizado o modelo de regressão logística com necessidade de imputação 

de dados faltantes pelo algoritmo MICE (Multiple Imputation Chained Equation) (VAN 

BUUREN; GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). Além disso, para cada um dos modelos 

imputados, foi realizada análise de regressão de Poisson com variância robusta (VAN 

BUUREN, 2018). No ajuste final, todas as variáveis foram mantidas em todas as 

imputações realizadas e calculadas as respectivas razões de prevalências (RP) junto com 

o respectivo Intervalo de Confiança (IC) de 95%. Em todas as análises, o nível de 

significância adotado foi de 5% (alfa = 0.05), sendo utilizado o programa R (R Core 

Team, 2020) versão 4.0.1.  
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4.4 Questões Éticas 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP (CAAE: 49314015.1.0000.5393) (ANEXO A). Por 

se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos e que requer o compromisso e 

respeito necessários para com os participantes e aspectos éticos envolvidos, conforme 

previsto pelas normas e diretrizes previstas pela resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Foi solicitado dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), visto que envolve levantamento de um número expressivo de 

prontuários médicos pertencentes a pacientes que estiveram em seguimento no serviço há 

muito tempo. Ainda, as pesquisadoras se comprometeram a manter a segurança, 

privacidade e confiabilidade dos dados obtidos, sendo utilizados apenas para esta 

pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

O levantamento dos prontuários médicos dos pacientes que foram atendidos, desde a 

criação do serviço (1982) até o ano de 2019, foi realizado segundo os critérios de inclusão 

estabelecidos. Dessa forma, foram encontrados 320 documentos e destes, 271 foram 

elegíveis para a pesquisa, sendo excluídos os prontuários médicos que não continham a 

informação sobre o diagnóstico do TA e daqueles pacientes que não completaram, pelo 

menos, um mês de seguimento no serviço.  

Esses prontuários foram revisados individualmente no SAM do referido hospital 

estando em sua maioria, no formato de papel (60,5%) e no sistema informatizado do 

hospital (26,9%), seguidos por prontuários mais antigos que foram digitalizados e 

microfilmados (8,9% e 2,6%, respectivamente). Uma pequena parcela desses documentos 

estava tanto em forma de papel como no sistema informatizado do hospital (1,1%). 

Como resultados dos objetivos específicos 1 e 2, obteve-se amostra composta 

predominantemente pelo sexo feminino (89,7%), considerada jovem (idade média de 

21,5±9 anos, porém com ampla variação (10 a 78 anos)). A maioria dos pacientes foi 

diagnosticado com AN (65,7%), seguido por BN (21,4%) e TANE (12,9%). A maior parte 

não tinha companheiro (a) (86,9%) nem filhos (88,2%), e a procedência destes pacientes 

foi, principalmente, de Ribeirão Preto e região (59%). 

Em relação à ocupação no momento do primeiro atendimento no serviço, a maioria 

era estudante (57,6%) e uma menor parcela da amostra não exercia uma profissão 

(17,1%), sendo essa categoria composta por: do lar, inativo (a), desempregado (a) ou 

aposentado (a). A escolaridade foi variada, sendo que uma parcela (35,8%) dos 

participantes tinha ensino fundamental completo, seguido de ensino médio completo 

(27,9%). Ressalta-se que nem todas as informações foram encontradas nos prontuários 

definindo tamanho de amostra diferente para cada uma das variáveis.  

Foram encontradas associações entre algumas variáveis sociodemográficas e a 

hipótese diagnóstica de transtorno alimentar, sendo elas sexo (p=0,012), idade (p=0,001), 

estado civil (p=0,001), escolaridade (p=0,011), e ocupação (p=0,001).  

Apontamos que o sexo masculino obteve mais diagnóstico de AN, seguido por 

TANE. A menor média de idade foi encontrada no diagnóstico de AN, e BN com maior 

média de idade. Indivíduos sem companheiro, em sua maioria tinham AN, e indivíduos 

com companheiro, BN. Pacientes com AN e TANE, em sua maior parte, tinham ensino 
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fundamental completo e eram estudantes, enquanto que os com BN tinham ensino médio 

completo e exerciam uma profissão (Tabela 4). 

 

Tabela 5 - Características sociodemográficas dos participantes do estudo (n=271) no primeiro atendimento 

do tratamento, da amostra total e por diagnóstico do transtorno alimentar. Ribeirão Preto, 2021. 

 Total AN BN TANE p 

 n (%) n (%) n (%) n (%)  

Hipótese diagnóstica      

AN 178 (65,7) - - -  

Tipo restritivo 107 (39,5) - - -  

Tipo compulsivo-purgativo 71 (26,2) - - -  

BN 58 (21,4) - - -  

TANE  35 (12,9) - - -  

Sexo 271    0,012 

Feminino 243 (89,7) 156 (65,3)  56 (23,4) 27 (11,3)  

Masculino 28 (10,3) 18 (64,3) 2 (7,1) 8 (28,6)  

Idade (anos; 𝒙 ± σ) 21,5±9 17±15,24  23,5 ±19,29 20 ± 17,25 0,001 

Estado civil 268    0,001 

Sem companheiro(a) 233 (86,9) 157 (68,6) 41 (17,9) 31 (13,5)  

Com companheiro(a) 32 (12,7) 14 (41,2) 16 (47,1) 4 (11,8)  

Filhos      

Sim 33 (11,8%) - - -  

Não 239 (88,2%) - - -  

Procedência 268     

Ribeirão preto 117 (43,7) - - -  

Região 41 (15,3) - - -  

Estado de São Paulo 89 (33,2) - - -  

Outros estados 21 (7,8) - - -  

Escolaridade 226    0,011 

Ensino Fundamental 

incompleto/analfabetismo 

53 (23,6) 40 (76,9) 7 (13,5) 5 (9,6)  

Ensino fundamental completo 81 (35,8) 59 (73,8) 10 (12,5) 11 (13,8)  

Ensino médio completo 63 (27,9) 35 (56,5) 18 (29) 9 (14,5)  

Ensino superior completo 29 (12,8) 12 (42,9) 11 (39,3) 5 (17,9)  

Ocupação 257    0,001 

Estudante 148 (57,6) 109 (74,7) 19 (13) 18 (12,3)  

Exerce uma profissão  65 (25,3) 30 (46,2) 24 (36,9) 11 (16,9)  

Não exerce uma profissão 44 (17,1) 26 (61,9) 11 (26,2) 5 (11,9)  

AN-anorexia nervosa; BN-bulimia nervosa; TANE-transtorno alimentar não especificado 

 

As características clínicas da amostra estão apresentadas na tabela 5, sendo 

observado que o estado nutricional, representado pelo IMC, revelou que ela estava, em 

média, no limite mínimo da normalidade (18,5±5,3Kg/m²) mas com ampla variação (8,4 

a 44,6Kg/m²), sendo que a maioria apresentava magreza (56,3%). A maioria das pacientes 

do sexo feminino não apresentou amenorreia (52,6%) sendo desconsiderados para essa 
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análise as meninas que não haviam apresentado menarca até aquele momento, as 

mulheres que estavam em menopausa e os homens (15,9%). 

A metade dos indivíduos apresentava comorbidades psiquiátricas (50,6%), sendo a 

depressão (25,8%) e os transtornos de personalidade (34,3%) os mais recorrentes. A 

maioria dos pacientes não apresentou comorbidades clínicas (70,8%), assim como anemia 

(94,7%), osteopenia e osteoporose (96% e 95,2%, respectivamente). 

Quanto à realização de tratamento anterior para TA, apenas 113 prontuários 

continham essa informação e a resposta foi positiva para 100 pacientes (88,5%). O tempo 

de tratamento médio da amostra, no serviço, foi de 26,8±39,1 meses, com ampla variação 

(1 a 480 meses; quartil 50=13 meses). Da mesma forma, o tempo médio de sintomas antes 

do seguimento foi de 48,9±66,8 meses, variando de 2 a 298 meses (quartil 50=24 meses). 

Parcela moderada (22,1%) dos pacientes precisou ser internada de forma integral, sendo 

as causas nutricionais (80,5%) as mais recorrentes, como por exemplo, muito baixo peso, 

distúrbios hidroeletrolíticos e baixa adesão às recomendações de ingestão alimentar; 

seguidas por causas psiquiátricas (9,8%), por ambas as causas (4,9%) e para investigação 

diagnóstica (4,9%). 

Foram encontradas associações entre algumas variáveis clínicas e a hipótese 

diagnóstica de transtorno alimentar, como o estado nutricional (p=0,001), as 

comorbidades psiquiátricas (p=0,004), transtorno de personalidade (p=0,003) e 

internação (p=0,003).  

Pacientes com diagnóstico de AN apresentaram alta prevalência de magreza, ao 

passo que os com BN e TANE, eutrofia. Além disso, a maior parte dos pacientes com 

sobrepeso e obesidade tinham BN.  Em relação às comorbidades psiquiátricas, para os 

diagnósticos de BN e TANE, a maioria da amostra apresentava alguma comorbidade 

psiquiátrica, diferentemente da AN. O transtorno de personalidade não foi prevalente para 

pacientes com AN, porém para BN foi presente em metade dos pacientes. E apesar da 

internação não ter sido predominante entre nenhum dos diagnósticos, AN foi o que 

apresentou maioria dos casos. 
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Tabela 6 - Características clínicas dos participantes do estudo (n=271) no primeiro atendimento do 

tratamento, gerais e segundo o diagnóstico do transtorno alimentar. Ribeirão Preto, 2021.  

 Total AN BN TANE p  

 n (%) n (%)  n (%) n (%)  

IMC (Kg/m²; 𝒙 ± σ) 18,7 ± 5,3 - - -  

Estado Nutricional     0,001 

Magreza 152 (56,3) 129 (86.6) 7 (4.7) 13 (8.7)  

Eutrofia 91 (33,7) 43 (47.3) 30 (33) 18 (19.8)  

Sobrepeso ou obesidade 27 (10) 2 (7.4) 21 (77.8) 4 (14.8)  

Comorbidades Psiquiátricas 271    0,004 

Sim 137 (50,6) 75 (55.6) 37 (27.4) 23 (17)  

Não 134 (49,4) 99 (75) 21 (15.9) 12 (9.1)  

Depressão 271    0,254 

Sim 70 (25,8) 39 (57.4) 17 (25) 12 (17.6)  

Não 201 (74,1) 135 (67.8) 41 (20.6) 23 (11.6)  

Transtorno de personalidade 271    0,003 

Sim 93 (34,3) 48 (51.6) 29 (31.2) 16 (17.2)  

Não 178 (65,7) 126 (72.4) 29 (16.7) 19 (10.9)  

Comorbidades Clínicas 271    0,571 

Sim 79 (29,2) 46 (60.5) 18 (23.7) 12 (15.8)  

Não 192 (70,8) 128 (67) 40 (20.9) 23 (12)  

Anemia 271    0,82 

Sim 14 (5,3) 8 (66.7) 2 (16.7) 2 (16.7)  

Não 252 (94,7) 163 (65.2) 55 (22) 32 (12.8)  

Osteopenia 271    0,699 

Sim 10 (4) 8 (80) 2 (20) 0 (0)  

Não 240 (96) 157 (66.2) 51 (21.5) 29 (12.2)  

Osteoporose 271    0,602 

Sim 12  (4,8) 10 (83.3) 1 (8.3) 1 (8.3)  

Não  238 (95,2) 155 (66) 52 (22.1) 28 (11.9)  

Tratamento anterior 113    0,671 

Sim 100 (88,5) 57 (57) 22 (22) 21 (21)  

Não 13 (11,5) 6 (46.2) 4 (30.8) 3 (23.1)  

Internação 271    0,003 

Sim 60 (22,1) 47 (82.5) 9 (15.8) 1 (1.8)  

Não 211 (77,9) 127 (60.5) 49 (23.3) 34 (16.2)  

Motivos da internação      

Causas nutricionais 33 (80,5) - - -  

Causas psiquiátricas 4 (9,8) - - -  

Ambos 2 (4,9) - - -  

Investigação diagnóstica 2 (4,9) - - -  

AN-anorexia nervosa; BN-bulimia nervosa; TANE-transtorno alimentar não especificado 

 

No primeiro atendimento no serviço, os exames bioquímicos da amostra 

encontravam-se, na sua maioria, em níveis adequados. No entanto, a taxa de inadequação 

foi alta em relação à albumina e colesterol total (46,8% e 45,9%, respectivamente), sendo 

observado que, de acordo com os valores de referência de cada variável, todos os valores 

inadequados para colesterol total indicariam hipercolesterolemia, ao passo que para 

albumina, foi encontrada ampla variação (1,8 a 6,2 g/dL) indicando que a inadequação 

pode ser referente tanto à hipo quanto hiperalbuminemia. 
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Tabela 7 - Resultados dos exames bioquímicos dos participantes do estudo (n=271) no primeiro 

atendimento do tratamento, da amostra total e por diagnóstico do transtorno alimentar. Ribeirão Preto, 2021 
 Média Total AN BN TANE p  

 (𝒙 ± σ) n (%) n (%) n (%) n (%)  

Hemoglobina (g/dL) 13±1,6     0,211 

Adequado  152 (80,9) 91 (80.5) 33 (76.7) 26 (92.9)  

Inadequado  36 (19,1) 22 (19.5) 10 (23.3) 2 (7.1)  

Albumina (g/dL) 4,5±0,6     0,005 

Adequado  101 (53,2) 56 (44.8) 30 (73.2) 13 (61.9)  

Inadequado  89 (46,8) 69 (55.2) 11 (26.8) 8 (38.1)  

Proteínas T. (g/dL) 7,3±0,7     0,395 

Adequado  147 (84) 92 (82.1) 36 (85.7) 17 (94.4)  

Inadequado  28 (16) 20 (17.9) 6 (14.3) 1 (5.6)  

Ferro (µg/dL) 90,6±38,9     0,478 

Adequado  180 (83,3) 121 (84) 34 (77.3) 21 (87.5)  

Inadequado  36 (16,7) 23 (16) 10 (22.7) 3 (12.5)  

Vitamina A (mg/L) 0,4±0,2     0,595 

Adequado  116 (64,8) 78 (67.2) 25 (67.6) 13 (56.5)  

Inadequado  63 (35,2) 38 (32.8) 12 (32.4) 10 (43.5)  

Vitamina C (mg/dL) 0,4±0,3     0,942 

Adequado  39 (26,9)  26 (26.5) 9 (28.1) 4 (30.8)  

Inadequado  106 (73,1) 72 (73.5) 23 (71.9) 9 (69.2)  

Vitamina D (ng/mL) 30,8±15,3     1,000 

Adequado  12 (85,7) 6 (85.7) 3 (100) 3 (75)  

Inadequado  2 (14,3) 1 (14.3) 0 (0) 1 (25)  

Vitamina E(mg/L) 8,9±4,2     1,000 

Adequado  15 (88,2) 8 (88.9) 4 (100) 3 (75)  

Inadequado  2 (1,8) 1 (11.1) 0 (0) 1 (25)  

Vitamina B12 (pg/mL) 489,1±254,3     0,116 

Adequado  96 (87,3) 54 (81.8) 25 (92.6) 16 (100)  

Inadequado  14 (12,7) 12 (18.2) 2 (7.4) 0 (0)  

Beta caroteno (mcg/100ml) 184±100,4     0,447 

Adequado  122 (84,1) 82 (84.5) 30 (90.9) 10 (76.9)  

Inadequado  23 (15,9) 15 (15.5) 3 (9.1) 3 (23.1)  

Ácido fólico (ng/mL) 10,1±6     0,123 

Adequado  87 (79,1) 47 (74.6) 25 (92.6) 13 (72.2)  

Inadequado  23 (20,9) 16 (25.4) 2 (7.4) 5 (27.8)  

Colesterol T. (mg/dL) 182,4±51     0,535 

Adequado  92 (54,1) 56 (54.4) 22 (50) 13 (65)  

Inadequado  78 (45,9) 47 (45.6) 22 (50) 7 (35)  

LDL (mg/dL) 104,8±40,9     0,340 

Adequado  113 (82,6) 64 (72.7) 33 (76.7) 16 (88.9)  

Inadequado  28 (17,4) 24 (27.3) 10 (23.3) 2 (11.1)  

HDL (mg/dL) 56,3±15,2     0,546 

Adequado  133 (82,6) 84 (84.8) 34 (77.3) 14 (82.4)  

Inadequado  28 (17,4) 15 (15.2) 10 (22.7) 3 (17.6)  

TSH (mU/L) 1,8±1,4     0,542 

Adequado  101 (89,4) 60 (87) 25 (89.3) 15 (100)  

Inadequado  12 (10,6) 9 (13) 3 (10.7) 0 (0)  

Sódio (mEq/L) 146,8±92,1     0,050 

Adequado  160 (86) 93 (81.6) 43 (95.6) 22 (91.7)  

Inadequado  26 (14) 21 (18.4) 2 (4.4) 2 (8.3)  

Potássio  (mEq/L) 4,2±0,6     0,069 

Adequado  156 (84,3) 91 (80.5) 41 (91.1) 23 (95.8)  

Inadequado  29 (15,7) 22 (19.5) 4 (8.9) 1 (4.2)  

AN-anorexia nervosa; BN-bulimia nervosa; TANE-transtorno alimentar não especificado; LDL - 
Lipoproteína de baixa densidade; HDL - Lipoproteína de alta densidade 
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Os níveis de vitamina C foram predominantemente inadequados (73,1%), com valores 

abaixo da recomendação até o quartil 0,75, indicando que grande parte dessa inadequação 

é caracterizada por deficiência dessa vitamina. Foi encontrada associação entre a 

albumina (p=0,005) e a hipótese diagnóstica do TA, sendo possível observar que o nível 

inadequado de albumina é maior na AN (Tabela 6).  

Quanto ao desfecho observado ao final do seguimento, a maioria da amostra 

abandonou o tratamento (68,3%), seguido de alta (22,5%), encaminhamento para outro 

serviço (5,9%) e alta por inassistência (1,8%). No serviço a taxa de óbito foi baixa, com 

apenas 1,5% da amostra apresentando esse desfecho. Esse perfil se manteve entre os 

diferentes diagnósticos, como mostrado na tabela 7. 

 

Tabela 8 - Desfechos do tratamento dos participantes do estudo (n=271) da amostra total e por 

diagnóstico do transtorno alimentar. Ribeirão Preto, 2021.  

  AN BN TANE 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Desfecho 271    

Abandono 185 (68,3) 114 (65.5) 47 (81) 24 (68.6) 

Alta 61 (22,5) 47 (27) 6 (10.3) 8 (22.9) 

Óbito 4 (1,5) - - - 

Encaminhamento para 

outro serviço 
16 (5,9) 

13 (7.5) 5 (8.6) 3 (8.6) 
Alta por inassistência 5 (1,8) 

AN-anorexia nervosa; BN-bulimia nervosa; TANE-transtorno alimentar não especificado 

 

Em relação ás variáveis clínicas, alguns exames bioquímicos também mostraram 

associação com o desfecho observado ao final do seguimento, sendo elas: albumina 

(p=0,0240), proteínas totais (p=0,0160), ferro (p=0,0200), colesterol total (p=0,0290) e 

LDL (p=0,0260) (tabela 8).  

Praticamente metade (49,6%) dos pacientes que abandonaram ou tiveram alta, 

tinham albumina inadequada no primeiro atendimento, ou seja, valores fora do padrão de 

normalidade. Enquanto que em todos os desfechos, a grande maioria (60 a 100%) dos 

pacientes apresentou níveis adequados de proteínas totais no primeiro atendimento, assim 

como para o ferro. Em relação ao colesterol total no primeiro atendimento, para pacientes 

que tivera alta, 60% deles apresentaram níveis inadequados, mas não para a LDL. 
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Tabela 9 - Resultados dos exames bioquímicos dos participantes do estudo (n=271) no primeiro atendimento do 
tratamento, segundo o desfecho. Ribeirão Preto, 2021.  

 Abandono n (%) Alta n (%) Encaminhamento n (%)  p 

Hemoglobina    0,5490 

Adequado 107 (83.6) 30 (76.9) 13 (76.5)  

Inadequado 21 (16.4) 9 (23.1) 4 (23.5)  

Albumina    0,0240 

Adequado 61 (50.4) 25 (49) 13 (86.7)  

Inadequado 60 (49.6) 26 (51) 2 (13.3)  

Proteínas T.    0,0160 

Adequado 99 (87.6) 34 (72.3) 12 (100)  

Inadequado 14 (12.4) 13 (27.7) 0 (0)  

Ferro    0,0200 

Adequado 119 (82.6) 48 (90.6) 9 (60)  

Inadequado 25 (17.4) 5 (9.4) 6 (40)  

Vitamina A    0,3150 

Adequado 84 (69.4) 25 (56.8) 7 (63.6)  

Inadequado 37 (30.6) 19 (43.2) 4 (36.4)  

Vitamina C    0,8280 

Adequado 29 (27.6) 8 (25) 2 (33.3)  

Inadequado 76 (72.4) 24 (75) 4 (66.7)  

Vitamina D    0,6480 

Adequado 6 (75) 4 (100) 2 (100)  

Inadequado 2 (25) 0 (0) 0 (0)  

Vitamina E    0,6320 

Adequado 8 (80) 5 (100) 2 (100)  

Inadequado 2 (20) 0 (0) 0 (0)  

Vitamina B12    1,0000 

Adequado 61 (85.9) 22 (88) 12 (92.3)  

Inadequado 10 (14.1) 3 (12) 1 (7.7)  

Beta caroteno    0,5290 

Adequado 92 (86.8) 25 (80.6) 5 (83.3)  

Inadequado 14 (13.2) 6 (19.4) 1 (16.7)  

Ácido fólico    0,2930 

Adequado 58 (82.9) 17 (68) 10 (76.9)  

Inadequado 12 (17.1) 8 (32) 3 (23.1)  

Colesterol T.    0,0290 

Adequado 69 (61.6) 17 (38.6) 5 (45.5)  

Inadequado 43 (38.4) 27 (61.4) 6 (54.5)  

LDL    0,0260 

Adequado 83 (82.2) 23 (60.5) 7 (70)  

Inadequado 18 (17.8) 15 (39.5) 3 (30)  

HDL    0,0660 

Adequado 88 (81.5) 38 (90.5) 6 (60)  

Inadequado 20 (18.5) 4 (9.5) 4 (40)  

TSH    0,6910 

Adequado 69 (90.8) 23 (85.2) 8 (88.9)  

Inadequado 7 (9.2) 4 (14.8) 1 (11.1)  

Sódio    0,2690 

Adequado 106 (84.8) 37 (86) 15 (100)  

Inadequado 19 (15.2) 6 (14) 0 (0)  

Potássio    0,0530 

Adequado 110 (88) 31 (73.8) 14 (93.3)  

Inadequado 15 (12) 11 (26.2) 1 (6.7)  

AN-anorexia nervosa; BN-bulimia nervosa; TANE-transtorno alimentar não especificado; LDL - 

lipoproteína de baixa densidade; HDL - lipoproteína de alta densidade 
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Como resultados do objetivo específico 3, que buscou investigar as variáveis que 

se mostraram preditoras do desfecho do tratamento, entre os pacientes que abandonaram 

e os que receberam alta, foi encontrada diferença estatística relativa ao tempo de 

tratamento (p=0,0001), sendo que para cada mês a mais de tratamento espera-se redução 

média de 1.33% na prevalência de abandono. Além disso, ter realizado tratamento 

anterior para o transtorno alimentar (p=0,0101) exerceu influência, cuja prevalência 

média de abandono é 19.84% menor do que quem não fez algum seguimento, como 

demonstrado na tabela 9. 

 

Tabela 10 - Resultado da regressão logística de comparação - Abandono x Alta. Ribeirão Preto, 2021.   

 estimate std.error statistic df p RP 

Tempo de tratamento 

(meses) 

-0,0134 0,0033 -4,0667 97,5541 0,0001 0,9867 

Tratamento anterior 

(Sim) 

-0,2212 0,0792 -2,7910 24,3235 0,0101 0,8016 

RP-razão de prevalência 

 

Além disso, entre os pacientes que foram encaminhados para outros serviços e os 

que receberam alta, foi encontrada diferença estatística relativa ao ferro sérico 

(p=0,0398), sendo que participantes que apresentam valor inadequado de ferro, a 

prevalência média de encaminhamento/inassistência é 2,47 vezes maior do que os 

participantes com valor adequado. Assim como, apresentar transtorno de personalidade 

(p=0,0003) exerceu influência, visto que para os participantes com esse quadro, a 

prevalência média de encaminhamento/inassistência é 4,47 vezes maior do que para 

aqueles participantes sem o transtorno. Não foi encontrada diferença estatística a respeito 

do tempo de tratamento. 

 

Tabela 11 - Resultado da regressão logística de comparação - Encaminhamento/Inassistência x Alta. 

Ribeirão Preto, 2021.   

 estimate std.error statistic df p RP 

Ferro (adequado) 0,9040 0,4183 2,1610 26,8380 0,0398 2,4694 

Tempo de tratamento 

(meses) 

-0,0123 0,0100 -1,2276 97,7153 0,2226 0,9878 

Transtorno de 

personalidade (sim) 

1,4983 0,4014 3,7330 96,3465 0,0003 4,4742 

RP-razão de prevalência 
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6 DISCUSSÃO 

 

Este estudo buscou traçar o perfil dos pacientes com TA atendidos por um serviço 

especializado e investigar os fatores associados ao desfecho do tratamento. Como 

resultados, o perfil sociodemográfico encontrado foi composto predominantemente por 

mulheres (89,7%), adultas jovens (21,5±9 anos), sendo a maioria diagnosticada com AN 

(65,7% %), estudante (57,6%), sem companheiro (86,9%), nem filhos (88,2%). O estado 

nutricional de magreza apresentado pela maioria (56,3%) reflete a maior prevalência de 

AN. Em relação às comorbidades psiquiátricas, estas foram prevalentes em metade dos 

pacientes, sendo depressão e transtorno de personalidade os que mais caracterizaram a 

amostra.  O tempo médio de tratamento no serviço foi de dois anos e o de sintomas da 

doença, antes do primeiro atendimento, foi de quatro anos. Ter realizado tratamento 

anterior foi comum para 100 pacientes da amostra.  

O perfil dos pacientes deste serviço foi consistente com dados da literatura relativos 

ao sexo e idade predominantes em pacientes com TA, com maior prevalência no sexo 

feminino e idade de início da doença sendo final da adolescência e início da idade adulta 

(DEMMLER et al., 2020; GALMICHE et al., 2019; VOLPE et al., 2016). Além disso, 

pacientes com AN tendem a ser mais novos comparado a pacientes com outros TA, 

evidenciado do mesmo modo na amostra do presente estudo (GODART et al., 2015). No 

entanto, no que diz respeito à hipótese diagnóstica, estudos têm apontado que TANE é o 

mais prevalente dos TA, seguido por BN, sendo AN o menos apresentado (GALMICHE 

et al., 2019; MANGWETH-MATZEK; HOEK, 2017) contrariamente aos achados do 

presente estudo, que apontaram grande maioria dos pacientes diagnosticados com AN 

(65,7% %), seguido pelo de BN (21,4%), e por último, o de TANE (12,9%).    

Relativo ao estado civil e filhos, analisando que a idade jovem dos pacientes (média 

de 21 anos) e a ocupação (58% de estudantes), parece coerente que a grande maioria não 

tivesse companheiro e nem filhos devido a esse contexto, corroborado pelo perfil de 

pacientes de um serviço especializado em Portugal (ANDRADE et al., 2017). Porém, 

também deve-se considerar que a dificuldade no estabelecimento e manutenção de 

relacionamentos interpessoais e afetivos é comum nesses quadros, consequência do 

provável espelhamento das relações familiares conflituosas que esses indivíduos 

normalmente vivenciam, da sua dinâmica psíquica englobar emoções e pensamentos 

disfuncionais, além de baixa autoestima (LEONIDAS; DOS SANTOS, 2015; 

OLIVEIRA; SANTOS, 2006). 
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Comorbidades psiquiátricas são frequentes e comuns nos TA, principalmente 

transtornos de humor, como depressão e transtorno bipolar; transtornos de personalidade, 

como o TOC, borderline, paranoide e dependente; transtornos de ansiedade, e transtornos 

de abuso de substâncias (FARSTAD; MCGEOWN; VON RANSON, 2016; GODART et 

al., 2015; THIEBAUT et al., 2019). Na amostra investigada, foi observado que as doenças 

psiquiátricas mais frequentes foram depressão (25,8%) e transtornos de personalidade 

(34,3%), com a última sendo a mais prevalente, principalmente na BN, acometendo 

metade dos casos. A literatura apresenta o transtorno de personalidade altamente 

comórbido tanto para AN quanto para BN, porém com maior prevalência de transtorno 

obsessivo-compulsivo nos casos de AN e maior de borderline na BN (MARTINUSSEN 

et al., 2017). No presente estudo, não foi feita a diferenciação entre transtornos de 

personalidade na amostra, podendo ser uma sugestão para futuros estudos, para elucidar 

sobre as diferenças entre as prevalências do grupo investigado. 

Em relação às comorbidades clínicas exploradas, a amostra apresentou baixas taxas 

de amenorreia (31,47%), anemia (5,3%), osteopenia (4%) e osteoporose (4,8%). A 

literatura aponta que amenorreia acontece em quase 1/3 das pacientes com AN e quase 

metade das com BN, devido às irregularidades na secreção circadiana de gonadotrofinas 

atribuídas às deficiências alimentares. Além disso, a depleção do tecido adiposo na AN e 

compulsões alimentares na BN influenciam o eixo hipotálamo-hipófise-gônada. Já a 

anemia é um achado frequente em pacientes com AN e menos encontrado na BN. 

Também é esperado, em pelo menos 1/3 dos pacientes, encontrar alterações ósseas, 

principalmente devido à idade em que são acometidos pelo TA, sendo em plena formação 

óssea, e todas as deficiências nutricionais e níveis reduzidos de hormônios sexuais que 

contribuem para diminuição da formação e aumento da reabsorção óssea (GIBSON; 

WORKMAN; MEHLER, 2019; MONTELEONE; BRAMBILLA, 2015). Diante dos 

resultados encontrados no presente estudo que não corroboram os achados da literatura, 

pode-se levantar a hipótese que, os dados sendo referentes ao momento do primeiro 

atendimento, possibilita que algumas comorbidades clínicas possam ter surgido ao longo 

do tratamento.  Há de se considerar também, a limitação da fonte de dados dos prontuários 

e o desafio para encontrar algumas informações nesse documento, além de não ser comum 

a realização de exames imagem logo no início do seguimento para diagnóstico de 

osteoporose e osteopenia, principalmente naqueles pacientes que foram atendidos nos 

primórdios da instalação do serviço. Sabe-se que há diversas complicações dos TA como 
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por exemplo, bradicardia sinusal, hipotonia e atrofia que não eram descritas em 

prontuário, mas que pode haver grande probabilidade de terem sido constatadas. 

Com respeito ao tempo de sintomas dos pacientes antes de eles serem atendidos pelo 

serviço, houve ampla variação na amostra (média= 48,9±66,8 meses; amplitude 2 a 298 

meses; quartil 50=24 meses) levando-se em conta que a entrada no tratamento se faz por 

meio de encaminhamento dos pacientes trazidos pelos familiares, que muitas vezes 

demoram a perceber os sintomas e necessidade de ajuda especializada (VALDANHA-

ORNELAS; SANTOS, 2016) e pelo fato de o GRATA-HCFMRP-USP ser um serviço 

com capacidade reduzida de atendimento de novos casos pela limitada estrutura de 

recursos humanos, é comum a espera pelo atendimento quando não há vaga disponível, 

fazendo com que esse tempo de sintomas aumente. Pode-se considerar que o resultado 

dessa variável foi alto, pois de acordo com a literatura, a cada ano que o paciente não 

recebe tratamento, aumentam as chances de um prognóstico desfavorável (ANDRADE 

et al., 2017; ANDRÉS-PEPIÑÁ et al., 2020). Para prevenir tal situação, políticas de 

psicoeducação devem ser implementadas para que a população saiba detectar os sintomas 

de TA o mais precocemente possível, e que a trajetória em busca de um diagnóstico 

assertivo e tratamento especializado seja mais acessível, informado e facilitado. Além 

disso, poucos são os serviços públicos especializados no Brasil, com equipes compostas 

por profissionais voluntários, a saber: três no nordeste, um no centro-oeste, oito no 

sudeste e duas no sul (ASTRAL, 2020). 

No que tange à necessidade de internação, foi constatado que neste serviço a 

demanda por este regime de atendimento foi baixa, com 22% dos pacientes sendo 

hospitalizados durante o tratamento. Pacientes diagnosticados com AN apresentaram 

maior prevalência de internação (82,5%), sendo consistente com a literatura que revelou 

taxas entre 71 e 80% (CORRAL et al., 2019; HAY et al., 2019; GODART et al., 2015). 

Os dados encontrados neste estudo mostram que grande parte dos motivos de internação 

foram causas nutricionais, assim como em outros serviços (CORRAL et al., 2019; 

KAPPHAHN et al., 2017). Na literatura, observou-se que elas foram consideradas como 

critérios médicos de internação sendo IMC muito baixo, perda de peso rápida, ingestão 

baixa de energia ou recusa alimentar, complicações clínicas como por exemplo, 

hipocalemia, alcalose, bradicardia grave ou baixa adesão ao tratamento ambulatorial 

(HERPERTZ-DAHLMANN; SALBACH-ANDRAE, 2009). 

No que diz respeito aos resultados dos exames bioquímicos coletados da amostra 

no primeiro atendimento no serviço, esses foram adequados em sua maioria, com exceção 
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da vitamina C (73,1%), albumina (46,8%) colesterol (45,9%). A literatura descreve que, 

entre as causas para a deficiência de vitamina C, estão os transtornos psiquiátricos, 

principalmente os TA, devido à ingestão alimentar insuficiente que leva a má nutrição 

(LUND et al., 2019; MAXFIELD; CRANE, 2021; URUEÑA-PALACIO et al., 2018). A 

albumina sérica se apresentou, em quase metade da amostra, com níveis inadequados, 

principalmente para pacientes com AN (55,2%) variando amplamente de níveis mais 

baixos e mais altos em relação ao valor de normalidade. Nessas situações, a 

hipoalbuminemia indica catabolismo muscular decorrente da desnutrição e a 

hiperalbuminemia pode apontar desidratação, quadros clínicos comuns nesses pacientes 

devido à baixa ingestão de água e de alimentos (GAUDIANI; SABEL; MEHLER, 2014; 

MONTELEONE; BRAMBILLA, 2015).  

O colesterol total foi outro achado com parâmetros alterados (45%), principalmente 

na BN (50%) e na AN (45,6 %). Normalmente, a hipercolesterolemia é atribuída à elevada 

ingestão desse nutriente ou à hereditariedade, o que é plausível nos casos de BN, onde a 

compulsão alimentar é frequente pode contribuir para esse consumo excessivo. Nos casos 

de AN, onde a restrição alimentar é mais presente, essa justificativa seria incompatível. 

No entanto, há relatos na literatura indicando hipercolesterolemia, devido a aceleração na 

produção de colesterol frente ao aumento das lipoproteínas nesses indivíduos, com níveis 

séricos preservados de ácidos graxos livres, cuja etiologia é desconhecida para explicar 

tal fenômeno (MONTELEONE; BRAMBILLA, 2015; OHWADA et al., 2006). Ambos 

estudos apontam aumento de LDL atrelado a esse fato, o que não se observou na amostra 

do presente estudo. 

Ao ser investigado o desfecho do tratamento, o abandono foi o mais prevalente no 

serviço em relação a outros desfechos (68,3%). Alguns estudos apresentam ampla 

variação na taxa desse indicador, além da heterogeneidade no método utilizado, 

especialmente quanto ao tratamento de base de cada um deles, limitando comparações. 

Quando o tratamento foi em hospital-dia com abordagem multidisciplinar, foi encontrado 

45% de abandono (AGÜERA et al., 2015) enquanto que, quando baseado na família, foi 

de 21% (RIENECKE, 2019). Já GÓMEZ DEL BARRIO et al. (2019)  apontaram 40% de 

abandono em tratamento baseado na família, sendo que 50% deles ocorreu de forma 

prematura. Quando o seguimento foi ambulatorial com enfoque psicológico e 

psiquiátrico, a taxa foi de 30% (LA MELA et al., 2013), e só psicológico, 45% (CARTER 

et al., 2012). O índice mais baixo (15%) foi encontrado em tratamento residencial 

multidisciplinar (MUZI et al., 2020b). 
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Uma revisão sistemática sobre o abandono na AN corrobora essa amplitude nos 

resultados e igualmente assinala os diferentes tipos de tratamento permeando essas 

diferenças. Em média, as taxas encontradas foram entre 20-40%. Seus achados mostram 

que os maiores índices surgiram de tratamentos onde a abordagem era mais educacional, 

principalmente com aconselhamento nutricional isolado, e as menores taxas em terapias 

familiares, mostrando a necessidade de abordagens multifacetadas e a importância do 

envolvimento da família entre esses enfoques (DEJONG; BROADBENT; SCHMIDT, 

2012). Vale lembrar que no serviço utilizado para o desenvolvimento do presente estudo, 

o protocolo de assistência é baseado em abordagem multidisciplinar e com o 

envolvimento da família, cujas taxas de abandono em situações de AN foram diferentes 

das citadas pela literatura.   

Em uma revisão sobre desfecho em tratamentos residenciais, foi encontrado altas 

taxas de abandono, variando de 17 a 66% até o momento da alta do seguimento 

(PECKMEZIAN; PAXTON, 2020). Em um serviço de Portugal com características 

semelhantes ao do presente estudo (hospital terciário, seguimento ambulatorial e atuação 

multiprofissional), a taxa de abandono foi de 55% (ANDRADE et al., 2017). Os 

resultados do atual estudo (68%), se aproximam mais dos resultados do tratamento 

residencial. Portanto é possível inferir que a interrupção do tratamento dos TA é bastante 

comum e previsível, sobretudo de uma amostra composta principalmente por AN como 

foi a do presente estudo, sendo importante analisar os aspectos que influenciam esse 

desfecho. 

Na revisão integrativa realizada neste trabalho, foram apontados alguns fatores 

preditores de abandono, como pais mais críticos, história de abuso infantil, uso de 

substâncias psicoativas, menor autoeficácia, diagnóstico de AN, baixa escolaridade, 

tratamentos anteriores, pior qualidade do sono. Ainda, o fato de o paciente estar melhor 

como menor depressão, estado nutricional adequado, e ausência de comorbidade clínica. 

Além disso, fatores temperamentais e de personalidade também foram evidenciados, 

como maiores pontuações em “disorderliness” e “novelty-seeking”, e específico para 

homens, menores pontuações em “reward dependence”. Sobre a intensidade de sintomas 

específicos de TA, menor preocupação com o corpo e menor frequência de restrição 

alimentar também previram abandono do tratamento. 

Em outra revisão, foi apresentado que pacientes que interromperam o seguimento 

tinham níveis mais baixos de motivação no início do acompanhamento e pacientes com 

AN do subtipo compulsão-purgação eram mais propensos a deixar o tratamento 
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prematuramente (GREGERTSEN et al., 2019). Esses dados são consistentes com a revisão 

sistemática mais recente sobre desfechos no tratamento dos TA, que apontou 

comportamentos de compulsão/purgação mais frequentes prevendo abandono e 

indivíduos menos motivados sendo mais propensos a deixarem o acompanhamento 

(VALL; WADE, 2015). CARTER et al. (2012) encontraram que o menor peso relatado, 

a tendência de evitar afeto e o tempo despendido na lista de espera para o tratamento 

foram preditores significantes de abandono.  

O presente estudo encontrou, como preditor significativo de abandono, o tempo de 

tratamento e a realização de tratamento anterior. Ou seja, menor prevalência de abandono 

foi encontrada em pacientes que apresentaram maior tempo de tratamento e naqueles que 

tinham realizado tratamento anterior para TA. Alguns autores consideram que a 

recuperação do peso seja o único critério para alta do tratamento (BERONA; 

RICHMOND; RIENECKE, 2018; MARTIN-WAGAR; HOLMES; BHATNAGAR, 

2019; WALES et al., 2016). No entanto, o protocolo utilizado no serviço onde foi 

realizado o atual estudo, considera que vários indicadores devem ser analisados de forma 

cautelosa, com o intuito de alcançar a remissão mais completa possível relativa à 

psicopatologia da doença, como defendem também alguns autores (AGÜERA et al., 

2017; DINGEMANS et al., 2016; LEVALLIUS et al., 2020). Desta forma, é esperado 

que o maior tempo de tratamento esteja associado ao melhor desfecho possível. 

A influência do tempo de tratamento no prognóstico foi consistente com uma 

metanálise a qual apontou que para pacientes alocados em tratamentos mais longos, a 

prevalência de abandono diminuiu (LINARDON; HINDLE; BRENNAN, 2018). Há de se 

pensar que uma possível explicação para esse resultado seria a hipótese de que, quanto 

maior o tempo de tratamento, maiores as possibilidades de se estabelecer vínculo entre o 

paciente e a equipe, diminuindo a probabilidade de abandono do tratamento, visto que 

menor aliança terapêutica prediz a interrupção do seguimento (GRAVES et al., 2017; 

ZAITSOFF et al., 2015). Além disso, o tempo em que é estabelecida essa aliança é muito 

heterogêneo podendo ocorrer mais tardiamente durante o acompanhamento terapêutico, 

mas mesmo assim, sendo significativo para o prognóstico (ZAITSOFF et al., 2015). 

Em contrapartida, sobre a influência do tratamento anterior para TA predizendo 

menores taxas de abandono, alguns autores apontam que o tratamento anterior aumentaria 

o risco de abandono, na hipótese de que esses pacientes talvez não se sentissem capazes 

de atingir desfechos favoráveis no tratamento atual, por já terem tentado outra vez, sem 

sucesso (WATSON et al., 2017). Esse contexto provocaria diminuição da autoeficácia e 
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motivação autônoma dos pacientes, os quais são conhecidos como fatores preditores de 

abandono e desfechos favoráveis, respectivamente (KESHEN et al., 2017; SANSFAÇON 

et al., 2018). Diante da diferença dos resultados encontrados no presente estudo frente ao 

identificado pela literatura, há de pensar que o tratamento fornecido pelo serviço foi capaz 

de trabalhar autoeficácia e motivação destes pacientes para que permanecessem no 

tratamento. No entanto novos estudos são necessários para explorar esses resultados. 

Sobre os outros desfechos encontrados no presente estudo além do abandono, a 

segunda maior resultado foi de alta hospitalar, seguida de encaminhamento para outro 

serviço ou desligamento, sendo um preditor significativo desse último desfecho, a 

presença de transtorno de personalidade. Conforme a literatura aponta, esses quadros 

psiquiátricos conferem certas características aos indivíduos, especialmente o transtorno 

obsessivo-compulsivo encontrado frequentemente na AN-R, em que existe maior 

preocupação com aceitação e aprovação pessoal, medo de críticas e de rejeição, além de 

perfeccionismo, enquanto que o transtorno borderline pode estar associado a maiores 

níveis de desregulação emocional, impulsividade e desconfiança (FARSTAD; 

MCGEOWN; VON RANSON, 2016). Não raro, o paciente pode apresentar melhora 

significativa dos sintomas típicos de TA, mas aqueles que permeiam a personalidade 

permanecem, prolongando o tratamento e a necessidade de encaminhamento para uma 

abordagem mais focada do quadro de maior exacerbação do momento (MARTINUSSEN 

et al., 2017; RØ et al., 2005).  

Diante da realização deste estudo, inédito no Brasil, foi possível traçar o perfil dos 

pacientes atendidos no serviço pioneiro no país apontando preditores dos desfechos 

terapêuticos. Considera-se que esses resultados sejam uma grande contribuição para a 

literatura referente aos TA e para os avanços das intervenções disponíveis até o momento, 

na busca por melhores prognósticos. Faz-se importante ressaltar o grande trabalho na 

etapa de coleta de dados, principalmente na busca dos prontuários microfilmados, e no 

cuidado para que os dados fossem colhidos com acurácia. 

Como limitações deste estudo, aponta-se que esta foi uma pesquisa documental 

retrospectiva que se baseou na coleta de dados em prontuários médicos existentes no 

serviço utilizado como cenário de investigação. Deste modo, são informações obtidas que 

não foram geradas para a pesquisa de forma original, não sendo descritos e planejados 

com sistematização, já que tem função de organização assistencial do serviço e 

acompanhamento dos pacientes atendidos. Além disso, esse grupo de assistência está 

inserido em um hospital escola com alta rotatividade de aprendizes em processo de 
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aprimoramento, influenciando ainda mais a pouca homogeneidade dos dados colhidos. 

Portanto, o número de dados faltantes foi considerado elevado, sem, no entanto, 

comprometer as análises estatísticas. Também é importante destacar que os dados 

coletados eram referentes ao primeiro atendimento do paciente no serviço, quando nem 

todas as informações para uma avaliação mais completa do quadro estão disponíveis, seja 

pelo protocolo de atendimento, seja pelo vínculo terapêutico que ainda não está 

estabelecido. Desta forma outros dados vão sendo obtidos no decorrer no tratamento, mas 

que não fizeram parte da metodologia do presente estudo. Sendo assim, novos estudos 

podem ser desenvolvidos com desenho longitudinal, contendo a história do paciente ao 

longo do tratamento, com vistas a inferir, com mais precisão, a predição do desfecho, 

principalmente relativo aos dados clínicos, como exames bioquímicos, complicações e 

comorbidades. Além disso, a inclusão de dados de pacientes em outros serviços do país 

seria de extrema importância para aumentar o tamanho da amostra e possibilitar o 

aprimoramento dos protocolos de assistência oferecido a essas pessoas.  
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O perfil sociodemográfico dos pacientes com TA atendidos no referido serviço, foi 

composto predominantemente por mulheres adultas jovens, estudantes, sem 

companheiro, nem filhos. Clinicamente, a maioria da amostra foi diagnosticada com AN, 

o estado nutricional era de magreza, com comorbidades psiquiátricas, além de uma 

parcela dos participantes ter realizado seguimento prévio. Do ponto de vista bioquímico, 

observou-se inadequação dos níveis de vitamina C, colesterol total e albumina. O tempo 

de seguimento foi bastante variável e o desfecho terapêutico mais prevalente foi o 

abandono. O menor tempo de tratamento e não ter realizado tratamento anterior foram 

preditores significativos de abandono, assim como a presença de transtorno de 

personalidade foi preditor de encaminhamento para outros serviços. 

Espera-se que os achados desta pesquisa possam subsidiar o avanço do tratamento 

dos TA sugerindo alvos terapêuticos específicos para o aprimoramento da prática clínica 

e das intervenções utilizadas atualmente, na busca de melhores prognósticos para estes 

quadros clínicos. 
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Abstract  

Background: The course of eating disorders (ED) taint to evolve with minority of the 

patients achieving remission and maintaining this recuperation throughout life. 

Objectives: The aim of this article was to identify predictors of treatment outcomes for 

patients with ED.  Methods: Integrative review based on the search of publications from 

2016 to 2020 through Pubmed, Scopus and PsycINFO electronic databases. Results: It 

was found 2900 articles, from which 75 were included (74 in english and one in 

portuguese) in the final sample. In addition, 2825 were excluded from the review, 86 were 

duplicate publications, and the others due to the exclusion criteria, which included 

editorial letters, theses, dissertations, monographs, review articles, brief report, case 

report, and articles presenting outcomes without associating predictor variables. 

Discussion: The data suggests that there are predictors of treatment outcome in 

individuals with ED from diverse natures, including: family aspects, motivational, 

emotional, sociodemographic, clinical, treatment-related, psychiatric comorbidities, 

personality profile, nutritional status and ED psychopathology.  Conclusion: The find 

may assist in improving clinical practice in the treatment of ED, with important 

therapeutic targets on the pursuit for favorables outcomes. More studies are needed help 

to extend and deepen this investigation using more defined outcomes.   

 

Keywords: Eating disorders; Anorexia Nervosa; Bulimia Nervosa; Predictor; Outcome. 
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INTRODUCTION 

Eating disorders (ED) are psychiatric conditions characterized by a persistent 

change in eating-related behavior that can lead to great physical and psychological 

damage, in addition to increased morbidity and mortality (APA, 2014). Their prevalence 

has been increasing over the years and is shown to be high throughout the life of 

individuals (GALMICHE et al., 2019).   

The course of this cases taint to evolve with minority of the patients achieving 

remission and maintaining this recuperation throughout life, being more common the 

maintenance of symptoms, and may reach the chronicity of the disease. Another possible 

course for this patients is the migration for other specified feeding or eating disorder 

(OSFED), failing to fulfil specific criteria for anorexia nervosa (AN) or bulimia nervosa 

(BN) over time (FICHTER et al., 2017; HERPERTZ-DAHLMANN et al., 2018; KEEL, 

2017; QUADFLIEG; FICHTER, 2019). Relapse is frequent for up two years after 

discharge (BERENDS; BOONSTRA; VAN ELBURG, 2018). Besides that, is verified 

that the risk of premature death is significant higher on individuals with AN and BN, and 

even more prevalent in patients with AN (DEMMLER et al., 2020; KEEL, 2017). 

Facing this scenario, the investigation of predictors of treatment ED outcomes can 

point therapeutics targets that deserve more attention or patient’s profiles that need more 

specific approaches or more intensive treatments on the pursuit of more favorable 

outcomes. 

The last systematic review that addressed predictors of treatment outcomes, was in 

2015 and searched for published articles in the previous 30 years. It was indicated factors 

from diverse natures for more favorable outcomes, such as lower levels of compensatory 

physical exercise; individuals that were more motivated and ready for change; higher self-

efficacy; higher body mass index (BMI), especially for AN; lower levels of weight and 
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body shape preoccupation; better interpersonal functioning; lower levels of depression; 

better self-stim; and early response in treatment. Other aspects like, more frequent bulimic 

behaviors predict dropout and unfavorable outcomes; individuals less motivated were 

more likely to abandon the study; and the motivation to recovery latter in treatment 

predict the probability of relapse in 12 months. Besides that, more problems on the family 

environment predicted worse outcomes (VALL; WADE, 2015).  

In a review more specific about residential treatments, it was suggested that greater 

resilience; higher BMI, especially for AN; higher motivation to change and body image 

flexibility; better psychosocial functioning and longer duration of treatment predicted 

better outcomes. The study also had high dropout rates (PECKMEZIAN; PAXTON, 

2020). 

Older age and longer time between the onset of the disease and the beginning of 

treatment, also has been described as predictors of unfavorable outcomes (KEEL, 2017). 

Greater severity of AN symptoms at baseline was associated with a worse prognosis, and 

patients with binge/purge AN subtype were more likely to dropout of treatment and have 

worse outcomes. In addition, those who left treatment prematurely were more likely to 

have lower levels of motivation at the beginning of the follow-up, with greater motivation 

being a factor associated with better results (GREGERTSEN et al., 2019). 

Although the predictors of treatment have already been addressed in the literature, 

there is a lack of consensus on the subject, and the last comprehensive review was 

published in 2015. Given that, further studies are needed to expand and update knowledge 

on this subject. Therefore, the aim of this study was to realize an integrative review to 

identify predictors of treatment outcomes for patients with eating disorders. 

 

METHODS 
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This is an integrative literature review, a methodology that allows a broader analysis 

of studies with different designs, critical evaluation and synthesis of evidence, generating 

general conclusions and complete understanding of a specific topic, enabling the 

contribution to de scientific academy, identifying targets for the development of future 

research, as well as for the implementation of an evidence-based clinical practice. This 

methodology includes six elaboration phases: (1) the identification of the theme and 

elaboration of a guiding question; (2) establishment of inclusion and exclusion criteria for 

studies and literature search; (3) selection of data and categorization of studies; (4) critical 

analysis of the included studies; (5) interpretation of results; (6) synthesis of knowledge 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

To identify the theme, the PICO strategy was applied, in which P (population): 

Patients with eating disorders; I (intervention or indicator): the available evidence about 

factors associated with treatment outcome; C (control): does not apply to integrative 

review; O (outcome): the main findings in the literature regarding ED  (SANTOS; 

PIMENTA; NOBRE, 2007). The guiding question used was the following: What are the 

factors associated with the outcome of the treatment of patients with ED?  

The search strategy used reviewed articles in three databases: Pubmed, Scopus and 

PsycINFO, published between 2016 and 2020. The Health Descriptors (DeCS) and 

Medical Subject Headings (MeSH) were consulted, and the descriptors that were 

identified were used with the following combination: (("eating disorder" OR "eating 

disorders" OR "bulimia nervosa" OR "anorexia nervosa") AND ("recovery" OR "relapse" 

OR "dropout" OR "death" OR "patient discharge" OR "outcome" OR "mortality" OR 

"course")), in Portuguese and English. 

It was included original articles, with human beings regardless of sex and age, with 

a quantitative and qualitative approach, experimental or non-experimental, with 



86 
 

information on patient and treatment variables associated with the outcomes. While, 

studies that reused data obtained in previous works, editorial letters, book or book 

chapters, dissertation or thesis, case report, brief report, reviews, letters, opinion articles, 

comments, abstracts in annals, essays and duplicate publications, articles with no 

information about outcomes, or presenting outcomes without associating predictor 

variables, or articles that did not find associations between variables and outcomes were 

excluded.  

A flow diagram of study selection is available as Figure 1 below. 

<FIGURE 1> 

 

RESULTS 

The search resulted in a total of 2900 articles, 800 in PubMed, 1000 in Scopus and 

1100 in PsyINFO. After the first selection of articles, by title and abstract, 231 articles 

were separated for a full reading. After excluding 86 duplicate studies and 70 articles for 

meeting the exclusion criteria, a total of 75 articles were included in the review. 

From the critical analysis of the articles, three categories related to the main 

outcomes found were organized: Dropout, Favorable outcomes and Unfavorable 

outcomes. Of the 75 articles, 13 presented more than one evidence, with data on favorable 

and unfavorable outcome, or favorable outcome and dropout, being added in both 

categories with descriptions of the respective results for each theme. 

We considered as favorable outcomes, data of short-term remission, long-term 

remission, recovery, improvement of symptoms/psychopathology/severity of ED, weight 

regaining to an adequate nutritional status, improvement in quality of life and 

functionality, and maintenance of remission. And as unfavorable outcomes, mortality 
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data, maintenance of ED, less reduction in psychopathology/severity of ED and non-

remission. 

Category 1 - Outcome "Dropout" 

In this category, 11 articles were included that pointed factors associated with a 

higher risk for treatment dropout. Family aspects can be highlighted, with individuals 

with more critical parents and adolescents living with a single parent being the most likely 

to leave treatment prematurely. In addition, history of child abuse; use of psychoactive 

substances; minor depression; adequate nutritional status; lower self-efficacy; diagnosis 

of AN; low education level; previous treatments; absence of clinical comorbidity; and 

poorer sleep quality associated with high concentration of orexin were also presented. 

Regarding the individual's temperament profile, higher scores were found in 

disorderliness and novelty-seeking, and specifically for men, lower scores in reward 

dependence. About the intensity of specific symptoms of ED, less concern with the body 

and less frequency of food restriction predicted treatment dropout (Table 1). 

<TABLE 1> 

Category 2 - Favorable outcomes and associated variables 

Factors associated with favorable outcomes were shown by 46 articles (Table 2), 

evidencing sociodemographic, psychological, emotional and clinical variables. Some 

family aspects were presented, such as less critical expression by the parents, lower levels 

of caregiver training, good parental frequency on the treatment and greater parental 

control behavior (rules), more loving mothers and families with better interactive skills.  

Regarding psychiatric comorbidities, the absence of depressive, substance use and mood 

disorders, as well as the improvement of depressive symptoms, were associated with 

better prognoses. However, one article mentioned major depression and another, suicide 

attempt as variables in this category. 
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About personality profiles and emotional aspects, several variables were evidenced, 

such as openness, conscientiousness and extraversion personality dimensions; healthy 

functioning and dysphoric personalities; low score on novelty-seeking temperament 

profile and high on persistence for men; minor interactive ability, focal attention, attack 

and neglect, and impulsive behavior to alleviate negative affect; greater interpersonal 

mistrust, self-esteem, self-love, mentalization, experiential acceptance, problem solving, 

communication, and general functioning; and improvement in emotional regulation. 

Factors related to ED psychopathology were also presented, including rapid change 

at body image flexibility; high frequency of compensatory episodes favoring rapid weight 

gain in AN; fewer symptoms related to thoughts; lesser perception of body image 

distortion; improvement in the practice of compulsive exercise; lower body 

dissatisfaction and lower bulimia and food preoccupation scores on the Eating Attitudes 

Test (EAT). However, one article mentioned greater severity of ED at baseline as a 

predictor of remission, greater concern with weight and shape, and greater frequency of 

restriction associated with greater reductions in bulimic behavior. 

Regarding nutritional status, higher BMI at baseline, rapid weight gain and less 

weight loss during therapeutic follow-up, especially for AN and OSFED, predicted better 

outcomes, as well as greater speed of weight loss at the beginning of ED. Motivational 

aspects were relevant, highlighting confidence in the ability to change, having positive 

expectations about the treatment, greater autonomous motivation, and improving self-

efficacy in the first six months. 

Age at onset of ED and duration of treatment are controversial factors. Some data 

indicate that older ages are associated with improvement in ED psychopathology, and in 

others, they are predictors of recovery. Studies indicating that younger ages are associated 

with recovery and BMI improvement, were also found. The same occurred with the 
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duration of treatment, where one article mention that longer duration of treatment is 

associated with BMI improvement, and in two other articles, shorter duration of 

treatment, of illness and hospitalizations are associated with improvement in the ED 

psychopathology and recovery, respectively. 

Other aspects, such as neurological factors, ED type and employment status were 

also presented as predictors of favorable outcomes, but less frequently. 

<TABLE 2> 

Category 3 - Unfavorable outcomes and associated variables 

The third category included 31 articles addressing unfavorable outcomes (Table 3). 

As in the previous category, variables of different natures were found associated with this 

prognosis. Among family aspects, being married or divorced, and individuals with more 

critical parents, were associated with worse outcomes; and living without a partner, 

related to the increased chances of premature death. 

We can highlight psychiatric comorbidities, with significant levels of social 

anxiety, depression, higher levels of dissociation, obsessive-compulsive disorder, 

borderline personality disorder and the individual having a high number of comorbidities, 

associated with worse outcomes, with the last two related to the increase in mortality. 

A significant number of studies presented certain personality profiles and emotional 

aspects, specifically, paranoid, schizoid and avoidant personality; more impaired 

psychosocial and global functioning; individuals with greater emotional dysregulation; 

emotional avoidance and submissive behavior; higher scores on fear of maturity and 

novelty-seeking; assertiveness; ineffectiveness and asceticism. 

Another variable that was shown frequently was age; six studies indicated older age 

as a predictor of worse outcomes, including premature and all-cause death. However, one 

study showed an earlier age at onset of ED associated with an unfavorable prognosis. 
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Related to this, the longer duration of symptoms, especially before treatment, was 

associated with greater chances of maintaining ED, being a predictor of an unfavorable 

outcome. Regarding the duration of treatment, two studies indicated that the shorter 

duration of treatment would be a predictor of a worse prognosis, and one study indicated 

that the longer duration of treatment increases the chances of relapse. 

About the psychopathology of ED, several factors were evidenced, such as the 

severity of the symptoms; the diagnosis of AN; restrictions and more frequent purges 

during the week; high score on drive for thinness; high levels of body dissatisfaction and 

overestimation of the importance of body shape, in addition to body image distortion. 

When it comes to nutritional status, low weight or low BMI were the identified variables. 

During the course of treatment, some conducts were identified as influencing the 

prognosis, such as referral to another service, premature discharge, need for transfer to 

intensive care units, and a greater number of hospitalizations, increasing the chances of 

premature death. Furthermore, it was mentioned that having hospitalizations in the course 

of treatment increases the chances of relapse. 

Some variables were shown less frequently, such as being male, pre-menarche AN 

onset, sleep quality, and having hypotension. As well as reduced mental capacity 

increasing the chances of not showing remission and other neurological issues associated 

with relapse, and increasing depression. 

<TABLE 3> 

 

DISCUSSION 

The three categories organized to present the studies found in the period 2016 to 

2020, show a significant number of articles, in which factors of different natures impact 

the outcome of the treatment, including family, motivational, emotional, 
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sociodemographic, and clinical aspects, related to the treatment, psychiatric 

comorbidities, personality profiles, nutritional status and the psychopathology of ED. 

It became evident how family involvement should be considered in treatment 

(HUGHES et al., 2018). In order to take care of the emotional expression of these parents, 

criticism directed at children can be a target to be addressed in the treatment (BERONA; 

RICHMOND; RIENECKE, 2018; RIENECKE, 2019; RIENECKE et al., 2016). 

Likewise, having rules and limits imposed by parents are important factors on the path to 

remission (WALLIS et al., 2017), emphasizing the importance of working on the family's 

interactive skill (BALOTTIN et al., 2018) and maternal love (DUCLOS et al., 2018) for 

this process to occur in a more balanced way. The caregiver being in a treatment that 

offers psychoeducation and knowledge about the ED psychopathology is also necessary, 

whereas parents or guardians with a lower level of training were likely to engage more in 

this learning, generating better outcomes in relation to weight restoration (MARTIN-

WAGAR; HOLMES; BHATNAGAR, 2019).  

Another highlighted aspect was how the individual's temperament and personality 

can influence the prognosis of these diseases. According to Fassino, Amianto, Gramaglia, 

Facchini, & Abbate Daga, 2004 the ED personality profile is characterized by high Harm 

Avoidance (HA) and low Self-Directedness (SD); in more restrictive individuals, by high 

Persistence and high SD; and in the type where there is compulsion/purge, high Novelty-

Seeking (NS) and low SD are more prevalent (FASSINO et al., 2004). In the present 

study, the NS profile predicted dropout and unfavorable outcomes, and high Persistence 

was associated with favorable outcomes. According to Farstad, McGeown, & von 

Ranson, 2016, urgency and impulsivity are prevalent in EDs (FARSTAD; MCGEOWN; 

VON RANSON, 2016) and their lower frequency predicted recovery in this literature 

review. Individuals with ED usually score low on Extraversion (FARSTAD; 
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MCGEOWN; VON RANSON, 2016), and in the present study, it predicted remission. 

Reward Dependence is not associated with outcomes in ED (FARSTAD; MCGEOWN; 

VON RANSON, 2016), however, according to the results found, it was associated with 

dropout. Therefore, performing an assessment of the patient's personality at the beginning 

of treatment can help to identify the need for more intense and specific therapeutic 

approaches in order to bring them closer to a healthier psychosocial functioning and better 

prognosis. 

Regarding psychiatric comorbidities, some were negatively associated with 

treatment outcome, such as depression, borderline personality disorder, obsessive-

compulsive disorder and substance use disorder. Considering that, obsessive-compulsive 

disorder is a prevalent condition in patients with ED (MANDELLI et al., 2020), 

personality and substance use disorders can increase the risk of mortality in these patients 

(HIMMERICH et al., 2019), depression can make ED symptoms more severe (BRAND-

GOTHELF et al., 2014), and suicide attempts increase the risk of mortality and account 

for almost half of deaths (SUOKAS et al., 2014). It is evident that patients with these 

characteristics require intensive and specified treatment. And different from expected, 

attempted suicide and major depression were associated with recovery in some studies in 

this review, and a possible explanation would be that usually, cases with this profile end 

up receiving more intensive treatment, in tertiary services, and possibly, in impatient 

treatments, promoting greater chances of improvement (HAYES et al., 2019; MEKORI 

et al., 2017). 

Early improvements were associated with favorable outcomes, specifically in body 

image flexibility, emotional regulation and weight gain in AN cases. This result is 

consistent with the literature, in which early weight gain in adolescents with AN, early 

response to therapies, rapid reduction in frequency or percentage of binge/purge, as well 
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as early reduction in depressive symptoms in BN were predictors of better prognosis 

(NAZAR et al., 2017). These data should be used in clinical practice, pointing out aspects 

that can be worked on with greater intensity at the beginning of the treatment, and if they 

are not achieved, it is already known that they may be patients who need more attention 

in other factors related to the treatment outcome. 

Betting on the improvement of the patient's motivation for the treatment is indicated 

in order to seeking better prognoses, especially in terms of autonomous motivation and 

self-efficacy in the first six months. These results are consistent with meta-analysis data 

(VALL; WADE, 2015), in which low motivation predicted dropout and worse treatment 

outcomes, in addition to self-efficacy, which was also a significant predictor of treatment 

outcome. However, data on the effectiveness of currently used strategies to increase 

motivation (eg, motivational interviewing and motivational enhancement therapy) 

apparently, in patients with ED, has not been favorable (KNOWLES; ANOKHINA; 

SERPELL, 2013; WALLER, 2012). Otherwise, creating a culture in the treatment of 

constantly reinforcing that recovery is possible and real, with recovered therapists and 

possible groups with recovered individuals can have a great influence on the motivation 

for recovery of these conditions (WASIL et al., 2019). 

When it comes to ED psychopathology, several aspects were presented, mainly in 

the areas of body image, frequency of compensatory and restrictive behaviors, severity of 

the pathology, and diagnosis of AN. Greater severity is usually related to worse outcomes 

(BARDONE-CONE; HUNT; WATSON, 2018), as in the present review. However, we 

also found that the highest score on the EAT-26, indicating greater severity, predicted 

remission (MEKORI et al., 2017). A possible explanation for this would be that patients 

with more severe AN psychopathology could benefit more from hospital treatment, which 

was indicated for more severe patients in this study. In addition, another study showed 
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that greater concern with weight and restriction have been associated with greater 

reductions in bulimic behavior (ACCURSO et al., 2016). 

Regarding treatment, data on hospitalization or hospital relapse were associated 

with unfavorable outcomes, consistent with the literature (FICHTER; QUADFLIEG, 

2018). Hospitalization is necessary in many cases, mainly for nutritional therapy, but also 

for psychiatric reasons and suicidal ideation. The prevalence and average length of these 

hospitalizations in specialized services tend to be high and more common in AN 

(PALMA; DOS SANTOS; RIBEIRO, 2013). Another aspect related to this would be 

premature discharge, as well as referral to another service associated with mortality, it is 

evident that this is a delicate moment that deserves a lot of attention and planning by the 

team of professionals (FICHTER; QUADFLIEG, 2016). 

Although this review stands out for the large number of articles found, providing a 

good coverage on the subject in recent years, as a limitation, the studies found used 

heterogeneous methodologies, varying in the type of treatment, in the participants, in the 

study strategy and definition of the outcome. However, it was possible to discuss the 

diversity of the variables found, understanding that the factors are multiple and complex. 

In the literature, there is still no consensus on outcomes, with great variability in 

their form of assessment, which may include data on ED psychopathology, on disordered 

eating behaviors, psychiatric comorbidities, quality of life, and body weight 

(PECKMEZIAN; PAXTON, 2020; RADUNZ et al., 2020). Changes in disease behavior 

and psychopathology may be more significant for long-term recovery (PECKMEZIAN; 

PAXTON, 2020). Therefore, although the categories in this study grouped articles that 

pointed to similar outcomes, whether positive or negative, diverse outcomes were 

considered. 
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In conclusion, the studies included in this review suggested that there are predictors 

of EDs treatment outcomes of different natures, including family, motivational, 

emotional, sociodemographic and clinical aspects. The findings can support the 

improvement of clinical practice with specific therapeutic targets in the search for more 

favorable outcomes. Furthermore, further studies are needed using more defined 

outcomes according to the ED.  
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FIGURES 

 

 

 

Figure 1: Flowchart of the process of article selection for the integrative literature review, 

according to the PRISMA guidelines (Adapted from Moher et al. 2009) (MOHER et al., 2009). 
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TABLES 

Table 1. Characteristics of studies with the outcome “Dropout” and associated variables (n=11).  

References Country Study desing Population Associated variables 

(RIENECKE, 2019) USA Follow up  55 adolescents 

and 32 adults 

with AN 

- critical fathers 

(KIRKPATRICK et 

al., 2019)  

Canada Follow up 203 patients with 

ED 

- use of psychoactive 

substances 

(GÓMEZ DEL 

BARRIO et al., 

2019)  

Spain Follow up 196 patients with 

ED 

- high score on disorderliness 

temperament profile 

- AN  diagnosis 

(CASTELLINI et 
al., 2018)  

Italy Follow up 133 patients with 
ED 

- child abuse history 

(AGÜERA et al., 

2017)  

Spain Follow up 131 men and 131 

women with ED 

- high score on novelty 

seeking temperament profile 

for men and women 

- younger age and lower 

score on reward dependence 

temperament profile for men 

  

(KESHEN et al., 

2017)  

Canada Prospective 

pilot 

49 adults with 

ED 

- low self-efficacy at the 

onset of treatment 

(WATSON et al., 

2017)  

USA Randomized 

clinical trial 

191 patients with 

BN 

- higher BMI 

- not having higher education 
- high score on novelty 

seeking temperament profile 

- previous experience with 

cognitive behavioral therapy 

(DE SOUZA; 

PESSA, 2016)  

Brazil Cross-sectional 

retrospective 

234 medical 

records of 

patients with AN, 

BN and OSFED 

- diagnosis of AN 

- absence of clinical 

comorbidity 

- adequate nutritional status 

(RIENECKE et al., 

2016)  

USA Follow up 121 adolescents 

with AN and 

their families 

- critical mothers 

 

(ROUX et al., 

2016)  

France Retrospective 242 patients with 

AN 

- having 18 years old or older 

with low educational level, 

low depression score and 

lower level of concern with 

the body; 

- be under 18 years old living 

with a single parent, with a 

low level of dietary 

restriction 

(SAUCHELLI et 

al., 2016)  

Spain Cross-sectional 48 women with 

AN  

- high concentrations of 

orexin associated with poorer 

sleep quality 

ED – Eating Disorder; AN – Anorexia nervosa; BN – Bulimia nervosa; OSFED – Other specified feeding 

and eating disorder 

 

 

Table 2. Characteristics of studies with the “Favorable outcomes” and associated variables (n=46).  

References Countr

y 

Study 

desing 

Population Associated variables Outcomes 

(BARDONE-

CONE et al., 

2020)  

USA  Follow up 36 women 

with history 

of ED 

-increased self-esteem at 

the beginning of the study 

-significantly 

higher 

chances of 
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being in full 

recovery 7–8 

years later. 

(DOBRESCU 

et al., 2020)  

Swede

n 

Follow up 47 

participants 

with onset 

of AN in 

adolescence 

-older age, in adolescence, 

at onset of ED 

-predictor of 

complete 

recovery 

(LEVALLIUS 
et al., 2020) 

Swede
n 

Follow up 72 patients 
with BN 

and 37 with 

OSFED 

-personality dimensions: 
openness, consciousness, 

extraversion 

-predictors of 
treatment 

response both 

in terms of 

remission and 

symptom 

reduction 

(MUZI et al., 

2020a) 

Italy Follow up 84 women 

with AN 

and BN 

-highest score for healthy 

and dysphoric functioning 

personality 

-associated 

with less ED 

symptoms at 

discharge 

(VENTURO-
CONERLY et 

al., 2020)  

USA Cross-
sectional 

13 patients 
recovered 

from ED 

-removing triggers 
-focusing on obligation to 

others 

-engaging in significant 

causes 

-ensuring non-judgmental 

support 

-creating hope for the 

future 

- were 
associated 

with recovery 

motivation 

(FORSÉN 

MANTILLA; 

NORRING; 
BIRGEGÅRD, 

2019) 

Swede

n 

Retrospecti

ve 

1771 adult 

women with 

ED 

-greater self-love for AN-

R 

-less oneself attack and 
neglect in purgative 

disorders 

-predictors of 

favorable 

outcomes 

(KESHISHIA

N et al., 2019) 

USA Follow up 176 women 

with ED 

- Absence of major 

depressive disorder and 

substance use disorder 

-associated 

with ED 

recovery in 22 

years of 

follow-up 

(MACDONAL

D; 

TROTTIER, 

2019)  

Canada Follow up 76 patients 

with BN or 

purgative 

ED 

-early improvement in 

access to emotional 

regulation strategies 

-predictor of 

reduction in 

psychopatholo

gy and 

impairment of 
ED 6 months 

after treatment 

(PELLIZZER; 

WALLER; 

WADE, 2019)  

Australia Follow up 62 patients 

with ED, 

especially 

BN  

-quick change in body 

image flexibility 

-fear of expressing 

compassion 

-predictors of 

favorable 

outcomes 

(HAYES et al., 

2019)  

USA Retrospecti

ve 

773 patients 

with ED 

-white Hispanic ethnicity 

-older age 

-major depression 

-improvement 

in ED 

severity, 

quality of life 

and functional 
impairment 

(IYAR et al., 

2019)  

Canada Follow up  59 adult 

women with 

ED 

-confidence in the ability 

to change 

-improvement 

in the severity 

of symptoms 
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(TURNER et 

al., 2019)  

Englan

d 

Retrospecti

ve 

128 patients 

with ED 

-positive expectations 

regarding treatment 

success 

-associated 

with better 

outcomes 

(MARTIN-

WAGAR; 

HOLMES; 

BHATNAGA

R, 2019)  

USA Quantitativ

e 

87 

adolescents 

with AN 

and their 

caregivers 

(74) 

-early weight gain 

-higher BMI on admission 

-lower levels of caregiver 

empowerment at the 

beginning 

- associated 

with weight 

restoration 

(HUGHES et 

al., 2019)  

Australia Quantitativ

e 

106 patients 

with AN in 

treatment 

-early and fast weight gain  

 

-significant 

predictor of 

remission 

(BERONA; 

RICHMOND; 

RIENECKE, 

2018)  

USA Follow up 102 patients 

with AN in 

treatment 

- more compensatory 

episodes 

- absence of mood 

disorders 

- lower emotional 

expression of parents 

-moderate to 

fast weight 

gain 

(HUGHES et 

al., 2018)  

Australia Quantitativ

e 

198 families 

with 
adolescents 

with AN 

- paternal attendance in 

treatment 

-associated 

with remission 

(SOLMI et al., 

2018)  

Italy Cohort  

Cross-

sectional 

Follow up  

414 patients 

with AN 

and BN 

- greater speed of weight 

loss (ratio of weight loss 

between before diagnosis 

and the time it took place) 

- remission 

predictor 

(BALOTTIN 

et al., 2018)  

Italy Quantitativ

e 

72 fathers 

and 

adolescent 

daughters 

with AN  

-better adolescent 

interactive skill and focal 

attention 

-families with better 

interactive ability 

-presented a 

good outcome 

more often 

(HERPERTZ-

DAHLMANN 

et al., 2018) 

German

y 

Follow up 68 patients 

with onset 

of AN 

before 14 

years 

-highest percentage of 

expected body weight 

-highest BMI on admission 

-related to best 

outcomes 

(SANSFAÇO

N et al., 2018)  

Canada Follow up 770 adults 

with ED 

-greater autonomous 

motivation at the beginning 

of treatment 

-predictor of 

favorable 

outcomes 

(NYMAN-

CARLSSON 

et al., 2018)  

Swede

n 

Randomize

d clinical 

trial 

78 women 

with AN 

-lower levels of emotional 

dysregulation 

-higher levels of deficit in 

interoceptive regulation 

-more 

favorable 

outcomes in 

the treatment 
(FRANKO et 

al., 2018)  

USA Follow up 176 patients 

with ED 

-patients with AN-BP 

showing higher BMI 

-recovery 

status 

predictor after 

22 years 

(DUCLOS et 

al., 2018)  

France Retrospecti

ve  

60 patients 

with AN 

-most loving mothers -lesser 

intensity of 

eating 

disorders after 

18 months of 

treatment 

(MUELLER et 
al., 2017) 

Switzerland Randomiza
do 

18 women 
in BN 

remission 

-increase of cerebral blood 
flow induced by alpha-

methyl-paratyrosine in the 

hippocampus/parahippoca

mpal gyrus 

- predictor for 
the 

maintenance 

of BN 

remission 

(SWENNE; 

PARLING; 

Swede

n 

Follow up  201 

adolescents 

-high BMI -associated 

with a 
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SALONEN 

ROS, 2017)  

with 

restrictive 

ED 

-smaller ED symptoms in 

relation to thoughts 

-rapid weight recovery at 

the beginning of treatment 

-less weight loss at follow-

up 

favorable 

outcome in 1 

year 

(FISCHER et 

al., 2017)  

USA Follow up 211 women 

with 

BMI<19kg/
m² 

-neuroticism personality 

traits 

-was a 

predictor of 

longer time of 
treatment 

being 

associated 

with a greater 

probability of 

weight regain 

(AGÜERA et 

al., 2017) 

Spain Follow up 131 men 

and 131 

women with 

ED 

-temperament profile with 

low novelty-seeking score 

- high score in persistence 

for men 

-major 

changes 

-high risk of 

remission 

(MACDONAL
D; 

TROTTIER; 

OLMSTED, 

2017)  

Canada Follow up 104 patients 
with  BN or 

purgative 

ED 

-rapid improvement in 
accessing emotional 

regulation strategies 

-greater 
probability of 

reducing ED 

psychopatholo

gy and post-

treatment 

depression 

levels 

(KUIPERS et 

al., 2017)  

Netherlands Follow up 38 patients 

with AN 

and BN 

-high score in 

mentalization (the ability 

to understand human 

behavior) 

-associated 

with ED 

recovery 

(MEKORI et 

al., 2017)  

Israel Follow up 88 female 

adolescents 

with ED 

-suicide attempt 

-highest scores on the 

EAT-26 indicating severity 

at the beginning 

-remission 

predictors 

(HARPER et 

al., 2017)  

USA Retrospecti

ve Follow 

up 

46 adult 

women with 

ED 

-changes in depression and 

externalization bias (to 

what extent an individual 

attributes positive social 

exchanges versus negative 

exchanges to himself) 

-related to 

recovery 

(KESHEN et 

al., 2017)  

Canada Prospective 49 adults 

with ED 

-changes in self-efficacy 

during the first six months 

-greater 

tendency to 
have less 

severe 

symptoms at 

the end of 

treatment 

(WALLIS et 

al., 2017)  

Australia  Quantitativ

e 

57 female 

adolescents 

with AN  

-better problem solving, 

communication and 

general functioning 

reported by the adolescent 

on admission 

-greater controlling 
behavior of the father 

(rules and expected 

behaviors) at the beginning 

of treatment 

-remission 

predictors 
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(BOEHM et 

al., 2016)  

German

y 

Quantitativ

e 

76 female 

adolescents 

with AN 

-lesser perception of body 

image distortion 

-greater early weight gain 

-were 

predictive of 

favorable 

outcome 

(ERRICHIELL

O et al., 2016)  

Italy Follow up 100 patients 

with AN 

previously 

hospitalized 

-younger age 

-shorter duration of the 

disease 

-shorter length of 

hospitalization 
-preserved insight 

-associated 

with recovery 

(ACCURSO et 

al., 2016)  

USA Randomize

d clinical 

trial 

8 adults 

with BN 

-greater concern with 

weight and body shape  

-greater dietary restriction 

-greater 

reductions in 

bulimic 

behavior 

(DANIELSEN 

et al., 2016)  

Norwa

y 

Follow up 78 patients 

with AN, 

BN e 

OSFED 

-improvement in the 

compulsion to practice 

physical exercise 

-predictor of 

favorable 

outcomes, 

with reduced 

psychopatholo

gy and 
increased BMI 

of 

underweight 

patients 

(MITCHISON 

et al., 2016)  

Australia Qualitative 19 women 

with a 

history of 

ED (n = 13 

currently 

symptomati

c; n = 6 
recovered) 

-increase in overall life 

satisfaction 

-emotional maturation 

-prioritization and 

improvement of physical 

health 

-have a partner and social 
support group 

-have children 

- related to 

recovery 

(SCHLEGL et 

al., 2016) 

German

y 

Retrospecti

ve 

238 patients 

with ED 

-longer treatment duration, 

younger age on admission, 

not having had previous 

hospitalization 

-shorter duration of 

treatment, less depressive 

symptoms, less body 

dissatisfaction on 

admission 

- predictors of 

improvement 

in BMI 

- were 

predictors of 

significant 

improvement 

in ED 

symptoms 

(ESPEL et al., 
2016)  

USA Follow up  53 women 
with ED 

-higher levels of 
experiential acceptance 

related to motivation 

- was a 
predictor of 

lower 

symptom 

severity at 

discharge 

(PREYDE et 

al., 2016)  

Canada Exploratory 76 patients 

with ED 

-positive change in 

emotion regulation and 

interoceptive skills 

- predictor of 

lower risk of 

ED at 

discharge 

(DINGEMAN

S et al., 2016)  

Netherlands Follow up 1153 

patients 
with ED 

-greater interpersonal 

mistrust at the beginning of 
treatment 

-high self-esteem and less 

body dissatisfaction 

- predictor for 

a reliable 
change in the 

psychopatholo

gy of eating 

disorders 

-significant 

predictors of 
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favorable 

outcome 

(WALES et 

al., 2016) 

Englan

d 

Follow up  102 adult 

patients 

with AN 

-higher BMI at the start of 

treatment 

-fast weight gain 

- predictors of 

favorable 

outcome for 

the treatment 

(achieving 

BMI = 

17.5kg/m²) 
(MARTÍN et 

al., 2016)  

Spain Prospective  

Cohort 

 

115 patients 

with ED 

-employment situation 

-diagnostic of AN 

-lowest score in the bulimia 

and food preoccupation 

factor in the EAT-12 

-predictors of 

more 

favorable 

outcomes in 

relation to 

psychosocial 

impairment 

secondary to 

ED 

(BARDONE-

CONE et al., 
2016)  

USA Transversal 88 

previously 
treated 

women with 

ED 

-less tendency to engage in 

impulsive behavior to 
alleviate negative affect 

-related to full 

recovery 

(ROSLING; 

SALONEN 

ROS; 

SWENNE, 

2016)  

Swede

n 

Transversal 168 female 

adolescents 

with AN 

and OSFED 

-high BMI at diagnosis -predictor of a 

favorable 

outcome 

ED – Eating Disorder; AN – Anorexia nervosa; AN-BP – Anorexia nervosa-binging and purging type; 

AN-R – Anorexia nervosa-restricting type; BN – Bulimia nervosa; OSFED – Other specified feeding and 

eating disorder 

Table 3. Characteristics of studies with the “Unfavorable outcomes” and associated variables (n=31).  

References Countr

y 

Study 

desing 

Populatio

n 

Associated variables Outcomes 

(EDAKUBO; 

FUSHIMI, 

2020)  

Japan Retrospecti

ve 

6937 AN 

patients 

aged 12 

years or 

older 

-male 

-older age at admission 

-many comorbidities 

-ratio of current weight to 

ideal body weight 

-hypotension 

-risk factors 

for mortality 

(ANDRÉS-

PEPIÑÁ et al., 
2020)  

Spain  Follow up 38 women 

with AN 
during 

adolescen

ce 

-longer time of symptoms 

before treatment 

-greater risk of 

ED 
maintenance 

(MUZI et al., 

2020b) 

Italy Follow up 118 

women 

with ED 

-earlier age of ED onset 

-borderline or obsessive-

compulsive personality 

disorder 

-patients with 

unfavorable 

outcome 

(ELLIOTT; 

JONES; 

SCHMIDT, 

2020)  

Englan

d 

Randomize

d clinical 

trial 

139 

women 

and 3 men 

-Severity of symptoms such 

as feeling fat, strong desire 

to lose weight, discomfort 

when seeing your own body 
and fear of weight gain 

-were 

significantly 

more 

inhibitors to 
recovery 

(MUZI et al., 

2020a) 

Italy Follow up 84 women 

with AN 

and BN 

-higher frequency of weekly 

food restriction 

-paranoid, schizoid and 

elusive personality 

-associated 

with higher 

symptom 

scores at 

discharge 
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(BEATO-

FERNANDEZ 

et al., 2020)  

Spain Follow up 110 

women 

with AN 

and BN 

-high levels of dissociation -They may 

have a relevant 

role in 

maintaining 

the 

psychopatholo

gy of ED 

(QUADFLIEG

; FICHTER, 
2019)  

German

y 

Cross-

sectional 

1351 

previously 
treated 

BN 

patients 

-shorter duration of 

treatment, high score for 
“drive for thinness”, older 

age, low overall functioning 

score on admission, biggest 

losses 

-be married or divorced 

-depression 

- unfavorable 

outcome 
predictors 

- increased the 

probability of 

unfavorable 

outcomes 

- increased risk 

of unfavorable 

outcomes 

(TURNER et 

al., 2019)  

Englan

d  

Retrospecti

ve 

128 

patients 

with ED 

-greater severity of ED -associated 

with 

unfavorable 
outcomes 

(HAYES et al., 

2019)  

USA Retrospecti

ve 

773 

patients 

with ED 

-diagnosis of AN -worst 

outcomes in 

quality of life 

and severity of 

the condition 

(JUNNE et al., 

2019)  

German

y 

Retrospecti

ve  

148 AN 

patients 

-body image disorders 

-negative assessment of the 

body 

-impact on 

stress and 

depressive 

symptoms 

(HIMMERIC
H et al., 2019)  

Englan
d 

Retrospecti
ve Follow 

up 

18 
patients 

with BN 

who died 

-advanced age 
-male 

-personality disorder 

-associated 
with all-cause 

mortality 

(SMITH et al., 

2018)  

USA Retrospecti

ve 

380 

patients 

with ED 

older than 

16 years 

old 

1-significant levels of social 

anxiety 

-unfavorable 

outcome 

predictor 

(NYMAN-

CARLSSON 

et al., 2018)  

Sweden Randomize

d clinical 

trial 

78 women 

with AN 

-highest level of purge 

-greater emotional 

dysregulation 

-related to 

unfavorable 

outcomes 
(OLDERSHA

W; 

LAVENDER; 

SCHMIDT, 

2018)  

Englan

d 

Randomize

d clinical 

trial 

71 adults 

with AN 

-emotional avoidance 

(behavioral/cognitive 

avoidance, low acceptance) 

-submissive behavior (care 

as self-sacrifice) 

-associated 

with AN 

maintenance 

(FRANKO et 

al., 2018)  

USA Follow up 176 

patients 

with ED 

-longer symptoms time 

- depressive disorder in AN-

R 

-older age at AN-BP 

-predictors of 

unfavorable 

outcomes 

(ANDRADE 

et al., 2017)  

Portuga

l 

Retrospecti

ve cohort 

169 

patients 
with ED 

-time of symptoms greater 

than two years before 
treatment 

-trend was to 

have 
unfavorable 

outcomes 

(FICHTER et 

al., 2017)  

German

y 

Cross-

sectional 

112 AN 

patients 

with 

previous 

-low BMI on admission 

-highest score “fear of 

maturity” 

-predictors of 

unfavorable 

outcomes 
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follow-up 

for 20 

years 

-shorter duration of 

treatment 

-older age at admission 

(AGÜERA et 

al., 2017)  

Spain Follow up  131 men 

and 131 

women 

with ED 

-high scores in novelty 

seeking 

-lower risk of 

remission 

(FEWELL; 

LEVINSON; 
STARK, 2017)  

USA Retrospecti

ve 

423 adults 

with ED 

-depression 

-worry 
-worst psychosocial 

functioning 

-predictors of 

unfavorable 
outcomes 

(MUELLER et 

al., 2017)  

Switzerland Randomize

d, crossed 

double 

blind  

18 women 

in BN 

remission 

-reduction of cerebral blood 

flow (CSF) in the 

hippocampus/parahippoca

mpal gyrus after 

catecholamine depletion 

-increased 

depressive 

symptoms and 

was associated 

with BN 

relapse 

(ELZAKKER

S et al., 2017)  

Canada Follow up 70 adult 

women 

with 
severe AN 

-decreased mental capacity -prone to not 

showing 

remission 

(CARROT et 

al., 2017)  

France Follow up 181 

women 

hospitaliz

ed with 

AN (13 to 

22 years 

old) 

-obsessive-compulsive 

disorder prior to AN 

-low BMI at admission 

-onset of AN pre-menarche  

-contribute to 

unfavorable 

outcomes 

(STHENEUR 

et al., 2017)  

Switzerland Quantitativ

e 

195 

patients 

hospitaliz
ed for AN. 

97 were 

reassessed 

after 9 

years 

-transfer to the intensive 

care unit and its duration 

-associated 

with mortality 

risk 

(SAUCHELLI 

et al., 2016)  

Spain Quantitativ

e 

48 women 

with AN 

-high concentrations of 

orexin associated with 

poorer sleep quality 

-Associated 

with worst 

outcome 

(COOPER et 

al., 2016)  

Australi

a  

Clinical 

trial 

130 

individual

s with ED 

-high levels of 

overestimation of the 

importance of body shape 

on admission 

-unfavorable 

outcome 

predictor 

(FICHTER; 

QUADFLIEG, 

2016) 

German

y 

Retrospecti

ve 

5839 ED 

patients 

-diagnosis of AN 

-premature discharge 

-referral to another service 

-higher number of 

hospitalizations 

-older age at onset of 

symptoms 

-live without a partner 

-increased the 

chances of 

having a 

premature 

death 

(BERENDS et 

al., 2016)  

Netherlands Cohort 83 

patients 

recovered 
from AN 

-longer treatment duration 

-have hospitalizations 

-be older than 19 years old 

-associated 

with increased 

risk of relapse 

(ACCURSO et 

al., 2016)  

USA Randomize

d clinical 

trial 

 

8 adults 

with BN 

-major depression -predictor of 

smaller 

reductions in 

ED 
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psychopatholo

gy 

(LEVALLIUS 

et al., 2016)  

Sweden Follow up 130 adult 

women 

with BN 

and 

OSFED 

-assertiveness -associated 

with 

unfavorable 

outcomes 

(ROSLING; 

SALONEN 
ROS; 

SWENNE, 

2016)  

Sweden Cross-

sectional 

168 

female 
adolescent

s with AN 

and 

OSFED 

-low BMI 

-high scores for body 
dissatisfaction 

-ineffectiveness 

-asceticism 

-social insecurity 

-associated 

with ED 
maintenance 

(RIENECKE 

et al., 2016)  

USA Follow up 121 

adolescent

s with AN 

and their 

families 

- critical fathers -predictor of 

less 

improvement 

in ED 

psychopatholo

gy at the end 

of treatment 

ED – Eating Disorder; AN – Anorexia nervosa; AN-BP – Anorexia nervosa-binging and purging type; AN-

R – Anorexia nervosa-restricting type; BN – Bulimia nervosa; OSFED – Other specified feeding and eating 

disorder 
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APÊNDICE B – Questionário para coleta de dados 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 

 

Iniciais do nome: _________________________             Nºdo Registro: ________________________  
 

 

 

VARIÁVEIS SOCIODEOGÁFICAS 
 

 

Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 

 

 

DN: ___ / ___ / ___ 
Idade: ___________ 
Procedência: ________ 
 

 

Estado Civil: 
(   ) Solteiro (a)     
(   ) Casado (a) 
(   ) Divorciado (a) 

 
 

 

Tem filhos? 
(   ) Sim             (   ) Não 
Quantos? __________ 

 

Raça: 
(   ) Branca    (   ) Preta   (   ) Parda   (   )  Amarela 
 

 

Escolaridade: 
(   ) Ens. Fund. (   ) Ens. Médio (   ) Ens. Superior 
(   ) Obs: _______________________________ 

 

 

VARIÁVEIS CLÍNICAS 
 

 

           HD: 
_____________ 
_____________ 
 

 

   Comorbidades: 
______________ 
______________ 
 

 

Tempo de 
sintomas: 

________________ 

 

Tempo de 
tratamento: 

______________ 

 

      Internação: 
(   ) sim       (   ) não 
Quantas: ________ 
Motivo: 
 

 

VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS 
 

 

Peso: ________    Altura: ________ IMC: ________ 
 

 

VARIÁVEIS BIOQUIMICAS 
 

 

                                                                                                                                  Outras 
Hemoglobina                      ____________ g/dl                   _____________________________________ 
Albumina                             ____________ g/dl                   _____________________________________ 
Proteínas totais                  ____________ g/dl                   _____________________________________ 
Ferro                                    ____________ mcg/dl              _____________________________________ 
 

 

 

DESFECHO DO TRATAMENTO 
 

ABANDONO            (    )  
ALTA                        (    )          
ÓBITO                         (    ) 
ENCAMINHAMENTO  
PARA OUTROS SERVIÇOS       (    ) 
RECAÍDA                                    (    )       
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ANEXO A – Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 

 


