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Autopercepção da imagem corporal entre estudantes 
de nutrição da Universidade Católica de Brasília
Body image of self-perception among nutrition students at Catholic 
University of Brasília 

RESUMO

Objetivo: verificar a autopercepção da imagem corporal, bem 
como a presença de transtornos alimentares em estudantes de nu-
trição da Universidade Católica de Brasília.

Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória onde foram apli-
cados questionários dispondo de 23 perguntas fechadas, enviados 
por meio eletrônico a todos os estudantes do curso. A pesquisa foi 
respondida por 83 estudantes.

Resultados: De acordo com os resultados 36 entrevistados, sendo 
sua maioria do sexo feminino, mostraram-se satisfeitos com a ima-
gem corporal. Em relação aos transtornos alimentares, verificou--se 
que 27 acadêmicos seguem dietas, sendo 18 elaboradas por nutri-
cionista, e que 27 indivíduos apresentaram algum tipo de distúrbio 
alimentar anteriormente. Cerca de metade dos avaliados apresen-
tavam preocupação com uma adequada ingestão alimentar e 51 en-
trevistados relataram que já sentiram culpa ao se alimentar. Ao ava-
liarmos o comportamento dos estudantes em relação à dieta quanto 
ao consumo calórico e a prática da atividade física, os resultados 
mostraram que a maior parte se preocupa com o tipo de alimentos 
ingeridos, como também se mostram interessados na manutenção 
da saúde através da prática de atividade física concomitantemente. 
Foi verificado nessa população que, na sua maioria, eles têm o hábi-
to de ler os rótulos de alimentos, porém apenas metade da amostra 
relatou saber interpretá-los.

Conclusão: Ficou evidenciado que o grupo de acadêmicos avalia-
do apresenta perfil de risco para o desenvolvimento de transtornos 
alimentares. Em consequência, constata-se a necessidade de inter-
venções multidisciplinares no sentido de esclarecer aos entrevista-
dos quanto à presença desse risco.
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ABSTRACT

Objective: Verify the self-perception of body image, as well as the 
presence of alimentary upheavals in Nutrition studies of Catholic 
University of Brasilia.

Methods: It’s an exploratory research where questionnaires with 
23 closed questions were administered and sent by internet at all 
nutrition students. The survey was answered by 83 students.

Results: According to the results, 36 students, mostly female, are 
satisfied with their body image. In relation to alimentary upheav-
als, it was find that 27 students follow diets, 18 done by nutrition-
ists, and 27 students previously showed alimentary upheavals. 
Half of the assessed care about proper nutrition and 51 individuals 
related that had already felt guilty after eating. About their diet, 
calories and physical activity, results showed that most of them 
care about aliments they eat, but also show interest in maintaining 
health by physical activity. It was verified in this population that 
most of them has habit of looking labels, but only half know how 
to interpret.

Conclusion: It is clear that the academic group has risk for devel-
op alimentary upheavals. In consequence, there is real need to have 
multidisciplinary interventions to show these risks to the respon-
dents. 

Keywords: Body satisfaction; Alimentary upheavals; Alimentary 
behavior; Physical activity.

INTRODUÇÃO

Percebe-se, nos dias atuais, uma crescente preo-
cupação com o corpo, referencia Amaral1 sobre 
o artigo de Nunes (2001). Existe uma suscepti-
bilidade a todos os tipos de tabus e padrões im-
postos pela sociedade e difundidos pela mídia. 
Principalmente os jovens, vêm imersos nessa 
“ditadura do corpo perfeito”, o que tem culmi-
nado com o grande número de indivíduos, nes-
sa faixa etária, com distúrbios de imagem cor-
poral e alimentares1. 

Além disso, há uma visão de beleza distinta da-
quela existente nas décadas anteriores. Tem-se 
visto a obesidade como uma condição altamen-
te estigmatizada e rejeitada, o que está levando 
os indivíduos a buscar o “corpo ideal”. Como 
consequência disso, as pessoas estão a cada dia 
mais suscetíveis a doenças vinculadas a trans-
tornos alimentares1.

A imagem corporal é definida por Schilder2 
como a figuração que formamos em nossa men-
te a respeito de nosso corpo, constituindo-se por 
aspectos fisiológicos, sociológicos e libidinais. 
Sua fluidez se deve às constantes transforma-
ções as quais é submetida, “se reconstruindo 
e reestruturando a todo instante”. A imagem 
corporal refere-se às percepções, aos pensa-
mentos e aos sentimentos sobre o corpo e suas 
experiências, sendo caracterizada como uma 
qualidade subjetiva, dinâmica e determinada 
socialmente2.

A influência da mídia, fortalecida pela globa-
lização e pela sociedade, foi citada por Gonçal-
ves4, que enfatiza a “contradição entre o apelo 
ao estilo de vida sau dável e o enaltecimento do 
ideal de magreza ao mesmo tempo em que se 
incentiva o consumo de alimentos calóricos. O 
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corporal (medo de engordar), que leva os pa-
cientes à perda de controle do comportamento 
alimentar, engajando-se em dietas extrema-
mente restritivas ou utilizando métodos ina-
propriados para alcançarem o corpo idealizado. 
Tais pacientes costumam julgar a si mesmos 
baseando-se quase que exclusivamente em sua 
aparência física, com a qual se mostram sempre 
insatisfeitos7”.

Por ser mais comum o diagnóstico de TA em 
mulheres (90%) do que em homens (10%), os 
estudos existentes na literatura possuem amos-
tras predominantemente femininas. O que cha-
ma a atenção, porém, é a surpreendente frequ-
ência também no sexo masculino2. “A mulher 
apresenta maior tendência a sintomas ansiosos 
e depressivos, especialmente associados ao pe-
ríodo reprodutivo. Mulheres apresentam maio-
res taxas de prevalência de transtornos de an-
siedade e do humor que homens, enquanto estes 
apresentam maior prevalência de transtornos 
associados ao uso de substâncias psicoativas, 
transtornos de personalidade anti-social e es-
quizotípica, transtornos do controle de impul-
sos e de déficit de atenção e hiperatividade na 
infância e na vida adulta8”.

Como citado no trabalho de Pontieri9, “algu-
mas pesquisas apontam para uma maior pre-
valência de transtornos alimentares em jovens 
universitários devido a fatores como mudança 
no estilo de vida, pressão psicológica e dimi-
nuição no tempo disponível para alimentação, 
enquanto outras demonstram uma maior pre-
valência desses transtornos em acadêmicos de 
cursos universitários onde a aparência física é 
importante, entre eles: Nutrição e Educação Fí-
sica”. Os estudantes desses cursos apresentam 
perfeccionismo em relação aos seus corpos, 
porque estes são de certa forma a sua propagan-
da, seu “cartão de visita”, apresentando-se como 
um dos fatores que levam os estudantes a terem 
medo de engordar10, como discutem os autores.

Andrade cita dados de uma revisão a qual de-
monstra que tanto em amostras clínicas como 
em estudos populacionais, a coocorrência de 
dois ou mais transtornos psiquiátricos, chama-
da comorbidade, é um fenômeno comum8. Em 
estudos populacionais, como o realizado por 

resultado dessas contradições é o desenvolvi-
mento de transtornos alimentares, caracteriza-
dos pela preocupação exacerbada com o peso e 
a forma. Na busca por esse estereótipo, a perda 
de peso é induzida por métodos inadequados, 
como jejum e exercício físico intenso, e o ganho 
de massa muscular é estimulado por exercícios 
físicos excessivos, alimentação inadequada e 
uso de anabolizantes4”. 

Para Stice5, a grande influência dos meios de co-
municação é o que provavelmente implica na 
autopercepção fazendo com que a população 
estudada por ele, composta por adolescentes, se 
sinta insatisfeita e não participante do que se-
ria o corpo ideal, o que pode-se perceber de um 
modo geral na população atual. Prega-se a cul-
tura do corpo belo, magro, entre outras formas 
que, na maioria das vezes, são inatingíveis. Na 
medida em que o corpo desejado se torna algo 
distante, surgem os meios inapropriados de se 
chegar a esse corpo. Assim, têm-se a condição 
ideal para o aparecimento de transtornos psí-
quicos, tais como depressão, bulimia, anorexia 
e compulsão5.

“A diferença entre o peso atual e o ideal promo-
vido pela mídia, associada com a necessidade 
de adaptação junto à sociedade e uma baixa 
autoestima, são fatores que determinam uma 
insatisfação corporal. Essa pode levar muitas 
vezes ao inicio de comportamentos de risco 
para transtornos alimentares (TA), como o uso 
de dietas restritivas e de métodos de controle de 
peso (vômitos autoinduzidos, laxantes, diuréti-
cos, atividade física excessiva) para atingir esse 
ideal de beleza imposto pela sociedade6”.

Os transtornos alimentares são síndromes 
comportamentais cujos critérios diagnósticos 
têm sido amplamente estudados. Os atuais sis-
temas classificatórios de transtornos mentais, 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual, IV 
edition) e CID-10 (Classificação Internacional 
de Doenças, 10ª edição) ressaltam dois transtor-
nos principais: a Anorexia Nervosa e a Bulimia 
Nervosa7. “Embora classificados separadamen-
te, os dois transtornos acham-se intimamente 
relacionados por apresentarem psicopatologia 
comum: uma ideia prevalente envolvendo a 
preocupação excessiva com o peso e a forma 
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Esses transtornos estão associados a conse-
quências clínicas e psicológicas devastadoras, 
incluindo retardo no crescimento e desenvolvi-
mento, infertilidade, osteoporose e morte. 

Segundo Teixeira12, de uma forma geral, a pre-
valência de anorexia varia entre 0,5 e 3,7% e 
de bulimia de 1,1% e 4,2%, dependendo de de-
finições do transtorno mais restritas ou mais 
abrangentes12. Nielsen13, em extensa revisão 
de estudos epidemiológicos, estima que, entre 
mulheres, a incidência de anorexia é de apro-
ximadamente 8 por 100 mil indivíduos e, em 
homens, seria de menos de 0,5 por 100 mil indi-
víduos por ano. A incidência de bulimia é de 13 
por 100 mil indivíduos numa população parea-
da por ano, segundo esse autor13.

“A anorexia nervosa caracteriza-se por recusa 
em manter o peso corporal dentro do mínimo 
esperado para a idade e a altura, medo intenso 
de engordar ou de se tornar obeso (mesmo apre-
sentando desnutrição), distorção da imagem 
corporal ou negação da gravidade de sua con-
dição nutricional8”. Esse transtorno têm com-
plicações sérias associadas com a desnutrição, 
como comprometimento cardiovascular, desi-
dratação, distúrbios eletrolíticos, distúrbios no 
sistema gastrintestinal, no sistema reprodutivo, 
hipotermia, intolerância ao frio, convulsões, 
aumento do colesterol sérico, osteoporose, pele 
com aspecto amarelado por hipercarotenemia 
(excesso de carotenoides, precursores da sínte-
se de vitamina A no organismo humano), pela 
seca, cabelos finos e quebradiços, perda de ca-
belo, no sistema renal, no sistema hematológi-
co, no sistema endócrino e no sistema metabó-
lico14.

Segundo Gonçalves4, “a BN pode ser classifica-
da de acordo com o método compen satório ado-
tado em purgativa ou não purgativa. O subtipo 
não purgativo é marcado pela prática de ativi-
dade física intensa ou por jejum; já o purgativo 
caracteriza-se pela indução do vômi to ou pelo 
abuso de laxantes e diuréticos. De acordo com 
o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtor-
nos Mentais – IV (DETM-IV), para que o indiví-
duo seja diagnosticado com BN, o mesmo deve 
apresentar episódios de compulsão e compen-
sação duas vezes por semana por no mínimo 

Kessler et al em 2001, aproximadamente 30% 
dos que apresentam algum transtorno psiquiá-
trico nos 12 meses anteriores à entrevista têm 
dois ou mais transtornos associados8.

Os transtornos alimentares vêm aumentando 
a partir da década de 70 onde o comércio da 
beleza e o de fast-foods começaram a se poten-
cializar caminhando lado a lado pela briga no 
mercado, todavia de formas opostas, o primei-
ro prega a magreza e o segundo uma alimen-
tação prática e muito calórica. O aumento da 
prevalência destes transtornos é significativo 
em todo o mundo, devido à definição de belo. 
A mulher sensual, poderosa, elegante e bonita é 
magra. Isto faz com que as inúmeras jovens fi-
quem neuróticas em busca deste ideal e desen-
volvam algum distúrbio11.

Em estudo sobre a epidemiologia de transtor-
nos psiquiátricos na mulher, Andrade8 cita que 
os fatores de risco para o desenvolvimento de 
transtornos alimentares incluem pessoas dedi-
cadas a atividades que exigem magreza, como: 
bailarinas, esportistas, jóqueis e modelos e cer-
tos tipos de traços de personalidade que têm 
como característica baixa autoestima, dificul-
dade de expressar emoções e resolver conflitos 
e perfeccionismo.

Como dito anteriormente, esses transtornos são 
divididos em duas classes principais: anorexia 
nervosa e bulimia nervosa. A anorexia nervosa e 
a bulimia nervosa e suas síndromes parciais são 
os mais comuns. “A anorexia nervosa é caracte-
rizada por perda de peso intensa e intencional, 
em virtude de dietas rígidas, busca desenfrea-
da pela magreza e grave distorção da imagem 
corporal, podendo ocasionar alterações no ciclo 
menstrual. Já a bulimia nervosa é caracterizada 
por grande ingestão de alimentos, com sensa-
ção de perda de controle, preocupação excessi-
va com o peso e a imagem corporal e utilização 
de métodos compensatórios inadequados para 
controle do peso como vômitos, medicamentos, 
dietas e exercícios físicos12”.

“Os transtornos alimentares, particularmente 
a anorexia e a bulimia nervosa, são causas im-
portantes de morbidade e mortalidade em ado-
lescentes do sexo feminino e mulheres jovens. 
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como no antigo Egito que, “segundo Heródoto, 
vomitar e usar purgativos todo mês, por três 
dias consecutivos, poderia prevenir doenças, 
pois os egípcios acreditavam que os males do 
corpo vinham da comida; assim também acre-
ditavam os gregos”15. Para Hipócrates a indução 
do vômito por dois dias, todo mês, era um méto-
do de prevenir doenças. Os romanos criaram o 
vomitórium, “um local reservado onde podiam 
vomitar após terem ingerido uma grande quan-
tidade de alimentos, muitas vezes, estimulando 
o reflexo do vômito na garganta com uma pena. 
Assim, há relatos desse transtorno em tempos 
remotos”15.

Para Scatolin15, “a distorção da imagem corpo-
ral nos transtornos alimentares torna difícil 
o tratamento devido a sua abordagem. Como 
os transtornos alimentares têm uma etiologia 
multifatorial, é fundamental que o tratamen-
to seja feito com uma equipe multidisciplinar, 
composta por psicólogo, psiquiatra, nutricio-
nista e médicos para que os sintomas sejam 
compreendidos e reconfigurados de uma forma 
ampla14. A interação medicamentosa e a reedu-
cação alimentar são auxílios essenciais no tra-
tamento. Deve-se sempre preparar o paciente 
e a família para eventuais recaídas durante ou 
após o tratamento, pois o processo de elimina-
ção desses sintomas é longo e difícil, já que a 
pessoa está aprendendo a desenvolver uma ma-
neira mais saudável e menos limitada de lidar 
com seus problemas”15.

Reconhecendo a importância social, epidemio-
lógica e cultural dos TA e buscando conscien-
tizar a população e alertar os profissionais de 
saúde à importância desses transtornos, esse 
trabalho teve como objetivo verificar, entre 
estudantes do curso de Nutrição, qual a inci-
dência de histórico de transtornos alimentares 
associados a não satisfação com a imagem cor-
poral.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa 
exploratória onde foi aplicado um questionário 
composto por 23 perguntas fechadas (Anexo 
I), enviado por meio eletrônico a todos os estu-

três meses. Devido à semelhança entre o IMC de 
bulímicos e não bulímicos e à manutenção do 
peso, o indivíduo pode esconder o transtorno 
durante vários anos4.”.

Scatolin et. al.15 definem bulimia como “o dis-
túrbio do apetite caracterizado por episódios 
incontroláveis de ingestão de alimento, de-
nominado episódio bulímico”. As jovens bu-
límicas citadas no estudo15 “colocam toda sua 
agressividade em seu ritual, que consiste em 
comer compulsivamente e, logo depois, expul-
sar o alimento ingerido para se livrar de todos 
os seus problemas. Isso tudo acompanhado da 
sensação de descontrole e vergonha. A indu-
ção do vômito é praticada secretamente, pois 
a sensação de falta de controle e o medo de ser 
descoberto tornam esse transtorno alimentar, 
muitas vezes, silencioso e discreto”. Porém, di-
ferente do que os bulímicos pensam a indução 
do vômito não evita a absorção dos alimentos 
ingeridos, normalmente muito calóricos. Até o 
momento da indução parte do que foi ingerido 
é absorvido, tornando o emagrecimento difícil 
de ser alcançado e aumentando a ansiedade e 
frustração do indivíduo15. 

Os autores15 afirmam ainda que “a depressão 
é um grande aliado da bulimia no qual o seu 
diagnóstico pode ser confundido por andarem 
juntas. Assim, a bulimia é diagnosticada, mui-
tas vezes, com uma depressão e não como um 
transtorno alimentar a ser tratado”. Juntamen-
te com relatos de baixa autoestima e insatisfa-
ção com a forma de seus corpos, os bulímicos 
utilizam vários métodos para alcançar o corpo 
desejado, todos precedidos de situações e sen-
timentos negativos como frustração, tristeza, 
ansiedade, tédio e solidão. Associados a esses 
sinais existem complicações, como “erosão do 
esmalte dentário (podendo chegar até a perda 
dos dentes) e calosidades no dorso da mão pela 
lesão da pele (com os dentes ao provocar o vô-
mito)”15. 

Porém, Scatolin15 referencia Cordás e Claudino 
(2002), que demonstram episódios importantes 
da história da humanidade que apontam episó-
dios bulímicos desde o antigo Egito. Há regis-
tros antigos em que o comportamento de forçar 
o vômito era bem comum em diferentes povos, 
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“o ideal de beleza está amplamente vinculado 
à magreza, enquanto nos homens esse ideal 
está voltado para a quantidade de múscu lo. O 
homem dá mais importância à sensação de ser 
fisi camente competente, o que o leva a uma 
participação mais significativa no esporte em 
relação às mulheres”16. O estudo de Cardoso16 
mostrou ainda que “os homens são mais fun-
cionais, enquanto as mulheres mais estéticas 
fazendo com que parte dos atletas, de sexos di-
ferentes, busque objetivos diferenciados em re-
lação ao esporte, como a obtenção de status, rea-
lização pessoal, beleza física, entre outros”. Por 
sua importância na qualidade de vida e estética, 
metade dos alunos afirma praticar atividades 
físicas, sendo 16 mais de quatro vezes por sema-
na, 13 três vezes por semana e 11 de uma a duas 
vezes por semana. Desse grupo praticante de 
atividade física, 27 alunos têm como objetivo a 
manutenção da saúde, 6 declaram prática com 
fim de hipertrofia muscular, 4 visam o ema-
grecimento e 3 buscam a manutenção do peso. 
Esses resultados são positivos, porém poderiam 
ser melhores, já que a prática de atividade física 
deveria ser hábito de todos. 

As perguntas voltadas para práticas e atitudes 
que podem indicar algum quadro de transtor-
nos alimentares, foram feitas de forma cuida-
dosa, a fim de não induzir respostas nem deixar 
evidente o objetivo da questão. 

Quando questionados sobre a leitura de rótulos 
dos alimentos consumidos, 72 indivíduos têm 
o hábito de ler os rótulos. Porém, apenas 41 re-
lataram saber interpretar esses dados. Os resul-
tados esperados eram que os alunos soubessem 
interpretar esses dados, já que são alunos de nu-
trição. Entretanto, o questionário foi respondi-
do por alunos de diferentes semestres, levando 
a crer que os estudantes que referiram não saber 
interpretar rótulos de alimentos sejam aqueles 
que cursam os primeiros semestres. Já nos ques-
tionamentos sobre ingestão de alimentos caló-
ricos, 44 alunos relataram que já deixaram de 
consumir algum alimento devido seu alto teor 
energético. Esse resultado é alarmante como 
um indício de TA. A constante preocupação 
com o valor energético dos alimentos pode ser 
um fator relevante para o desenvolvimento de 
TA. É importante salientar que o valor calórico 

dantes de Nutrição da Universidade Católica 
de Brasília. Tais perguntas referiam-se ao com-
portamento alimentar, à satisfação corporal, à 
realização de atividades físicas e ingestão die-
tética. Todos os questionários foram utilizados 
na íntegra e sua análise e montagem de gráficos 
foram feitas através do programa Microsoft 
Office Excel 2003. Os questionários foram en-
caminhados a todos os estudantes do curso (n= 
280), porém foram respondidos apenas 83. A 
participação foi voluntária e todos os partici-
pantes assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Universidade Católica de 
Brasília através do parecer de número 391.101.

Os questionários autopreenchíveis são indica-
dos pela facilidade de administração, eficiência 
e economia no rastreamento de transtornos na 
população, apresentam propriedades psicomé-
tricas adequadas e permitem aos respondentes 
divulgar um comportamento que por acanha-
mento, poderia deixá-los relutantes numa en-
trevista face a face com o entrevistador15.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população de estudo foi composta por 83 es-
tudantes do curso de Nutrição, sendo 77 do sexo 
feminino e 6 do sexo masculino. Observou-se 
que 18 estudantes seguem dieta elaborada por 
nutricionista, provavelmente por serem es-
tudantes de nutrição e terem consciência da 
importância de uma alimentação adequada e 
prescrita por profissional especializado de for-
ma individualizada. Desse grupo, 12 indivíduos 
visam o emagrecimento, 9 buscam a manuten-
ção do peso e 6 objetivam o aumento do peso. 

Cardoso16 cita o trabalho de Jones (2004), no 
qual o autor afirma que há diferenças marcan-
tes bem estabelecidas entre meninos e meninas 
adolescentes quanto aos aspectos de ideal de 
beleza e massa corporal. “Homens e mulheres 
veem seus corpos diferentemente, sendo as mu-
lheres mais influenciadas por ideais de magre-
za do que os homens. A preocupação com o peso 
é comportamento verificado entre as mulhe res, 
enquanto os homens desejam ser mais muscu-
losos”. Ou seja, para as jovens do sexo feminino, 
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Figura I.
Resposta à pergunta “Por que estudar nutrição?”

Ainda com base na alimentação adequada, a 
preocupação com a saúde é nítida nesse grupo. 
73 estudantes reduziram a frequência (n = 38) 
ou deixaram de comer (n = 35) alimentos pre-
judiciais à saúde após o início do curso (Figura 
II). Isso mostra que o avanço do conhecimento 
permite aos estudantes identificar os vilões da 
alimentação e evitá-los, em prol de uma vida 
mais saudável e da redução dos riscos de Doen-
ças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) e ou-
tras doenças advindas do consumo inadequado 
de alimentos ricos em gordura saturada, açúca-
res simples e sódio e pobres em fibras. Através 
do conhecimento, 79 estudantes reconhece que 
existem gorduras benéficas à saúde. Deve-se 
lembrar que alguns lipídios são essenciais e de-
vem ser consumidos18, 19.

“Na idade adulta emergem grandes diferenças 
entre homens e mulheres em relação aos trans-
tornos mentais”8. Por ser composta majoritaria-
mente por integrantes do sexo feminino, a rea-
lidade na pesquisa e no curso de nutrição não 
poderia ser diferente: 36 estudantes não estão 
satisfeitos com seu corpo (Figura III).

Em busca do corpo ideal utiliza-se diversas ve-
zes de ferramentas famosas como as “dietas da 
moda”. Dentre os estudantes indagados, 18 in-
divíduos já seguiram alguma “dieta da moda”, 
o que reflete a necessidade de resultados ime-
diatos da sociedade atual. Os meios corretos, 
que nesse caso são dietas elaboradas por nutri-
cionistas de forma individualizada, demandam 
tempo para o alcance dos objetivos, porém, essa 
espera muitas vezes não é compatível com o 
tempo que o indivíduo pretende esperar. Des-
sa forma, utiliza-se frequentemente, dietas de 

é um importante dado, porém há dados mais 
importantes em um alimento, como proteínas, 
vitaminas e minerais.

Ainda nos resultados do presente estudo foi 
encontrado que um terço dos estudantes (n = 
28) já apresentou algum transtorno alimentar 
durante a vida, e o interesse pelo curso de nutri-
ção tem correlação direta com a busca do corpo 
ideal e/ou tratamento de distúrbios/patologias 
para 7 entrevistados (Figura I). O diagnóstico 
prévio de transtornos alimentares é um dado 
importante pois é fator de risco para o desen-
volvimento de TA.

No estudo realizado por Dunker17, 40% dos gra-
duandos apresentavam frequentemente sen-
timento de culpa após se alimentar, demons-
trando a presença de um tipo de critério para o 
desencadeamento de bulimia15. Infelizmente, os 
resultados encontrados na amostra do estudo 
em questão foram mais alarmantes. Da amos-
tra, 63% (n = 52) relataram já ter sentido culpa 
após se alimentar. Esse número é significativo e 
pode ser um indício de transtornos alimentares. 

Quando indagados a respeito da alimentação 
propriamente dita, a maioria se mostrou preo-
cupado com a manutenção de bons hábitos ali-
mentares, demonstrando que os conteúdos do 
curso de nutrição estão sendo vistos perante aos 
estudantes de forma clara e entendida, sendo de-
monstrados na prática comportamentos alimen-
tares saudáveis. A quantidade de refeições diárias 
da maioria dos estudantes (n = 63) está adequa-
da, segundo as recomendações de Vilella18, que 
estabelece o ideal entre 5 a 6 refeições de modo 
que o intervalo entre elas não exceda 3 horas e 30 
minutos. É importante ressaltar que o bom en-
tendimento da nutrição auxiliará no desenvolvi-
mento acadêmico e no futuro profissional com a 
aplicação terapêutica aos seus pacientes.

O conhecimento das recomendações também 
é visível quando se avalia que 71 acadêmicos 
sabem as quantidades de cada grupo alimentar 
que devem ser consumidas. Em relação à in-
gestão de alimentos variados, de todos os gru-
pos, 58 estudantes alegam fazê-lo diariamente, 
mantendo uma alimentação diversificada e, 
consequentemente, saudável. 
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pela presença de sintomas que podem levar ao 
desenvolvimento de TA, como ter apresentado 
previamente algum TA, não estar satisfeito com 
o corpo, apresentar sentimento de culpa após 
se alimentar, deixar de ingerir algum alimento 
após tomar consciência de seu valor calórico e 
ter o hábito de analisar os rótulos dos alimentos. 
Quando há presença de mais de um desses fato-
res concomitantemente há uma maior predispo-
sição ao desenvolvimento de TA. 

Andrade8 confirma em seu estudo a causa mul-
tifatorial dos TA. Relata que as pacientes por-
tadoras de TA costumam apresentar história 
clínica bastante típica, o que pode levar ao diag-
nóstico sem auxílio de métodos laboratoriais. 
Para as autoras, “a abordagem clínica completa 
deve ressaltar: início do quadro, velocidade da 
perda de peso, magnitude da perda, hábitos ali-
mentares, descrição detalhada da ingestão ali-
mentar, uso de laxativos, diuréticos ou medica-
ções anorexígenas; distúrbios gastrointestinais, 
alterações na pele e dentição, além da história 
menstrual. Além disso, alerta que é importan-
te avaliar o nível de atividade física visando a 
determinar o gasto energético diário de cada 
paciente”8.  

Dessa forma, é importante evidenciar que os TA 
acontecem por um conjunto de fatores que en-
volvem não somente fatores nutricionais, mas 
sociais, emocionais e familiares, o que compro-
va a necessidade de diagnóstico e tratamento 
multidisciplinar. Em consequência, constata-se 
a necessidade de intervenções multidisciplina-
res no sentido de esclarecer aos entrevistados 
quanto à presença desse risco. A intervenção 
deve ser feita buscando-se dois objetivos prin-
cipais: o de preservar e restaurar a saúde nutri-
cional, orgânica e psicológica desses acadêmi-
cos; e o de prepará-los para lidar com pacientes 
que apresentem esses mesmos distúrbios.

As diversas metodologias utilizadas em progra-
mas publicados em vários países demonstram a 
necessidade de um delineamento adequado das 
intervenções para que estas tenham efeito posi-
tivo na redução dos comportamentos de risco, 
como insatisfação corporal e restrição alimen-
tar em populações de risco para transtornos ali-
mentares. 

resultados rápidos, em poucos dias. O objeti-
vo pode ser obtido, mas o emagrecimento não 
ocorre de forma saudável20. E por esse motivo, 
82 entrevistados relatam não indicar esse tipo 
de dieta, sendo que 64 estudantes classificam 
essas dietas como “péssimas” e 15 como “ruins” 
(Figura IV). 

Figura II.
Resposta à pergunta “Você deixou de comer alimentos prejudici-
ais à saúde depois de iniciar o curso?”

Figura III.
Resposta à pergunta “Você está satisfeito (a) com o seu corpo?”

Figura IV.
Resposta à pergunta “O que você acha das dietas da moda?”

CONCLUSÃO

Fica evidenciado, a partir dos resultados já discu-
tidos, que o grupo de acadêmicos avaliado apre-
senta perfil de risco para o desenvolvimento de 
transtornos alimentares. Esse perfil de risco se dá 
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nutricionais e psicológicos ligados aos mesmos 
e merecer a atenção de pais, educadores, clíni-
cos e pesquisadores.

Apesar da importância desses estudos, na lite-
ratura há poucas publicações a respeito, o que 
dificulta a melhor análise e comparação dos 
dados obtidos nesse trabalho. Dessa forma, 
conclui-se que se faz necessária a realização de 
novas pesquisas com intuito de verificar a in-
cidência de transtornos alimentares na popula-
ção e assim, que programas específicos possam 
ser desenvolvidos com intuito principal de es-
clarecimento e prevenção desses males.

O conhecimento de que a percepção distorcida 
do peso corporal leva a práticas inadequadas de 
controle de peso pode favorecer medidas pre-
ventivas como campanhas educacionais que 
visem esclarecer a ligação entre a cultura do 
corpo e os transtornos alimentares.

É importante que sejam realizados novos estu-
dos com o objetivo de confirmar estes resulta-
dos, aqui discutidos, que a população universi-
tária pode ser um foco de estudo que propicie 
maiores esclarecimentos sobre os determinan-
tes dos distúrbios do comportamento alimen-
tar e ações para minimizar os prejuízos físicos, 
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Qual a sua opinião a respeito desse tipo de 
dieta? *

  Excelentes

  Boas

  Ruins

  Péssimas

  Não tem opinião formada

Você indicaria a alguém? *

  Sim

  Não

Você pratica atividade física? *

  Sim, mais de 4 vezes por semana

  Sim, 3 vezes por semana

  Sim, de 1 a 2 vezes por semana

  Não

A importância central da atividade física 
para você é: *

  Hipertrofia muscular

  Manutenção da saúde

  Emagrecimento

  Manutenção do peso

Você faz o consumo de 5 a 6 refeições por 
dia? *

  Sim

  Não

Você sabe as quantidades ideais de cada 
grupo alimentar que devem ser consumi-
das diariamente? *

  Sim

  Não

Sexo *

  Feminino

  Masculino

Semestre que está cursando: *

  1º 

  2º

  3º

  4º

  5º

  6º

  7º

  8º

Você segue alguma dieta? *

  Sim

  Não

Se sim, qual o seu objetivo? 

  Emagrecimento

  Manutenção do peso

  Aumento de peso

Ela foi elaborada por um nutricionista? 

  Sim

  Não

Você ja seguiu alguma dieta da moda? *

  Sim

  Não

ANEXOS
Anexo I – Questionário
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Você sabe interpretar as informações con-
tidas nos mesmos? *

  Sim

  Não

Você ja deixou de comer algum alimento 
depois de ver seu valor calórico? *

  Sim

  Não

O que são distúrbios alimentares? *

  Ingestão de micronutrientes inadequada

  Má absorção de nutrientes

  Alteração do comportamento alimentar

  Baixa ingestão alimentar

Você ja apresentou algum distúrbio ali-
mentar? *

  Sim

  Não

Você ingere alimentos variados de todos 
os grupos básicos diariamente? *

  Sim

  Não

Existem gorduras benéficas à saúde? *

  Sim

  Não

Você está satisfeito(a) com seu corpo? *

  Sim

  Não

Como você se vê? *

  Baixo peso

  Eutrófico(a)

  Sobrepeso

  Obeso(a)

Você ja sentiu culpa após se alimentar? *

  Sim

  Não

Após o inicio do curso, você ja deixou de 
comer algum alimento prejudicial à saúde 
como frituras? *

  Sim

  Não

  Não comia

  Reduzi a frequência

Você tem o hábito de olhar os rótulos dos 
alimentos? *

  Sim

  Não


