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RESUMO

Bulimia nervosa tem prevalência de 1% na população sendo muito mais frequente na adolescência e em mulheres jovens. Objetivo: Descrever a 
prevalência de bulimia nervosa e transtornos de compulsão alimentar em universitárias da área de saúde ampliando as linguagens e bases 
investigadas. Métodos: Revisão integrativa dos estudos seccionais de prevalência destes transtornos publicados em inglês, espanhol e português, 
nas bases Lilacs, Scielo, Scopus, PubMed e Web of Science, empregando combinações das seguintes palavras chaves: Bulimia, universitárias. 
Leitura dupla independente dos abstracts e textos completes. Foram excluídas revisões, outras populações e desenhos. O delineamento do 
estudo consistiu em uma revisão integrativa de artigos publicados e foi seguido os 6 passos para realizar essa revisão integrativa. O processo do 
estudo consiste em um estágio de definição do problema e formulação de uma hipótese, definição de critérios de inclusão e exclusão, coleta de 
dados, avaliação do estudo e resultados e apresentação do artigo. Controle de qualidade de cada artigo individual. Resultados: Foram 
identificados 179 registros, e lidos 39 textos completos dos quais 15 foram incluídos. Os artigos utilizados abrangeram 4 décadas, o mais antigo 
foi de 1984 sendo a maioria estudos mais recentes. Prevaleceram estudos seccionais  sendo quatorze da America Latina e do Norte  e seis da Asia 
e Europa. Os tamanhos amostrais foram compostos por uma mediana de 287 universitárias com média de 20,3 anos e entre o 1º e 3º ano da 
faculdade. Instrumentos mais utilizados foram  o BITE > 20 pontos para Bulimia Nervosa. As prevalências de alta probabilidade de Bulimia 
Nervosa variou de 3,5 a 9,8% empregando o BITE. Quando empregado os critérios do DSM IV os percentuais foram ainda mais elevados de 12,6% 
a 16,2%. Foram investigadas comorbidades associadas a esses transtornos alimentares como depressão, ansiedade, dismorfia. Conclusão: A 
magnitude da prevalência de Bulimia Nervosa e Compulsão Alimentar em universitárias da área de saúde foi extremamente elevada, indicando a 
necessidade de intervenções preventivas e de suporte clínico, nutricional e psicológico nesta clientela.
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