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Saúde

RESUMO

Os distúrbios de conduta alimentar ocorrem em todo o mundo são graves e apresentam muitos fatores que influenciam o aumento de sua 
prevalência. Apresentam um prognóstico ruim e o tratamento desses distúrbios de conduta alimentar estão associados à altos custos para os 
sistemas de saúde.  Os estudantes do curso de Educação Física muitas vezes apresentam um estilo de vida saudável, praticam exercícios físicos 
regularmente e possuem uma alimentação restrita. Pesquisas apontam para a necessidade de identificar a presença de distúrbios alimentares 
nessa população. Geralmente, o perfil dos portadores de transtornos alimentares é: adolescentes do sexo feminino, raça branca, e alto nível sócio 
econômico cultural. Porém, o que se tem observado, é que esse grupo é cada vez mais heterogêneo, sendo realizado diagnóstico em pré-
adolescentes e adolescentes do sexo masculino, raça negra e nível sócio econômico cultural baixo. Essa pesquisa pode contribuir para a formação 
de profissionais conscientes, saudáveis e aptos a transmitir uma educação que promova qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi analisar a 
predisposição à distúrbios de conduta alimentar, por meio da aplicação do Eating Attitudes Test (EAT-26) e comparar essa predisposição entre os 
homens e mulheres em graduandos da educação física do Centro Universitário de Belo Horizonte (FESBH). Trata-se de um estudo de corte 
transversal, conduzido no FESBH foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UNESA (CEP: CAAE 46268615.4.0000.5284). Como critério de 
inclusão a idade pré-estabelecida foi entre 18 e 24 anos. O método de investigação aplicado foi o questionário autoaplicável EAT-26. O EAT-26 é 
um dos instrumentos mais utilizados atualmente, favorecendo a precocidade diagnóstica, evitando a evolução da doença. Para comparação das 
variáveis com distribuição normal foi usado o teste t independente e para as variáveis sem distribuição normal Mann-Whitney e para a 
comparação das frequências entre os grupos foi utilizado o qui-quadrado e o teste exato de Fisher. A amostra foi composta por 117 voluntários 
com idade média de 21 anos, IMC médio de 23,5 ± 3,1 kg/cm². 72 (61,5%) eram homens em sua maioria estróficos 77(65,8%), matriculados no 
turno da manhã e 46 (39,3 %) cursavam o primeiro período do curso. Do total da amostra 35 (29,9%) apresentaram um escore ≥ 21 no EAT-26 
sugestivo de predisposição alimentar. Na comparação entre os grupos (homens e mulheres) houve diferença significativa na média de idade e a 
amostra foi homogenia em relação ao IMC e aos períodos de graduação cursados. Quando foi feita a comparação entre os grupos masculino e 
feminino do escore total do questionário EAT-26 houve diferença estatística significativa, mas quando categorizado em presença e ausência de 
distúrbio alimentar usando o ponto de corte ≥ 21, essa diferença não foi significativa entre os grupos masculino e feminino. A presença de quase 
30% de possíveis distúrbios de conduta alimentar aponta para a necessidade de investigação mais aprofundada dos estudantes de Educação Física 
da FESBH.  Diferente do que tem sido apontado em pesquisas anteriores, não houve diferença estatística significativa entre homens e mulheres 
em relação a presença de distúrbio alimentares o que reforça uma necessidade de atenção a esses dois grupos e uma necessidade de conhecer 
melhor o perfil dessa população.
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