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RESUMO 

 
O presente estudo tem como objetivo identificar a ocorrência de episódios de 
compulsão alimentar e avaliação nutricional em acadêmicos do curso de Nutrição (1º 
ano matutino e noturno). Foi realizado um estudo transversal quantitativo nas 
dependências de uma Instituição de Ensino Particular do município de Maringá-PR. 
Foram avaliados acadêmicos de ambos os sexos. Para identificação do Transtorno 
de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) foi aplicado um questionário de escala de 
compulsão alimentar periódica, constituído por 16 questões e simultaneamente foi 
realizada a avaliação do estado nutricional por meio de medidas antropométricas. 
Foram avaliados 76 universitários e com a análise dos resultados observou-se que 
67 dos universitários não apresentaram o TCAP, porém 8 apresentaram TCAP 
moderada e 1 apresentou o TCAP grave. Concluiu-se que esse distúrbio acontece 
com maior frequência no sexo feminino, porém o maior percentual de excesso de 
peso foi encontrado nos universitários do sexo masculino e foi constatado que peso 
normal não é sinônimo de não ter transtorno de compulsão alimentar. 

 
 

Palavras-chave: Transtorno Alimentar. Estado Nutricional. Índice de Massa 
Corporal. 
 
 
 
ABSTRACT 

 
The current study aims to identify the occurrence of episodes of Binge Eating 
Disorder (BED) in academics of Nutrition Course (1st morning and night years). A 
quantitative cross sectional study was performed at a private school in Maringa-PR. 
Academics of both sexes was evaluated. For the identification of BED, it was applied 
a questionnaire of periodic eating compulsion scale, consisting in 16 questions and at 
the same time, the nutritional status was assessed through anthropometric 
measurements. It was evaluated 76 students, and in the result, It was observed that 
67 of them didn´t present BED, but 8 presented moderate BED and 1 presented 
severe BED. It was concluded that this disorder occurs more frequently in females, 
but the highest percentage of overweight was found in male students and that normal 
weight is not a synonymous of not having binge eating disorder. 
 
 
Keywords: Binge Eating Disorder. Nutritional status. Body mass index 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

Atualmente é grande o número de pessoas que desejam ser mais magras e para 

alcançar esse objetivo são capazes de fazer diversas coisas. No entanto, em certos 

casos, o desejo de ser magro é tão extremo que leva a transtornos de alimentação, 

com sérias complicações para a saúde (GLEITMAN et al., 2009). 

Os transtornos da alimentação acometem, frequentemente, mulheres na fase 

final da adolescência e nas jovens adultas, podendo, estes, ser crônicos e 

recorrentes, em geral associados à comorbidades psiquiátricas e às sequelas 

médicas. A anorexia e a bulimia nervosa são transtornos alimentares (TA) que vem 

recebendo grande atenção em pesquisas nas últimas décadas (YAGER; POWERS, 

2010). O Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) é um outro 

transtorno alimentar identificado como uma síndrome com características ainda 

contingentes e seus parâmetros diagnósticos estão sendo pesquisados para a sua 

aprovação como uma nova categoria diagnóstica, sendo necessários mais estudos 

que possam esclarecer o problema (PIVETTA e GONÇALVES-SILVA, 2010). 

Ainda que existam características comuns entre os TA, existem diferenças 

expressivas na forma clínica que diferenciam de acordo com o tipo de transtorno 

(YAGER e POWERS, 2010). A Anorexia Nervosa é caracterizada pela rejeição em 

manter o peso dentro da faixa normal e o medo doentio de engordar mesmo com 

baixo peso. No caso de Bulimia Nervosa ocorrem frequentes episódios de 

compulsão alimentar (excesso alimentar e perda de controle), havendo meios 

compensatórios para prevenir o ganho de peso sendo estes, uso de laxantes e 

diuréticos, indução de vômitos, ficar sem se alimentar e praticar exercícios físicos 

excessivamente. Já no TCAP ocorrem episódios rotineiros de compulsão alimentar 

periódica com comportamentos que levam à angústia e culpa após a compulsão, 

porém não sucedem métodos compensatórios inadequados (CLAUDINO e 

BORGES, 2002). 

Segundo Yager e Powers (2010), o TCAP é designado pela compulsão 

alimentar periódica recorrente (ingestão de uma grande quantidade de alimentos 

com experiência subjetiva de perda do controle do ato de comer) em um período de 

tempo limitado a 2 horas, e pela angústia acentuada na ausência dos 

comportamentos compensatórios frequentes. Episódios de compulsão alimentar 
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podem estar relacionados com um grupo de sintomas, incluindo a ingestão com 

maior rapidez do que o normal, comer até sentir-se desconfortável, ingerir grande 

quantidade de alimentos sem ter fome fisiológica, esconder a alimentação devido à 

intimidação pela grande quantidade de alimento ingerido, e o sentimento de aversão, 

depressão ou culpa pós-ingestão. 

O TCAP foi retratado pela primeira vez nos anos 1950. Entretanto, sua 

ascensão à categoria diagnóstica somente ocorreu em 1994, quando foi inserido no 

apêndice B do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV) 

(APA, 1994), com critérios contingentes para seu diagnóstico (AZEVEDO et al., 

2004). 

A evolução da adolescência para a fase adulta, época da vida em que se 

encontram grande parte de estudantes universitários, implica em funções individuais 

e sociais. O grupo desta faixa etária é especialmente vulnerável aos modelos e 

representações sociais vigentes, sendo expressos por adesão ou por oposição. A 

influência da família, dos amigos e da mídia em adolescentes e adultos jovens para 

se ter o corpo magro relaciona-se à presença de sintomas indicativos de TA e 

entrevê a manifestação desses sintomas nesta população (VITOLO et al., 2006). Em 

geral, o TCAP é mais observado em pessoas que estão acima do peso ou obeso, 

porém o transtorno pode ocorrer também em pessoas com o peso normal. É comum 

as pessoas que apresentam quadro clínico terem o histórico de flutuações de peso 

acentuado e repetidos esforços ineficazes no controle do peso (OLIVERA e 

FONSECA, 2006). 

O método de tratamento do TCAP é visivelmente mais eficaz aplicando a 

Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), visto que a intervenção farmacológica 

aparenta não intervir no prognóstico do paciente. Contudo, o acompanhamento de 

uma equipe multiprofissional debatendo sobre os aspectos psicológicos, físicos, 

nutricionais e comportamentais, sendo em terapia em social ou individual, presume 

atingir os melhores resultados (NUNES, 2012). 

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo identificar a ocorrência de 

episódios de compulsão alimentar e estado nutricional em acadêmicos do curso de 

Nutrição de uma Instituição Particular de Ensino Superior do município de Maringá-

PR. 

 



6 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Trata-se de um estudo transversal quantitativo, o qual foi realizado nas 

dependências de uma Instituição Particular de Ensino Superior do município de 

Maringá-PR. Foram avaliados acadêmicos de ambos os sexos, do primeiro ano 

matutino e noturno do curso de Nutrição, no período do segundo semestre do ano 

de 2017.  

Para identificação do TCAP foi aplicado um questionário de escala de 

compulsão alimentar periódica, constituído por 16 questões, validado para a língua 

portuguesa (VITOLO et al., 2006) que é de fácil utilização e eficiente na identificação 

de indivíduos em situação de risco.  

A avaliação do estado nutricional foi por meio de medidas antropométricas 

que foram realizadas simultaneamente com a aplicação do questionário. Para a 

aferição do peso foi utilizada uma balança digital da marca Plena®, com capacidade 

máxima de 150 quilos. Os participantes precisaram estar sem sapatos, trajando 

roupas leves, posicionados com os dois pés sobre a balança, distribuindo seu peso 

igualmente sobre as duas pernas.  

Para a aferição da estatura foi utilizado um estadiômetro da marca Personal 

Sanny®, com escala em centímetros (cm). Os indivíduos precisaram estar sem 

sapatos, posicionados com os calcanhares e joelhos juntos, braços soltos e 

posicionados ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para as coxas, 

pernas retas, ombros relaxados e cabeça no plano horizontal de Frankfurt (olhando 

para frente, em linha reta na altura dos olhos).  

As informações de peso e estatura foram utilizadas para o cálculo do Índice 

de Massa Corpórea (IMC): peso(kg)/estatura(m)2. Para se detectar o estado 

nutricional de adultos foram utilizados os pontos de corte estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 1997): baixo peso (< 18,5 kg/m2), peso 

adequado (18,5 – 24,9 kg/m2), excesso de peso, (≥ 25,0 kg/m2).  

As proporções por sexo, idade, período, IMC (índice de massa corpórea) e 

CA (compulsão alimentar) foram observadas utilizando o PROC FREQ do programa 

estatístico do SAS 9.0 (Institute Inc., Cary, NC). Os dados foram submetidos a 

análise de variância (ANOVA), utilizando o pacote estatístico PROC MIXED do 

programa estatístico SAS. Foi estabelecido o nível de significância a 5% (P < 0,05). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Foram avaliados 76 universitários do primeiro do ano matutino e noturno do 

Curso de Nutrição de uma Instituição Particular de Ensino Superior do município de 

Maringá-PR. Destes, 60 (78,95%) eram de sexo feminino. A média de idade geral foi 

20,76 (DP=4,61) anos, sendo a média de idade do sexo feminino 20,71 (DP=4,82) e 

do sexo masculino 20,93 (DP=3,71). 

Observou-se que 55 (72,37%) dos avaliados apresentaram peso adequado 

segundo IMC, porém 17 (22,37%) encontravam-se em excesso de peso (Tabela 1). 

Os autores Cruz e Salles (2010), avaliaram 59 estudantes universitários de 

cursos da área da saúde, dos quais foram verificados resultados também com 

predomínio maior de peso adequado (84,7%) e seguido de excesso de peso (13,6%) 

segundo IMC. 

Em um estudo com universitárias de cursos da área da saúde de várias 

regiões do país, Alvarenga et al. (2010), do mesmo modo, observaram que a maioria 

(70,6%) estavam com o IMC adequado. Tendo em vista estes achados, observa-se 

a predominância do maior percentual de peso adequado segundo IMC nos estudos 

com universitários. 
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Tabela 1 – Distribuição dos universitários segundo período, sexo, idade, 
IMC e TCAP de uma Instituição Particular de Ensino Superior do 

município de Maringá-PR. 

Variância N % 

Período 
  

Matutino 30 39,47 

Noturno 46 60,53 

Sexo 
  

F 60 78,95 

M 15 21,05 

Idade 
  

≤ 20 51 67,11 

≥ 20 23 30,26 

IMC 
  

Baixo peso 4 5,26 

Peso adequado 55 72,37 

Excesso de peso 17 22,37 

TCAP 
  

Sem TCAP 67 88,16 

TCAP moderada 8 10,53 

TCAP grave 1 1,31 

TCAP = transtorno de compulsão alimentar periódica; IMC = índice de massa 
corpórea 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Também de acordo com a Tabela 1, observou-se que 67 (88,16%) dos 

universitários não apresentaram o TCAP, porém 8 (10,53%) apresentaram TCAP 

moderada e 1 (1,31%) apresentou o TCAP grave. 

Vitolo et al. (2006), obtiveram resultados similares quando avaliaram 491 

acadêmicas com idade entre 17 e 55 anos. Destas, 18,1% foram identificadas com 

TCAP, sendo 62 (12,6%) com TCAP moderada e 27 (5,5%) TCAP grave. É 

importante ressaltar que o estudo desta autora foi realizado somente com pessoas 

do sexo feminino, diferente do estudo atual. 

A tabela 2 demonstra que o sexo feminino 45 (75,01%) apresentou maior 

percentual de peso adequado segundo o IMC e o sexo masculino apresentou maior 

percentual de excesso de peso 6 (37,5%), esta associação foi significativa 

(p=0,005). 
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Semelhantemente a este achado, Vieira et al. (2002) observaram que apesar 

de não ter sido encontrada diferença estatisticamente significante, a prevalência de 

excesso de peso também foi maior entre os jovens do sexo masculino. 

 

Tabela 2 Estado Nutricional e presença de TCAP nos universitários de uma 
Instituição Particular de Ensino Superior do município de Maringá-PR. 

 

   Feminino Masculino P – Valor 

Variância   N % N % 

IMC 

    

  

 Baixo peso 

 

4 6,67 0 0 0,005 

Peso adequado 

 

45 75,01 10 62,5 

 Excesso de 

peso 

 

11 18,33 
6 37,5 

 TCAP 

    

  

 Sem TCAP 

 

51 85,01 16 100 0,117 

TCAP 

moderada 

 

8 13,33 
0 0 

 

TCAP grave 

 

1 1,67 0 0 

 

TCAP = transtorno de compulsão alimentar periódica; IMC = índice de 

massa corpórea. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Como se demonstra na tabela 2, os universitários do sexo masculino não 

apresentaram o TCAP 16 (100%). O sexo feminino apresentou 8 (13,33%) de TCAP 

moderado e 1 (1,67%) de TCAP grave, apesar de somente o sexo feminino 

apresentar TCAP, não encontrou-se associação significativa (p=0,117). 

Resultado semelhante foi encontrado em um estudo com adolescentes do 

município de Cuiabá, feito por Pivetta e Gonçalves-Silva (2010), que descreveram 
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que a prevalência estimada de episódios de compulsão alimentar foi mais evidente 

no grupo do sexo feminino (31%).  

Segundo Souto e Ferro-Bucher (2006) é plausível que o sexo feminino tenha 

mais tendência a apontar episódios de compulsão alimentar devido ao padrão de 

magreza exigido pela cultura ocidental que muitas vezes intimida o sexo feminino a 

superestimar questões relacionadas ao volume corporal e peso preservando 

conduta e comportamentos alimentares prejudiciais à saúde e que levam a 

progressão para transtornos alimentares. 

De acordo com a tabela 3, verificou-se que dentre os estudantes que 

apresentaram o TCAP, 5 (6,67%) estavam com o peso adequado segundo IMC e 4 

(5,33) estavam com excesso de peso segundo IMC. Esta associação não foi 

significante (p=0,073). 

Em um estudo realizado com 491 universitárias, Vitolo et al. (2006) 

observaram associação estatisticamente significante (p < 0,001) entre as variáveis 

IMC e compulsão alimentar, mostrando que 54,5% das universitárias com excesso 

de peso ou obesidade apresentaram compulsão alimentar, enquanto o mesmo só 

ocorreu para 13,4% daquelas com IMC adequado. Esse resultado foi divergente ao 

do presente estudo, visto que o resultado aqui encontrado mostrou que a maioria 

dos que apresentavam o transtorno (6,67%) estavam com o peso adequado.  

 

Tabela 3 Índice de IMC influenciando no TCAP nos universitários de uma 

Instituição Particular de Ensino Superior do município de Maringá-PR. 

SEM TCAP COM TCAP 
P-VALOR 

 N % N % 

IMC     0,073 

Peso Adequado 54,00 72,00 5,00 6,67  

Excesso de Peso 12,00 16,00 4,00 5,33  

TCAP = transtorno de compulsão alimentar periódica; IMC = índice de massa 

corpórea. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Ademais, outro estudo realizado por Fiates e Salles (2001) que analisou os 

fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios alimentares em universitárias 

do curso de Nutrição e de outros cursos da Universidade Federal de Santa Catarina, 
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semelhantemente verificou-se que, nas estudantes em que apresentaram sintomas 

de transtorno alimentar, 86,0% delas eram eutróficas. 

Ainda de acordo com Fiates e Salles (2001), as futuras nutricionistas estão 

em contato constante com o alimento e entendem que a boa aparência pode ser 

uma importante medida de valor pessoal rumo a uma profissão de sucesso. Além 

disso, possuem conhecimentos quantitativos e qualitativos a respeito dos alimentos 

que oferece uma maior possibilidade de manterem-se de acordo com os rígidos 

padrões estéticos vigentes. Estes fatores indicam que as futuras nutricionistas estão 

inseridas em um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de transtornos 

alimentares. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Com a avaliação dos universitários pôde-se identificar a ocorrência de 

episódios de compulsão alimentar, a qual mostrou que esse distúrbio acontece com 

maior frequência no sexo feminino, porém o maior percentual de excesso de peso foi 

encontrado nos universitários do sexo masculino. Constatou-se que peso normal 

não é sinônimo de não ter transtorno de compulsão alimentar, o que torna premente 

a necessidade de se direcionar ações individuais e coletivas de assistência a esta 

população específica. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Nome: _____________________________________________ Data: ____________ 
Sexo: (   ) F (   ) M     Idade: _________  Curso: _________________________ 
Peso: ______    Estatura: _______   IMC: _______ 
Classificação do IMC:___________________________________________________ 

 

ESCALA DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA 
BES (BINGE EATING SCALE) 

 
Autores: Gormally J, Black S, Daston S, Rardin D. (1982). 
Tradutores: Freitas S, Appolinario JC. (2001). 
Lista de verificação dos hábitos alimentares Instruções: 
Você encontrará abaixo grupos de afirmações numeradas. Leia todas as afirmações em cada 
grupo e marque, nesta folha, aquela que melhor descreve o modo como você se sente em 
relação aos problemas que tem para controlar seu comportamento alimentar. 
 

# 1 
( ) 1. Eu não me sinto constrangido(a) com o 
meu peso ou o tamanho do meu corpo quando 
estou com outras pessoas. 
( ) 2. Eu me sinto preocupado(a) em como 
pareço para os outros, mas isto, normalmente, 
não me faz sentir desapontado(a) comigo 
mesmo(a). 
( ) 3. Eu fico mesmo constrangido(a) com a 
minha aparência e o meu peso, 
o que me faz sentir desapontado(a) comigo 
mesmo(a) 
( ) 4. Eu me sinto muito constrangido(a) com o 
meu peso e, freqüentemente, sinto muita 
ergonha e desprezo por mim mesmo(a). Tento 
evitar contatos sociais por causa desse 
constrangimento. 
 
# 2  
( )1. Eu não tenho nenhuma dificuldade para 
comer devagar, de maneiraapropriada. 
( )2. Embora pareça que eu devore os 
alimentos, não acabo me sentindo 
empanturrado(a) por comer demais. 
( )3. Às vezes tendo a comer rapidamente, 
sentindo-me então desconfortavelmente 
cheio(a) depois. 
( ) 4. Eu tenho o hábito de engolir minha 
comida sem realmente mastigá-la. Quando 
isto acontece, em geral me sinto 
desconfortavelmente empanturrado (a) por ter 
comido demais. 
 
# 3 
( ) 1. Eu me sinto capaz de controlar meus 
impulsos para comer, quandoeu quero.( ) 2. 

Eu sinto que tenho falhado em controlar meu 
comportamento alimentar mais do que a 
média das pessoas. 
( ) 3. Eu me sinto totalmente incapaz de 
controlar meus impulsos para comer.( ) 4. Por 
me sentir tão incapaz de controlar meu 
comportamento alimentar, entro em 
desespero tentando manter o controle. 
 
# 4 
( ) 1. Eu não tenho o hábito de comer quando 
estou chateado(a). 
( ) 2. Às vezes eu como quando estou 
chateado(a) mas, frequentemente, sou capaz 
de me ocupar e afastar minha mente da 
comida. 
( ) 3. Eu tenho o hábito regular de comer 
quando estou chateado (a) mas, de vez em 
quando, posso usar alguma outra atividade 
para afastar minha mente da comida. 
( ) 4. Eu tenho o forte hábito de comer quando 
estou chateado(a). Nada parece me ajudar a 
parar com esse hábito. 
 

# 5 

( ) 1. Normalmente quando como alguma 
coisa é porque estou fisicamente com fome. 
( ) 2. De vez em quando como alguma coisa 
por impulso, mesmo quando não estou 
realmente com fome.( ) 3. Eu tenho o hábito 
regular de comer alimentos que realmente 
não aprecio para satisfazer uma sensação de 
fome, mesmo que fisicamente eu não 
necessite de comida. 
( ) 4. Mesmo que não esteja fisicamente com 
fome, tenho uma sensação de fome em 
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minha boca que somente parece ser satisfeita 
quando eu como um alimento, tipo um 
sanduíche, que enche a minha boca. Às 
vezes,quando eu como o alimento para 
satisfazer minha “fome na boca”, em seguida 
eu o cuspo, assim não ganharei peso. 
 
# 6  
( ) 1. Eu não sinto qualquer culpa ou ódio de 
mim mesmo (a) depois de comer demais.  
( ) 2. De vez em quando sinto culpa ou ódio 
de mim mesmo (a) depois de comer demais.  
( ) 3. Quase o tempo todo sinto muita culpa ou 
ódio de mim mesmo (a) depois de comer 
demais. 
 
# 7 
( ) 1. Eu não perco o controle total da minha 

alimentação quando estou em dieta, mesmo 

após períodos em que como demais. 

( ) 2. Às vezes, quando estou em dieta e 

como um alimento proibido, sinto como se 

tivesse estragado tudo e como ainda mais. 

( ) 3. Frequentemente, quando como demais 

durante uma dieta, tenho o hábito de dizer 

para mim mesmo(a): “agora que estraguei 

tudo, porque não irei até o fim”. Quando isto 

acontece, eu como ainda mais. 

( ) 4. Eu tenho o hábito regular de começar 

dietas rigorosas por mim mesmo (a),mas 

quebro as dietas entrando numa compulsão 

alimentar. Minha vida parece ser “uma festa” 

ou “um morrer de fome”. 

 
# 8 
( ) 1. Eu raramente como tanta comida a 
ponto de me sentir desconfortavelmente 
empanturrado(a) depois. 
( ) 2. Normalmente, cerca de uma vez por 
mês, como uma tal quantidade de comida que 
acabo me sentindo muito empanturrado(a). 
( ) 3. Eu tenho períodos regulares durante o 
mês, quando como grandes quantidades de 
comida, seja na hora das refeições, seja nos 
lanches. 
( ) 4. Eu como tanta comida que, 
regularmente, me sinto bastante 
desconfortável depois de comer e, algumas 
vezes, um pouco enjoado(a). 
# 9 
( ) 1. Em geral, minha ingesta calórica não 
sobe a níveis muito altos, nem desce a níveis 
muito baixos. 

( ) 2. Às vezes, depois de comer demais, 
tento reduzir minha ingesta calórica para 
quase nada, para compensar o excesso de 
calorias que ingeri.( ) 3. Eu tenho o hábito 
regular de comer demais durante a noite. 
Parece que a minha rotina não é estar com 
fome de manhã, mas comer demais à noite. 
( ) 4. Na minha vida adulta tenho tido 
períodos, que duram semanas, nos quais 
praticamente me mato de fome. Isto se segue 
a períodos em que como demais. Parece que 
vivo uma vida de “festa” ou de “morrer de 
fome”. 
#10  
( ) 1. Normalmente eu sou capaz de parar de 
comer quando quero. Eu sei quando “já 
chega”. 
( ) 2. De vez em quando, eu tenho uma 
compulsão para comer que parece que não 
posso controlar. 
( ) 3. Frequentemente tenho fortes impulsos 
para comer que parece que não sou capaz de 
controlar, mas, em outras ocasiões, posso 
controlar meus impulsos para comer. 
( ) 4. Eu me sinto incapaz de controlar 
impulsos para comer. Eu tenho medo de não 
ser capaz de parar de comer por vontade 
própria. 
 
#11 
( ) 1. Eu não tenho problema algum para 
parar de comer quando me sinto 
cheio(a). 
( ) 2. Eu, normalmente, posso parar de comer 
quando me sinto cheio(a) 
mas, de vez em quando, comer demais me 
deixa desconfortavelmente 
empanturrado(a). 
( ) 3. Eu tenho um problema para parar de 
comer uma vez que eu tenha 
começado e, normalmente, sinto-me 
desconfortavelmente empanturrado(a) 
depois que faço uma refeição. 
( ) 4. Por eu ter o problema de não ser capaz 
de parar de comer quando quero, às vezes 
tenho que provocar o vômito, usar laxativos 
e/ou diuréticos para aliviar minha sensação 
de empanturramento. 
#12 
( ) 1. Parece que eu como tanto quando estou 
com os outros (reuniões familiares, sociais), 
como quando estou sozinho (a).( ) 2. Às 
vezes, quando eu estou com outras pessoas, 
não como tanto quanto eu quero comer 
porque me sinto constrangido(a) com o meu 
comportamento alimentar. 
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( ) 3. Frequentemente eu como só uma 
pequena quantidade de comida quando 
outros estão presentes, pois me sinto muito 
embaraçado (a) com o meu comportamento 
alimentar. 
( ) 4. Eu me sinto tão envergonhado(a) por 
comer demais que escolho horas para comer 
demais quando sei que ninguém me verá. Eu 
me sinto como uma pessoa que se esconde 
para comer. 
 
#13 
( ) 1 Eu faço três refeições ao dia com apenas 
um lanche ocasional entre as refeições. 
( ) 2. Eu faço três refeições ao dia mas, 
normalmente, também lancho entre as 
refeições. 
( ) 3. Quando eu faço lanches pesados, tenho 
o hábito de pular as refeições regulares. 
( ) 4. Há períodos regulares em que parece 
que eu estou continuamente comendo, sem 
refeições planejadas. 
 
#14 
( ) 1. Eu não penso muito em tentar controlar 
impulsos indesejáveis para comer. 
( ) 2. Pelo menos, em algum momento, sinto 
que meus pensamentos estão “pré-ocupados” 
com tentar controlar meus impulsos para 
comer. 
( ) 3. Frequentemente, sinto que gasto muito 
tempo pensando no quanto comi ou tentando 
não comer mais.  

( ) 4. Parece, para mim, que a maior parte das 
horas que passo acordado (a) estão “pré-
ocupadas” por pensamentos sobre comer ou 
não comer. Sinto 
como se eu estivesse constantemente lutando 
para não comer. 
 
#15 
( ) 1. Eu não penso muito sobre comida. 
( ) 2. Eu tenho fortes desejos por comida, mas 
eles só duram curtos períodos de tempo.  
( ) 3. Há dias em que parece que eu não 
posso pensar em mais nada a não ser 
comida. 
( ) 4. Na maioria dos dias, meus pensamentos 
parecem estar “pré-ocupados” com comida. 
Sinto como se eu vivesse para comer.  
 
#16 
( ) 1. Eu normalmente sei se estou ou não 
fisicamente com fome. Eu como a porção 
certa de comida para me satisfazer.  
( ) 2. De vez em quando eu me sinto em 
dúvida para saber se estou ou não 
fisicamente com fome. Nessas ocasiões é 
difícil saber quanto eu deveria comer para me 
satisfazer . 
( ) 3. Mesmo que se eu pudesse saber 
quantas calorias eu deveria ingerir, não teria 
ideia alguma de qual seria a quantidade 
“normal” de comida para mim. 
 
 
 

 



 

 


