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RESUMO 

Taragano RO.Prejuízos da Qualidade de Vida em pacientes com 

Transtornos Alimentares.[Dissertação]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo; 2013. 

 

Objetivo: Avaliar a Qualidade de Vida (QV) de pacientes com Transtornos 

Alimentares (TA), verificar diferenças entre os subtipos de TA e identificar 

dimensões de QV mais prejudicadas. Métodos: O instrumento de QV da 

Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-100) foi respondido por 69 

mulheres com TA (Anorexia Nervosa AN=34; Bulimia Nervosa BN=26 e 

Transtorno Alimentar Não Especificado TANE=9) e por 69 mulheres 

saudáveis. Utilizou-se a Entrevista Clínica Estruturada para Transtornos do 

Eixo I do DSM-IV (SCID) para a realização dos diagnósticos psiquiátricos. 

Resultados: Pacientes com TA apresentaram piores escores na QV geral e 

em todos os domínios (físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente, 

nível de independência e espiritualidade), tendo sido o psicológico aquele 

com maior prejuízo. Não foram encontradas diferenças entre os subtipos de 

TA quanto aos prejuízos de QV.  As comorbidades psiquiátricas encontradas 

com maiores prevalências foram os Transtornos do Humor, os Relacionados 

ao Uso de Álcool e Outras Substâncias e os de Ansiedade. Pacientes com 

AN e comorbidade com o Transtorno de Pânico apresentaram QV mais 

prejudicada que pacientes com AN sem Pânico. A maioria dos pacientes 

apresentava múltiplas comorbidades e histórico de diversas tentativas de 

suicídio. Conclusões: Pacientes com TA apresentam significativo prejuízo 

de QV em todos os domínios, em especial no psicológico, provavelmente em 

função das peculiaridades da psicopatologia alimentar, sem diferenças entre 

os subtipos de TA. Pacientes com AN e comorbidade com Pânico devem ser 

avaliados com mais critério.  

Descritores: Transtornos da alimentação; Anorexia nervosa; Bulimia 

nervosa; Qualidade de vida; Transtorno de pânico; Questionários; 

Mulheres/psicologia; Psicologia. 
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ABSTRACT 

Taragano RO.Impairment of quality of life in patients with eating 

disorders.[Dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2013.  

 

Purpose: To assess quality of life in patients with eating disorders, verify 

differences among eating disorder subtypes, and identify the domains of 

quality of life most affected by eating disorders. Methods: The World Health 

Organization quality-of-life assessment instrument (WHOQOL-100) was 

completed by 69 women with eating disorders (34 with anorexia nervosa, 26 

with bulimia nervosa, and 9 with eating disorder not otherwise specified) and 

69 healthy women. The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I 

Disorders (SCID-I) was used for the diagnosis of psychiatric disorders. 

Results: Patients with eating disorders reported lower (worse) total quality-

of-life scores and lower scores on all quality-of-life domains (physical, 

psychological, social relationships, environment, level of independence, and 

spirituality) compared with healthy patients, with the psychological domain 

being the most impaired. No significant differences in impairment of quality of 

life were found among eating disorders subtypes. The most prevalent 

psychiatric comorbidities were mood disorders, alcohol or substance abuse-

related disorders, and anxiety disorders. Patients with anorexia nervosa and 

comorbid panic disorder had greater impairment in quality of life than patients 

with anorexia nervosa but no panic disorder. Most patients had multiple 

comorbidities and history of suicide attempts. Conclusions: Patients with 

eating disorders experience significantly greater impairment in quality of life 

on all domains, especially on the psychological domain, compared with 

healthy patients, probably because of peculiarities in eating disorders 

psychopathology. No difference in quality of life impairment was observed 

among eating disorders subtypes. Patients with anorexia nervosa and 

comorbid panic disorder should be carefully evaluated.  

Descriptors: Eating disorders, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Quality of 

life, Panic disorder; Questionnaires; Women/psychology; Psychology. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1. Qualidade de vida – conceituação e aplicabilidade na área de saúde 

Falta clareza quanto ao conceito de Qualidade de Vida (QV), ainda alvo 

de inúmeros debates, fator que se revela como um obstáculo para sua 

investigação. Tentativas de entendimento do tema são antigas, vindas 

possivelmente desde os gregos Aristóteles e Hipócrates que, de forma ampla, 

já tratavam o assunto no século IV a.c. (Assumpção Jr., 2010) passando  por 

vários outros filósofos, teólogos e cientistas ao longo da história. Termos 

como bem-estar, felicidade, satisfação, viver melhor e saúde, dentre outros, já 

foram usados alternadamente para caracterizar o mesmo conceito. No 

entanto, somente a partir de 1975 o termo foi incluído como termo chave nas 

indexações médicas, tendo seu estudo sistemático sido iniciado no começo 

dos anos de 1980, principalmente em oncologia. Médicos que tinham que 

lidar com dilemas sobre o impacto de tratamentos agressivos começaram a se 

questionar sobre a pertinência do prolongamento da vida frente às condições 

e qualidade dos anos adicionais (Berlim & Fleck, 2003). As tentativas mais 

recentes de conceituação, mesmo que ainda não consensuais, tendem a 

inserir alguns elementos fundamentais que são: a multidimensionalidade, a 

subjetividade e como fator central a sensação de bem-estar. A percepção 

subjetiva de bem-estar se derivaria de um relativo equilíbrio do indivíduo 

quanto aos vários domínios considerados importantes para ele e por ele, ao 

longo de sua existência, de forma que a autoavaliação aparece como um 

elemento chave na mensuração da QV. Noll (2004) é um dos autores que 

adota essa abordagem e entende a “...Qualidade de Vida como conceito 

multidimensional que envolveria simultaneamente componentes tangíveis e 

intangíveis, objetivos e subjetivos de bem-estar e que enfatiza o melhor, em 

detrimento do mais...”   

Não faz parte do escopo deste projeto a discussão dos diferentes 

conceitos de QV, suas semelhanças e disparidades, de forma que fizemos a 

opção por um que nos pareceu suficientemente amplo e capaz de contemplar 
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aspectos relevantes, trata-se daquele adotado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que por meio de seu Grupo para a Qualidade de Vida definiu 

que a “...Qualidade de Vida refere-se a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que 

vive e em relação às suas expectativas, seus padrões e 

preocupações...”(WHOQOL Group, 1995). Com base nesta definição e a 

partir do instrumento definido pela OMS cumpriremos o objetivo deste 

trabalho, que será o de avaliar a QV de pacientes com transtorno alimentar 

em comparação com sujeitos saudáveis.  

Quanto às aplicabilidades atuais dos estudos de avaliação de QV no 

campo de saúde estas estão divididas em duas áreas: pesquisa e prática 

clínica. Na pesquisa é utilizada para estimar o impacto de doenças 

específicas e compará-lo com outros quadros, para avaliar os benefícios de 

diferentes intervenções, para estabelecer a eficácia de novas medicações, 

embasar políticas públicas, subsidiar decisões sobre alocação de recursos, 

bem como para respaldar a avaliação socioeconômica dos tratamentos. É 

empregada na prática clínica na avaliação de pacientes crônicos, no 

seguimento destes em resposta às intervenções, bem como na mensuração 

das condições gerais de saúde (Palermo et al., 2008). 

1.2. Pesquisa bibliográfica 

Com o objetivo de identificar artigos sobre QV em Transtornos 

Alimentares foram pesquisados textos em inglês, espanhol e português, 

publicados no período de 2002 a agosto/2012, utilizando-se alternadamente 

os termos quality of life, eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, 

Eating Disorders Not Otherwise Specified e quality of life evaluation nas 

seguintes bases de dados: PubMed, PsycInfo, Cochrane e Lilacs. Foram 

obtidos inicialmente 1031 trabalhos, no entanto, com base na leitura dos 

títulos e, quando necessário, dos resumos foram excluídos os artigos focados 

em obesidade, Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica, população 

infantil, Transtornos Alimentares e condições clínicas específicas (exemplo: 
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TA e diabetes), artigos genéricos sobre alimentação bem como os títulos 

repetidos. Ao longo da pesquisa foram incluídos artigos considerados 

relevantes, mesmo fora dos critérios acima citados, identificados a partir das 

referências bibliográficas constantes nos próprios trabalhos selecionados.  

1.3. Transtornos alimentares 

Os transtornos alimentares (TA) são quadros clínicos que se 

manifestam principalmente em mulheres adolescentes e jovens adultas, cujo 

curso crônico interfere negativamente tanto nas esferas emocional, social, 

como familiar e profissional dos indivíduos. Impactam consideravelmente os 

serviços de saúde pública devido aos longos períodos de internação 

requeridos, altas prevalências de comorbidades e elevados índices de recaída 

(Beaumont et al., 1995; Agras, 2001 apud Mond et al, 2004). Tais transtornos 

possuem uma etiopatogenia multifatorial, em que aspectos como a dinâmica 

familiar, o meio cultural, componentes genéticos, biológicos e de 

personalidade do indivíduo são relevantes para a predisposição, instalação e 

manutenção dos quadros (Salzano e Cordás, 2006). A possibilidade de 

reversão dos déficits cognitivos resultantes de desnutrição prolongada vem 

sendo discutida em alguns estudos, mas continua em aberto (Lauer et al., 

1999; Chui et al., 2008). A gravidade do quadro alimentar tem sido associada 

à importante prejuízo na qualidade de vida de seus portadores (Danzl et al., 

2001; Padierna et al., 2002; Padierna et al., 2004; Mond et al., 2004; 

Gonzalez et al., 2001). Outro indicativo do comprometimento de pacientes 

com TA refere-se à frequentes tentativas de suicídio ou comportamentos de 

automutilação, observados nos estudos (Favaro & Santonastaso, 1996; 

Corcos et al., 2002; Hatsukami et al., 1986; Welch & Fairburn, 1996). Foram 

constatadas prevalências aumentadas de tentativas de suicídio nestes 

sujeitos em relação à população normativa (Lewinsohn et al., 2000; Nagata et 

al., 2000) e iguais ou superiores à outras populações psiquiátricas (Bulik et 

al., 1999), destacando-se que trabalhos que investigaram fatores de risco 

para suicídio identificaram a “tentativa de suicídio” como aquele de maior 

peso (Pompili et al., 2006; Guillaume et al., 2011).  
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Comorbidades psiquiátricas são bastante comuns nos TA, sendo que 

estas dificultam o manejo dos casos e interferem negativamente nos 

respectivos prognósticos. Casos de TA puro são pouco frequentes. (Milos et 

al., 2004). Os quadros de comorbidades mais comumente encontrados são os 

Transtornos do Humor, os Transtornos Relacionados ao Uso de Alcool e 

Outras Substâncias e os Transtornos Ansiosos (Halmi et al., 1991; Herzog et 

al., 1996; Hudson et al., 1983; Braun et al., 1994; Godart et al., 2002; Godart 

et al., 2006; Hudson et al., 2007; Mc Elroy et al., 2005; Bulik et al., 2004; 

Herzog et al., 1992b; Franko et al., 2005; Swinbourne & Touyz, 2007; Kaye et 

al., 2004; Kaye et al., 2008; Lockwood et al., 2004; Becker et al., 2004; Pinto 

et al., 2006; Wu et al., 2008; Buckner et al., 2010; Gadalla et al., 2008; 

Watson et al., 2011; Warshaw et al., 2000; Chesler et al., 1995; Strober et al., 

2007). Encontrados com alta prevalência nos TA são também os quadros 

comórbidos de Transtornos do Eixo II ou Transtornos de Personalidade 

(Shearer et al., 1988; Herzog et al., 1992; Skodol et al., 1993). Na AN são 

mais comuns os Transtornos do Eixo II dos tipos evitativo, dependente e o 

obsessivo compulsivo (APA, 2000; Herzog et al., 1992; Wonderlich, 1990; 

Skodol et al.,1993)  e na BN o tipo borderline (APA, 2000; Skodol et al., 1993; 

Herzog et al., 1992). A associação entre TA e Transtornos do Eixo II costuma 

ser caracterizada por cronicidade e mais baixos níveis de funcionalidade na 

comparação com portadores de TA sem Transtornos do Eixo II (Skodol et al., 

1993), além de maior número de hospitalizações, comportamento suicida e 

pior evolução durante tratamento (Yager et al., 2006). 

A categoria de Transtorno Alimentar Não Especificado (TANE) ou Sem 

Outra Especificação (SOE) é utilizada para descrever casos que não 

satisfazem plenamente os critérios para um transtorno alimentar específico 

(APA, 2000). De acordo com Fairburn et al., (2007) trata-se de um transtorno 

bastante comum, mas por encontrar-se ainda numa categoria residual da 

classificação dos transtornos alimentares, tende a ser negligenciado. Com o 

objetivo de corrigir alguns dos problemas na atual classificação diagnóstica 

deverão ocorrer mudanças no DSM-V (Fairburn et al., 2005; Uher & Rutter., 

2012; Fairburn & Cooper, 2011; Brooks et al., 2012) a ser publicado em breve.  
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Alguns quadros de TANE são bem semelhantes à Anorexia Nervosa (AN) e à 

Bulimia Nervosa (BN) e muitos podem ser graves, duradouros e com altas 

taxas de mortalidade (Herzog et al., 1993; Fairburn et al., 2007; Turner et al., 

2010; Arcelus et al., 2011). Em alguns casos a menstruação pode estar 

presente e as práticas restritivas podem ser mais ocasionais. Muitos destes 

pacientes podem ter tido AN ou BN em suas histórias pregressas. A super 

valorização do formato corporal e do peso está presente sempre (Fairburn & 

Harrison, 2003) e exerce forte influência na preocupação com a autoimagem 

e na determinação da autoestima dos pacientes, que normalmente encontra-

se rebaixada (Jacobi et al., 2004; De la Rie et al., 2005; De la Rie et al., 2007) 

ou oscila muito em decorrência do humor (Abreu & Cangelli, 2004).  

A seguir são destacadas algumas características específicas de cada 

um dos dois principais transtornos alimentares: a Anorexia Nervosa (AN) e a 

Bulimia Nervosa (BN).  

1.3.1. Anorexia nervosa 

A AN não é uma doença nova, foi primeiramente descrita, no contexto 

médico, ainda no século XIX e a partir da década de 1970 teve seus critérios 

operacionais definidos. No entanto, as primeiras referências a condições que 

hoje observamos na AN surgem com o termo fastidium em fontes latinas da 

época de Cícero (106-43 AC) e em vários textos do século XVI. Entretanto, é 

em 1873 que, a partir de William Gull surge o termo “anorexia nervosa” 

(Cordás & Claudino, 2002). O transtorno atinge 0,5% das mulheres, entre os 

homens a prevalência é de aproximadamente um décimo desta taxa e 

caracteriza-se principalmente pela busca obsessiva pela magreza e por uma 

fobia com o ganho de peso (APA, 2000). A paciente apresenta significativa 

insatisfação com a imagem corporal e frequentemente deixa de menstruar 

como conseqüência da doença. O comportamento alimentar caracteriza-se 

por dietas autoimpostas, extremamente rígidas e pode ou não incluir 

comportamentos compensatórios (exercícios físicos exagerados, purgação e 

uso de laxantes). Dentre os TA, a AN é associada, em certos aspectos, à 

maior comprometimento e pior prognóstico de acordo com algumas pesquisas 
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(Turner et al., 2010; Padierna et al., 2000; Keilen et al., 1994 ). A AN pode se 

apresentar em dois subtipos: restritivo ou purgativo. Dentre os subtipos em 

AN, alguns estudos relacionam o purgativo à maior gravidade (Padierna et al., 

2000; Mond et al., 2004 b; Mond et al., 2005; Gonzalez-Pinto et al., 2004; De 

la Rie et al., 2007; Meguerditchian et al., 2009; Ackard et al., 2011), à 

aumento de mortalidade (Herzog et al., 2000) e à elevação no número de  

tentativas de suicídio (Milos et al., 2004; Pompili et al., 2006; Foulon et al., 

2007). Guillaume et al., (2011) apontou as características distintas e a 

gravidade das tentativas de suicídio, em pacientes com AN, na comparação 

com  outros TA, destacando a letalidade destas como fator que contribuiria 

para a alta mortalidade em AN. No subtipo restritivo de AN não há 

regularidade de episódios de comer compulsivo ou prática purgativa (vômito 

autoinduzido ou uso de diuréticos e laxantes), no tipo purgativo ocorre o 

comer compulsivo e/ou a prática purgativa constante (APA, 2000). 

A AN geralmente se inicia em jovens com idade média entre 14 e 18 

anos e raramente em mulheres com mais de 40 anos. O curso da doença 

varia bastante, indo de recuperação espontânea sem tratamento, recuperação 

após uma variedade de tratamentos, curso flutuante de ganhos de peso 

seguidos por recaídas e um curso crônico e deteriorante ao longo dos anos 

podendo chegar à morte por complicações pela inanição. O prognóstico 

normalmente não é favorável (Kaplan, et al., 1997; APA, 2000). O transtorno é 

associado a altas taxas de mortalidade, podendo chegar a 10% a longo prazo. 

As mortes podem ser causadas por complicações clínicas ou por suicídio 

(APA, 2000). Indicadores para o mau prognóstico são: a duração prolongada 

da doença, baixo peso inicial ou na alta hospitalar, início tardio do transtorno e 

a presença de sintomas bulímicos (Fairburn & Harrison, 2003; Herzog et al., 

2000). 

Quanto ao tratamento da AN, há menos pesquisas em comparação 

com outros TA, em especial a BN. Os estudos costumam ter um número 

reduzido de sujeitos e o índice de abandono é muito alto, dificultando as 

conclusões. Como consequência ainda existem poucas evidências sobre a 
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efetividade dos tratamentos em AN, pelo menos em adultos. Quanto à 

abordagem psicoterapêutica, nota-se que a Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC) é o tratamento validado para BN em adultos (NICE, 

2004; Wilson et al., 2007; Hay et al., 2009) e que também existem evidências 

sobre sua efetividade no tratamento do TANE (Fairburn, 2009), mas ainda 

não existem evidências suficientes quanto à  sua eficácia na AN (Wilson et al., 

2007; NICE, 2004). Consistente com o Institute for Clinical Excellence (NICE, 

2004), um estudo de Gowers et al., (2010) sugere o tratamento ambulatorial, 

em serviços especializados,  para a maioria dos pacientes e a internação 

(preferencialmente breve) somente para os casos graves ou sem resposta 

ambulatorial. Com adolescentes as pesquisas têm focado principalmente em 

terapia familiar (Fairburn, 2009) e o método Maudsley, que pressupõe a forte 

participação dos pais na regulação da alimentação dos filhos tem apresentado 

bons resultados. Desta forma a abordagem tem sido tentada como alternativa 

à hospitalização (Wilson et al., 2007) . 
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Quadro 1 - Critérios para Anorexia Nervosa pelo DSM-IV 

  Anorexia Nervosa: Critérios Diagnósticos DSM-IV 

A Perda de peso e recusa em manter o peso corporal dentro da faixa 

  normal ( menor que 85% do esperado). 

B Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo estando 

  com peso abaixo do normal. 

C Perturbação no modo de vivenciar o peso ou a forma do corpo,  

  influência indevida do peso ou da forma do corpo sobre a autoavalia- 

  ção, ou negação do baixo peso corporal atual. 

D Nas mulheres pós-menarca, amenorréia, isto é, ausência de pelo 

  menos três ciclos menstruais consecutivos. 

    

  Subtipos: 

  

  Tipo Restritivo: durante o episódio atual de Anorexia Nervosa, o 

  indivíduo não se envolveu regularmente em um comportamento de 

  comer compulsivamente ou de purgação (indução de vômito ou uso 

  indevido de laxantes, diuréticos ou enemas) 

  Tipo Compulsão Periódica/Purgativo: durante o episódio atual de  

  Anorexia Nervosa, o indivíduo envolveu-se regularmente em um 

  comportamento de comer compulsivamente ou de purgação (isto é,  

  autoindução de vômito ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou  

  enemas). 

    

  
1.3.2. Bulimia nervosa 

O termo Bulimia Nervosa (BN) foi introduzido por Russell (1979) e vem 

do grego boul (boi) ou bou (grande quantidade) com lemos (fome), ou seja, 

uma fome muito forte e voraz o suficiente para se ingerir um boi. O quadro foi 

inicialmente descrito pelo autor como uma evolução atípica da AN. No 

entanto, estudos posteriores constataram que somente uma parte das 

pacientes com AN, 20% a 30%, apresentou algum episódio de BN, 

normalmente breve, em sua história anterior (Fairburn, 1991 apud Cordás & 

Claudino, 2002). O transtorno caracteriza-se por episódios de grande ingestão 

alimentar em curtos períodos de tempo, acompanhados de sensação de 

perda de controle e vômitos. O vômito autoinduzido parece estar ligado à 

diminuição da ansiedade, sendo muito frequente e observado em até 95% 
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dos pacientes (Casper, 1983 apud Cordás & Claudino, 2002). A paciente 

apresenta intensa e constante preocupação com o peso e com a imagem 

corporal, fator que desencadeia comportamentos compensatórios. Além dos 

vômitos autoinduzidos após os episódios bulímicos, frequentemente ocorre o 

abuso de medicações (laxantes, diuréticos e moderadores de apetite), e a 

prática de exercícios físicos extenuantes. A combinação da restrição alimentar 

com os episódios de compulsão resulta, geralmente,  em perda de peso 

pouco perceptível, uma das diferenças com a AN, fator que contribui para 

perpetuar o ciclo comportamental  de: restrição - episódios bulímicos - 

purgação. A prevalência da BN entre mulheres adolescentes e adultas é de 

1% a 3% da população geral e nos homens é de cerca de um décimo desta 

(APA, 2000).  

A BN é mais comum que a AN e começa entre o final da adolescência 

e o início da vida adulta, sendo que as crises bulímicas frequentemente se 

iniciam após um período de dieta restritiva. O curso da doença é variável 

podendo ser crônico ou intermitente, com alternância entre períodos de crises 

bulímicas e remissão. No geral o transtorno tem um prognóstico melhor que a 

AN. Alguns pacientes com sintomatologia mais leve têm remissões de longo 

prazo, enquanto outros têm quadros mais graves e necessitam de 

hospitalização. Menos de um terço destes está bem em acompanhamento de 

três anos, mais de um terço apresenta melhora dos sintomas e cerca de um 

terço tem prognóstico ruim. As sequelas da purgação (desequilíbrio eletrolítico 

e outras consequências dos vômitos tais como: esofagite, amilasemia, 

aumento de glândulas salivares e cáries dentárias) definirão a gravidade do 

prognóstico (APA, 2000; Kaplan et al., 1997). Não há consistência quanto aos 

fatores predisponentes, mas existem evidências de que obesidade infantil, 

baixa autoestima e distúrbios de personalidade são associados a pior 

prognóstico (Fairburn & Harrison, 2003). 

Quanto ao tratamento da BN, nota-se que esse transtorno tem sido 

alvo de considerável investigação, resultando em maior disponibilidade de 

dados para seu manejo em comparação com a AN e TANE. Cabe ressaltar 



10 
 

 
 

que o tratamento deve sempre levar em consideração os quadros 

comórbidos, frequentemente observados na BN. Fairburn & Harrison (2003) 

citam os dados de 50 estudos controlados e realizados para avaliar 

tratamentos para BN. Os achados considerados mais robustos foram: primeiro 

a efetividade da TCC individual, segundo a constatação de que os 

antidepressivos têm efeito antibulímico, resultando em rápida redução na 

frequência das compulsões e purgações e melhora do humor, mas que seu 

efeito não seria tão significativo quanto a TCC. Em revisão mais recente de 

Hay et al., (2009)  sobre tratamentos psicológicos para BN confirmou-se a 

eficácia da TCC no tratamento de pacientes adultos com BN e também (com 

evidências menos fortes), para outros transtornos alimentares.  
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Quadro 2 - Critérios para Bulimia Nervosa pelo DSM-IV 

  Bulimia Nervosa: Critérios Diagnósticos DSM-IV 

A Crises bulímicas recorrentes. Uma crise bulímica é caracterizada por  

  ambos os seguintes aspectos: 

  1) ingestão, em um período limitado de tempo (p.ex., dentro de um 

  período de 2 horas) de uma quantidade de alimentos definitivamente 

  maior do que a maioria das pessoas consumiria durante um período  

  similar e sob circunstâncias similares; 

  2) um sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimen- 

  tar durante o episódio (p.ex., um sentimento de incapacidade de parar 

  de comer ou de controlar o tipo e a quantidade de alimento). 

B Comportamento compensatório inadequado e recorrente, com o fim 

  de prevenir o aumento de peso, como indução de vômito, uso indevi- 

  do de laxantes, diuréticos, enemas ou outros medicamentos, jejuns ou 

  exercícios excessivos. 

C A crise bulímica e os comportamentos compensatórios inadequados 

  ocorrem, em média, pelo menos duas vezes por semana, por 3 meses. 

D A autoimagem é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso 

  do corpo. 

E O distúrbio não ocorre exclusivamente durante episódios de Anorexia 

  Nervosa. 

  Subtipos: 

  Tipo Purgativo: durante o episódio atual de Bulimia Nervosa, o indiví- 

  duo envolveu-se regularmente na indução de vômitos ou no uso inde- 

  vido de laxantes, diuréticos ou enemas. 

  Tipo Não-Purgativo: durante o episódio atual de Bulimia Nervosa, o 

  indivíduo usou outros comportamentos compensatórios inadequados, 

  tais como jejuns ou exercícios excessivos, mas não se envolveu regu- 

  larmente não indução de vômitos ou no uso indevido de laxantes, 

  diuréticos ou enemas. 

    

1.4. Qualidade de vida e transtornos psiquiátricos 

A investigação da QV em saúde mental é usada com o objetivo de 

demonstrar quão pesada pode ser a carga que acompanha os transtornos 

mentais para seus portadores, familiares e sociedade. As mais amplas 

mensurações de QV em psiquiatria foram inicialmente desenvolvidas com o 

objetivo de pesquisar doenças mentais crônicas e para avaliar programas de 

saúde mental (Katschnig, 2006). Sabe-se que muitos transtornos mentais, 

mesmo os menos graves, dada sua cronicidade tem impactos relevantes no 
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longo prazo. Para que se possa avaliar a eficácia das várias intervenções 

psicossociais e farmacológicas utilizadas no manejo de tais transtornos pode 

ser necessário investigar seus efeitos nos vários domínios da vida do 

indivíduo, considerando-se não somente a perspectiva do clínico, mas 

também a do paciente e de seus familiares. Desta forma, mensurações de QV 

no campo da psiquiatria podem ser vistas como alternativas ao emprego de 

abordagens exclusivamente estatísticas focadas na redução de sintomas, 

expressando melhor o resultado da interação das diversas variáveis 

presentes no tratamento e no bem-estar do paciente.  Portanto, apesar de ser 

muito significativo, do ponto de vista clínico, saber que houve alívio dos 

sintomas, passou a ser importante também saber se houve melhoria na QV 

geral e satisfação do paciente (Gladys et al., 1999). 

As dificuldades conceituais e operacionais quanto à investigação da 

QV são consideráveis quando se trabalha com o conceito no campo dos 

transtornos psiquiátricos. Conforme já mencionado anteriormente, o aspecto 

de subjetividade do próprio paciente é um pressuposto importante na 

avaliação da QV, mas no âmbito dos transtornos mentais este aspecto 

adiciona relevante vulnerabilidade considerando-se as condições psicológicas 

e de bem-estar dos pacientes para acessar sua própria QV. É preciso 

precaução para não nos basearmos em relatos oriundos de estados 

psicológicos alterados pelas próprias doenças (Katschnig, 2006). Outro 

aspecto diz respeito a um possível viés na autoavaliação causado por uma 

expectativa de vida rebaixada do paciente diante de aspectos da vida em 

consequência de períodos de institucionalização (Orley et al., 1998). Nos 

quadros psiquiátricos as avaliações subjetivas podem ser distorcidas pelas 

falácias psicopatológicas, que são classificadas em três grupos: afetivas, 

cognitivas e de distorção de realidade. Segundo Katschnig (2006) as duas 

últimas são as menos preocupantes, pois conduzem a um julgamento 

impreciso da realidade, mas são facilmente observáveis pelos profissionais. 

Quanto à falácia afetiva, o autor destaca que esta pode levar o paciente a 

conclusões incorretas e são menos evidentes. Por exemplo, nos quadros 

depressivos, quando o paciente tende a julgar a si mesmo, ao mundo e ao 
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futuro de forma eminentemente mais negativa. O oposto pode ocorrer nos 

quadros de mania, nos quais o indivíduo tende a avaliar de maneira 

excessivamente otimista seu bem-estar geral. Outros autores citam ainda a 

possibilidade de portadores de transtornos mentais avaliarem sua QV como 

alta por basearem sua comparação num escopo de experiências restrito pela 

própria doença (Scocco et al., 2006). Tais preocupações fazem com que se 

questione a avaliação da QV em psiquiatria quando fundamentada 

exclusivamente na subjetividade do paciente. Alguns estudos sugerem a 

complementação com o uso de observações externas, vindas tanto de 

profissionais como de familiares e/ou amigos do paciente, que embora muitas 

vezes de difícil obtenção, podem ser importantes. Portanto são grandes os 

desafios conceituais e metodológicos da investigação da QV também no 

campo da psiquiatria. 

1.5. Qualidade de vida nos transtornos alimentares 

Conforme enfatizado anteriormente, tem se constatado a necessidade 

de estudos de QV nos portadores de doenças crônicas, em especial 

transtornos mentais. Quanto aos TA, que são transtornos mentais crônicos e  

frequentes entre adolescentes do sexo feminino,  o conhecimento sobre QV 

ainda é escasso, em especial na sua vertente psicológica (Padierna et al., 

2002). Hoje o estudo da QV em TA ganha importância como medida de 

avaliação centrada no paciente (Jenkins et al., 2011), e  como recurso para 

obtenção de informações sobre o peso destes transtornos nos vários 

domínios da vida do paciente, de forma  padronizada, comparável e 

relativamente objetiva (Goldsmith, 1972; 1973, apud Arostegui et al., 2010). 

Os TA são quadros associados a um significativo prejuízo físico e psicossocial 

para seus portadores (Fairburn & Harrison, 2003) e familiares e a um custo 

significativo para a comunidade, pois costumam afetar principalmente 

mulheres jovens, em idade fértil e em fase produtiva (Gonzalez et al., 2001).  

Em um dos primeiros estudos conduzidos para investigar prejuízos 

associados aos TA Keilen et al. (1994) usando um instrumento geral de QV, 

compararam mulheres com TA (n=142), atendidas em serviço terciário no 
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Reino Unido, com um grupo de homens com angina (n=98); um grupo misto 

de candidatos a transplante cardíaco (n=122); um grupo misto com fibrose 

cística e um grupo controle (n=91). Chamou atenção dos pesquisadores o fato 

de pacientes com TA apresentarem piores escores em QV que pacientes 

muito debilitados fisicamente (angina e fibrose cística) em vários domínios 

psicossociais. Destacou-se ainda o fato do grupo de candidatos a transplante 

cardíaco apresentar, como esperado, grande impacto em sua mobilidade, e a 

constatação de, no geral o perfil deste não ser marcadamente pior que o das 

pacientes com TA. 

Spitzer et al., (1995)  investigaram a presença de transtornos mentais 

em pacientes adultos com  artrite ou hipertensão.  Avaliou-se a QV com o 

instrumento geral SF-20 – Short-Form 20 Health Survey e com uma questão 

específica sobre funcionalidade. Constatou-se que a presença de transtornos 

mentais (transtornos do humor, de ansiedade, álcool, somatoformes e 

alimentares), é associada à maior prejuízo que alguns quadros clínicos 

importantes, com significativo prejuízo de QV. 

Padierna et al. (2000) utilizaram-se do instrumento genérico SF-36 – 

Short-Form Health Survey e avaliaram pacientes de TA (116 AN, 64 BN e 17 

TANE) recrutadas em clínica especializada. Constataram que estas eram 

mais disfuncionais que mulheres da população geral. As pacientes foram 

reavaliadas após dois anos de tratamento e observou-se que continuavam 

mais disfuncionais que a população geral em todas as áreas, apesar de sua 

percepção de QV ter aumentado.  

Gonzalez et al., (2001) investigaram, na Espanha, a QV de pacientes 

ambulatoriais de TA (n=180), em comparação com a população geral e com 

outros transtornos psiquiátricos. Foram usados instrumentos gerais e 

específicos. Dados de QV de pacientes americanos com outras doenças 

psiquiátricas foram usados para comparação. Os resultados indicaram pior 

QV em TA que a população geral e similar aos de pacientes com outros 

transtornos psiquiátricos (esquizofrenia, depressão e pânico). Não foram 
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encontradas diferenças significativas entre os subtipos de TA, mas a 

gravidade da sintomatologia alimentar correlacionou-se com pior QV.  

Etxeberria et al., (2002), em estudo qualitativo, realizado na Espanha, 

com grupos focais, envolvendo pacientes de BN e AN avaliaram a QV sob o 

ponto de vista de pacientes, familiares e profissionais de saúde e constataram 

prejuízo  em vários domínios de QV. 

O estudo espanhol de Gonzalez Pinto et al., (2004), com base em 

instrumento geral de QV indicou que pacientes com AN tem uma deterioração 

global de sua percepção de QV. Tratamento prévio mal sucedido nos últimos 

12 meses e presença de comorbidade psiquiátrica foram associados à pior 

QV. 

Revisão sistemática de Hay & Mond (2005) para avaliar a Qualidade de 

Vida em pacientes com TA, identificou 15 estudos que sustentam que os TA 

tem um impacto importante na QV dos seus portadores. Alguns indicaram que 

a presença de comorbidades psiquiátricas aumentam o impacto dos TA. Os 

resultados foram inconclusivos para pacientes com AN, o que segundo os 

autores poderia estar relacionado à natureza egossintônica da doença, que 

faz com que certos aspectos que podem estar relacionados à deterioração na 

saúde das pacientes sejam avaliados por estas como positivos. As 

conclusões apontaram escassez de estudos de QV em TA.  

Um estudo transversal realizado na Holanda por De la Rie et al., (2005) 

avaliou pacientes com TA (n = 156, sendo AN 44;  BN 43 e 69 TANE), 

conjugando um instrumento geral e um específico. O estudo comparava 

pacientes e ex-pacientes com TA (n = 148), com um grupo de referência de 

normalidade e com um grupo com Transtornos do Humor. Constatou-se pior 

QV no grupo de TA em comparação com o grupo referência, mas sem 

diferenças entre os subgrupos de TA. Pacientes com TA apresentaram pior 

QV que pacientes com Transtornos do Humor em vários domínios de QV, 

mesmo após a recuperação.  
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Mond et al., (2005) realizaram uma investigação na Austrália, com 

estudo de corte transversal, com o objetivo de examinar a QV entre os 

subgrupos de TA. Compararam-se mulheres da comunidade com pacientes 

de TA com AN (subtipo purgativo e restritivo), BN, TANE e TCAP. Os 

instrumentos de QV foram o SF-12 – Short-Form 12 Health Survey e o World 

Health Organization Quality of Life – WHOQOL - bref versão abreviada. 

Constatou-se que pacientes com TA apresentavam significativo prejuízo de 

qualidade de vida na comparação com o grupo controle. 

Um estudo de Doll et al., (2005), conduzido na Inglaterra, visava 

descrever a QVRS, bem como avaliar outros problemas de saúde, em 

estudantes com e sem história de TA (AN, BN, TCAP).  Concluiu-se que o 

histórico de TA está acompanhado de prejuízo na QVRS em quase todos os 

domínios de QV.  Os autores consideraram que o instrumento utilizado para 

avaliar a QV (SF-36) pode não ter sido o mais adequado para captar o 

sofrimento emocional em todos os subtipos de TA. 

Scocco et al. (2006) realizaram uma pesquisa de corte transversal, na 

Itália, comparando QV de pacientes com TA (AN, BN) e obesidade com 

controles. Utilizaram-se do instrumento de qualidade de vida World Health 

Organization Quality of Life WHOQOL-100 (versão completa) e também de 

uma versão para proxies (familiares, parceiros, profissionais de saúde). 

Observou-se que mulheres com TA apresentavam pior QV que pacientes com 

obesidade e que controles em todos os domínios de QV avaliados. 

Constatou-se pouca consistência entre a avaliação dos próprios pacientes e a 

dos proxies.  

Um importante estudo que também reforçou a necessidade de 

investigação do comportamento alimentar e seus impactos foi o de Herpertz-

Dahlmann et al., (2008) com uma grande amostra da população adolescente 

alemã (n=1895). Investigou-se a presença de comportamentos alimentares 

problemáticos e sua relação com peso corporal, psicopatologias e QV. 

Constatou-se que um terço das meninas e 15% dos meninos apresentavam 

algum tipo de problema alimentar, o que foi mais prevalente naqueles com 
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excesso de peso ou obesidade (18,3% da amostra). Observou-se significativa 

associação entre problemas no comportamento alimentar e psicopatologia 

(depressão, ansiedade, ideação suicida ou problemas comportamentais). 

Adolescentes com problemas alimentares reportaram QV empobrecida em 

todas as dimensões.  

Jones et al., (2008) relataram os dados de um estudo qualitativo, 

realizado na Inglaterra,  que teve por objetivo explorar mudanças de QV 

decorrentes do tratamento em 32 pacientes com TA (20 AN, 6 BN e 6 TANE). 

O grupo era composto principalmente por mulheres adultas (um único 

homem), com Índice de Massa Corporal - IMC > 15, sem comorbidades 

importantes e tempo médio de doença de 9,6 anos. Os dados foram obtidos 

por meio de entrevista semiestruturada. Destes, 21 completaram o programa 

e 11 não o completaram. O principal achado foi a diferença de perfil dos 

participantes. Apenas aqueles que concluíram o tratamento implementaram 

ações para desenvolver mais amizades e relacionamentos íntimos, retomar 

atividades profissionais e educacionais, bem como estabeleceram melhor 

relação com o próprio corpo.  

Latner et al. (2008) investigaram QV em 53 pacientes de TA (AN 21%, 

BN 9%, TANE 56%, 6% TCAP e 8% não mais preenchiam critério para TA). 

Os sujeitos foram acessados quanto à sintomatologia alimentar e de humor e 

QV, através de instrumentos gerais de QV e específicos para TA. Concluiu-se 

que a psicopatologia alimentar e a relacionada ao humor, e em menor escala 

o domínio mental de QV eram aspectos identificados como gravemente 

prejudicados no grupo de TA em comparação com o grupo controle.  

Arkell & Robinson (2008) realizaram, na Inglaterra, um estudo para 

avaliar o prejuízo da QV em pacientes com AN grave e crônica (a partir de 10 

anos de doença), utilizando-se de um método quantitativo e qualitativo. Foram 

avaliados onze pacientes (sendo 10 mulheres) e aplicados múltiplos 

instrumentos para investigar saúde mental, transtornos alimentares e 

aspectos de funcionalidade. A QV foi estimada por meio do WHOQOL-100.  

Os resultados de QV foram comparados aos dados de uma amostra de 
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pacientes de serviço primário com depressão de moderada à grave e os 

resultados relativos à funcionalidade foram comparados a uma amostra 

padrão de pacientes com esquizofrenia. Pacientes com TA apresentaram 

prejuízos comparáveis aos de portadores de esquizofrenia em alguns 

domínios. Mostraram-se gravemente deprimidos e com escores semelhantes 

aos do grupo de serviço primário. Concluiu-se que portadores de AN grave e 

crônica apresentam prejuízos de QV e de funcionalidade comparáveis ao de 

outros quadros mentais graves. 

Em estudo conduzido na Espanha, Muñoz et al., (2009) avaliaram o 

impacto dos TA na QV dos seus portadores,  a partir de instrumentos gerais e 

específicos, comparando com a população geral. O grupo de pacientes 

(n=358) incluía AN, BN e TANE (61, 47 e 245 respectivamente, e 5 sem o 

registro do diagnóstico). Parte das pacientes foi reavaliada após um ano de 

tratamento multidisciplinar. A QV em pacientes com TA melhorou após o 

tratamento, mas não atingiu os índices da população geral. Pacientes com 

sintomatologia alimentar menos grave tiveram maiores ganhos após o 

tratamento.  

Bamford & Sly (2010) investigaram o impacto das variáveis: IMC 

(Índice de Massa Corporal), duração da doença e gravidade do quadro, na 

QV de 156 pacientes (148 mulheres e 8 homens; 36% AN restritiva, 15% AN 

purgativa, 26% BN e 23% TANE). Utilizou-se o EDQOL – Eating Disorders 

Quality of Life Instrument e o EDE – Eating Disorders Examination. Concluiu-

se que gravidade da doença e o IMC eram preditores de pior QV, enquanto 

que duração da doença não, contrariando as expectativas.  

Arostegui et al., (2010) estudaram, na Espanha, a influência de 

variáveis clínicas na QV de pacientes mulheres com TA antes (n= 193) e 

depois de dois anos tratamento (n= 158). Foram utilizadas múltiplas escalas e 

a QV foi avaliada com um instrumento geral. Os resultados indicaram que: 

ansiedade, depressão e gravidade dos sintomas explicaram os escores na 

maioria dos domínios de QV no início do estudo.  Após dois anos de 

tratamento, depressão, ansiedade e duração dos sintomas influenciaram 
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alguns dos domínios de QV. Maiores níveis de depressão ou ansiedade, 

maior tempo de sintomatologia e piores escores de QV no início do estudo 

foram associados com pior QV após dois anos de tratamento.  

Hay et al., (2010) investigaram QV, curso e preditores de resultados, ao 

longo de dois anos, em  87 mulheres da comunidade com TA (68% com 

TANE). Instrumentos gerais de QV e específicos foram empregados. Após 

dois anos a psicopatologia dos TA permaneceu alta e a saúde mental 

relacionada à QV manteve-se baixa. Imaturidade emocional no início do 

estudo mostrou-se como preditivo de maior sintomatologia alimentar, pior 

saúde mental e maior prejuízo na funcionalidade. Maior nível educacional, 

problemas psicológicos, baixo IMC e ter um trabalho fora de casa, no 

momento inicial do estudo, foram associados com pior saúde mental 

relacionada à QV no seguimento de dois anos. Mulheres com TA continuaram 

altamente sintomáticas e com QV empobrecida após este período.  

1.5. Instrumentos de avaliação de qualidade de vida e instrumentos de 

avaliação de qualidade de vida em transtornos alimentares 

Conforme ilustrado a partir dos estudos citados anteriormente, são 

vários os tipos de instrumentos que podem ser utilizados para a mensuração 

da QV. Tais instrumentos podem ser classificados em gerais ou específicos 

para questões de saúde, podendo inclusive ser doença-específicos. Cada 

uma das categorias apresenta vantagens e limitações que devem ser levadas 

em consideração de acordo com os objetivos e desenho de cada estudo. Os 

instrumentos gerais tipicamente incluem uma avaliação global de múltiplas 

dimensões ou uma abordagem geral da saúde do indivíduo, são exemplos, o 

WHOQOL-100 ou Bref (World Health Organization Quality of Life – versão 

completa ou abreviada), ou o Short-Form 36 Health Survey -SF-36, o qual 

pode ser usado integralmente ou por módulos. Esses instrumentos viabilizam 

estudos nos quais se compara diferentes populações, por exemplo, uma 

população sadia, com grupos com condições crônicas específicas. São, no 

entanto, considerados menos precisos e sensíveis para detectar pequenas 
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mudanças em sintomas de quadros específicos (Varni et al., 2005). 

Instrumentos específicos focam-se em condições associadas a uma 

determinada doença ou tratamento, (exemplo: AAQOL – Adolescent Asthma 

Quality of Life Questionnaire) e são mais elucidativos para captar pequenas 

mudanças clínicas (Clarke & Eiser, 2004). Como desvantagem, tais 

instrumentos impossibilitam a comparação entre grupos específicos e 

saudáveis (Varni et al., 2005). 

Quanto à investigação da QV focada em TA, apenas mais 

recentemente (entre 2006 e 2008) foram desenvolvidos instrumentos 

específicos, são cinco aqueles de que temos conhecimento até o momento: 

Quality of Life for Eating Disorders (QOL-ED; Abraham et al., 2006), Eating 

Disorders Quality of Life Instrument (EDQOL; Engel et al., 2006) Health-

Related Quality of Life in Eating Disorders questionnaire, em duas versões 

(HeRQoLED; HeRQoLEDv2 Las Hayas et al., 2006 e 2007 respectivamente), 

Eating Disorders Quality of Life Scale (EDQLS; Adair et al., 2007) e ainda o 

Clinical Impairment Assessment (CIA; Bohn & Fairburn, 2008). Este último, o 

CIA foi desenvolvido tendo como um dos objetivos a superação de 

deficiências observadas a partir dos quatro pioneiros, sendo uma delas a 

avaliação do prejuízo funcional que ocorreria como resultante de um TA 

(Jenkins et al., 2011).Tirico et al., (2010) apresentaram os resultados de uma 

revisão sistemática da literatura realizada com o objetivo de analisar as 

características de quatro  destes instrumentos (todos os citados acima, exceto 

o CIA; Bohn & Fairburn, 2008). Os autores concluíram que apesar de três dos 

instrumentos (EDQLS – Adair et al.,2007 - EDQOL – Engel et al., 2006 – e 

HeRQoLED – Las Hayas et al., 2006, 2007) terem se mostrado inicialmente 

adequados para avaliar QV em pacientes com TA, são necessários estudos 

adicionais que comprovem a validade de seu uso junto à esta população, em 

especial para aqueles pacientes que subestimam ou negam os efeitos da 

doença sobre sua QV. 
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1.6. Justificativa 

Conforme dito anteriormente, o próprio conceito de QV ainda hoje está 

em debate e sua aplicabilidade na área da saúde é relativamente nova, tendo 

se tornado mais frequente somente nas últimas décadas. Consequentemente, 

estudos empíricos de QV envolvendo pacientes com TA começaram a ser 

conduzidos ainda mais recentemente, dada inclusive a dificuldade de 

obtenção de amostras representativas dessa população, devido às 

peculiaridades dos próprios transtornos.   

Alguns autores (Hay & Mond, 2005), consideram tratar-se de área 

ainda negligenciada, com muito a ser investigado e reforçam a necessidade e 

a importância de novos estudos, sobretudo aqueles que trabalhem com uma 

visão abrangente de QV e não tenham foco exclusivo no “status de saúde” de 

tais pacientes. O World Health Organization Quality of Life – WHOQOL, 

instrumento de QV desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, oferece 

essa possibilidade por trabalhar com uma gama variada de dimensões e 

apresentar confiabilidade, conforme detalharemos mais adiante, além de 

refletir a percepção de QV das próprias pacientes. Seus resultados permitirão 

também comparações com amostras obtidas em outros centros 

internacionais, devido à sua metodologia transcultural (Chachamovich & Fleck 

2008). 

Dado o nosso entendimento de que uma melhor compreensão da 

magnitude do impacto dos TA sobre seus pacientes  possibilitará o 

desenvolvimento de uma prática terapêutica mais aprimorada, consideramos 

relevante a condução desse estudo.  
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESE 

2.1. Objetivo principal 

Avaliar a Qualidade de Vida de pacientes com Transtornos Alimentares 

e compará-la com a de indivíduos sem Transtornos Alimentares.  

2.2. Objetivos secundários: 

Conhecer as dimensões mais afetadas pela doença, segundo o 

instrumento utilizado. Verificar eventuais diferenças de impacto na QV entre 

os subtipos de TA. 

2.3. Hipótese 

A qualidade de vida de pacientes com Transtornos Alimentares é pior 

que a de pacientes sem Transtornos Alimentares. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1. Desenho do estudo e população 

O estudo “Prejuízos da Qualidade de Vida em pacientes com 

Transtornos Alimentares” foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq do HCFMUSP)  como subprojeto de um 

estudo de escopo maior intitulado “Ocorrência de Transtornos do Espectro 

Bipolar em pacientes com Transtornos Alimentares atendidos em serviço 

terciário – Projeto Espectra” (protocolo número: 1154/09), cujos detalhes e 

resultados foram apresentados em documento à parte (Campos et al., 2011). 

Para atender aos objetivos de ambos os projetos, todos os participantes 

foram informados sobre os objetivos do estudo, e preencheram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo 1). 

O estudo, de corte transversal, envolveu um grupo controle e foi 

conduzido em local único. Foi realizado no Programa de Transtornos 

Alimentares do (Ambulim) HCFMUSP, unidade de tratamento especializada 

em transtornos alimentares, fundada em 1992 em São Paulo-SP e que provê 

atendimento gratuito para a comunidade. Participaram das entrevistas de 

avaliação e coleta de dados psiquiatras e psicólogos com experiência em 

quadros de transtornos alimentares e treinados para a aplicação dos 

instrumentos e realização das entrevistas.  

3.2. Critérios de inclusão e exclusão 

Grupo de pacientes: mulheres com idade entre 18 e 45 anos, em 

regime ambulatorial e internação, com diagnóstico de TA (Anorexia Nervosa, 

Bulimia Nervosa ou Transtorno Alimentar Sem Outra Especificação), baseado 

na Entrevista Clínica Estruturada para Transtornos do Eixo I do DSM-IV 

(SCID) – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Text Revision, 

alfabetizadas, em condições clínicas e de compreensão para responder aos 

instrumentos de pesquisa. Foram excluídas pacientes com diagnóstico de 

Transtorno de Compulsão Alimentar Periódico segundo o DSM-IV.  
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Grupo controle: foram incluídas mulheres voluntárias, regularmente 

atendidas no serviço ambulatorial de ginecologia do Hospital das Clínicas de 

São Paulo, pareadas por idade, alfabetizadas, com capacidade de 

compreensão das tarefas solicitadas e com ciclos menstruais regulares. Como 

critérios de exclusão foram considerados diagnósticos de Transtornos 

Alimentares e/ou Transtorno Bipolar do Humor pela Entrevista Clínica 

estruturada para Transtornos do Eixo I do DSM-IV (SCID).  

3.3. Procedimentos e Instrumentos 

Antes de iniciar qualquer atividade, os participantes foram orientados 

sobre os objetivos do estudo, leram, preencheram e assinaram o TCLE – 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Especificamente para o projeto 

“Prejuízos de Qualidade de Vida em pacientes com Transtornos Alimentares”, 

foram utilizados dados parciais dos seguintes instrumentos:  

1) WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of Life – versão 

completa)- Instrumento de autoavaliação, multidimensional, genérico 

e subjetivo de avaliação de qualidade de vida. Foi proposto pela 

Organização Mundial de Saúde em 1995, por um grupo multicultural, 

desenvolvido a partir de um projeto internacional e concebido em 

diversos idiomas. Contém 100 questões, com escala tipo Likert, 

cobrindo seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, 

relações sociais, meio ambiente e espiritualidade (Chachamovich & 

Fleck, 2008). Cada domínio aborda os seguintes aspectos: 

Domínio 1 – Físico  

 -     Dor e desconforto  

 -     Energia e fadiga  

-      Sono e repouso  

Domínio 2 – Psicológico  

- Sentimentos positivos  

- Pensar, aprender, memória e concentração  

- Autoestima  

- Imagem corporal e aparência  
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- Sentimentos negativos  

Domínio 3 – Nível de Independência  

-     Mobilidade  

-     Atividades da vida cotidiana 

-     Dependência de medicação e de tratamentos  

-     Capacidade de trabalho  

Domínio 4 – Relações Sociais  

- Relações pessoais  

- Apoio social 

- Atividade sexual 

Domínio 5 – Meio ambiente  

- Segurança física e proteção  

- Ambiente no lar  

- Recursos financeiros  

- Cuidados de saúde e sociais  

- Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades  

- Participação em e oportunidades de recreação e lazer  

- Ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) 

- Transporte  

Domínio 6 – Aspectos espirituais/religião/crenças pessoais  

- Espiritualidade/religião/crenças pessoais  

Os resultados podem ser avaliados tanto por domínio como pela QV 

geral, numa escala de 4 a 20, com escores mais altos indicando melhor QV, 

sem ponto de corte. O instrumento teve sua versão brasileira desenvolvida no 

Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Fleck, 2000; Chachamovich & Fleck, 2008), 

(Anexo 2). 

 

2) Entrevista ABTB: Entrevista padronizada, utilizada pela Associação 

Brasileira de Transtorno Bipolar (ABTB), e realizada por psiquiatra. Coleta 

informações sobre a identificação do paciente, dados demográficos, história 

médica geral e hábitos de vida, história pessoal de tratamento psiquiátrico 
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prévio, história familiar de transtorno psiquiátrico, bem como questões 

específicas sobre o uso de medicações (Anexo 3). 

3) Entrevista Clínica Estruturada para transtornos do eixo I do DSM IV 

(SCID – Structured Clinical Interview for DSM-IV). Entrevista padrão para 

verificação de diagnósticos psiquiátricos, segundo o DSM-IV, amplamente 

usada em pesquisa psiquiátrica. É possível utilizar somente os módulos de 

maior interesse diagnóstico (First et al., 1997). 

Instrumento de Qualidade de Vida: a opção pelo WHOQOL-100 

Nosso entendimento conceitual de QV coincide com aquele que 

embasou o desenvolvimento do instrumento WHOQOL, sendo esse um dos 

aspectos que justificam nossa escolha por esse instrumento. Compartilhamos 

com a opinião dos autores que entendem a QV como um construto bastante 

complexo, subjetivo e composto pela somatória de várias dimensões e, 

portanto, algo bem mais amplo que a condição de saúde de um indivíduo.  

Além disso, de acordo com Fleck et al., (2000) o WHOQOL é uma ferramenta 

que foi planejada e desenvolvida dentro de uma perspectiva transcultural, 

cujos resultados podem ser comparados com aqueles obtidos nas mais 

variadas regiões do mundo, estando atualmente disponível em mais de vinte 

idiomas. Sua versão em português seguiu a metodologia proposta pela OMS. 

Em teste de campo realizado com o WHOQOL-100, com amostra de 250 

pacientes de Porto Alegre-RS, foram avaliadas suas características 

psicométricas. Os pesquisadores concluíram que o instrumento apresentou 

bom desempenho, com características satisfatórias de consistência interna, 

validade discriminante e validade de conteúdo. Constatou-se que o 

WHOQOL-100 reunia condições de ser utilizado no Brasil e que sua versão 

completa apresentava maior robustez nas propriedades psicométricas que a 

forma abreviada (Chachamovich & Fleck 2008; Chachamovich & Fleck, 

2008b). Enfim, tanto os pressupostos conceituais do instrumento como sua 

robustez em termos psicométricos nos deram segurança e confiança para 

adotá-lo nesse projeto. 
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3.4. Análise Estatística  

O processamento e análise estatística dos dados do presente estudo 

foram realizados utilizando-se o pacote estatístico SPSS versão 14.0. O teste 

de Kolmogorov-Smirnov mostrou distribuição normal para quase todas as 

variáveis de estudo tanto para o grupo experimento quanto para o grupo 

controle, excetuando-se apenas a renda em reais, o que permitiu a utilização 

de estatística paramétrica para todas as análises que não envolveram esta 

variável. A comparação dos resultados médios dos escores dos domínios 

entre os grupos foi realizada pelo teste t de Student. Os valores medianos da 

renda, entre os grupos, foram comparados pelo teste U de Mann-Whitney. A 

comparação quanto aos domínios e a qualidade de vida geral entre os três 

grupos de TA foi realizada por meio de Análise de Variância a um fator, 

seguida do teste Post-Hoc de Tukey. A comparação das medianas entre os 

grupos, quanto à renda em reais, foi realizada pelo teste U de Mann-Whitney. 

A comparação de proporções das variáveis categóricas, entre os grupos, foi 

realizada por meio do teste de Qui-quadrado. Em todos os testes foi adotada 

significância estatística para p < 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Características da amostra 

Foram selecionados 105 potenciais sujeitos que estavam em 

acompanhamento no Ambulim, dos quais 69 foram avaliados (67 em regime 

ambulatorial e dois em internação). Os demais 36 não puderam ser avaliados, 

23 por não comparecimento (mesmo após de uma a três tentativas de 

reagendamento) e 13 por outros motivos (trabalho, internação, adoecimento 

ou telefone de contato incorreto). Das 69 pacientes avaliadas, 34 (49%) 

tinham quadro de AN (29 purgativas; 5 restritivas), 26 BN (38%) e 9 TANE 

(13%). Optou-se pela exclusão de pacientes com TCAP na amostra por se 

considerar que esta é uma população com características distintas dos outros 

subtipos de TA,  tratando-se de um quadro mais associado à obesidade.  

No grupo controle foram incluídas mulheres, que estavam em 

acompanhamento no ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas de 

São Paulo, pareadas por faixa etária, com ciclos menstruais regulares e sem 

histórico de tratamento psiquiátrico prévio, aspectos checados na triagem 

telefônica. Foram feitas tentativas de contatos telefônicos (até três tentativas) 

com 392 sujeitos, com o objetivo de agendamento. O não preenchimento dos 

critérios de inclusão, a não disponibilidade de comparecimento para as 

avaliações, bem como telefones de contato incorretos foram fatores que 

limitaram o tamanho da amostra. Ao final foram avaliados 75 sujeitos, dos 

quais 69 foram incluídos no estudo e seis foram desconsiderados em função 

de comorbidades psiquiátricas identificadas na avaliação (Transtornos do 

Humor, Transtornos Alimentares ou Transtornos Ansiosos). 

4.2. Tamanho e poder da amostra 

O cálculo do tamanho amostral foi determinado utilizando-se a fórmula 

de Fleiss (Fleiss, 1973) com correção de continuidade, para estudos caso-

controle. Estabelecendo-se nível de confiança bilateral (1 - α) de 95%; Poder 

(% de probabilidade de detecção) de 80% e razão de controles por caso de 1, 
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a amostra foi estimada em 50 sujeitos para cada grupo. Com base na 

constituição da amostra final, de 69 sujeitos em cada grupo utilizou-se o 

software G*Power 3.1.3 para o cálculo do poder (1- β) real, verificando-se que 

o mesmo foi de 0,99; para a comparação da QV Geral entre os grupos por 

meio do teste t de Student para amostras independentes, conforme relatório 

no Anexo 4. 

4.3. Características Sociodemográficas 

A amostra de pacientes com transtornos alimentares foi composta por 

69 sujeitos, do sexo feminino, com idades entre 18 a 45 anos (média = 27,9 

anos; DP = 6,4 anos); 68,1% eram solteiros; 75,4% sem filhos, 50,7% de etnia 

branca; 63,7% professavam alguma religião (39% católica, 19% 

evangélica/crente e 5,8 % outras), 39% estavam desempregados, 13% 

afastados em licença médica e apresentavam em média 13,3 anos de estudo 

(DP= 3,5 anos). A mediana da renda era de R$ 500,00 (P25 = R$ 0,00 – P75 

= R$ 1.050,00). No grupo controle 71% estavam trabalhando e a mediana da 

renda era de R$ 1.000,00 (P25 = R$ 800,00 – P75 = R$ 1.875,00). O 

detalhamento dos dados sociodemográficos, inclusive por tipo de TA, 

encontra-se apresentado a seguir conforme tabela 1. Na tabela 2 são 

apresentadas as comparações dos dados sociodemográficos entre o grupo 

com TA e o grupo sem TA. As proporções foram comparadas por meio do 

teste de Qui-Quadrado; as medianas da variável renda em reais, pelo teste U 

de Mann-Whitney; e as médias dos anos de estudo por meio do teste t de 

Student para amostras independentes. As variáveis que apresentaram 

diferença de proporção entre os grupos foram: religião, em que a diferença foi 

observada na categoria “sem religião” e em ocupação atual, em todas as 

categorias, exceto na “estudante/outra”. Os sujeitos com TA apresentaram 

mediana da renda significativamente menor que os sem TA. 
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Tabela 1 – Dados Sociodemográficos 
   Tabela 1   Dados Sociodemográficos   

  Anorexia Nervosa 
Bulimia 
Nervosa TANE Grupo Controle 

Número de sujeitos 34 26 9 69 

Idade média 27,6 + 6,3 27,9 + 7,1 28,7 + 5,4 27,5 + 5,0 

 
% (N) %(N) %(N) %(N) 

Estado civil 

    Solteiro 79,4 (27) 53,8 (14) 66,7 (6) 62,3 (43) 

Casado (ou vivendo maritalmente) 20,6 (7) 34,6 (9) 33,3 (3) 31,9 (22) 

Divorc./separado/viúvo 0 11,5 (3) 0 5,8 (4) 

Número de filhos 

    0 76,5 (26) 73,1 (19) 77,8 (7) 66,7 (46) 

1 17,6 (6) 7,7 (2) 0 18,8 (13) 

2 ou mais 5,9 (2) 19,2 (5) 22,2 (2) 14,5 (10) 

Religião 

    Católico 41,2 (14) 42,3 (11) 22,2 (2) 49,3 (34) 

Evangélico/crente 20,6 (7) 11,5 (3) 33,3 (3) 30,4 (21) 

Outras 5,9 (2) 7,7 (2) 0 14,5 (10) 

Sem religião 32,4 (11) 38,5 (10) 44,4 (4) 5,8 (4) 

Ocupação atual 

 
      

Trabalhando 32,4 (11) 50,0 (13) 11,1 (1) 71,0 (49) 

Estudante/outras 11,7 (4) 7,7 (2) 22,2 (2) 10,1 (7) 

Desempregado 38,2 (13) 34,6 (9) 55,6 (5) 18,8 (13) 

Afastado/licen. médica 17,6 (6) 7,7 (2) 11,1 (1) 0 

Etnia 

    Branca 41,2 (14) 65,4 (17) 44,4 (4) 42,0 (29) 

Negra 5,9 (2) 3,8 (1) 0 5,8 (4) 

Amarela 5,9 (2) 0 0 1,4 (1) 

Parda/mulata 47,1 (16) 30,8 (8) 55,6 (5) 50,7 (35) 

Renda mediana individual 462,50 800,00 500,00 1.000,00 

em reais (P25-P75)         

Anos de estudo (média+ DP) 12,1+ 3,01 14,7+ 3,95 13,7+ 2,17 12,5+ 2,77 
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Tabela 2 – Comparação dos Dados Sociodemográficos entre os grupos com e 
sem Transtornos Alimentares 

  
Grupo com 

TA 
Grupo controle 

 
p 

Número de sujeitos 69 69  

Idade média 27,9 + 6,45 27,5 + 5,0 0,736 

 
% (N) % (N)  

Estado civil 

  

 

Solteiro 68,1 (47) 62,3 (43) 0,474 

Casado (ou vivendo maritalmente) 27,5 (19) 31,9 (22) 0,571 

Divorc./separado/viúvo 4,3 (3) 5,8 (4) 0,687 

Número de filhos 

  

 

0 75,4 (52) 66,7 (46) 0,258 

1 11,6 (8) 18,8 (13) 0,236 

2 ou mais 13,0 (9) 14,5 (10) 0,798 

Religião 

  

 

Católico 39,1 (27) 49,3 (34) 0,225 

Evangélico/crente 18,8 (13) 30,4 (21) 0,110 

Outras 5,8 (4) 14,5 (10) 0,082 

Sem religião 36,2 (25) 5,8 (4) 0,000002 

Ocupação atual 

 
   

Trabalhando 36,2 (25) 71,0 (49) 0,000012 

Estudante/outras 11,6 (8) 10,1 (7) 0,805 

Desempregado 39,1 (27) 18,8 (13) 0,006 

Afastado/licen. Médica 13,0 (9) 0 0,001 

Etnia 

  

 

Branca 50,7 (35) 42,0 (29) 0,303 

Negra 4,3 (3) 5,8 (4) 0,687 

Amarela 2,9 (2) 1,4 (1) 0,543 

Parda/mulata 42,0 (29) 50,7 (35) 0,303 

Renda mediana individual 500,00 1.000,00 0,004 

em reais (P25-P75) 
 

   

Anos de estudo (média + DP) 13,3 + 3,49 12,5 + 2,77 0,129 

 

  



32 
 

 
 

4.4. Características diagnósticas, comorbidades, aspectos clínicos e 

qualidade de vida 

Conforme citado acima, do total de 69 pacientes com Transtornos 

Alimentares, no momento do estudo, 34 preenchiam critérios para AN (sendo 

29 purgativas e 5 restritivas); 26 para BN e 9 para TANE segundo o DSM-IV, 

conforme tabela 3. 

Tabela 3 – Diagnóstico de Transtorno Alimentar 

 

De acordo com a tabela 4 abaixo, a idade média de início dos primeiros 

sintomas de TA no grupo de estudo é de 15,97 anos (DP =4,7), sendo a idade 

média de diagnóstico de 20,3 anos (DP = 6,729). Dentre os três subtipos de 

TA avaliados o TANE é aquele em que a idade média para início dos 

primeiros sintomas é a mais alta 19,33 (DP = 7,106) sendo a  idade média de 

diagnóstico de 23,22 (DP = 6,61). Quanto ao tempo de doença, a média é de 

11,88 anos (DP = 6,86). 

Tabela 4 – Tempo de Doença 
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No grupo de pacientes investigou-se o histórico de tentativas de 

suicídio e constatou-se que mais de metade dos pacientes com TA, nos três 

subtipos estudados, relatam pelo menos uma tentativa de suicídio ao longo da 

vida, ficando os dados assim distribuídos quando consideradas as duas 

categorias (1 a 3 tentativas e 4 ou mais tentativas): sujeitos com diagnóstico 

de BN com 57,7% , seguidos por TANE com 55,5% e por último AN com 

52,9%, conforme tabela 5. 

Tabela 5 – Tentativas de suicídio por subtipos de TA 

 

A tabela 6 apresenta as comorbidades psiquiátricas encontradas nos 

grupos com e sem transtornos alimentares. O Transtorno Depressivo Maior 

acomete 59,4% das pacientes com TA, em especial na AN (67,6%). O 

Transtorno Bipolar do Humor (tipos I e II) é prevalente em 34,7% das 

pacientes com TA e atinge 46,2% daquelas com BN, no TANE a prevalência é 

de 44,4%. Os transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas mais 

frequentemente encontrados foram: Dependência de Substância (28,9%), em 

especial na BN (42,3%), Dependência de Alcool (15,9%), também mais 

prevalente na BN (19,2%) e Abuso de Alcool (10,1%), sendo esse último mais 

presente na AN (14,7%). Transtornos de Ansiedade também foram 

diagnosticados nas pacientes com TA, sendo: Pânico (39,1%); Ansiedade 

Social (39,0%); TOC (24,6%) e Fobia Específica (20,2%).  
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Tabela 6 - Comorbidades Psiquiátricas 
 

 

O número de comorbidades psiquiátricas foi avaliado no grupo de 

pacientes, junto aos três subtipos de TA, conforme tabela 7. Quando 

consideradas duas ou mais comorbidades psiquiátricas encontrou-se: AN 

(97%); BN (96%) e TANE (88,8%). Quatro ou mais comorbidades foram 

identificadas com a seguinte distribuição: BN (53,8%); AN (47,1%) e TANE 

(33,3%). No grupo com TA nenhum paciente apresentou o diagnóstico puro, 

ou seja, todos foram diagnosticados com uma ou mais comorbidades 

psiquiátricas.  
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Tabela 7 - Número de Comorbidades Psiquiátricas 

 

O Teste t de Student mostrou diferença estatisticamente significativa  

(p < 0,001) quando se comparou a QV geral e cada um dos domínios entre o 

grupo com TA e o grupo sem TA, conforme tabela 8. Calculou-se também o 

Delta Percentual das médias a fim de se verificar o domínio que apresentava 

maior prejuízo na QV e este foi o psicológico ∆% = 33,6. 

Tabela 8 - Comparação entre os grupos com e sem TA quanto aos domínios da 
QV e a QV geral 
 

 

Quanto à diferença entre os subtipos de TA para a QV geral, bem 

como para os domínios, a análise de variância não mostrou significância 

estatística, mas todos foram estatisticamente menores que o grupo controle 

(p<0,05), conforme demonstrado na tabela 9.  
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Tabela 9 - Comparação entre os subtipos de TA quanto aos domínios da QV e a 

QV Geral 

 

Quando se comparou os escores de QV e cada uma das comorbidades 

dentro do grupo de TA como um todo não foram encontradas diferenças 

significativas. O mesmo ocorrendo quando se comparou os escores de 

acordo com cada subtipo de TA. No entanto, quando se comparou a QV tanto 

geral como por domínios entre as pacientes com AN com e sem o Transtorno 

de Pânico, o teste t de Student mostrou diferença estatisticamente 

significativa em quase todos os domínios (exceto o físico e meio ambiente) e 

no escore de QV geral (conforme tabela 10). 

Tabela 10 - Qualidade de Vida e Comorbidade com Transtorno de Pânico em AN  

Anorexia Nervosa (N=34) 
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4.5. Análises adicionais 

Foi analisada a possível correlação entre o tempo de doença e cada 

um dos domínios da QV, bem como da QV geral, não se encontrando 

correlação superior a 0,20; sem significância estatística em todos os casos. 

Compararam-se os escores de QV entre as três categorias relacionadas às 

tentativas de suicídio (nenhuma, de uma a três, quatro ou mais tentativas), 

sendo que a análise de variância não detectou qualquer diferença entre os 

grupos. Comparando-se as médias de QV, geral e por domínios, entre os 

grupos divididos pelo número de comorbidades (uma, duas, 3, 4 ou mais), 

também não foi verificada qualquer diferença estatisticamente significante, a 

partir da análise de variância. Estratificando-se o grupo com TA, em “ter ou 

não uma religião” e “ter ou não um companheiro” (casado ou vivendo 

maritalmente), a QV geral e seus domínios não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa no teste t de Student para amostras 

independentes. A análise sobre o tempo de estudo não apresentou correlação 

com a QV utilizando-se o teste de correlação linear de Pearson. 

Na tentativa de buscar as variáveis que pudessem melhor explicar a 

QV, geral e em seus domínios, nos sujeitos com TA foi realizada a análise de 

regressão Stepwise, entretanto nenhuma variável pode ser incluída no 

modelo por não apresentarem correlações significativas. As variáveis 

dependentes foram: QV geral e cada um dos domínios e as independentes 

foram tempo de doença, tempo de diagnóstico, renda individual e número de 

comorbidades.  
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Características sociodemográficas e clínicas 

O presente estudo examinou os prejuízos de QV em 69 pacientes, do 

sexo feminino, com Transtornos Alimentares  (AN n = 34; BN n = 26  e  TANE 

n = 9), com idades entre 18 a 45 anos; dos quais 68,1% eram solteiros; 75,4% 

sem filhos, 50,7% de etnia branca; 63,7% professavam alguma religião (39% 

católica, 19% evangélica/crente e 5,8 % outras), 39% estavam 

desempregados, 13% afastados em licença médica e apresentavam em 

média 13,3 anos de estudo (DP= 3,5 anos). A mediana da renda era de 

R$500,00. As características sociodemográficas encontram-se detalhadas e 

apresentadas na tabela 1. A idade média encontrada (27,8 ± 6,4 anos DP) é 

semelhante àquela identificada em outros trabalhos que também estudaram 

QV em TA (Hay et al., 2010; De la Rie et al., 2005; Mond et al., 2005).  

A comparação dos dados sociodemográficos entre os grupos com e 

sem TA indicou algumas diferenças estatisticamente significantes (tabela 2). 

Observou-se que o grupo com TA mais frequentemente estava afastado de 

suas atividades profissionais, em licença médica, ou desempregado e 

apresentava rendimento proporcionalmente inferior. Notou-se diferença ainda 

quanto à religiosidade, o grupo com TA menos frequentemente professava 

uma religião. A questão da religiosidade não foi discutida nos trabalhos 

anteriores de QV em TA aos quais tivemos acesso e a razão para a este 

nosso achado nos é desconhecida. No entanto, esse ponto será retomado 

mais adiante ao discutirmos a QV das pacientes com TA. Chamou-nos 

atenção o fato da doença, aparentemente, não ter afetado; como seria 

esperado, o estado civil, bem como a condição de ter filhos em tais pacientes. 

Em estudos anteriores o grave prejuízo funcional de portadores de TA foi 

considerado comparável ao dos transtornos do humor e ansiosos (Mond et 

al., 2004) e à esquizofrenia (Arkell & Robinson, 2008). Nossos achados 

sugerem que as múltiplas complicações associadas aos TA  tendem a resultar 

em funcionamento profissional e ocupacional empobrecido. 
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 A análise das características clínicas do grupo de TA estudado 

indicou: maioria com AN do subtipo purgativo; presença de diversas 

comorbidades psiquiátricas; frequentes tentativas de suicídio, longo tempo de 

doença e demora entre o início dos sintomas e a realização do diagnóstico 

(vide tabela 4). Detectou-se um tempo médio de doença de aproximadamente 

12 anos (11,88 ± 6,86 anos DP), conforme tabela 4. Esse resultado está 

ligeiramente acima daquele encontrado no estudo de De la Rie et al., (2005), 

que igualmente encontrou uma média elevada (9 anos ± 8,5 DP) e, embora 

não exista consenso para se definir cronicidade em TA, este dado sugere a  

gravidade do quadro clínico dos pacientes  e  o pior prognóstico. 

A presença do comportamento purgativo em pacientes com AN já foi 

apontada como fator de maior gravidade em estudos anteriores (Padierna et 

al, 2000; Mond et al., 2004 b; Mond et al., 2005; Gonzalez-Pinto et al., 2004; 

De la Rie et al., 2007; Ackard et al, 2011). Em função das complicações 

clínicas da purgação (desequilíbrio eletrolítico e problemas cardíacos) 

também foram feitas associações com o aumento da mortalidade (Herzog et 

al., 2000) e à elevação na frequência  de tentativas de suicídio (Milos et al., 

2004; Foulon et al., 2007). O longo tempo de doença nos TA já foi relacionado 

à piores resultados após intervenção em estudo de Padierna e cols. (2004). 

Pacientes com igual prejuízo de QV no início do estudo apresentaram 

diferenças após dois anos de tratamento multidisciplinar em centro específico 

para TA, quando o grupo com menos de cinco anos de doença melhorou em 

todas as dimensões (exceto limitação por aspectos emocionais), na 

comparação com o grupo com tempo de doença maior que cinco anos. 

Portanto, tais características clínicas de nosso grupo, quando associadas são 

sugestivas de quadros de maior gravidade e pobre resposta a tratamento.  

Em nosso grupo de estudo, quando consideradas uma ou várias 

tentativas de suicídio ao longo da vida (1 a 3; 4 ou mais), encontrou-se: BN 

(57,7%); TANE (55,5%) e  AN (52,9%), conforme tabela 5. De acordo com a 

literatura, o número de tentativas de suicídio nos TA, tanto nos quadros 

completos como nas síndromes parciais, ou seja, nos quadros com 

manifestações mais brandas ou incompletas, apresenta-se aumentado em 
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relação à população normativa (Lewinsohn et al., 2000; Nagata et al., 2000) e 

comparável ou mais alto que em outras populações psiquiátricas (Bulik et al., 

1999). Em alguns estudos que investigaram prevalência de tentativas de 

suicídio em TA e em outras populações psiquiátricas, observou-se que estas 

estariam associadas a um perfil mais impulsivo (Corcos et al., 2002), à 

possível  presença de transtornos do eixo II (Shearer et al., 1988), à 

comorbidade com transtornos do humor, principalmente Depressão e 

Transtorno Bipolar, (Tondo et al., 2007; Rihmer, 2005) e à Transtornos 

relacionados ao uso de substâncias (Hatsukami et al., 1986), todos fatores 

comumente associados a risco aumentado de tentativas de suicídio ou a 

suicídio completo. Cabe, entretanto, destacar que estudos que compararam 

frequências de comportamento suicida em AN e BN não foram conclusivos, 

com alguns que não identificaram diferença entre os subtipos (Bulik et al., 

1999; Corcos et al., 2002) e um que constatou menores taxas em AN que BN 

(Favaro & Santonastaso, 1996). Portanto, a elevada prevalência de tentativas 

de suicídio no grupo estudado é mais um indicativo importante da gravidade 

dos pacientes envolvidos, destacando-se que a tentativa de suicídio é tida 

como um potente e confiável fator de risco para o suicídio completo 

(Guillaume et al., 2011; Pompili et al., 2006). Infelizmente não foram 

investigados nesse estudo os Transtornos do eixo II, mas consideramos 

razoável prever uma tendência de que os encontraríamos com elevada 

prevalência, pois estes são tidos como muito frequentes nos TA e 

particularmente associados à cronicidade e comorbidades do eixo I (Shearer 

et al., 1988; Herzog et al., 1992; Skodol et al., 1993; Yager et al., 2006) à 

maior número de hospitalizações, comportamento suicida e pior evolução 

durante o tratamento (Yager et al., 2006). Não fazia parte do escopo deste 

trabalho a utilização de uma medida de impulsividade, por exemplo, a escala 

de Barratt (Patton et al., 1995), mas com base exclusiva em  observação 

clínica de pacientes de nosso ambulatório de TA, nota-se a presença de 

comportamentos que sugerem de fato um perfil  impulsivo. 
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5.1.1. Comorbidades 

Como demonstrado na tabela 7 todos os pacientes apresentaram ao 

menos um transtorno comórbido e uma parte deles apresentava 4 ou mais 

comorbidades: BN (53,8%), AN (47,1%), e TANE (33,3%). Estudos como o de 

Milos et al., (2004), confirmam que apenas uma minoria (16%) das pacientes 

apresenta o  quadro exclusivo de TA, como fora observado naquele grupo  

com longo tempo de doença (11,5 anos ± 9,8 DP). Os quadros comórbidos 

mais encontrados em nosso grupo com TA (vide tabela 6) foram os 

Transtornos do Humor, Transtornos Relacionados ao Abuso e Dependência 

de Alcool e Drogas, e ainda os Transtornos de Ansiedade. Tais comorbidades 

são similares àquelas encontradas em outros estudos em população de TA 

(Halmi et al., 1991; Herzog et al., 1996, Hudson et al., 1983; Braun et al., 

1994; Godart et al., 2002; Yager et al., 2006).  

Dentre os Transtornos do Humor diagnosticados no grupo de TA, os 

Transtornos Depressivos apresentaram prevalência de: 59,4%, corroborando 

estudos anteriores que identificaram freqüências de 17,7% a 77% (Halmi et 

al., 1991; Herzog et al.,1996, Braun et al., 1994; Hudson et al., 1983; Hudson 

et al., 2007). Os Transtornos Bipolares tipos I e II foram encontrados com 

prevalência de 34,7%. Alguns estudos prévios constataram frequências mais 

baixas, de 3% a 17% (Hudson et al., 1983; Hudson et al., 2007). No entanto, é 

possível supor que tais diferenças possam ser atribuídas, dentre outros 

fatores, a variações metodológicas na realização dos diagnósticos ou ao 

próprio estágio do tratamento nos quais os pacientes se encontravam quando 

acessados. Ao realizar revisão de 27 estudos Mc Elroy et al. (2005)  

observaram grande variação de prevalências de Transtorno Bipolar nas 

populações com Transtornos Alimentares (de 0 a 64%). 

Em nosso grupo, quando considerados em conjunto os pacientes com 

TA, encontrou-se prevalências de 15,9% para Dependência de Álcool e 

28,9% para Dependência de Outras Substâncias, em contraste com o grupo 

controle, no qual não foram diagnosticados sujeitos nestas categorias. A 

comparação dessas frequências com a literatura fica dificultada pela diferença 
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de classificações adotadas entre os estudos, quanto às drogas, bem como 

pela inclusão ou não de todos os subtipos de TA nas pesquisas. Estudos 

prévios, que analisaram em conjunto abuso/dependência de álcool e outras 

drogas encontraram prevalências dentro de uma faixa de 5,2% a 40%, 

incluindo-se AN e BN (Bulik et al., 2004; Herzog et al., 1992 b; Halmi et al., 

1991; Franko et al., 2005;  Hudson et al., 2007). Em nosso grupo de estudo, o 

achado relativo às prevalências de comorbidade com dependência de 

substâncias pode ser também um indicativo do comportamento 

compensatório de tais pacientes, que tendem a fazer uso de algumas dessas 

drogas inclusive para controle de apetite e peso. 

Os quadros de Ansiedade mais observados no grupo com TA foram 

Transtorno de Pânico (39,1%); Transtorno de Ansiedade Social (39%) e 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (24,6%), em comparação com o grupo 

controle, no qual os mesmos foram encontrados com as seguintes 

prevalências: 1,4%; 15,9% e 0%, respectivamente. Estudos anteriores sobre 

comorbidades em TA já indicaram a frequente associação destes com os 

Transtornos de Ansiedade, confirmando que eles são mais comuns entre 

pacientes com TA que na população geral (Swinbourne & Touyz, 2007). 

Diferentes estudos têm demonstrado o surgimento de Transtornos de 

Ansiedade precedendo o início dos TA (Kaye et al., 2004; Kaye et al., 2008; 

Swinbourne & Touyz, 2007; Becker et al., 2004), sugerindo a possibilidade 

dos Transtornos Ansiosos aumentarem a vulnerabilidade para TA. Naqueles 

estudos destacou-se que os estados de desnutrição seriam responsáveis por 

exagerar traços ansiosos pré-morbidos e não por causá-los. Especificamente 

em relação ao Pânico, cuja prevalência em nosso grupo de TA fora 

significativa (39,1%) nota-se que estudos anteriores encontraram frequências 

inferiores, de 3% a 23,7% (Hudson et al., 2007; Godard et al., 2006).A razão 

desta prevalência aumentada em nossa população é desconhecida. As 

prevalências de TOC observadas em nosso grupo de TA, de 24,6% e 29,4% 

especificamente na AN, são similares às pesquisas anteriores, que focaram 

exclusivamente na AN e acharam 25% (Kaye et al., 2004; Halmi et al., 1991; 

Godart et al., 2002). Considera-se que AN e TOC apresentem uma relevante 
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sobreposição e que isso poderia refletir tanto elementos neurobiológicos, 

incluindo genéticos, como psicológicos comuns aos dois quadros (Swinbourne 

& Touyz, 2007). As elevadas prevalências de TOC em AN têm sido 

entendidas por alguns autores dentro de uma perspectiva funcional, sugerindo 

que comportamentos compulsivos reduzem os níveis de ansiedade e por essa 

razão especula-se que tal regulação seria buscada através do mecanismo 

envolvendo os comportamentos bulímicos e restritivos nos TA (Lockwood et 

al., 2004; Swinbourne & Touyz, 2007).   A Ansiedade Social também é um dos 

Transtornos Ansiosos mais comumente encontrados nos TA, e a prevalência 

que achamos, de 39,0%, está dentro da faixa de variação encontrada por 

Hudson et al., (2007) que foi de 24,8% a 41,3%, incluindo-se BN e AN. No 

entanto, em ampla revisão de estudos de TA com comorbidade com 

Transtornos Ansiosos, Swinbourne & Touyz (2007) encontraram larga 

variação das prevalências de Ansiedade Social entre os trabalhos, com 

frequências de 16% a 88,2% em AN e de 17% a 67,8% em BN.  
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5.1.2. Transtorno alimentar não especificado 

Parece-nos relevante fazer algumas observações no que se refere aos 

pacientes com o Transtorno Alimentar Não Especificado (TANE), apesar do 

pequeno número de sujeitos em nosso grupo (n=9), o qual impossibilitaria 

inferências. A comparação com outros trabalhos ficou dificultada não só pela 

casuística pequena como também pela variedade de apresentações de TANE 

incluídas nos estudos disponíveis com esse subgrupo. A heterogeneidade 

dessa população, caracterizada por sintomatologia alimentar muito 

diversificada e gravidade, já fora destacada em estudos que evidenciaram 

tratar-se de quadros muito persistentes, com alta variabilidade no curso da 

doença (Herzog et al., 1993; Fairburn et al., 2007; Turner et al., 2010) e com 

taxas de mortalidade que podem inclusive ser mais elevadas  que na BN 

(Arcelus et al., 2011).  

A atual discussão sobre as mudanças previstas para o DSM-V envolve 

modificações na classificação dos casos hoje tratados como TANE. Críticas 

ao DSM-IV indicam que a classificação corrente está distante da realidade e 

das necessidades clínicas, por reconhecer exclusivamente as condições de 

AN e BN, em detrimento de outras. Desta forma, uma parte muito significativa 

dos pacientes (mais de 50% segundo Fairburn et al., 2005) ficaria relegada ao 

diagnóstico residual de TANE. Ter um número grande de pacientes 

classificados como TANE representa alguns problemas, de acordo com Uher 

& Rutter (2012), primeiro: trata-se de grupo muito diversificado em termos de 

apresentação, prognóstico, sequelas físicas e resultado de tratamento. 

Segundo, muitos casos de TANE representariam apenas uma fase de outros 

quadros (AN ou BN). Terceiro, por tratar-se de categoria residual, 

erroneamente pode-se ter a idéia de que são quadros pouco graves, o que 

não coincide com a realidade. Para solucionar tais problemas têm sido 

discutidas propostas tanto para o DSM-V como para o CID-11, sendo que as 

principais implicariam basicamente na expansão de alguns dos atuais critérios 

e no reconhecimento do TCAP como uma terceira categoria de TA, retirando-

o da atual classificação de TANE. 
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De acordo com Fairburn & Cooper (2011) as mudanças sugeridas, 

embora bem-vindas, serão insuficientes. Os autores argumentam que os TA 

não são estáveis, pois os pacientes transitam entre os subtipos de TA ao 

longo da vida e então propõem o entendimento e manejo dos TA dentro de 

um conceito de “transdiagnóstico”. A proposta do “transdiagnóstico” apresenta 

similaridades com outro trabalho atual (Brooks, 2012), que com base em 

achados de genética e de neuroimagem, sugere a pertinência de uma 

abordagem que colocaria o TANE, o TCAP e os demais TA dentro de um 

espectro que levaria em conta o grau de impulsividade presente no quadro 

alimentar para classificá-lo num continuum. Portanto, os achados quanto às 

características clínicas de nosso subgrupo de TANE (múltiplas comorbidades, 

longo tempo de doença, várias tentativas de suicídio), que são similares 

àqueles observados nos demais TA, ao mesmo tempo em que requerem 

cautela na interpretação devido ao pequeno número de sujeitos, são 

indicativos de um grupo clinicamente tão prejudicado quanto os de BN ou AN.  

5.2. Qualidade de vida em pacientes com TA e nos subtipos de TA 

O objetivo principal desse trabalho foi o de avaliar a QV de pacientes 

com TA em comparação com a de indivíduos sem TA. Constatou-se, com 

base no instrumento utilizado, que a QV de pacientes com TA é pior que a 

dos indivíduos sem TA, confirmando a hipótese inicial desse estudo e 

corroborando estudos anteriores (Doll et al., 2005; Mond et al., 2005; De la 

Rie et al., 2005; Latner et al., 2008; Padierna et al., 2000; Gonzalez et al., 

2001; Etxeberria et al., 2002;  Scocco et al., 2006; Spitzer et al., 1995; 

Gonzalez-Pinto et al., 2004; Keillen, 1994; Herpertz-Dahlmann et al.,2008; 

Jones et al., 2008; Arkell & Robinson, 2008; Muñoz et al., 2009; Bamford & 

Sly, 2010; Arostegui et al., 2010; Hay et al., 2010). Nossos dados indicaram a 

QV marcadamente empobrecida nos pacientes com TA, em comparação com 

o grupo controle, confirmando o grau de devastação causado pela doença e 

seu impacto no funcionamento global destes.  

A análise dos dados sociodemográficos havia indicado uma diferença 

quanto à religiosidade entre o grupo sem TA e o grupo com TA, sendo que 
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este último menos frequentemente professava uma religião. No entanto, a 

análise estatística indicou que “ter uma religião” não se correlacionou com 

maiores escores de QV (ou melhor QV) no grupo com TA. Esse achado nos 

chamou atenção em função de estudos que já investigaram a influência da 

religiosidade sobre a saúde mental e geral e que indicaram uma associação 

positiva entre religiosidade e melhores prognósticos, maior bem-estar e 

melhor QV (Lotufo et al., 2011; Rocha et al., 2008) sugerindo que esta 

funcionaria como um elemento protetor para a saúde. Acreditamos que tal 

aspecto mereceria investigação futura mais detalhada, eventualmente com 

um instrumento adequado para explorar tal dimensão, por exemplo, o 

WHOQOL-SRPB – módulo Espiritualidade/Religiosidade/Crenças Pessoais. O 

WHOQOL-100 que utilizamos, por ser um instrumento geral, é considerado 

limitado para explorar a questão da religiosidade, por conter apenas quatro 

questões sobre este aspecto e, portanto, seria insuficiente para investigar as 

amplas inquietações existenciais contidas nessa dimensão e que 

provavelmente se refletem na percepção de QV de tais pacientes (Rocha et 

al., 2008). 

Um dos objetivos secundários de nosso estudo foi investigar eventuais 

diferenças de QV entre os subtipos de TA (Anorexia Nervosa, Bulimia 

Nervosa e TANE). Não foram encontradas diferenças significativas quanto a 

QV, tanto na avaliação geral quanto analisada por domínios, entre os subtipos 

de TA, mas todos foram estatisticamente menores que o grupo controle, 

indicando pior QV. 

Quanto a diferenças entre o subtipo de AN restritivo em comparação 

com a AN purgativa também não houve diferença significante, possivelmente 

devido ao fato de que o número de sujeitos com o subtipo restritivo em nossa 

amostra era muito pequeno (cinco pacientes), dificultando qualquer inferência. 

A ausência de diferenças entre os subtipos de TA merece atenção, pois 

diferentes estudos sugerem pior prognóstico e maior comprometimento nos 

pacientes com AN (Keilen et al., 1994; Padierna et al., 2000; Turner et al., 

2010), em particular do subtipo purgativo (Gonzalez-Pinto et al., 2004; Mond 

et al., 2004 b; Mond et al 2005; Ackard et al., 2011; Meguerditchian 2009). No 
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entanto, tal diferença parece não se refletir regularmente nos estudos de QV, 

nos quais os dados que encontramos em revisão não foram conclusivos. 

Algumas investigações não constataram diferenças entre os subtipos de TA 

comparados (Gonzalez et al., 2001; De la Rie et al., 2005). Doll et al., (2005), 

no entanto, constataram menor prejuízo de QV e maior satisfação em 

relacionamento social na AN restritiva que na AN purgativa e BN. Entretanto, 

em contraposição, naquele mesmo estudo, 29% dos pacientes com AN 

referiram ideação suicida, taxa superior à BN (15%) e TCAP (4,5%). Padierna 

et al., (2000) encontraram maior prejuízo nos relacionamentos familiares e 

sociais na AN que na BN. O estudo de Muñoz et al., (2009) chama atenção 

para maiores prejuízos na AN  (sem diferenciar entre os subtipos restritivo ou 

purgativo) na comparação com TANE e BN. No entanto, a gravidade do 

quadro alimentar foi um fator que apareceu, em vários estudos, como 

diretamente relacionada ao prejuízo da QV (Danzl et al., 2001; Padierna et al., 

2002; Padierna et al., 2004; Mond et al., 2004; Gonzalez et al., 2001; Munhõz 

et al., 2009; Bamford & Sly, 2010; Arostegui et al., 2010), indicando que 

quanto mais grave a sintomatologia alimentar, pior a QV. Alguns autores que 

consideraram que os resultados foram inconclusivos, quando se comparou os 

subtipos de TA, em especial para a AN (Hay &Mond, 2005), destacaram a 

natureza egossintônica da doença, como um fator que pode confundir os 

achados, na medida em que contribui para que a paciente negue a doença, 

subestime a gravidade de suas consequências clínicas e demonstre  

ambivalência diante do tratamento. Em nossa amostra, com quase 50% de 

pacientes com AN, é possível que o aspecto egossintônico da doença 

também tenha causado alguma influência na percepção das pacientes diante 

de uma autoavaliação de QV. Além disso, pareceu-nos que, possivelmente, a 

gravidade da sintomatologia alimentar associada às características clínicas, 

do grupo como um todo, responda melhor pela não diferença na QV entre os 

subtipos estudados.  
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5.3. Domínios de qualidade de vida prejudicados em TA 

Outro objetivo secundário desse trabalho foi o de investigar eventuais 

domínios de QV mais prejudicados nas pacientes com TA. Em nosso estudo, 

todos os domínios avaliados pelo instrumento WHOQOL-100, mostraram-se 

rebaixados no grupo com TA quando comparados ao grupo controle: físico, 

psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente, 

espiritualidade e qualidade de vida geral (vide tabela 8). Esse achado 

corrobora os dados encontrados por outros autores (De la Rie et al., 2005; 

Herpertz-Dahlmann et al.,2008; Gonzalez-Pinto et al., 2004; Scocco et al., 

2006), que evidenciaram deterioração global de QV, tanto nos domínios físico 

e psicológico como social, em pacientes adultos e adolescentes.  

Embora todos os domínios tenham se mostrado rebaixados no grupo 

de TA, quando estes foram comparados entre si, notou-se que a deterioração 

do domínio psicológico foi a mais evidente (vide tabela 8). Esse último achado 

é convergente com outros estudos, que embora tenham utilizado 

metodologias e instrumentos diferentes, igualmente constataram maiores 

impactos dentro de uma categoria ampla envolvendo saúde mental, social ou 

psicológica (Hay et al., 2010; Padierna et al., 2000; Latner et al., 2008). Dois 

estudos que utilizaram o WHOQOL-100 (Scocco et a., 2006; Arkell & 

Robinson, 2008), embora tenham trabalhado com um número muito pequeno 

de sujeitos com TA (12 e 11, respectivamente), encontraram prejuízos em 

todos os domínios, tendo sido o psicológico o mais pronunciado. Estudos que 

também investigaram domínios, mas focaram-se em sua evolução pós 

tratamento citaram que o psicológico teria sido aquele que menos melhorou 

ao longo do tempo (Padierna et al., 2004; Muñoz et al., 2009; Meguerditchian 

et al. 2009; Hay et al., 2010). Consideramos que esse resultado era esperado 

porque o domínio psicológico, da forma como é investigado pelo instrumento 

WHOQOL-100, avalia itens centrais dos TA, e que são fontes de constante 

insatisfação nessa população, tais como: autoestima, imagem corporal e 

aparência, além dos aspectos cognitivos (pensar, aprender, memória e 

concentração). Déficits cognitivos resultantes de períodos de desnutrição 
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prolongada, com implicações no funcionamento global tem sido referidos 

(Lauer et al., 1999; Chui et al., 2008), sendo que a possibilidade de reversão 

destes; mesmo após a remissão da doença; continua em discussão. Os 

aspectos ligados à autoimagem são fundamentais e fortemente impactados 

nos transtornos alimentares, pois tais pacientes enfatizam exageradamente 

sua imagem corporal e condicionam toda sua autoestima a elementos da 

aparência e a sua capacidade de autocontrole quanto à forma e peso 

corporais. Estudos também já indicaram que baixa autoestima e sentimentos 

de baixa efetividade são mais pronunciados em pacientes com TA (Jacobi et 

al., 2004). Em trabalho de De la Rie et al., (2005) a autoestima foi 

considerada, como  o fator pessoal que, na visão das pacientes com TA,  

mais contribuiria para a QV, influenciando não só a QV em si como também 

as percepções das pacientes quanto aos estressores contextuais. A dimensão 

“bem-estar e auto-imagem” foi referida, pelas pacientes, em estudo de De la 

Rie (2007), como a segunda mais importante para sua QV. Assim, observa-se 

que pacientes com TA tendem a apresentar uma atitude peculiar frente ao 

corpo, visto por um lado como aquilo de que dispõem de mais precioso e ao 

mesmo tempo como o inimigo a ser mutilado ou até eliminado (Pompili et al., 

2006). Portanto, o rebaixamento do escore no domínio psicológico, nos 

pareceu congruente e está refletindo adequadamente o nível de insatisfação 

com a imagem corporal e aparência, bem como a baixa autoestima destas 

pacientes. 

5.4. Anorexia nervosa e comorbidade com o transtorno de pânico 

A QV geral e quase todos os domínios (psicológico, nível de 

independência, relações sociais, e espiritualidade) apresentaram escores 

significativamente mais rebaixados quando da presença do Transtorno de 

Pânico (dentre os outros quadros comórbidos) em pacientes com AN no 

grupo de estudo, em comparação com aquelas que não apresentaram esta 

comorbidade (vide tabela 10). Parece-nos que esse achado foi um diferencial 

desse estudo, pelo menos até onde é de nosso conhecimento. Como já dito 

anteriormente, quadros ansiosos são frequentes nas populações com TA e 
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muitas vezes precedem ao aparecimento da psicopatologia alimentar. Em 

estudo anterior observou-se que pacientes com histórico de TOC precoce 

tenderiam a apresentar altas taxas de Transtorno de Pânico, TA e 

Transtornos de Personalidade ao longo da vida (Pinto et al., 2006). Quanto ao 

Transtorno de Pânico em comorbidade com TA, especificamente, foram 

encontrados alguns estudos que o associavam frequentemente à BN ou a 

sintomas bulímicos (Wu et al. 2008; Godart et al., 2006). Ter BN na 

adolescência também já foi considerado fator de risco para pânico na vida 

adulta (Buckner et al., 2010). Um estudo canadense (Gadalla et al., 2008), 

que utilizou dados de âmbito nacional (n = 20,211), encontrou associação 

entre pânico e todos os tipos de TA. Em pesquisa de Watson et al., (2011), 

considerou-se que ter uma comorbidade reduzia a QV em pacientes com 

Transtorno de Ansiedade Social, Transtorno Bipolar e Transtorno de Pânico. 

Uma pesquisa que investigou fatores de risco para o comportamento suicida 

constatou o pânico como fator de risco, no sexo feminino, quando associado à 

TA,  à Transtorno do Humor, à Transtorno ligado ao Uso de Substâncias, ou 

ainda à Transtorno de Personalidade (Warshaw et al., 2000). Alguns estudos 

de caso que avaliaram pacientes de TA com comorbidade com pânico 

concluíram que tais pacientes tenderiam a utilizar-se da comida como 

estratégia de enfrentamento para responder às sensações somáticas do 

pânico. Observou-se que tal comportamento exacerbava tanto o pânico como 

a sintomatologia alimentar, por contribuir para manter o ciclo compulsão 

versus restrição (Chesler et al., 1995).  

Estudos de neurociência que investigaram as sobreposições entre TA e 

Transtornos de Ansiedade trazem alguma luz para o entendimento do pânico 

com a AN. Pesquisa de Strober et al., (2007) indicou que expressões da 

ansiedade que ocorrem de forma pré-morbida na AN podem ser resultantes 

de herança genética, a qual causaria maior susceptibilidade para o 

desenvolvimento da AN. O estudo levantou a hipótese de que alterações nos 

neurocircuítos ligados ao medo e ansiedade, quando herdadas, mediariam e 

responderiam por manifestações de medo e ansiedade de elevada 

magnitude, relacionadas ao corpo (peso e forma). Ainda segundo aquele 
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estudo, o porquê tais preocupações estariam focadas no corpo é algo que 

precisa ser mais investigado. Especula-se no estudo que isso talvez possa 

ser entendido pelas inquietações comuns da maturação que se dão na 

puberdade, as quais, segundo os autores funcionariam como estressores de 

âmbito social e psicológico.  

Em nosso grupo de estudo, que apresentou pior QV quando da 

presença de AN com o Transtorno de Pânico, é possível inferir que o pânico, 

além de supostamente reforçar o ciclo compulsão/restrição, como citado na 

literatura, possa ser percebido como muito impactante na piora da QV por ser 

extremamente devastador para a funcionalidade do indivíduo, em especial 

considerando-se que estava associado a outros quadros comórbidos 

reconhecidamente graves e muito debilitantes (por exemplo, Depressão e 

Transtorno Bipolar, dentre outros). Sabe-se que o Transtorno de Pânico, 

isoladamente, já provoca restrições graves no funcionamento social e 

profissional, gerando perda de dias de trabalho, aumento na busca de 

serviços de saúde e consequente impacto na independência financeira e 

autonomia geral dos pacientes.  Estudo que investigou a QV de pacientes 

com pânico constatou QV mais empobrecida que a população normativa 

mesmo após tratamento e remissão dos sintomas (Davidoff et al., 2012). É 

possível especular, que pacientes com AN, tendo o pânico como 

comorbidade, com suas decorrentes limitações concretas, consigam avaliar 

sua QV como mais empobrecida, a despeito do aspecto egossintônico da AN, 

presente em algumas pacientes e impeditivo de uma avaliação mais realista. 

No entanto, mais pesquisas seriam necessárias para entendermos o quanto a 

baixa QV destas pacientes poderia ser atribuída isoladamente a cada um dos 

transtornos ou à sua concomitância, às comorbidades adicionais ou ainda à 

gravidade da sintomatologia alimentar. 
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6. CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES 

O presente trabalho tinha como objetivo principal avaliar o prejuízo da 

QV de pacientes com TA, na comparação com sujeitos sem esses 

transtornos. Buscava-se ainda verificar se haveria maior prejuízo de QV em 

algum dos subtipos de TA e pretendia-se conhecer as dimensões de QV mais 

afetadas pelos transtornos alimentares. Constatou-se significativo prejuízo de 

QV nos pacientes com TA, em todos os domínios e na QV geral, sem 

diferença entre os subtipos de TA, na comparação com o grupo controle. 

Todos os domínios avaliados pelo instrumento (físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade) mostraram-

se prejudicados e uma comparação do prejuízo entre tais domínios revelou 

maior impacto na dimensão psicológica. Constatou-se, no grupo com TA, a 

presença de diferentes comorbidades, como Transtornos do Humor, Abuso e 

Dependência de Alcool e Outras Substâncias e Transtornos de Ansiedade. Na 

presença do Transtorno de Pânico, quando em comorbidade com a AN, 

observou-se maior prejuízo da QV, indicando que tais pacientes devam ser 

avaliadas com mais cuidado. 

As conclusões obtidas nesse trabalho devem ser consideradas à luz de 

algumas limitações. Nosso estudo baseou-se em instrumento único, subjetivo 

e de caráter geral para avaliar a QV. Familiares e profissionais de saúde que 

lidam com tais pacientes não foram ouvidos. É preciso também destacar o 

aspecto egossintônico da doença, que conforme já dito, contribui para que os 

pacientes minimizem suas complicações e riscos, constituindo-se como um 

fator que pode interferir em resultados baseados exclusivamente na 

autoavaliação. Dentre as comorbidades, não foram avaliados os Transtornos 

do Eixo II, ou Transtornos de Personalidade, reconhecidamente frequentes 

nessa população. Outra característica do estudo que demanda precaução na 

interpretação de seus resultados refere-se à amostra utilizada. O grupo de 

pacientes foi recrutado em um hospital terciário, único em suas 
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características, o qual concentra casos graves de TA e supostamente com 

pacientes com QV sensivelmente prejudicada. O grupo controle, por sua vez, 

foi artificialmente escolhido como referência de normalidade, e não a partir de 

amostra coletada aleatoriamente da população geral, e este procedimento 

pode ter influenciado positivamente os escores dos sujeitos sem TA em 

comparação com o grupo de pacientes. Por fim, o não controle de variáveis 

importantes, por exemplo, as comorbidades, pode ter funcionado como um 

elemento confundidor para a análise dos resultados.   

A área de QV em TA poderia se beneficiar de um estudo futuro que 

investigasse a QV em pacientes com Anorexia Nervosa e Pânico, na 

comparação com outros TA, com um escopo de instrumentos mais amplo e 

que incluísse ferramentas de QV específicas para essa população, por 

exemplo, o EDQOL (Engel et al., 2006). A diferenciação entre o subtipo 

restritivo e purgativo poderia contribuir para um melhor entendimento dos 

quadros.  
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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7.2. ANEXO 2 – WHOQOL-100 
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7.3. ANEXO 3 – ENTREVISTA DA  ABTB 
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7.4.  ANEXO 4 – CÁLCULO DO PODER DA AMOSTRA 
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[1] -- Thursday, August 16, 2012 -- 12:16:41 
t tests - Means: Difference between two independent means (two groups) 

Analysis: Compromise: Compute implied α& power 
Input: Tail(s) = Two 

Effect size d = 1.5876146 

β/α ratio = 1 
Sample size group 1 = 69 

Sample size group 2 = 69 

Output: Noncentrality parameter δ = 9.3251243 
Critical t = 4.7439749 

Df = 136 

α err prob = 5.231361e-006 
β err prob = 5.231361e-006 

Power (1-β err prob) = 0.9999948 
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