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Resumo 

O sedentarismo e a abundância de certo tipo de alimentos em interacção com a importância 

que o corpo possui no suporte da identidade individual e social, têm conduzido ao aumento da 

prevalência das perturbações do comportamento alimentar (anorexia e bulimia), principalmente 

em adolescentes do sexo feminino. As perturbações do comportamento alimentar estão 

também associadas a dificuldades na compreensão e identificação de sensações corporais 

internas associadas às emoções. Daí surgirem investigações do domínio das perturbações do 

comportamento alimentar e da alexitimia. O facto das perturbações alimentares não 

aparecerem apenas resumidas às áreas da alimentação e da imagem corporal mas também à 

compreensão do self e da realidade, toma-se evidente de que existe um esquema cognitivo 

específico nestas perturbações que afecta todo o processamento de informação (memória e 

atenção) feito pelo sujeito. O nosso estudo pretendeu investigar a propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar, a expressão de alexitimia e alguns dos factores de 

eficácia no processamento de informação (atenção e memória) em indivíduos de diferentes 

sexos, idades, estados maturacionais, tipos de actividade desportiva e níveis de prática de 

actividade desportiva. A amostra englobou 604 indivíduos, 290 do sexo feminino e 314 do sexo 

masculino entre os 10 e os 19 anos (média de 15.6±1.94 anos), sendo 399 praticantes de 

actividade desportiva federada e 205 não praticantes. Os instrumentos de trabalho utilizados 

foram os seguintes: Eating Disorders Inventory, Escala de Alexitimia de Toronto de 20 Itens, 

Questionário de Avaliação das Emoções para a Anorexia Nervosa, Teste de atenção de 

Toulouse-Piéron e Teste Memória Visual Menvis-A. Os procedimentos estatísticos englobaram 

a estatística descritiva e inferencial. Principais conclusões: (i) As adolescentes relativamente 

aos adolescentes apresentaram níveis superiores de propensão para perturbações do 

comportamento alimentar. No sexo masculino verificamos que os adolescentes do estádio 

maturacional três apresentaram os níveis superiores de propensão para perturbações do 

comportamento alimentar. As praticantes de desportos colectivos apresentaram níveis 

superiores de propensão para perturbações do comportamento alimentar em relação às 

praticantes de desportos individuais. As ginastas apresentaram os níveis superiores de 

propensão para as perturbações do comportamento alimentar em relação às nadadoras, (ii) As 

adolescentes apresentaram maior expressão de características alexitímias (TAS-20) 

relativamente aos adolescentes. Ambos os sexos apresentaram uma maior expressão de 

características alexitímicas aos 11 anos de idade e uma menor expressão aos 19 anos. (iii) Os 

adolescentes mais velhos (18 e 19 anos), as adolescentes pós-menarcais e no sexo masculino, 

os mais desenvolvidos maturacionalmente apresentaram os melhores desempenhos na 

atenção. Os praticantes de desportos colectivos apresentaram os melhores desempenhos na 

velocidade atencional e na resistência à fadiga, (iv) Os adolescentes mais velhos (17 e 18 

anos) e os rapazes no estádio maturacional quatro apresentaram os melhores desempenhos 
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na memória visual, (v) Em ambos os sexos, os adolescentes com maior expressão de 

características alexitímicas foram os que demonstraram maior propensão para as perturbações 

do comportamento alimentar. No sexo masculino, os indivíduos com níveis superiores de 

propensão para perturbações do comportamento alimentar apresentaram os piores 

desempenhos na resistência à fadiga. Os desempenhos mais fracos na velocidade atencional e 

na resistência à fadiga verificaram-se nos indivíduos com níveis superiores de expressão 

alexitímica. Os níveis superiores de desempenho na atenção observaram-se nos adolescentes 

com os níveis superiores de memória visual. 

Palavras-chave: PERTURBAÇÕES ALIMENTARES, ALEXITIMIA, PROCESSAMENTO DA 

INFORMAÇÃO, MEMÓRIA, ATENÇÃO. 
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Abstract 

The sedentary and the abundance of many types of foods in interaction with the importance that 

the body possess in the support of the individual and social identity, have lead to the increase of 

the disturbances of the alimentary behaviour's prevalence (anorexia and bulimia), mainly in 

adolescents of the feminine sex. The disturbances of the alimentary behaviour are also 

associates to the difficulties in the understanding and identification of corporal sensations 

internal associates to the emotions. That's why it appears in inquiries on the area of alimentary 

disturbance behaviour and alexithymia. The fact of the alimentary disturbances not only appear 

summarized to the areas of the feeding and the corporal image but also to the understanding of 

self and the reality, becomes evident of that a cognitive project exists specifies in these 

disturbances which affect all the information processing (memory and attention) made by the 

citizen. Our study intended to investigate the propensity for the disturbances of the alimentary 

behaviour, the expression of alexithymia and some of factors of effectiveness in the processing 

of information (attention and memory) in persons of different sexes, states of mature ages, 

types of sports activity and levels of practical sport activity. The sample include 604 individuals, 

290 of feminine sex and 314 of the masculine sex between the 10 and 19 years (average of 

15.6±1.94 years), being 399 practitioners of sport activity federated and 205 not practicing. The 

used instruments of work had been the following ones: Eating Disorders Inventory, Scale of 

Alexithymia of Toronto of 20 Items, Evaluation Enquiry of Emotions for the Nervous Anorexia, 

Test of attention of Toulouse-Piéron and Test Visual Memory Menvis-A. The statistics 

procedures included the descriptive and inferential statistic. Main conclusions: (i) adolescents 

girls to the adolescents girls had relatively presented superior levels of tendency for alimentary 

disturbance behaviour. For the masculine sex it was check that the teenagers in mature state 

present three superiors levels of tendency for alimentary disturbance behaviour. The 

practitioners of collective sport present superior levels of tendency for alimentary disturbance 

behaviour compare to practitioner of single sport. The gymnasts present superiors levels of 

tendency for alimentary disturbance behaviour compare to the swimmers, (ii) Teenagers girls 

presented a higher expression of alexithymia's characteristics (TAS-20) relative to teenagers. 

Both sexes present a higher expression of alexithymia's characteristics at the age of 11 years 

old and a lower expression at the age of 19 years old. (iii) Older teenagers (18 and 19 years 

old), teenagers with menstruation and masculine sex, those who had more maturity developed 

present a better performing in attention. The collective's sports superior levels of present the 

best performing in attention speed and in trouble's resistance, (iv) The older teenagers (17 and 

18 years old) and the boys in maturity state, four present the best performing in visual memory 

(v) In both sexes, teenagers with higher expression of alexithymia characteristics were those 

who showed an higher tendency for alimentary disturbance behaviour. In masculine sex, 

persons with tendency of higher levels for alimentary disturbance behaviour present the worse 
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performing in trouble's resistance. The weakest performing of attention speed and trouble's 

resistance were verified in persons with superior levels of alexithymia expression. The superior 

levels of attention performing were observed in teenagers with superior levels of visual memory. 

Key-word: ALIMENTARY DISTURBANCE, ALEXITHYMIA, INFORMATION PROCESSING, 

MEMORY, ATTENTION. 
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Résumé 

La sédentarité et l'abondance de certain type de nourritures en interaction avec l'importance 

que le corps possède dans l'appui de l'identité individuelle et sociale, ont menés à 

l'augmentation de la prédominance des perturbations du comportement alimentaire (anorexie et 

boulimie), principalement dans les adolescents du sexe féminins. Les perturbations du 

comportement alimentaire sont associés aussi aux difficultés de compréhension et 

d'identification des sensations corporelles internes associées à l'émotion. C'est pourquoi 

apparaissent des investigations du domaine des perturbations du comportement alimentaire et 

de l'alexithymie.Le fait des perturbations alimentaires ne pas apparaîtrent uniquement abrégées 

dans les domaines de I' alimentation et de l'image corporelle mais aussi la compréhension du 

self et de la réalité, mettent en évidence l'existence d'un schéma cognitif spécifiques dans ces 

perturbations qui affectent tout le traitement d'information (mémoire et attention) réalisés par 

l'individu. Notre étude prétend l'investigation de la propension des perturbations alimentaires, 

l'expression de l'alexithymie et de certains facteurs d'efficacité dans le traitement d'information 

(attention et mémoire) dans les individus de différents sexes, âges, états de maturité, types 

d'activité sportives et les niveaux de pratique de l'activité sportive. L'échantillon a englobé 604 

individus, 290 du sexe féminin et 314 du sexe masculin entre 10 et 19 ans (moyenne de 

15.6±1.94), 399 sont pratiquants d'activité sportive fédérée et 205 non pratiquants. Les 

instruments de travail utilisés furent les suivants: Eating Desorders Inventory, échelle 

d'Alexithymie de Toronto de 20 Items, questionnaire d'évaluation des émotions de l'Anorexie 

nerveuse, teste d'attention de Toulouse-Piéron et teste de mémoire visuelle Menvis-A. Le 

procédé statistique descriptif et inférenciel. Les principales conclusions:(i) les adolescentes 

relativement aux adolescentes présentent des niveaux supérieurs de propension pour les 

perturbations de comportements alimentaires en relation aux pratiquants de sport individuel. 

Dans le sexe masculin, nous vérifions que les adolescents en état de maturité, trois ont 

présentés des niveaux supérieurs de propension pour des perturbations de comportements 

alimentaires. Les pratiquants de sports collectifs présentent des niveaux supérieurs de 

propensions pour les perturbations du comportement alimentaire en relation aux pratiquants de 

sports individuels. Les gymnastes présentent des niveaux supérieurs de propension pour les 

perturbations de comportement alimentaire en relation aux nageuses, (ii) Les adolescentes 

présentent une expression plus accentuée d'alexitimie (TAS-20) relativement aux 

adolescentes. Les deux sexes ont présentés une expression plus accentuée de caractéristiques 

d'alexithymie dans des jeunes de 11 ans et une expression moins accentuée dans les jeunes 

de 19 ans. (iii) les adolescentes plus âgées (18 et 19 ans), les adolescentes réglées et le sexe 

masculin, les plus évolués en maturité présentent un meilleur accomplissement de l'attention. 

Les pratiquants de sports collectifs présentent un meilleur accomplissement dans la vitesse 

attentionnelle et de la résistance à la fatigue, (iv) Les adolescents plus âgés (17 et 18 ans) et 
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les garçons en état de maturité, quatre ont présentés un meilleur accomplissement de mémoire 

visuelle, (v) Dans les deux sexes, les adolescents avec meilleures expressions caractéristiques 

d'alexitymie furent ceux qui ont présentés une propension plus accentuée des perturbations de 

comportement alimentaire. Dans le sexe masculin, les individus de niveaux supérieurs de 

propension de perturbation du comportement alimentaire ont présenté les pires 

accomplissements de résistance à la fatigue. Les pires accomplissements de vitesse 

attentionnelle et de résistance à la fatigue se sont vérifiés dans des individus avec des 

expressions d'alexitimies. Les niveaux supérieurs d'accomplissement de l'attention furent 

observés en adolescentes avec des niveaux supérieurs de mémoire visuelle. 

Mots-clefs: PERTURBATIONS ALIMENTAIRES, ALEXITIMIE, TRAITEMENT D' 

INFORMAÇÃO, MEMOIRE, ATTENTION. 

XX 



1 - INTRODUÇÃO 

1 



Introdução 

2 



Introdução 

1 - INTRODUÇÃO 

A sociedade de hoje em pouco se assemelha à sociedade de ontem e 

possivelmente pouco terá em comum com a sociedade de amanhã. 

Vivemos numa sociedade caracterizada pela constante mudança, pelo 

constante desejo de superação e pela constante insatisfação. A mudança que 

caracteriza a sociedade contemporânea é desencadeada em consequência do 

rápido desenvolvimento tecnológico e científico, alterando assim um conjunto 

de valores, atitudes e comportamentos e adaptando-os ao novo contexto 

social, implicando novos desafios para o ser humano. 

Mas infelizmente, nem todas as mudanças são positivas, pois trazem 

conjuntamente problemas sociais, inerentes a uma sociedade de consumo e de 

consumidores passivos, proliferando as doenças "modernas", ditas da 

civilização, que são actualmente a maior causa de mortalidade. 

Assiste-se hoje, a um aumento de comportamentos alimentares 

desajustados que resultam numa alimentação caótica, como o caso da bulimia 

nervosa, ou a um controlo excessivo e extremamente rígido sobre o 

comportamento alimentar, como acontece na anorexia nervosa. As 

perturbações do comportamento alimentar são caracterizadas por uma 

preocupação excessiva com o peso e com a imagem corporal, traduzindo-se 

comportamentalmente através da ingestão alimentar reduzida ou de outras 

tentativas para eliminar os efeitos ou o ganho ponderal após a ingestão 

alimentar. Estas perturbações são muito frequentes entre os adolescentes e 

jovens, nomeadamente no sexo feminino, e parecem estar associadas às 

modificações corporais e aos conflitos ligados à evolução da imagem corporal. 

Estas questões ocorrem essencialmente em culturas ocidentais onde as 

pressões para uma figura corporal excessivamente magra são cada vez mais 

acentuadas. Nos últimos tempos, observa-se mesmo um aumento do número 

de perturbações alimentares afectando, também, o sexo masculino durante o 

período da adolescência (Gonçalves, 1998). 

Todos nós pretendemos que o nosso corpo se aproxime o mais possível 

do ideal, no entanto, as concepções do ideal variam de acordo com a cultura, 
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influenciando assim a imagem corporal. A sociedade actual apresenta uma 

imagem corporal idealizada na busca de uma elegância, ou mesmo de uma 

magreza excessiva. 0 facto de a magreza excessiva e o peso corporal inferior 

aos valores normais ser sinónimo de sucesso, beleza, atracção e competência 

pessoal, levou a um aumento da prevalência das perturbações alimentares 

relacionadas com o baixo nível de satisfação com a imagem corporal. Com o 

objectivo de obter o peso ideal pretendido, os adolescentes fazem, por vezes, 

um culto do corpo e da imagem corporal no sentido de alcançarem o 

estereótipo de beleza ditado pelos padrões culturais vigentes (corpo jovem, 

musculado e saudável). No entanto, parece ser este culto exagerado um factor 

susceptível de desencadear uma série de perturbações alimentares (e.g. 

anorexia, bulimia). As perturbações do comportamento alimentar, anorexia e 

bulimia nervosas, são perturbações graves e até mesmo fatais para alguns 

indivíduos (Gonçalves, 1998). 

A ocorrência destas perturbações alimentares parece estar relacionada 

com a vulnerabilidade individual a factores de risco específicos. As causas 

destas psicopatologias envolvem necessariamente uma diversidade e 

complexidade de factores tais como socioculturais, onde temos o exemplo da 

influência dos média, pressão dos pares e da família, actividade física e 

profissão; factores psicológicos, onde aparecem as perturbações afectivas, 

isolamento social, baixa auto-estima, perfeccionismo e insatisfação com a 

imagem corporal; e, por fim, os factores biológicos específicos onde 

encontramos as componentes genéticas, hereditariedade e faixa etária, entre 

outros. 

A relação entre os problemas alimentares e as emoções não tem, de 

facto, passada despercebida ao nível das teorias, sendo frequentemente 

apontada a existência duma forte perturbação na vivência emocional deste tipo 

de distúrbios (Torres e Guerra, 2003). As perturbações do comportamento 

alimentar estão associadas a dificuldades na compreensão e identificação de 

sensações corporais internas associadas às emoções. Daí surgirem estudos 

desenvolvidos em torno das perturbações do comportamento alimentar e da 

alexitimia e apontados para a existência de uma relação entre estes dois 
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quadros, sendo de salientar a frequente presença de alexitimia em doentes 

com patologia alimentar (Torres e Guerra, 2003). A alexitimia é uma marcante 

dificuldade para identificar e descrever os sentimentos aos outros, bem como a 

dificuldade para diferenciar com precisão as sensações corporais decorrentes 

da activação emocional e uma impressionante capacidade para as fantasiar. 

Antes da puberdade as jovens tomam-se mais preocupadas com a sua 

aparência, de um modo geral e isto acontece associado às alterações 

corporais, assim como às normas de beleza impostas pela sociedade (Cash et 

ai., 1986). Na adolescência, as preocupações com o corpo intensificam-se e as 

experiências ajudam a moldar a imagem corporal e a respectiva satisfação. 

Verificando-se assim, uma variação da propensão para as perturbações 

alimentares em função do estádio de desenvolvimento do indivíduo e da idade 

(e.g. Vasconcelos, 1995), já que o adolescente, neste período, é marcado por 

alterações pubertárias (e.g. menarca) que representam um desafio no seu 

desenvolvimento em todos os contextos culturais. 

Para alguns autores (Hall, 1904; Rosenber, 1979), a adolescência é 

considerada um período de distúrbios onde os adolescentes são vistos como 

um grupo perturbador, que contradiz os pais, que fala sem pensar. Os 

adolescentes já não são crianças mas também não são adultos e, portanto, 

não sabem exactamente quem são. Apenas sentem necessidade de rejeitar o 

passado. Contudo, não possuem perspectivas bem definidas quanto ao futuro. 

A adolescência é considerada como sendo um período alargado que vai 

desde o início da puberdade até ao atingir da maturidade (Buckler, 1987), 

começando entre os 9 e os 10 anos nas raparigas e entre os 11 e os 12 anos 

nos rapazes (Pagès-Poly e Pages, 1999), terminando depois dos 21 anos 

(Coleman e Hendry, 1999). É neste período que se registam alterações nas 

formas e proporções corporais, no desenvolvimento das características sexuais 

primárias e secundárias e também nos processos psicossociais e emocionais 

que ocorrem no ajustamento a um corpo em contínua mudança e em relação 

com os outros e com o mundo. Muitas vezes verifica-se que o jovem tem 

dificuldades em lidar com o seu corpo, pois nele ocorrem uma série de 
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acontecimentos de grande variabilidade os quais têm um início, um ritmo, uma 

duração e um fim determinados. Por tudo isto, poderão ocorrer com frequência 

perturbações emocionais, dificuldades de relacionamento e até mesmo 

alterações ao nível do domínio motor, nomeadamente nas coordenações. 

É comum, em adolescentes e jovens adultos, verificarem-se sentimentos 

de inferioridade e desajuste relativamente ao seu próprio corpo (e.g. 

Vasconcelos, 1995). Isto parece resultar de más interpretações acerca da 

imagem que o indivíduo possui e que vai desenvolvendo sobre o seu próprio 

corpo. Estes pensamentos negativos automáticos têm também como 

consequência a baixa auto-estima, o humor depressivo e a ansiedade 

relativamente ao peso corporal que constituem factores de risco para o 

desenvolvimento das perturbações do comportamento alimentar. Williamsom, 

et ai. (1996) defendem mesmo que estas características cognitivas permitem 

considerar que mais do que perturbações do comportamento alimentar, a 

anorexia e bulimia nervosa são perturbações do pensamento sobre o peso e a 

imagem corporal. O facto das distorções cognitivas não aparecerem apenas 

resumidas às áreas da alimentação e da imagem corporal mas também à 

compreensão do self e da realidade, constitui segundo Vitousek e Hollon 

(1990), em evidência de que existe um esquema cognitivo específico nas 

perturbações do comportamento alimentar que afecta todo o processamento de 

informação feito pelo sujeito. 

Nos modelos de processamento de informação, que começaram a surgir 

por volta de 1960 (Alves, 1995 e Botelho, 1998), é reforçado o papel dos vários 

factores cognitivos que os influenciam, entre os quais se destacam a memória 

e a atenção. A capacidade de processamento da informação humana depende 

desses factores, que estão subjacentes à aprendizagem motora (Singer, 1980; 

Alves e Araújo 1996). Como todos sabemos, a maioria das ocasiões não 

somos capazes de fazer mais do que uma tarefa de cada vez, estando essa 

incapacidade directamente ligada aos mecanismos de atenção como 

capacidade limitada de processar a informação num determinado momento 

(e.g. Veiga, 1995; Moran, 1996). No entanto, também a memória assume um 

papel de destaque, uma vez que é responsável pela aquisição, codificação, 
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armazenamento e recuperação da informação (Oliveira, 1993; Amido e 

Godinho, 1997). A aprendizagem, através do recurso a este factor cognitivo, é 

um processo tipicamente humano (Oliveira, 1993), sem o qual não teríamos 

identidade própria, ignoraríamos o passado, o presente passaria ao lado, e o 

futuro seria um vazio (Pinto, 1992). 

É conhecido, em diversos estudos (e.g. Cash et al., 1986; Stunkard et 

al., 1972), que experiências desagradáveis na etapa da adolescência, acerca 

do nosso próprio corpo (aparência, peso), influenciam a forma como pensamos 

e sentimos sobre nós mesmos. Este facto poderá influenciar experiências 

corporais futuras. 

A actividade física e desportiva ao longo dos tempos tem adquirido uma 

importância cada vez mais notória, sendo mesmo considerada um aspecto 

fundamental da actividade humana (Batista, 1995) e uma das variáveis de 

importância primordial no desenvolvimento equilibrado do indivíduo em termos 

físicos, sociais e psicológicos. A actividade física e desportiva oferece ainda 

aos jovens inúmeras possibilidades de superação de estados conturbados e de 

momentos opressivos, tão característicos nessas idades (e.g. Sonstroem, 

1984; Skrinar et ai., 1986; Snyder e Kivlin, 1975; Caruso e Gill, 1992; 

Finkenberg et ai., 1993; Batista e Vasconcelos, 1995) Contudo, alguns estudos 

apontam maior propensão para as perturbações do comportamento alimentar 

nas atletas relativamente às não atletas (e.g. Sungot-Borgen, 1994). Na opinião 

de Guttmann (1989), verifica-se uma diferença similar relativamente à imagem 

corporal entre aqueles que praticam ou não actividades físicas ou desportivas. 

Por tudo isto, pensamos ser importante desenvolver um estudo com o 

objectivo de investigar a propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar, a expressão de alexitimia e alguns dos factores de eficácia no 

processamento de informação (atenção e memória) em adolescentes de 

diferentes sexos, idades, estados maturacionais, tipos de actividade desportiva 

e níveis de prática de actividade desportiva. 
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Sabendo que a propensão para perturbações do comportamento 

alimentar e sobretudo a confirmação dessa propensão, instalando-se a doença 

(embora esta questão não faça parte do objectivo do nosso estudo) tem 

repercussões no domínio cognitivo, afectivo, psicológico e mesmo motor do 

individuo, (e.g. Wagner et ai., 1987; Garfinkel et ai., 1991; Gonçalves, 1998) 

sobretudo quando este é adolescente (e.g. Cooper, 1995; Bryant-Waugh e 

Lask, 2002; Sampaio, 2002) pensamos ser fundamental para qualquer 

educador ou profissional que lide com populações nesta fase tão crucial da 

vida conhecer o tipo de relações que existe entre a propensão para 

perturbações do comportamento alimentar e o processamento da informação. 

Este é determinante nas aprendizagens do indivíduo, quer no domínio 

cognitivo, quer motor. A atenção e a memória, dois dos elementos chave no 

processamento da informação, são cruciais para as aprendizagens escolares e 

para as que decorrem no domínio mais corporal, como é o caso da 

aprendizagem das habilidades ou destrezas motoras. Como tal, indivíduos 

depressivos, ansiosos, de baixa auto-estima, perfeccionismo, insatisfação 

corporal, características presentes na tendência para perturbações do 

comportamento alimentar, poderão demonstrar dificuldades em processar a 

informação nas suas várias componentes, como sejam a velocidade de 

reacção, simples ou complexa, a antecipação-coincidência, a atenção e a 

memória. É sobre estes dois aspectos e a sua relação com a propensão para 

as perturbações do comportamento alimentar e alexitimia, em adolescentes de 

diferentes características no que respeita ao sexo, idade, nível de maturação e 

prática desportiva que pretendemos investigar, no sentido de tentar esclarecer 

um pouco melhor esta problemática. 

O corpo do nosso trabalho apresenta-se composto por oito capítulos. No 

primeiro capítulo apresentamos a introdução ao trabalho onde faz parte a 

justificação para a escolha do mesmo. O segundo capítulo inclui a revisão da 

literatura onde procuramos dar a conta de algumas descrições e reflexões 

acerca dos temas em estudo. No terceiro capítulo do nosso trabalho temos a 

definição do objectivo geral, objectivos específicos e as hipóteses que foram 
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formuladas. No quarto capítulo descrevemos a metodologia seguida no estudo, 

onde definimos a amostra, enumeramos os instrumentos utilizados e os 

procedimentos para a recolha e tratamento da informação. De seguida, no 

quinto capítulo apresentamos e discutimos os resultados, confrontando-os com 

os de outros estudos. O sexto capítulo apresenta as conclusões do trabalho e 

sugestões para a realização de futuros estudos. As referências bibliográficas e 

os anexos são apresentados por último. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Perturbações do comportamento alimentar. Perspectiva histórica 

A mudança caracteriza a sociedade contemporânea. As alterações 

desencadeadas, em consequência do rápido desenvolvimento tecnológico e 

científico, modificaram um conjunto de valores, atitudes e comportamentos, 

adaptando-os ao novo contexto social. Associadas a estas alterações, 

proliferam as doenças de abuso e consumo, sendo actualmente a maior causa 

de mortalidade da nova civilização. As doenças do comportamento alimentar 

inserem-se nesta área, entendida por Carmo (2001) num sentido lato. O 

sedentarismo e a abundância de certo tipo de alimentos têm conduzido ao 

aumento da obesidade duma forma generalizada e a anorexia nervosa com o 

pavor de engordar, ficando entre estas duas a bulimia. A prevalência actual e 

aumento de incidência da anorexia nervosa, da bulimia nervosa e da obesidade 

com alterações do comportamento alimentar, é sugerido por Vandereycken e 

Hoeck, (1993) como sendo doenças modernas, ou doenças ligadas à cultura. 

Os principais tipos de perturbações do comportamento alimentar 

encontrados na revisão bibliográfica são a Anorexia Nervosa e a Bulimia 

Nervosa, surgindo consideravelmente com maior frequência nos últimos 20 

anos, no contexto clínico. Estas duas patologias ligam-se intimamente através 

de alguns indícios como sejam: a ideia permanente que envolve a preocupação 

excessiva com o peso, a deformação da imagem corporal e um medo 

patológico de engordar. 

Mas a evidência de comportamentos alimentares desajustados não são 

encontrados apenas na sociedade actual. Na opinião de Gonçalves (1998), ao 

longo da história, os comportamentos de restrição alimentar e negação da 

necessidade de comer sempre existiram, apesar de estarem associados a 

objectivos aparentemente distintos. Devendo-se a alteração destes objectivos 

às transformações socioculturais que ocorreram ao longo da história. 
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Ao longo do tempo e em diferentes contextos sociais, de acordo com 

Gonçalves (1998), as psicopatologias do comportamento alimentar 

apresentaram basicamente os mesmos padrões sintomáticos, embora com 

significados e objectivos distintos que legitimaram a perturbação no contexto da 

época, quer seja o desejo de agradar a Deus (pelo sacrifício da restrição 

alimentar), como acontecia na Idade Média, ou o desejo de perder peso e ficar 

magro, como acontece nos tempos actuais na cultura ocidental. 

O primeiro caso descrito em textos históricos de anorexia remonta a 

Friderada no ano 895 D.C., que segundo Habermas (1989), apresentava uma 

recusa em se alimentar, negação da própria doença e recusa de tratamento. 

Um outro caso bastante referido na literatura é o caso de Catalina Bennicas, 

mais tarde Santa Catarina de Siena, que aos 33 anos encontrou a morte, 

provavelmente por anorexia nervosa. As suas histórias relatam os jejuns 

prolongados, a recusa em se alimentar, mastigação incompleta e 

emagrecimento progressivo, bem como a auto-flagelação. Ela pretendia 

através do sofrimento auto-induzido conseguir a pureza da alma e o 

reconhecimento de Deus. 

Verificamos que os sintomas da idade média não são equivalentes do 

síndrome moderna de anorexia, no entanto Brumberg (1988), acredita que a 

síndrome da anorexia nervosa contemporânea já existia antes da emergência 

da preocupação com a imagem magra e esbelta que predomina nas 

sociedades culturais do ocidente. O significado da alimentação na identidade 

feminina, associada ao controlo pessoal e mérito moral, o papel da família e da 

classe social presente como factores etiológicos, e o uso do controlo do peso 

corporal como uma imagem para a regulação pessoal e controlo nas múltiplas 

tarefas de desenvolvimento da adolescência, são características da anorexia 

que permanecem semelhantes ao longo da história (Brumberg e Striegel-

Moore, 1993). 

Contudo é só em 1964, que Morton, descreve o primeiro caso clínico 

com sintomas clássicos da anorexia, onde são relatados os sintomas de falta 

de apetite, aversão à comida, emagrecimento, hiperactividade, amenorreia e 
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recusa de tratamento (Carmo, 2001). No entanto já em 1873, Gull em Inglaterra 

e Lasègue em França tinham descrito a anorexia de forma pormenorizada 

(Gonçalves, 1998). Estes consideram-na como uma síndrome psiquiátrica, que 

apresenta a clara recusa em se alimentar, extrema perda de peso, amenorreia, 

prisão de ventre, exercício físico intenso e batimento cardíaco lento. Assim 

como consideravam, as famílias de alguma forma responsáveis pela doença ou 

peio menos pela sua manutenção. Os critérios para o diagnóstico da anorexia 

nervosa são sugeridos pela primeira vez em 1970 por Gerald Russel 

(Gonçalves, 1998), sendo (i) o comportamento intencional no sentido de uma 

significativa perda de peso; (ii) características psicopatológicas de um intenso 

medo de ficar gordo/a; e (iii) evidencia de uma perturbação endócrina, 

amenorreia nas mulheres e perda de potência ou interesse sexual nos homens. 

As similaridades entre as descrições históricas e as descrições clínicas 

actuais da anorexia nervosa incluem, segundo Weiss (1995), a ocorrência 

durante a adolescência e o início da idade adulta, a ausência de uma lesão 

médica, e os conflitos familiares subjacentes. 

No entanto, o termo anorexia nervosa (que significa perda de apetite de 

origem nervosa) é considerado por alguns autores (e.g. Garfinkel, 1974; Slade, 

1982) inadequado, uma vez que na anorexia nervosa não há uma verdadeira 

perda de apetite, mas antes um controlo excessivo sobre a alimentação. 

A bulimia, por seu lado, e segundo Gonçalves (1998) requer 

determinadas características presentes na sociedade ocidental 

contemporânea, nomeadamente a liberdade pessoal, ênfase na gratificação 

imediata, a disponibilidade de alimentos a qualquer momento, um contexto 

dessocializado associado à alimentação, e uma cultura social que privilegia o 

exercício e as dietas para a perda de peso. No entanto, a ligação da bulimia 

com as preocupações relativas ao peso e à imagem corporal emerge só após a 

Segunda Guerra Mundial (Casper, 1983) quando a comida começa a ser mais 

abundante, embora exista evidência de episódios de ingestão compulsiva na 

antiguidade. De acordo com Parry-Jones e Parry-Jones (1995), a bulimia 

incluía frequentemente, nos casos descritos ao longo dos tempos, a ingestão 
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excessiva, rápida e regular de alimentos, a alternância entre episódios de 

ingestão alimentar compulsiva e períodos de abstinência, ingestão alimentar 

nocturna, o uso do vómito, o humor deprimido, evitamento das refeições em 

família e a comportamentos de auto-mutilação. 

A descrição da bulimia como entidade independente surge no segundo 

século D.C. pelo médico grego Galen, que a classificou como doença de 

bulimis, que em português significa "fome de boi" (Stien e Laakso, 1988). 

Bulimis era segundo o médico grego, causada por um ácido no estômago que 

causava intensos mas falsos sinais de fome. 

Gerald Russell publica em 1979, um artigo que é considerado um marco 

histórico na tipologia das perturbações alimentares - bulimia nervosa: An 

ominous variant of anorexia nervosa, onde mostra pela primeira vez a bulimia 

nervosa como uma síndrome clínica e descreve os seus critérios de 

diagnóstico. 

De acordo com Gonçalves (1998), a bulimia é considerada como um 

indicador da cronicidade da anorexia, uma variante ominosa e sinistra da 

anorexia nervosa. Sendo as diferenças entre a bulimia e anorexia nervosa 

visíveis no facto dos pacientes com bulimia não apresentarem 

necessariamente um peso abaixo do esperado, podendo mesmo apresentar 

um excesso de peso e poderem apresentar ou não ausência do ciclo 

menstrual. Segundo Casper et ai. (1980), 47% dos pacientes com anorexia 

nervosa apresentam comportamentos bulímicos. 

Russell (1979) considerava três características centrais necessárias para 

o diagnóstico da bulimia nervosa: (i) impulso intenso e intratável para comer 

excessivamente; (ii) evitamento dos efeitos da ingestão alimentar através da 

indução de vómito, abuso de purgativos, ou ambos; e (iii) um medo intenso de 

ficar gordo/a. 

Assim sendo, e após uma ligeira revisão da evolução ao longo dos 

tempos das perturbações do comportamento alimentar, estas são sem dúvida 

alguma caracterizadas por uma preocupação excessiva com o peso e a 

imagem corporal, que é traduzida comportamental mente através da ingestão 
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alimentar reduzida (anorexia nervosa) ou de outras tentativas para eliminar os 

efeitos ou o ganho ponderal após a ingestão alimentar (bulimia nervosa). 

Beumont (1995) defende, por esta razão, que a anorexia nervosa e a bulimia 

nervosa deveriam ser denominadas de perturbações do comportamento de 

dieta e não perturbações do comportamento alimentar. No entanto é 

consensual as perturbações clínicas do comportamento alimentar patológico 

estarem associadas à distorção da imagem corporal, onde o peso corporal 

ideal é normalmente significativamente inferior ao peso corporal apresentado 

(Cash e Brow, 1987). 

2.1.1. Conceito e critérios de diagnóstico 

Apesar das descrições históricas serem frequentes, as considerações 

diagnosticas da anorexia e da bulimia nervosa têm recebido a sua maior 

atenção nas últimas duas décadas devido à consciencialização por parte dos 

clínicos do aumento da prevalência (Apfeldofer, 1995) e das dificuldades 

associadas ao seu tratamento. 

Os critérios de diagnóstico das perturbações do comportamento 

alimentar (anorexia e bulimia nervosa) inicialmente apenas mencionavam as 

características psicopatológicas (e.g., excessiva preocupação com o peso e a 

imagem corporal). Actualmente os critérios operacionais existentes incluem 

características psicopatológicas e comportamentais, assim como alterações da 

função endócrina, tais como a amenorreia (Garfinkel, 1995). De acordo com 

Gonçalves (1998), e outros autores (e.g., Weiss, 1995; Hsu e Lee, 1993) 

sugerem ainda classificações mais abrangentes (culture free) que não têm em 

conta determinados critérios, como o medo de ganhar peso, que consideram 

tratarem-se de especificidades culturais. 
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2.1.1.1. Anorexia Nervosa 

Coll e Quinn (1995) definem a anorexia nervosa como uma perturbação 

que se caracteriza por um medo de engordar e o desejo de ser mais magro, o 

que leva a manter o peso abaixo dos limites adequados podendo chegar à 

desnutrição. Os indivíduos que apresentam esta patologia desenvolvem a 

capacidade de ignorar e bloquear a sensação de fome, procurando comer 

sempre o menos possível, quer em termos reais, quer em termos de valor 

calórico (Bryant-Waugh e Lask, 2002). Segundo Carmo (1994), este 

descontrolo do processo fome, é acompanhado por um processo de alteração 

da imagem corporal, sendo a imagem da representação do corpo no sistema 

nervoso deformada, não correspondendo assim à realidade. Para estes 

indivíduos o ideal seria não terem corpo, contudo esta ausência de corpo não é 

percebida como um perigo vital porque não é este corpo que eles sentem 

existir, logo o destino do seu corpo é-lhes indiferente. Mas o medo de engordar 

não é atenuado com a perda de peso e as preocupações intensificam-se, 

surgindo os métodos adicionais para perder peso, como os purgativos 

(vómitos, laxantes, diuréticos) ou aumento de exercício físico (DSM, 1995) 

comportando-se nessa altura como toxicodependentes (Carmo, 1994). 

Os critérios diagnósticos da anorexia nervosa, do Manual de Diagnóstico 

e Estatística das Perturbações da American Psychiatrie Association (DSM-IV; 

APA, 1995) caracterizam-se: (i) recusa em manter um peso corporal igual ou 

ligeiramente acima do valor mínimo considerado para a idade e altura (e.g. 

perda de peso conduzindo a uma peso corporal menor do que 85% do 

esperado; ou incapacidade em atingir o peso esperado durante o período de 

crescimento mantendo um peso corporal menor, fincando aquém de 85% do 

previsto); (ii) medo intenso de ganhar peso ou ficar gordo/a, mesmo quando 

muito magro/a; (iii) perturbação na apreciação do peso e forma corporal, 

indevida influência do peso e forma corporal na auto-avaliação ou negação da 

severidade do emagrecimento actual; e (iv) nos indivíduos do sexo feminino 

pós-menarca, amenorreia, isto é, ausência de pelo menos três ciclos 
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menstruais consecutivos (considera-se que uma mulher tem amenorreia se 

tiver menstruações somente a seguir a administração hormonal, por exemplo, 

estrogénios). 

O DSM-IV descreve dois subtipos específicos de anorexia nervosa, o 

tipo restritivo e o tipo ingestão compulsiva/tipo purgativo. O primeiro é 

caracterizado pela pessoa não recorrer regularmente à ingestão compulsiva de 

alimentos nem a comportamento purgativo (por exemplo, vómitos provocados 

ou abuso de laxantes, diuréticos ou enemas) e ter uma restrição alimentar 

severa. No tipo ingestão compulsiva/purgativo, pelo contrário, é caracterizado 

por ter comportamentos de vómitos ou abuso de laxantes, diuréticos, ou 

enemas, ingestão alimentar seguido de purgativos. 

2.1.1.2. Bulimia Nervosa 

De acordo com Coll e Quinn (1995), a bulimia é uma perturbação que se 

caracteriza pela ingestão de grandes quantidades de alimentos num breve 

período de tempo, seguida quase sempre de vómitos, purgas com intensos 

sentimentos de culpa e desprezo consigo próprio. Os indivíduos com bulimia 

nervosa preocupam-se profundamente com o seu peso e imagem corporal, 

esforçando-se muito por fazer dieta mas têm tendência a ingerir quantidades 

de comida em excesso, chegando a consumir três a quatro vezes mais numa 

refeição do que a maioria das pessoas ingere (Teixeira, 2004). Estes episódios 

apelantes e incontrolados de grande voracidade são seguidos de condutas 

purgativas; ou seja, vómitos auto-induzidos, utilização de diuréticos, laxantes e 

prática de exercício físico intenso (Ochoa, 1996). Para este autor, para se 

considerar bulimia tem de haver ingestão de grandes quantidades de 

alimentos, num curto período de tempo, vómitos auto-induzidos e as condutas 

compensatórias devem ocorrer, por média duas vezes por semana durante um 

período de três meses. 
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Os critérios diagnósticos da American Psychiatrie Association (DSM-IV, 

1995) para a bulimia nervosa são: (i) episódios recorrentes de ingestão 

alimentar compulsiva são caracterizados pela ingestão num período curto de 

tempo (por exemplo, num período até 2 horas), uma quantidade de alimentos 

que é definitivamente superior à que a maioria das pessoas normais comeriam 

num período de tempo semelhante e sob as mesmas circunstancias; e uma 

sensação de perda de controlo sobre o acto de comer durante o episódio (por 

exemplo, um sentimento de incapacidade para parar ou controlar a quantidade 

e a qualidade dos alimentos); (ii) comportamento compensatório inapropriado 

recorrente para impedir o ganho ponderal, tal como: vómitos auto-induzidos; 

abuso de laxantes, diuréticos, enemas, ou outras medicações; jejuns; exercício 

físico excessivo; (iii) a ingestão compulsiva de alimentos e os comportamentos 

compensatórios inadequados ocorrem ambos, em média, pelo menos 2 vezes 

por semana em três meses consecutivos; (iv) a auto-avaliação é influenciada 

negativamente pela forma corporal e o peso; e (v) a perturbação não ocorre 

exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. 

O DSM-IV descreve dois subtipos específicos de bulimia nervosa. O tipo 

purgativo, durante o qual a pessoa induz regularmente o vómito ou usa 

laxantes, diuréticos ou enemas. O tipo não purgativo, a pessoa usa outros 

comportamentos compensatórios inapropriados tal como, jejum ou exercício 

excessivo, mas não induz vómito ou faz uso de laxantes, diuréticos ou enemas. 

2.1.2. Etiologia e factores de risco 

O estudo das perturbações do comportamento alimentar não é recente 

nem diminuto, mas ainda ninguém compreende na totalidade as suas causas. 

A etiologia das perturbações do comportamento alimentar é considerada 

multifactorial, não existe nenhum factor que considerado isoladamente, seja 

suficiente para explicar o desenvolvimento destas perturbações, nem para, 

explicar as variações nos quadros clínicos apresentadas entre indivíduos 

(Cooper, 1995). No entanto a simples exposição aos factores envolvidos na 
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etiologia das perturbações do comportamento alimentar não é também 

suficiente para a compreensão do desenvolvimento destes quadros clínicos. 

Desta forma, vários autores referem que a compreensão da etiologia 

destas perturbações implica a interacção complexa entre factores de 

predisposição, precipitantes e de manutenção ou perpetuação. (Sampaio, 

2002). 
É neste sentido que Cooper (1995), propõe um modelo que 

conceptualiza o desenvolvimento das perturbações do comportamento 

alimentar em várias fases ou momentos, que sugerem a interacção de diversos 

factores. Durante a primeira fase, o indivíduo é exposto a determinados 

factores de predisposição, que por definição, acontecem antes do início da 

perturbação e aumenta o risco de desenvolvimento da perturbação. Estes 

factores podem estar presentes no indivíduo ou no seu ambiente e constituem 

uma pré-condição para que as perturbações do comportamento alimentar 

surjam. Nesta fase, interferem factores genéticos, biológicos, socioculturais e 

aspectos da personalidade. A segunda fase, acontece no período entre o 

desenvolvimento de um percursor comportamental, normalmente a dieta e a 

restrição alimentar, e o início propriamente dito da perturbação clínica. Nesta 

fase, determinados acontecimentos como a aproximação de exames, más 

relações com colegas, outras dificuldades escolares, mudanças de escola e/ou 

casa, perda de um amigo/familiar/animal de estimação e outro, tensões 

familiares, traumas graves como testemunho de acidente, sofrer de maus tratos 

ou abusos sexuais, podem ocorrer e aumentar o risco do desenvolvimento da 

perturbação. O factor précipitante mais comum da anorexia nervosa, na opinião 

de Bryant-Waugh e Lask (2002), talvez seja o advento ou início recente da 

puberdade, com toda a ansiedade a ela associada e as complicações de um 

corpo em transformação, de uma sexualidade emergente, das pressões dos 

amigos e da luta pela independência, enquanto se é ainda relativamente 

imaturo. Uma vez desenvolvido o problema, os factores de precipitação que 

persistirem irão contribuir para a sua manutenção. Durante a terceira fase, a 

fase da manutenção, temos presentes os factores de manutenção, que em 

interacção com os factores protectores do indivíduo determinam o curso da 
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perturbação. O modelo de Cooper (1995), demonstra a interacção complexa, 

entre factores de risco psicológicos, biológicos, familiares e socioculturais em 

vários momentos que, em combinação com as vulnerabilidades e os factores 

protectores do indivíduo determinam o curso e a expressão sintomática da 

patologia alimentar específica. Uma compreensão destas patologias deve 

considerar ainda a interacção das vulnerabilidade individuais, dos factores 

protectores, e das experiências desenvolvimentais no desenvolvimento das 

expressões sintomáticas específicas das perturbações do comportamento 

alimentar. 

A investigação sobre as perturbações do comportamento alimentar tem 

vindo a avaliar o grande número de factores socioculturais, factores 

psicológicos, factores familiares e factores biológicos, associados ao 

desenvolvimento da anorexia e da bulimia nervosa. 

Factores Socioculturais. O contexto sociocultural contribui para o 

aumento da incidência das perturbações do comportamento alimentar. As 

perturbações do comportamento alimentar são mais prevalentes nas classes 

socio-económicas média e alta em países industrializados ou ocidentais (e.g. 

Kendell et ai. 1973; Crisp et ai. 1980; Garfinkel e Garner, 1982; Johnson, 

Stuckey e Lewis, 1982; Fairbum e Cooper, 1984; Margo, 1985), onde os 

alimentos são mais abundantes. Segundo Weiss (1995) a preocupação estética 

ocidental que valoriza a figura corporal esbelta é, tão central, que é hoje 

considerada nos critérios nosológicos destas perturbações. 

Os estudos demonstram que existem diferenças significativas na 

prevalência de perturbações do comportamento alimentar entre o sexo 

feminino e o sexo masculino (Fairburn e Beglin, 1990; Fairburn et ai. 1993). 

Estas diferenças associadas ao sexo levantaram desde logo a questão de 

saber porque é que as mulheres apresentam um risco tão elevado. Para muitas 

jovens, a magreza e o aspecto físico, a alimentação, e o exercício físico 

tomam-se aspectos centrais à volta dos quais organizam a sua vida. Já que as 

mulheres que servem como modelos para as jovens são as bailarinas, modelos 

de moda, actrizes e atletas que provavelmente sofrem elas próprias de 
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perturbações do comportamento alimentar (Gonçalves, 1998). Mas, também as 

crianças que desde cedo são expostas a estas pressões, crescem numa 

cultura que promove dietas e revela desagrado perante as variações normais 

do volume e imagem corporal (Bryant-Waugh e Lask, 2002). Gallahue e Ozmun 

(2001 ) referem que a sociedade é parcialmente culpada, pois propaga a ideia 

de que ser magro simboliza a atracção, sendo o auto-controlo a chave para 

uma vida feliz. 

Segundo Gonçalves (1998) a dieta é essencial para o desenvolvimento 

da anorexia e bulimia nervosa. Garfinkel et ai. (1991) verificaram elevados 

níveis de perturbações do comportamento alimentar em profissões onde é 

exigido um controlo rígido sobre o peso e a alimentação comparativamente 

com a população em geral. 

Os estudos de Molloy e Herzberger (1998) e Nielsen (2000) verificaram 

que a prevalência da anorexia nervosa, dieta e insatisfação corporal era mais 

elevada na comunidade branca do que na afro-americana. Segundo os 

autores, nas culturas negras existe maior tolerância ao excesso de peso, 

podendo este facto ser protector quanto ao aparecimento de psicopatologias 

alimentares e ser um factor de risco para o desenvolvimento da obesidade. 

Hsu e Lee (1993) consideram que o critério relativo ao medo do ganho 

ponderal não deve ser considerado necessário para o diagnóstico da anorexia 

nervosa, embora sejam factores importantes no desenvolvimento das 

perturbações do comportamento alimentar, principalmente em contextos 

culturais onde estes valores se apresentam como significativos. 

Factores Psicológicos. De acordo com Strober (1985), os vários estudos 

realizados mostraram que as características individuais não constituem 

factores de risco específicos nas perturbações do comportamento alimentar, e 

por isso, não devem ser consideradas isoladamente no desenvolvimento da 

anorexia e da bulimia nervosa. Todavia, apesar de não existir uma 

personalidade específica das perturbações do comportamento alimentar, existe 

um conjunto de características pessoais que parecem predispor ao seu 

desenvolvimento (Teixeira, 2004). 
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A baixa auto-estima e o perfeccionismo associados à insatisfação 

corporal são, considerados potenciais factores de risco para o desenvolvimento 

das psicopatologias alimentares. A baixa auto-estima, segundo Connors 

(1995), aparece associada a expectativas pessoais elevadas, auto-critica, 

culpa, necessidade de aprovação pelos outros, e sensibilidade interpessoal. 

Vários aspectos da vida do paciente com perturbações do 

comportamento alimentar parecem ser afectados pelo perfeccionismo 

(Fairburn, 1995), mas mais particularmente objectivos associados à dieta e ao 

peso corporal. Na opinião de Gonçalves (1998) estas características 

apresentam um lado positivo que é o bom desempenho ao nível académico e 

desportivo, no entanto, os objectivos são geralmente pouco realísticos e o 

indivíduo experiência continuamente fracassos que se reflectem ao nível da 

auto-estima. 

Para os autores Strober (1980), Garner e Isaacs, (1985) a bulimia 

sugere características pessoais associadas a défices na regulação do afecto e 

do controlo de impulsos, que parecem, segundo Fairburn (1995), estar 

presentes desde a infância. Conforme Garfinkel et ai. (1991), as bulímicas são 

mais afastadas emocionalmente dos seus pais, mais extrovertidas, 

sexualmente activas e mais instáveis do ponto de vista afectivo. 

Wagner et ai. (1987) realizou um estudo onde observou que, pacientes 

com perturbações do comportamento alimentar apresentam um sentimento de 

ineficácia em várias áreas das suas vidas associado a dificuldades específicas 

relativamente à competência social, independência pessoal e auto-estima. 

Segundo Gonçalves (1998) existem acontecimentos da vida das 

adolescentes que são referidos na literatura como sendo factores de risco para 

o desenvolvimento das perturbações do comportamento alimentar, tais como 

mortes, separações, conflitos conjugais, doenças físicas e abusos sexuais. 

Factores Familiares. Segundo Gonçalves (1998) as evidências empíricas 

mostram que as perturbações psiquiátricas parentais afectam adversamente o 

desenvolvimento da criança e podem constituir um factor de risco para o 

desenvolvimento de patologias clínicas. O facto de que parece não existir uma 
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família típica para perturbações do comportamento alimentar é consensual, 

contudo reconhece-se que certas dinâmicas familiares favorecem e mantém 

estas patologias (Yates et ai., 1983). 

Attie e Brooks-Gunn (1995) afirmam que as investigações mais recentes 

têm demonstrado que as famílias de indivíduos com perturbações do 

comportamento alimentar são pouco coesas, desorganizadas, e pouco 

expressivas do ponto de vista emocional. Humphrey, (1988), verificou que as 

famílias das pacientes com anorexia nervosa são, descritas como 

embrenhadas, rígidas e excessivamente protectoras, ao passo que as 

pacientes com bulimia nervosa sentem as suas famílias como negligentes e 

rejeitantes. As mães das bulímicas afiguram-se como sendo emocionalmente 

distantes, apresentando elevadas expectativas face aos filhos, mas revelam 

maior conflito, negatividade e falta de coesão do que as famílias das 

anorécticas, sendo ainda descritas como dominadoras e muito controladoras 

(Gonçalves, 1998). 

Tanto os pais das anorécticas como das bulímicas enfatizam o sucesso 

académico e aparência física, através de objectivos de realização muito 

elevados em detrimento do suporte emocional e da promoção da autonomia. 

Vandereychen (1995), observou que as famílias das anorécticas apresentam 

uma organização mais rígida, apresentando menos fronteiras entre os seus 

membros e um evitamento claro de discussão e conflitos entre pais e filhos, já 

as famílias com pacientes bulímicos são caracterizadas pelos seus membros 

como pouco estáveis, com fronteiras interpessoais muito fortes, e mais 

conflituosas do que as famílias das anorécticas. Yates (1989) considera que as 

crianças inseridas neste contexto familiar são normalmente ansiosas e 

desorganizadas, sendo as bulímicas consideradas submissas mas com raiva. 

Segundo Vandereycken (1995), a "família anoréctica" pode ser caracterizada 

por uma sensibilidade ao consenso (consensus-sensitive), enquanto a "família 

bulimica" se caracteriza mais por uma sensibilidade à distância {distance-

sensitive). Segundo Miller et ai. (1993) outra característica que distingue as 

experiências familiares das bulímicas diz respeito à elevada importância 

atribuída pelos membros da família ao peso e à imagem corporal, discutindo 
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abertamente com os filhos o seu peso corporal e encorajando-os ao uso da 

dieta como forma de controlo do peso corporal. 

É consensual, entre a comunidade científica que os factores de risco que 

incluem normalmente os problemas relativamente ao peso na família (e.g. 

obesidade), doença física familiar, perturbações psicopatológicas e alcoolismo 

em familiares próximos, apresenta um potencial nefasto que interfere nas 

capacidades e funções envolvidas no cuidado da criança e no seu posterior 

desenvolvimento (Kog e Vandereycken, 1985). 

Factores Biológicos. As concepções teóricas respeitantes ao papel de 

factores biológicos no desenvolvimento e manutenção das perturbações do 

comportamento alimentar baseiam-se (Attie et ai., 1990) (i) em estudos 

genéticos; (ii) na relação entre as perturbações afectivas, as perturbações do 

comportamento alimentar e uma possível causa biológica comum; (iii) nas 

consequências fisiológicas de uma restrição alimentar imposta; e (iv) nas 

alterações em vários parâmetros fisiológicos que acontecem logo após a 

inanição e a perda de peso significativa e, que se reflectem no mecanismo 

hipotalâmico-pituitário-tiróide, no metabolismo das catecolaminas, e na 

actividade opióide. 

De acordo com Gonçalves (1998), o papel dos factores genéticos tanto 

na anorexia nervosa como na bulimia nervosa não é consensual. Carmo (2001) 

afirma terem-se realizado várias investigações na anorexia nervosa, com 

gémeos e verificou-se que quando esta ocorre em gémeos dizigóticos, a 

probabilidade de afectar o outro gémeo é de 5 a 7 por cento enquanto que em 

gémeos monozigóticos a probabilidade é de 55 a 56 por cento. Estudos em 

familiares de primeiro grau de pacientes com a anorexia e bulimia nervosa 

demonstraram que o risco de se desenvolver esta perturbação é de 6 a 10 

vezes maior do que na população em geral (Sampaio, 2002). Bryant-Waugh e 

Lask (2002) referem ser pouco provável que haja uma parte de um gene que 

seja capaz de provocar as perturbações do comportamento alimentar. No 

entanto na opinião de Carmo é possível que a vulnerabilidade genética 

predisponha o indivíduo para uma determinada personalidade, para a produção 
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de alguns factores predisponentes, para a psicopatologia, para a perturbação 

da imagem corporal ou para disfunção hipotalâmica. Assim sendo, e na opinião 

de Russel e Treasure (1989), numa sociedade em que a dieta é comum e a 

perda de peso encorajada, aqueles que forem geneticamente vulneráveis estão 

predispostos a ter anorexia nervosa. 

A investigação sobre a possibilidade de existir alguma forma de 

anomalia biológica que origine o desenvolvimento das doenças do 

comportamento alimentar, tem levado a vários estudos que vão desde: a 

demora no esvaziamento do estômago; algum defeito no sistema endócrino, 

em especial nas glândulas que actuam sobre a regulação do apetite, através 

da secreção de várias hormonas; uma deficiência em alguns nutrientes vitais, 

como zinco ou magnésio; um defeito numa pequena parte do cérebro que 

poderia levar ao envio de mensagens enganadoras para o resto do corpo. 

Gonçalves (1998) e Sampaio (2002) verificaram em alguns estudos a 

relação entre vulnerabilidade biológica da anorexia e da bulimia nervosa com a 

perturbação do metabolismo dos neurotransmissores serotonina e 

noradrenalina. Weltzin et ai. (1994) a serotonina tem um papel fundamental na 

ingestão alimentar e na saciedade, ou seja, na sensação de satisfação e de 

repleção após se ter comido, a sua libertação através do hipotálamo produz a 

sensação de saciedade e inibição da ingestão, porém, a sua ausência 

determina o comer em excesso. No caso da anorexia nervosa haveria um 

aumento e na bulimia nervosa existiria uma diminuição da actividade da 

serotonina. Segundo Teixeira (2004) outros autores mencionam que as 

alterações neuroendocrinas e metabólicas desempenham um papel importante 

na manutenção e perpetuação destas perturbações, devido aos efeitos que 

apresentam ao nível do apetite, humor, percepção e regulação da energia. 

A questão que continua a merecer atenção por parte dos investigadores 

reside no facto de saber se as diversas alterações que foram identificadas no 

corpo são primárias, isto é, se estavam presentes antes do desenvolvimento da 

doença, tendo por isso, contribuído para o seu aparecimento, ou se são 

secundárias, isto é, se devem aos efeitos da doença alimentar, como fome 
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extrema, perda de peso e vómitos (Gonçalves, 1998; Bryant-Waugh e Lask, 

2002). 

Para o desenvolvimento das perturbações do comportamento alimentar 

contribuem vários factores de risco como o desenvolvimento da personalidade, 

contextos familiares específicos, predisposição genética e biológica e as 

influências socioculturais, no entanto a criança ou jovem tem de se sentir 

vulnerável biológica ou psicologicamente. 

2.1.3. Avaliação das perturbações do comportamento alimentar 

O interesse suscitado pelas perturbações do comportamento alimentar 

desencadeou uma intensa investigação que possibilitou a construção de vários 

questionários. Estes permitem controlar o aparecimento de sintomas, atribuir 

um grau de gravidade ao distúrbio, bem como abordar aspectos relacionados 

com o distúrbio através da confrontação directa do sujeito (Raich, 2001 ). Estes 

questionários ou auto-relatos de atitudes e sintomas das perturbações do 

comportamento alimentar permitem fazer uma aproximação diagnostica. 

O Eating Attitudes Test (EAT) desenvolvido por Garner e Garfinkel 

(1979), consta de 40 itens sobre diferentes sintomas relacionados com a 

anorexia nervosa, que se avaliam numa escala de seis pontos (desde "nunca" 

até "sempre"). Analisa três factores: controlo oral, dieta e bulimia. Tem também 

a capacidade de discriminar a perturbação bulímica. Deve considerar-se como 

pontuação média os trinta pontos. No entanto, atendendo a determinadas 

características dos pacientes, designadamente a dificuldade que demonstram 

em revelar com sinceridade os seus actos, poderá considerar-se num primeiro 

momento a pontuação de 21 ou mais. 

O Eating Disorder Inventory (EDI) é um questionário concebido para 

avaliar as características cognitivas e comportamentais da anorexia e bulimia 

nervosa (Garner, Olmstead e Polivy, 1983). Contém oito sub-escalas que estão 

positivamente relacionadas: impulso para emagrecer, bulimia, insatisfação 
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corporal, ineficácia, perfeccionismo, desconfiança interpessoal, consciência 

interoceptiva e medos da maturidade. 

O Bulimia Test (Bulit) de Smith e Thelen (1984) é um questionário que 

pretende especificamente avaliar a bulimia. Baseia-se nos critérios da DSM-III, 

com base nos quais foram derivados seis factores: vomitar, episódios de 

ingestão excessiva, sentimentos negativos em relação a estes episódios, 

problemas com a menstruação, preferência por alimentos altamente calóricos e 

de rápida absorção e flutuação de peso. 

Herman e Polivy (1978) construíram a Restraint Scale com o objectivo 

de avaliar a dieta alimentar (Raich, 2001). Esta é constituída por dez itens 

sobre dieta alimentar, preocupação com o peso e possibilidade de aceitação de 

flutuação de peso. 

Existe ainda outros questionários de atitudes e de sintomas das 

perturbações do comportamento alimentar, mas estes são os mais adequados 

às características da nossa sociedade (Raich, 2001 ). 

2.1.4. Epidemiologia 

A epidemiologia é um estudo da distribuição e dos determinantes das 

perturbações nas populações. A investigação epidemiológica das perturbações 

do comportamento alimentar está ainda na fase da determinação da incidência 

e da prevalência destas perturbações nas populações, e na comparação 

destes dados entre diferentes populações (Gonçalves, 1998). Os resultados 

referentes à frequência das perturbações do comportamento alimentar têm 

variado de estudo para estudo conforme as populações estudadas e conforme 

os métodos de diagnósticos adoptados. 

Os estudos da incidência destas patologias em geral são escassos, e os 

valores da incidência continuam a ser baseados em casos que se apresentam 

em unidades de saúde (Hoek, 1993). 
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De acordo com Carmo (2001) em relação à prevalência, quando foi 

estudada na população feminina das escolas secundárias, a mais alta surgiu 

no trabalho de Pope et ai. realizado nos E.U.A., em 1984 (2.1 por cento), já a 

mais baixa foi a encontrada por Azevedo e Ferreira nos Açores, 1992, onde 

não foi diagnosticado nenhum caso de síndrome completa. 

Quando a amostra foi colhida nos Serviços de Saúde, abarcando a 

população em geral, os resultados diferiram conforme foram ou não incluídos 

os dois sexos e conforme o grupo etário a que se referiu (Carmo, 2001 ). Assim, 

num estudo realizado em Gotemburgo, na Suécia, a prevalência foi desde 0.84 

por cento para toda população feminina de 15 anos (Rastam et ai., 1989), até 

0.02 por cento para a população em geral, tanto na Holanda (Hoek, 1991), 

como em Londres (Rooney et ai., 1995). 

Nos estudos com amostras psiquiátricas a prevalência foi maior. Nielsen 

(1990) referiu um valor de 6.7 por cento no Dinamarca, e Gotestam et ai. 

(1995) um valor de 7.3 por cento na Noruega. 

Pawluck e Gorey (1998) numa revisão da literatura onde procuraram 

sumariar de forma coerente os resultados da investigação da anorexia nervosa, 

concluíram que as adolescentes do sexo feminino apresentam cinco vezes 

mais anorexia nervosa, comparativamente com outras mulheres de outras 

faixas etárias (50.82 versus 10.37 casos por 100 000 habitantes por ano). 

Apesar da prevalência da anorexia nervosa variar de acordo com as 

amostras populacionais, os métodos e os critérios de diagnóstico, verificamos 

que os casos têm vindo a aumentar no mundo ocidental (Apfeldorfer, 1995), 

com prevalência de cerca de 0.5 por cento a 1 por cento nas mulheres jovens 

(DSM IV, 1996; Gonçalves, 1998). 

Num estudo realizado por Carmo (2001), nas escolas secundárias de 

Lisboa e Setúbal, em Portugal demonstrou-se que a prevalência da anorexia 

era baixa (0.37 por cento) comparada com outros países da Europa. 

Os estudos epidemiológicos que comparam os indivíduos do sexo 

feminino com os do sexo masculino têm encontrado, de forma consistente, 

resultados que confirmam que a incidência da anorexia nervosa é superior no 
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sexo feminino. Sendo a proporção de um 1 (sexo masculino) para 10 (sexo 

feminino) (Lucas et ai., 1991; Moller-Madsen e Nystrup, 1992). 

Vários autores (e.g. Lucas et ai., 1991; Moller-Madsen e Nystrup, 1992; 

Hoek, 1993) verificaram que a incidência da anorexia nervosa é de 8.1 por 100 

000 pessoas/ano. Hoek (1993) afirma que a incidência feminina tem vindo a 

aumentar nos últimos 50 anos, no entanto, não existe evidência de que esta 

perturbação esteja a apresentar proporções epidémicas (Hsu, 1996). A revisão 

recentemente publicada por Hsu (1996), conclui que a prevalência da na 

anorexia em jovens do sexo feminino varia entre 0.2 a 0.5 por cento. 

A idade média de aparecimento da anorexia nervosa é de 17 anos, com 

picos entre os 14 e os 18 anos (DSM IV, 1995). Mais de 90 por cento dos 

casos do sexo feminino, é raro o aparecimento depois dos 40 anos ou antes da 

puberdade. Para outros autores, anorexia nervosa desenvolve-se entre os 15 e 

os 25 anos (Bielsa et ai., 2001) ou entre os 20 e os 25 anos (Carmo, 1994), 

com uma taxa estimada de cerca de uma em cada 200 mulheres desse grupo 

etário. 

Numa revisão da literatura realizada por Gard e Freeman (1996) sobre a 

relação do estatuto socio-económico com as perturbações do comportamento 

alimentar, concluiu com base nas evidências empíricas dos estudos 

epidemiológicos avaliados, que não existe relação entre a anorexia e o estatuto 

socio-económico elevado. 

Em relação à bulimia nervosa, os estudos de incidência da bulimia 

nervosa são mais escassos do que os da anorexia (Fairburn e Beglin, 1990), 

este facto, parece estar associado à ausência de critérios específicos da 

bulimia nervosa no passado. 

Fombonne (1996), após uma revisão (estudos publicados desde 1980) 

aos dados epidemiológicos relativos à incidência da bulimia nervosa, não 

verificou dados que possam demonstrar que a incidência da bulimia nervosa 

está a aumentar. 
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Segundo Gonçalves (1998), os estudos, são ainda, relativamente 

consistentes nos valores encontrados para a prevalência da anorexia e da 

bulimia nervosa, ou seja, a prevalência da anorexia nervosa em jovens do sexo 

feminino situa-se entre os 0.2 a 0.5 por cento e a da bulimia nervosa situa-se 

entre os 2 a 3 por cento. 

Na população portuguesa os estudos epidemiológicos realizados vão 

desde: avaliação da prevalência da anorexia e da bulimia nervosa em 

estudantes da ilha de São Miguel nos Açores realizado por Azevedo e Ferreira 

(1992); a Carmo et ai. (1996), que avaliaram uma população de mulheres na 

área de Lisboa e do Vale do Tejo através de um questionário que inclui os 

critérios da anorexia nervosa e outros tópicos relativos ao comportamento 

alimentar; e Baptista et ai. (1996), que procuraram identificar a prevalência de 

bulimia nervosa, ingestão alimentar compulsiva e outros comportamentos e 

atitudes relativamente à alimentação, álcool, tabaco e drogas ilícitas, numa 

população universitária feminina. Estes estudos sugerem que, a prevalência de 

perturbações alimentares na população em geral parece ser inferior à 

encontrada noutros estudos similares realizados noutros pontos geográficos 

(e.g. Hoek, 1993; Hsu, 1996). No entanto, a prevalência em populações 

consideradas de risco, como referem os resultados da investigação levada a 

cabo por Baptista et ai. (1996), apresentam valores próximos de outros estudos 

com populações similares, prevalência da bulimia nervosa de 3 por cento. 

A bulimia é considerada uma doença mais frequente no fim da 

adolescência ou princípio da idade adulta (Sampaio, 2002). De acordo com 

Apfeldorfer (1995), Gonçalves (1998) e Bielsa et ai. (2001), a prevalência da 

bulimia nervosa pode variar entre as taxas de 0.9 por cento e 2 por cento. 

Alguns estudos têm avaliado a associação entre determinados grupos 

específicos e a frequência de perturbações do comportamento alimentar. 

Hoek (1993) refere que os exemplos típicos mais referidos na literatura 

surgem nos contextos da moda e do ballet. Fairbrun e Beglin (1990), referem 

ainda os atletas, que são sujeitos a uma pressão elevada, devido à importância 

crítica que o peso corporal apresenta no seu desempenho desportivo. 
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As evidências empíricas sugerem que, a prevalência das perturbações 

do comportamento alimentar e as preocupações com o peso corporal está a 

aumentar em determinadas populações específicas de atletas do sexo feminino 

(Beals e Manore, 1994). Estes autores referem ainda que, a simultaneidade 

das exigências nestas atletas no sentido de melhorar o seu rendimento 

desportivo, e as pressões socioculturais impostas a todas as mulheres no 

sentido de serem magras, resultam frequentemente em tentativas para 

alcançar determinados valores do peso corporal irrealistas. 

No entanto, e segundo Fairbum e Beglin (1990) é necessário distinguir 

entre o comportamento que tem como objectivo alcançar ou manter 

determinado peso corporal por razões desportivas ou vocacionais, e o 

comportamento que é manifestado de ideias sobrevalorizadas sobre o peso e 

imagem corporal que caracterizam os quadros clínicos das perturbações do 

comportamento alimentar. O controlo que o indivíduo apresenta sobre estes 

comportamentos perturbados pode constituir o factor central que distingue as 

atitudes e comportamentos entre os dois grupos (Fairburn e Beglin, 1990). A 

falta de controlo sobre o comportamento e os hábitos alimentares sugere que a 

pessoa desenvolveu uma perturbação clínica do comportamento alimentar. 

Segundo Gonçalves (1998) a frequência de perturbações do 

comportamento alimentar parece também ser superior em atletas. Os estudos 

sobre o comportamento alimentar de atletas de luta livre e jockeys (e.g. King e 

Mezey, 1987; Woods et al. 1988), mostram que estes frequentemente recorrem 

ao jejum e a comportamentos purgativos, com o objectivo de perder peso. 

Estes atletas desidratam-se recorrentemente, para assim conseguir o peso 

requerido pelos respectivos desportos. 

O'Connor et ai. (1995) publicou um estudo onde avaliou os sintomas de 

perturbações do comportamento alimentar, ingestão de calorias e história 

menstrual em 25 ginastas de sexo feminino e 25 estudantes de grupo de 

controlo. Os resultados não mostraram diferenças significativas entre os grupos 

nas sub-escalas de EDI (Garner, 1991). No entanto, os dois grupos 

apresentaram valores elevados na sub-escala impulso para emagrecer 

comparativamente com a média apresentada por Garner et ai. (1983) na sub-
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escala para as estudantes universitárias. Mais ginastas (61 por cento) que 

estudantes do grupo de controlo (24 por cento) apresentaram ausência de 

período menstrual durante três meses ou mais. A ausência do período 

menstrual estava associado a resultados elevados na sub-escala impulso para 

emagrecer do EDI. 

De acordo com Toro (1996), a existência de práticas desportivas e 

actividades que se relacionam com um elevado risco de perturbações do 

comportamento alimentar está amplamente descrita e documentada, 

verificando-se principalmente em alguns desportos, onde a importância 

atribuída ao baixo peso e à magreza leva alguns atletas a desenvolver 

perturbações do comportamento alimentar especialmente a anorexia nervosa. 

No entanto segundo Malina (1992), a prevalência das perturbações do 

comportamento alimentar nos atletas ainda não é conhecida com clareza. 

De acordo com Wilson e Eldredge (1992), as modalidades que estão 

mais associadas a comportamentos anormais face à alimentação e controlo de 

peso incluem as que exigem a magreza e aquelas nas quais as atletas têm de 

lutar contra o seu peso natural e biológico, nos sentido de acompanhar as 

determinações culturais que, muitas vezes, ditam o peso ideal. 

Neste sentido, as ginastas, bailarinas, fundistas, nadadores 

sincronizadas, boxistas, lutadores, halterofilistas (Toro, 1996), instrutores de 

aeróbica (Oison et ai. 1996) apresentam mais perturbações alimentares. 

Apesar de num número muito inferior, os praticantes de desportos colectivos 

apresentam também insatisfação corporal intensa e desejos de emagrecer. 

Davis e Cowles (1989) realizaram um estudo com praticantes de 

desportos que exigem um corpo magro e desportos que não o exigem (voleibol, 

basquetebol), no sexo feminino. Desta forma, verificaram que, apesar das 

ginastas estarem mais magras, apresentam mais preocupações ponderais, 

mais insatisfação com a imagem corporal, maior restrição alimentar, mais 

instabilidade emocional, irregularidades menstruais e amenorreia. 

No entanto, salientamos que mesmo comparando grupos de diferentes 

modalidades, os estudos não são totalmente consistentes, talvez devido aos 

métodos diversificados utilizados nas investigações (Teixeira 2004). 
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Dummer et ai. (1987) realizaram um estudo onde analisaram as 

nadadoras, pois achavam que estas apresentavam grandes preocupações com 

o peso e forma corporal. Todavia, um outro estudo (Borgen e Corbin, 1987) 

utilizou as nadadoras como grupo de controlo, por achar que estas pertenciam 

a um desporto que não enfatizava a magreza. 

No estudos realizados por Sundgot-Borgen (1994), Pétrie (1996) e Byrne 

e McLean (2002) verificaram que, tanto mulheres como homens atletas que 

competem em desportos que enfatizam a magreza ou um peso baixo têm uma 

prevalência significativamente elevada de perturbações do comportamento 

alimentar e sintomas de distúrbios alimentares, comparativamente com outros 

atletas e não atletas. Para estes autores, não é tanto o ser atleta que coloca o 

indivíduo em risco de desenvolver perturbações do comportamento alimentar, 

mas o atleta que compete em desportos que dão importância a um corpo 

magro e baixo peso é que é particularmente vulnerável. 

De acordo com Brownell e Rodin (1992) uma das perguntas a que os 

estudos têm dificuldade em responder é se os atletas de elite apresentam um 

risco maior para desenvolver as perturbações do comportamento alimentar, 

comparativamente aos atletas de não elite. Wilson e Eldrefge (1992) 

reconhecendo que os factores causadores do maior risco são as pressões para 

emagrecer e o perfeccionismo, podemos concluir que estes estão mais 

presentes nos atletas de elite, mas é necessário explicar com exactidão o nível 

de treino e de competição destes atletas. 

Os estudos anteriormente apresentados, demonstram que as 

perturbações do comportamento alimentar são relativamente comuns, 

apresentando a anorexia nervosa uma prevalência de 0.5 por cento em 

mulheres jovens nas culturas ocidentais, e a bulimia nervosa uma prevalência 

de cerca de 2 por cento. Sendo a prevalência destas perturbações nos homens 

bastante inferior (a proporção entre homens e mulheres é de 1:10). A 

adolescência é o grupo mais afectado da população e as jovens adultas, 

apesar de se começar a assistir progressivamente a um aumento da 

prevalência de perturbações do comportamento alimentar em outras faixas 
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etárias. Os atletas estão em risco de desenvolver problemas alimentares 

devido às exigências nutricionais e ponderais da modalidade desportiva. 

Desenvolvem-se principalmente nas sociedades ocidentais, muito embora a 

incidência tenha vindo também a aumentar em culturas não ocidentais e 

minorias étnicas. 

2.2. Alexitimia 

2.2.1. Conceito e perspectiva histórica 

O termo Alexitimia vem do grego, que significa "a": sem, 7ex/s": palavra, 

"thymus": ânimo ou emoção, o que quer dizer - sem palavras para as emoções 

(Fernandes e Tomé, 2001 ). Alexitimia diz respeito à marcante dificuldade para 

usar a comunicação verbal apropriada para expressar e descrever sentimentos, 

bem como a dificuldade para diferenciar com precisão as sensações corporais 

e uma impressionante incapacidade para as fantasiar. 

O conceito alexitimia foi introduzido por Peter Sifneos em 1967, na 

sequência de estudos feitos com doentes psicossomáticos (Tomé e Fernandes, 

2001). No entanto já anteriormente tinham sido publicados estudos (e.g. 

Ruesch, 1948; Maclean, 1949; Warmes, 1986) que faziam referência à 

ocorrência de situações em que os doentes apresentavam uma perturbação 

intelectual para verbalizar sentimentos e uma incapacidade em descrever as 

suas emoções, doentes estes que apresentavam inadequação para 

psicoterapia por dificuldade em descrever sentimentos. 

Em 1963, os psicanalistas franceses Marty e De M'Uzan (cit. Otero, 

1999) observam estes mesmos aspectos e introduzem o termo "pensamento 

operativo" para designar um estilo de funcionamento mental, comum nos 

pacientes psicossomáticos, que se caracteriza por traduzir uma realidade de 

um modo utilitarista, estereotipado, concreto, sem fantasia e com pobre 

afectividade. 
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Mas é em 1970, numa tentativa de melhor compreensão das doenças 

psicossomáticas, que Nemiah e Sifneos começam a investigar empiricamente 

as conceitualizações teóricas formuladas anteriormente e verificam a existência 

de doentes que apresentam uma marcada dificuldade em se expressar 

verbalmente ou em descrever os seus sentimentos (Otero, 1999). Krystal 

(1978) descrevem características alexitímicas em doentes vítimas do 

Holocausto, com severos estados pós-traumáticos e em doentes com 

comportamentos aditivos. 

Apesar da alexitimia ter sido descrita inicialmente no domínio das 

doenças psicossomáticas onde vários estudos o confirmam (Dirks et ai. 1981; 

Pedinielli e Rouan, 1998), a sua presença também foi observada nos distúrbios 

somatoformes e em distúrbios psíquicos, onde parece estar particularmente 

ligada à depressão, à ansiedade, a comportamentos aditivos e a distúrbios 

alimentares (Consoli, 1997; Pedinielli e Rouan, 1998) e na população normal 

(Stephenson, 1996). 

Ao longo dos tempos a alexitimia tem suscitado a elaboração de várias 

teorias explicativas, nomeadamente, genéticas, neurofisiológicas, 

psicodinâmicas, cognitivo-comportamentais, socioculturais e por último a teoria 

multifactorial. 

Conforme Fernandes e Tomé (2001), as teorias explicativas, embora 

diferentes, mantêm em comum uma ideia central, isto é, todas consideram a 

alexitimia como o resultado da intervenção de diversos factores (como por 

exemplo mecanismos de defesa, factores neurofisiológicos ou culturais) que 

impedem o acesso à consciência dos afectos. Estes mesmos autores, 

publicaram o artigo "Alexitimia" onde apresentam uma análise explícita de 

todas estas teorias de forma clara e concisa, as quais passamos a apresentar. 

Teoria genética. Heiberg (1978) tentou encontrar num estudo realizado 

com gémeos uma influência genética para o traço alexitímico não tendo sido 

este trabalho conclusivo. 
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Teoria neurofísiolóaica. Esta teoria centra-se em dois modelos 

diferentes, o vertical e o modelo transversal. 

No modelo vertical encontramos, Nemiah (1973, 1975) que foi o primeiro 

a propor uma explicação da alexitimia baseada na ideia que existiria uma falha 

de transmissão de informação entre o sistema límbico (emoções) e o neocortex 

(representação), existindo esta interrupção na transmissão entre os sistemas 

límbico e neocortex, os indivíduos não são capazes de experimentar 

pensamentos apropriados às emoções. Outros autores (Flannery, 1978 e 

Sifneos, 1988) compartilharam desta opinião. 

Relativamente ao modelo transversal, este apoia-se na ideia da 

predominância de um hemisfério cerebral e na transferência de informação 

entre eles. Em estudos experimentais realizados por Bogen e Bogen (1988), 

verificaram que os sujeitos com características alexitímicas exibem somente 

comportamentos dominados pelo hemisfério esquerdo, demonstrando a 

insuficiência de compreensão não verbal do hemisfério direito, possível perda 

de linguagem interna por mecanismo inibitório do hemisfério esquerdo, inibição 

da expressão verbal por um processo inter-hemisférico. 

Teoria psicodinâmica. Esta teoria parte do pressuposto que a doença 

psicossomática é consequência dos conflitos não resolvidos, através da 

expressão e resolução verbal. Segundo Tomé e Fernandes (2001) vários são 

os autores, desde Graham e Marty, Freyberger, Benedetti, De M'uzan e Marty, 

Krystal, McDougall a Von Rad, que através dos seus trabalhos propuseram as 

concepções psicanalíticas da alexitimia. Segundo Pedinielli e Rouan (1998) as 

principais características, com problemáticas diferentes, são de colocar a 

alexitimia em relação com distúrbios precoces do desenvolvimento afectivo, 

condicionando o funcionamento psíquico, no qual corpo não é reconhecido 

como seu pelo sujeito e as emoções representam um perigo ao equilíbrio do 

Eu. 

Teoria cognitivo-comportamental. Em 1985, Martin e Phil apresentaram 

uma hipótese para explicar a relação entre as exteriorizações alexitímicas e a 

presença de situações desencadeadoras de stress, demonstrando que a 
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incapacidade dos alexitímicos em reconhecer uma situação desencadeadora 

de stress vai proporcionar a exposição mais frequente a estas situações. Já 

que os indivíduos com características alexitímicas perante uma situação de 

stress, respondem de uma forma muito especifica, não conseguindo lidar com 

a situação de forma adequada; isto devido à falta do conhecimento emocional, 

à incapacidade de expressarem emoções e à tendência para usarem a acção 

de uma forma primária. Levando a que, a componente fisiológica da resposta à 

situação desencadeadora de stress se manifeste de forma exacerbada, 

conduzindo ao aparecimento de sintomas somáticos. 

Lane e Schwartz (1987) apresentaram um modelo elucidativo baseado 

na importância dos aspectos cognitivos na estruturação do mundo interno 

(Tomé e Fernandes, 2001). De acordo com estes autores os indivíduos com 

características alexitímicas mostram que a emoção é vivida a um nível de 

indiferenciação, como sensação somática e têm tendência à acção, não 

experimentando estes indivíduos a emoção como um estado de sentimento 

consciente. Este autores completam, afirmando que a natureza indiferenciada 

da experiência emocional nos alexitímicos, autoperpetua-se na medida em que 

eles evitam reflectir sobre ela. 

Teoria sóciocultural. A possível interacção entre as características 

alexitímicas e o meio sóciocultural de onde o indivíduo provém, tem sido 

objecto de estudo em vários trabalhos. 

Fonte (1993), refere um estudo realizado por Borens et ai. em que 

verificaram que os indivíduos de classe socioeconómica baixa e com pouca 

instrução apresentaram mais manifestações alexitímicas, comparando com os 

que provinham de classes socioeconómicas elevadas e mais instruídos. Estes 

resultados foram também observados pelos investigadores Stephenson (1996), 

Lumley et ai. (1996) e Berenbaum et ai. (1998). 

No entanto, outros autores (Kauhanen et ai., 1993; Lumley et ai., 1996; 

Fukunishi et ai., 1997), apontam para a alexitimia ser a causa do baixo nível 

sócio-cultural e não a consequência, verificando que os indivíduos com défices 
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alexitímicos seriam menos instruídos, o que os levaria a pertencerem a classes 

socioeconómicas mais baixas. 

Na opinião de Fernandes e Tomé (2001 ) apesar destes estudos sobre a 

relação da alexitimia com a as variáveis sócioculturais terem sido validados são 

contraditórios, não sendo possível sustentar uma etiologia baseada nestes 

factores. 

Teoria multifactorial. Em 1977, Freyberger diferenciou dois tipos de 

alexitimia (primária e secundária). Estes dois tipos de alexitimia distinguem-se 

pelos factores que levam ao seu aparecimento, sendo que na origem da 

alexitimia primária estariam associadas causas como um défice da estrutura 

neuro-anatómica, alteração bioquímica ou fisiológica, factores hereditários, 

interrupção da comunicação entre sistema límbico e neocortex e em relação à 

alexitimia secundária teríamos factores psicológicos e sociais como um 

traumas de infância, traumas psicológicos na vida adulta, uso excessivo de 

mecanismos de defesa tais como repressão, negação e regressão. 

Para os autores que defendem esta distinção, a alexitimia não é um 

fenómeno de tudo ou nada, mas sim um fenómeno em que todos podem estar 

sujeitos à sua presença (Shipko, 1982; Taylor, 1984; Von Rad, 1984; Fukunishi 

et ai., 1997), já que qualquer indivíduo pode reagir em determinadas situações 

de uma forma alexitímica ou converter-se em um alexitímico, quando sujeito a 

experiências de muita tensão. Por outro lado, alguns indivíduos manifestam as 

características alexitímicas de uma forma predominante e outros como uma 

manifestação passageira. 

Perante esta hipótese Sifneos (1988) e Nemiah (1996) colocaram a 

possibilidade de várias teorias explicativas intervirem no fenómeno da 

alexitimia. 

De acordo com Fernandes e Tomé (2001), uma das questões que 

continua sem resposta é a de se definir alexitimia como um traço de 

personalidade ou como uma forma de estado da pessoa. A maioria dos autores 

define alexitimia como um traço da personalidade (Apfel, 1979; Taylor et ai. 
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1988; Horton, 1992; Bach et ai. 1994; Stephenson, 1996 e Pedinielli e Rouan, 

1998) 

Na opinião de Von Rad (1984), que atribui à alexitimia uma perturbação 

da relação de objecto, as características alexitímicas seriam secundárias 

(estado) a traumas do desenvolvimento, ou primárias (traço) congénitas da 

personalidade (Fukunishi et ai. 1997; Kooiman et ai. 1998). 

Segundo Freyberger (1977), a alexitimia primária representaria uma 

característica estável da personalidade e alexitimia secundária ocorreria como 

mecanismo de defesa contra a emoção intensa que surge numa situação de 

doenças graves. 

2.2.2. Características da alexitimia 

As características clínicas do conceito da alexitimia foram sendo 

formuladas desde o momento em que começam a convergir os primeiros dados 

empíricos e observacionais (Von Rad et ai. 1977; Vogt et ai. 1977 e Apfel et ai. 

1979). 

Taylor et ai. (1991), baseando-se em outras revisões (Nemiah, 1977; 

Lesser, 1981 e Taylor, 1984), resumem as características alexitímicas da 

seguinte forma: (i) dificuldade em descrever os sentimentos aos outros; (ii) 

dificuldade em identificar sentimentos e em os distinguir das sensações 

corporais decorrentes da activação emocional; (iii) vida de fantasia 

empobrecida e estilo cognitivo orientado externamente. 

Estas características de apresentação clínica têm sido numeradas 

repetidamente por numerosos investigadores de diferentes orientações (Marty 

et ai. 1963; Nemiah, 1975; Krystal, 1979; Lolas et ai., 1980; Fava et ai., 1980; 

Ayuso, 1993; Martinez, 1996) com surpreendente unanimidade de critérios e a 

dever-se a um défice no pensamento cognitivo das emoções (Lane e Schwartz, 

1987; Krystal, 1988). 
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Na opinião de Fernandes e Tomé (2001 ), o fenómeno alexitímico pode 

traduzir uma alteração no funcionamento psíquico de um indivíduo, que se 

manifesta no estilo particular de pensamento (M'Uzan e Marty, 1963) e na 

forma de comunicação (Warmes, 1986). 

Este pensamento "operatório" leva a uma escassez ou até ausência de 

representações simbólicas e fantasiosas (Fernandes e Tomé, 2001). Segundo 

alguns autores (Dejours et ai. 1980; Sifneos 1988; Nemaih, 1996), o indivíduo 

relaciona-se de uma forma pragmática com a sua realidade externa, 

demonstrando não ser capaz de descrever nem reconhecer os seus 

sentimentos. Estes indivíduos referem-se à realidade externa utilizando 

múltiplos pormenores e embora fazendo referência às suas disfunções 

orgânicas, não são capazes de descriminar entre emoção e sensação corporal, 

como não distinguem os vários afectos (Nemaih, 1996), sejam de satisfação ou 

de prazer (McDougall, 1982). No entanto, podem por vezes manifestar afectos 

negativos tais como tensão, irritabilidade, frustração, raiva, choro e 

aborrecimento, não sendo no entanto capazes de descrever o que estão a 

sentir (M'Uzan e Marty, 1963; Nemiah et ai., 1976; Langs, 1978; Krystal, 1979; 

Sifneos, 1988; Fonte, 1993). Apresentam também uma enorme dificuldade em 

relatar os sonhos como uma perda da sua ocorrência (Dirks et ai., 1981; 

Pedinielli e Rouan 1998). 

Na opinião de Fernandes e Tomé (2001), baseando-se nas ideias 

centrais dos estudos de vários autores (e.g. McDougall, 1982), descrevem que 

os sujeitos alexitímicos parecem bem adaptados socialmente, expressando um 

alto grau de conformidade - "pseudo-normalidade", mostrando muitas vezes 

um envolvimento hiperactivo nos acontecimentos externos. No entanto, e na 

opinião dos mesmos autores, mantêm uma relação desvitalizada com o mundo 

e com as pessoas, para se protegerem de angústias psicóticas, com receio de 

perderem o controlo dos limites do corpo, dos actos e dos sentimentos de 

identidade. Os sujeitos alexitímicos, demonstrando a falta de consciência dos 

seus problemas psicológicos e a não preocupação pelos sintomas neuróticos, 

quando na sua adaptação à realidade externa é feita de uma forma mecânica 

"robot-like existance" (M'Uzan e Marty, 1963), manifestando através de uma 
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aparência rígida, de uma expressão facial imutável e de uma pobreza gestual, 

esta postura leva-os a um discurso circunstancial desprovido de emoções, 

toma-os aborrecidos para as outras pessoas (Sifneos, 1988; Stephenson, 

1996). Possivelmente, e na ideia de Fernandes e Tomé (2001), isto explique o 

facto de os indivíduos alexitímicos terem menos amigos, menos relações 

sociais e os indivíduos do sexo masculino casarem menos do que a população 

em geral (Lumley et ai., 1996). 

2.2.3. Avaliação da alexitimia 

Ao longo dos tempos, vários instrumentos, desde questionários, 

entrevistas estruturadas, escalas de auto-avaliação e testes projectivos, têm 

sido utilizados no sentido de se determinar um método válido e fiável para 

identificar e avaliar a Alexitimia. 

O primeiro instrumento, Beth Israel Questionnaire (BIQ), foi desenvolvido 

por Sifneos em 1973, e é constituído por 23 itens. Apesar da sua fácil 

utilização, este teste tem sido criticado pela natureza dicotómica das respostas 

tendo de ser o entrevistador a tomar a decisão (sim/não), o que leva a 

questionar a fiabilidade inter-avaliadores. Esta escala foi também utilizada para 

validar outros instrumentos de avaliação de alexitimia. 

Em 1979 Sifneos cria uma escala de auto-avaliação, a Schalling Sifneos 

Personality Sacie (SSPS), e em 1980 Kleiger e Kinsmam elabora a Item MMPI 

Alexithymia Scale". 

O Archetypal Test with 9 Elements (SAT 9) é um teste grafo-perceptivo 

que surge em 1982, introduzido por Demers-Desrosieus, e é segundo Taylor et 

al. 1988, um instrumento promissor na quantificação da alexitimia. 

O Interoceptive Awareness Subscale of the Eating Disorder Inventory foi 

desenvolvido por Gaure em 1983, é um questionário que apresenta fiabilidade 

e validade apenas em pacientes com anorexia nervosa ou bulimia, 

relativamente à alexitimia (Tomé e Fernandes, 2001). 
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Em 1986, os autores Krystal et ai. desenvolvem um instrumento, 

Alexithymia Provoked Response Questionnaire (APRQ), que é uma forma 

modificada do BIQ, numa tentativa de estandardizar a entrevista e assim 

minimizar a influência do entrevistador e o problema da fiabilidade inter-

avaliadores. 

Taylor em 1985, desenvolve uma escala de auto-avaliação, Toronto 

Alexithymia Scale (TAS), formada por 26 itens, que foi largamente testada 

durante a sua construção e vários estudos vieram validar a sua consistência 

interna. A sua cotação pode ir de 26 a 130 pontos, se o valor for menor que 62 

o sujeito não tem características alexitímicas, verificando-se o contrário acima 

de 74. Esta escala considera a alexitimia um traço estável da personalidade. 

No entanto, a sua sensibilidade tem sido questionada por vários autores desde 

Stephenson (1996), Erni et ai. (1997) e Fukunishi (1997). 

Os investigadores Taylor et ai. (1988) que se baseiam mais numa teoria 

psicodinâmica da alexitimia, têm usado testes projectivos, tais como o 

Rorschach e o Thematic Apperception Test (TAT). 

Torres e Guerra em 2003, desenvolvem o Questionário de Avaliação das 

Emoções para a Anorexia Nervosa (QAE-NA), elaborado com base na Teoria 

Diferencial das emoções reformulada por Izard (1991) e na caracterização 

detalhada das emoções primárias nela reconhecidas (interesse, alegria, 

surpresa, cólera, nojo, desespero, medo, angustia, vergonha, tristeza e culpa). 

Actualmente encontra-se em fase de avaliação das propriedades 

psicométricas. 

Stephenson (1996) tem também estudado a alexitimia através da análise 

do conteúdo verbal, seja de monólogos ou de diálogos 

Apesar da multiplicidade de instrumentos para avaliar a alexitimia, a TAS 

(Taylor et ai. 1988; Horton, 1992; Bach et ai. 1994; Stephenson, 1996) e o BIQ 

(Sifneos, 1983) continuam a ser as melhores medidas psicométricas da 

alexitimia (Wehmer et ai., 1995; Stephenson, 1996; Lumleyetal., 1996). 

Recentemente a TAS-20 (apenas com 20 itens) e adaptada por Prazeres 

et ai. (2000) é para a versão portuguesa a mais adoptada. 
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2.2.4. Factores que influenciam a alexitimia 

Ao longo dos tempos, vários autores têm estudado a prevalência das 

características alexitímicas em função de várias factores e em populações 

diversificadas. 

As primeiras observações verificaram a elevada presença de 

características alexitímicas em doentes psicossomáticos, sendo mais tarde 

constatados os mesmos resultados pelos estudos realizados por Fonte (1993), 

Stephenson (1996) e Pedinielli e Rouan (1998), 

Apesar da alexitimia estar associada às doenças psicossomáticas, nem 

sempre essa se manifesta através de sintomas psicossomáticos, assim como, 

nem todos os doentes psicossomáticos têm características alexitímicas 

(Fernandes e Tomé 2001). Nos alexitímicos parece existir uma maior 

vulnerabilidade à doença psicossomática, sendo um factor de risco possível e 

não um facto causador deste tipo de doenças (McDougall, 1982). 

Durante os anos seguintes, um grande número de estudos clínicos 

constaram a presença de características alexitímicas em percentagens 

variáveis nos pacientes que sofriam de distúrbios clínicos e psiquiátricos 

diferentes, tais como: transtornos de personalidade psicopática (e.g. 

Keltikangas-Jarvinen, 1982), pacientes com abuso de substâncias (Finn et ai. 

1987, cit. Otero 1999; Taylor et ai. 1990; Pinard et ai. 1996 e Loas et ai. 1997), 

depressões (Blumer e Heilbronn 1982, Fisch 1989; Taiminen, 1996 e Loas, 

1998), perturbações alimentares (Pierloot et ai., 1988; Bourke, 1992; Taylor, 

1996; Rastam, 1997; Fukunishi e Kaji 1997), transtornos de pânico (Parker, 

1993; Zeitlin e McNally, 1993) e transtornos de stress pós traumático, como por 

exemplo, sujeitos que estiveram em campos de concentração nazis (Krystal et 

ai., 1986), combatentes da guerra do Vietname (Shipko 1982 e Krystal et ai. 

1986) sobreviventes do Holocausto (Fisch, 1989 e Yehuda, 1997) e vítimas de 

abuso sexual (Zeitlin, 1993 e Berenbaum, 1996). 
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Segundo o estudo realizado por Kaplan et ai. (1998), na população 

psiquiátrica ambulatória, a prevalência de alexitimia varia entre 30-40%. 

Nos sujeitos com doenças psicossomáticas verificou-se uma 

percentagem duas vezes superior relativamente aos sujeitos com outras 

doenças psiquiátricas (Dejours et ai., 1980; Sifneos, 1988; Posse e Hollstrom, 

1998). 

No entanto, as características alexitímicas não são específicas apenas 

destes casos, elas foram verificadas na população em geral, numa 

percentagem que varia entre 10-20% (Smith 1983; Fonte, 1993; Pedinielli et ai., 

1998), embora a frequência seja superior a 50% nas doenças psicossomáticas 

(doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, 

diabetes, poliartrite reumatóide e doenças dermatológicas) como verificado nos 

diferentes estudos realizados por Fukunishi et ai. (1997). 

Segundo Nielsen (1997) e Feiguine e Nelson (1987), os doentes 

portadores de doenças crónicas (doença pulmonar crónica obstrutiva, asma, 

cancro e insuficiência renal crónica) apresentam uma maior prevalência de 

traços alexitímicos. 

Vários autores têm-se preocupado em estudar a relação da presença de 

características alexitímicas nos diferentes sexos, verificando alguns não haver 

diferenças na prevalência entre o sexo feminino e o sexo masculino, enquanto 

que outros apontam para uma prevalência mais elevada no sexo masculino 

(e.g. Pedinielli, 1988; Fonte, 1993; Stephenson, 1996). Keltikangas-Jarvinen 

verificaram, num estudo em psicossomáticas realizado em 1985, que os 

homens são mais alexitímicos que as mulheres. O mesmo não ocorreu no 

grupo de controlo. Shipko (1982) obteve os seguintes resultados numa 

população estudantil: 1.8% de raparigas e 8% de rapazes são alexitímicos. 

Smith (1983), Dion (1996) e Fischer e Good (1997) afirmaram que os homens 

pontuam significativamente mais alto na alexitimia. Estudos realizados com 

população psicossomática indicam que não existem diferenças entre os sexos 

(Sifneos, 1973; Pierloot e Vinck, 1977; Mendelson, 1982; Sriram et ai., 1987). 
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Outros autores como Kauhanen et ai. (1993) e Lumley et ai. (1996) têm 

sugerido a existência de uma relação entre alexitimia e um nível socio

económico baixo. Borens et ai. (1977) verificaram que pacientes 

psicossomáticos de classe socioeconómica baixa têm menos respostas 

afectivas, menos fantasias e mais dificuldade para a expressão verbal. Estes 

autores concluíram que a alexitimia é um fenómeno associado com a origem 

social e o grau de sofisticação do paciente. Pierloot e Vinck (1977, cit. Otero 

2000), pelo contrário, encontraram uma fraca correlação negativa 

(estatisticamente significativa) entre as pontuações da alexitimia, o nível 

educativo e o nível socioeconómico. Os autores, Mendelson (1982), 

Keltikangas-Jarvinen (1985) e Joukamaa et ai. (1996), não encontram 

nenhuma relação entre alexitimia e uma classe social determinada. 

Segundo Fernandes e Tomé (2001), a ligação da expressão e 

intensidade das características alexitímicas e a idade têm também sido objecto 

de estudo, observando-se uma tendência para uma maior frequência de 

alexitimia nos indivíduos mais velhos (Feiguine et ai., 1982 e Clement et ai. 

1997). Kleiger e Jonas (1980) verificaram uma relação positiva e elevada com o 

nível de alexitimia, no entanto outros estudos (Lolas et ai., 1980; Smith, 1983; 

Shram et al. 1987; Fukunishi et al., 1997), não encontram qualquer relação. 

De acordo com as análises verificadas, em variados estudos (Kauhanen 

et ai., 1993; Lumley et ai., 1996; Joukamaa et ai. 1996 e Dion, 1996), parece 

existir uma tendência para os filhos dos indivíduos (famílias disfuncionais) com 

características alexitímicas apresentarem uma prevalência mais elevada de 

alexitimia. 

Os estudos anteriormente apresentados, demonstram que a prevalência 

das características alexitímicas devem-se a um variado número de factores, 

que vão desde a idade, o sexo, à educação e à situação socio-económica, mas 

os resultados observados demonstram resultados contraditórios. 
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Alexitimia e perturbações do comportamento alimentar 

Bruch (1962, 1973 e 1982, cit. Laquatra e Clopton, 1994) sugeriu que a 

dificuldade para descriminar e expressar sentimentos, assim como para 

diferenciar estados emocionais e sensações corporais, constituem um défice 

central nas perturbações alimentares. 

Estudos posteriores confirmaram a relação entre alexitimia e as 

perturbações alimentares (e.g. Taylor et ai. 1991; Cochrane et ai. 1993; 

Schmidt et ai. 1993; Jimerson et ai. 1993; De Groot et ai. 1995; Taylor et ai. 

1996; Rastam et ai. 1997; Guilbaud et ai. 1999 e Corços et ai., 2000). 

Taylor et ai. (1996) declaram que nas perturbações do comportamento 

alimentar surge um défice no processamento cognitivo da emoção, mas não no 

estilo cognitivo operativo. Anteriormente Bourke et ai. (1992) tinham afirmado 

que nas perturbações alimentares, a alexitimia não é consequência da 

passagem do tempo, nem da desnutrição, mas que se trata de um traço da 

personalidade. O mesmo confirma Jimerson et ai. (1994) com bulímicas 

controlando a depressão. 

De Groot et ai. (1995) estudaram um grupo com bulimia nervosa, antes e 

depois do tratamento intensivo de grupo, e observaram que antes do 

tratamento a percentagem de alexitimia era de 61% e depois do tratamento era 

de 31%. O grupo de controlo apenas demonstrou 5% de alexitimia. Em 2000 

Beales e Dolton desenvolveram um estudo com o objectivo de comparar os 

traços de personalidade e o grau de alexitimia num grupo de mulheres com 

distúrbios alimentares activos (anorexia nervosa e bulimia nervosa) e num 

grupo de mulheres recuperadas destas perturbações, os resultados 

demonstraram que o grupo de mulheres com a patologia alimentar 

apresentavam valores mais elevados de solidão, introversão e alexitimia. 

Alguns autores como Sexton et ai. (1998), Lumley e Roby (1995) 

observaram percentagens elevadas (48% a 63%) de características 

alexitímicas, nos doentes com diagnóstico de perturbações do comportamento 

alimentar (anorexia nervosa ou bulimia nervosa). Mas já anteriormente tinha 

sido publicado um estudo preliminar desenvolvido com mulheres anorécticas, 
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no qual foi detectada a presença de alexitimia em 77.1% da amostra (Bourk et 

ai. 1992). 

Sexton et ai. (1998) controlando a depressão, verificaram que a 

alexitimia diferencia as anorécticas restritivas do grupo de controlo e a 

dificuldade para expressar os sentimentos diferencia as bulímicas. Chapur e 

Mariani (1999), num estudo realizado com pacientes do sexo feminino, que 

sofriam de bulimia e anorexia nervosa, verificaram que 71% das que sofriam de 

alexitimia, 34% padeciam de anorexia nervosa. 

De acordo com Torres e Guerra (2003), no que concerne à anorexia 

nervosa, embora não se possa afirmar que a alexitimia esteja directamente 

relacionada com o desejo de emagrecer, existe evidência empírica de que este 

tipo de doentes apresenta com frequência um quadro alexitímico (e.g. Beales e 

Doltom, 2000; Laquatra e Clopton, 1994; Smith et ai., 1997; Taylor et ai. 1996). 

Estes níveis elevados de alexitimia desafiaram, segundo Torres e 

Guerra (2003), os investigadores a estudar não apenas a frequência com que 

este quadro aparece nas perturbações alimentares, mas também as relações 

existentes entre a alexitimia e as características psicológicas e 

comportamentais mais comuns nestas perturbações. 

Laquatra e Clopton (1994), numa amostra de 308 mulheres 

universitárias com anorexia, bulimia e obesidade, verificaram que os resultados 

do Eating Disorders Inventory (EDI) e a escala do Toronto Alexithymia Scale 

(TAS) se correlacionavam, e que a dificuldade em identificar sentimentos 

estava associada à desordem alimentar, mas não se relacionava, no geral, com 

o pensamento orientado para o exterior e com a ausência de imaginação e 

fantasia. 

Espina et ai. (2001), num estudo sobre alexitimia, família e distúrbios 

alimentares verificou que o grupo das perturbações alimentares apresentava 

uma taxa elevada de alexitimia em relação ou grupo representativo da 

população geral. As diferenças basearam-se na dificuldade para processar 

cognitivamente as emoções. 

Num estudo realizado por Taylor et ai. (1996), onde a amostra 

englobava um grupo de anorécticas, os resultados indicaram uma correlação 
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positiva entre a alexitimia e vários traços psicológicos e cognitivos 

característicos de doentes com perturbações alimentares, bem como a 

inexistência de relação entre a alexitimia e os comportamentos específicos 

relacionados com o padrão alimentar, o peso e a imagem corporal. Segundo 

Torres e Guerra (2003) neste estudo verificaram-se também associações 

positivas entre a alexitimia e a ineficácia, sugerindo que a alexitimia está 

relacionada com um sentimento geral de falta de controlo da vida. 

De acordo com Torres e Guerra (2003), os estudos indicam que a 

alexitimia está relacionada com os vários traços psicológicos descritos por 

Bruch (1962) com sendo factores centrais nas perturbações alimentares, tais 

como, a dificuldade em reconhecer estados emocionais, a dificuldade em 

expressar sentimentos e um forte sentimento de ineficácia. 

Taylor (1994) salientou, a propósito dos resultados encontrados num 

estudo realizado por Beales e Dolton (2000), que ser alexitímico poderia estar 

associado a uma maior dificuldade no tratamento do distúrbio alimentar, 

vincando desta forma a importância da intervenção ao nível dos sentimento e 

das emoções e a prévia investigação em torno desta área. 

2.3. Processamento da informação 

Diariamente, o ser humano, que interage com o meio envolvente, está 

constantemente exposto a situações que o obrigam a responder com rapidez 

aos estímulos. Este facto é, na maioria dos casos, um factor preponderante e 

decisivo no que respeita à obtenção do sucesso ou fracasso da prestação 

motora (Alves e Costa, 1990; Cid, 2002). Para que o indivíduo possa optar e 

responder adequadamente, é necessário que se desenrolem delicados 

processos mentais. Godinho (1985) descreve a mente humana como uma 

caixa negra na qual entra a informação que por sua vez é tratada de diversas 

formas até manifestar-se num comportamento. Este processamento de 

informação é influenciado por factores cognitivos como sejam a atenção e a 
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memória, que na opinião de alguns autores são mesmo indispensáveis a 

determinadas fases do processo estando subjacentes à aprendizagem motora 

(Tavares, 1993; Alves, 1995; Chiviacowsky e Godinho, 1997; Botelho 1998; 

Cid, 2002). 

Os estudos em torno do processamento de informação recomeçam a 

surgir por volta de 1960, com o desenvolvimento de teorias cognitivas, onde 

são analisados todos os fenómenos que ocorrem entre a entrada da 

informação no sistema nervoso central, a tomada de decisão e a resposta 

motora, bem como os factores que mais influenciam determinadas fases desse 

processamento (Alves, 1995, Botelho, 1998; Cid, 2002). 

Ao longo dos tempos, vários modelos de processamento de informação 

foram sendo desenvolvidos, pressupondo que a cognição humana pode ser 

amplamente compreendida em termos do modo como os indivíduos processam 

a informação mentalmente (Alves, 1995). Todas estas teorias cognitivas 

tiveram como objectivo comum a organização de um quadro conceptual capaz 

de analisar os processos subjacentes à execução e ao controlo de uma 

resposta perante determinado estímulo (Botelho, 1998), ou seja, a 

interpretação sobre a forma como o sujeito interage com o ambiente 

(Chiviacowsky, 2000). O ser humano tem que executar um determinado 

número de operações mentais para realizar um determinado comportamento 

motor, utilizando a informação disponível do exterior e processando-a de 

distintas formas através de vários estádios ou fases de tratamento, que 

intervêm entre a presença de um estímulo e o desencadeamento de uma 

resposta. No entanto, a capacidade que cada ser humano possui para o 

tratamento da informação depende de inúmeros factores indispensáveis em 

determinadas fases do processo, como por exemplo, atenção e memória 

(Singer, 1980; Alves e Araújo, 1996). A maioria dos modelos de processamento 

de informação coloca em evidência os factores cognitivos que influenciam este 

processamento, destacando-se como mais relevantes a atenção, que actua 

principalmente sobre a fase da detecção do estímulo, e a memória que 

influência tanto a fase de identificação do estímulo, como a de escolha e 
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selecção da resposta, por comparação com o leque de respostas possíveis 

armazenadas no sistema (Singer, 1980; Tavares, 1993; Alves, 1995; Alves e 

Araújo, 1996; Botelho, 1998). 

Como todos sabemos, nem sempre somos capazes de realizar mais do 

que uma tarefa ao mesmo tempo, o que se deve ao facto dos mecanismos de 

atenção terem uma capacidade limitada de processar a informação em 

determinado momento. Esta incapacidade atencional serve para atenuar os 

seus efeitos, protegendo o sujeito de uma sobrecarga de estimulação. Existe 

assim um processo de selectividade, que leva o sujeito a dirigir os seus 

esforços mentais, no sentido de identificar e seleccionar a informação mais 

pertinente para a tarefa em execução (Moran, 1996; Vieira e Cruz, 1996). A 

focalização da atenção nos estímulos mais importantes, leva o sujeito a 

maiores probabilidades de melhorar o seu desempenho, já que o tempo de 

reacção é beneficiado quando existe um maior empenho atencional (Tavares, 

1993; Viega, 1995; Cruz e Gomes, 2001; Cid, 2002). 

No processamento da informação, a memória assume um papel de 

destaque, sendo a responsável pela aquisição, codificação, armazenamento e 

recuperação da informação (Oliveira, 1993; Amido e Godinho, 1997). A 

aprendizagem, através do recurso à memória, é um processo tipicamente 

humano, sem o qual não teríamos identidade própria (Pinto, 1992; Oliveira, 

1993). A memória é uma capacidade que o ser humano possui para separar e 

organizar a informação contida nos estímulos recebidos, e que permite evocar 

e reconhecer as experiências passadas, confrontando-as com as mais recentes 

(Cid, 2002). De acordo com Tavares (1991) e Oliveira (1992), os processos de 

memória têm implicações com o sistema de processamento de informação, 

sendo o factor que mais influência a velocidade com que o sujeito trata a 

informação. 

Para Garanderie (1991), a memória supõe a aquisição anteriormente 

feita pela atenção, sendo necessário que esta faça existir mentalmente os 

objectos para que a memória possa dispor deles. Assim sendo, a atenção é o 
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processo que controla e sustenta a consciência nos estímulos percebidos 

(Viana e Cruz, 1996), vindos do meio com o qual interagimos ou do nosso 

próprio organismo. De acordo com Drewe (1986), este mecanismo é 

igualmente crucial na decisão da informação que deve, ou não, ser retida na 

memória, afectando assim, a quantidade e extensão a ser armazenada para 

posterior aproveitamento. O processo de armazenamento da informação na 

memória é um dos aspectos mais importantes da aprendizagem, já que este 

sistema depende da interacção da informação nova, que é apresentada ao 

sujeito, com a informação retida anteriormente (Godinho et ai., 1999). 

2.3.1. Atenção 

O mecanismo da atenção sempre foi um dos temas de maior interesse 

na área da investigação em psicologia desportiva e do comportamento motor 

(Schmidt, 1988). Sendo reconhecida a sua importância, tanto nos processos de 

treino e aprendizagem das habilidades motoras, no domínio do alto rendimento, 

como nos processos de ensino aprendizagem no sistema educativo, no 

domínio do rendimento escolar (Viana e Cruz, 1996; Pereira et ai. 2000; Cruz e 

Gomes, 2001). 

O interesse pelo estudo da atenção surge desde os primórdios da 

psicologia, envolvendo em particular o desempenho do ser humano em 

determinadas tarefas. Segundo Cid (2002), os seus primeiros registos são tão 

velhos como a própria psicologia experimental, reportando-se a William 

Halmiton (1859), na Grã-Bretanha, e a William Wundt, na Alemanha. No 

entanto e segundo o mesmo autor, a primeira definição do termo só surgiu em 

1890 na América, por William James, descrevendo-a este como a focalização e 

a concentração da consciência, ou seja, é tomar posse, pela mente, de uma 

maneira clara e vivida, de um possível objecto ou linha de pensamento, sendo 

a focalização, concentração e a tomada de consciência, a sua essência, 

implicando isto retirar coisas para poder lidar, efectivamente com outras. Esta 

definição demonstra a selectividade no processamento da informação que, 
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segundo Cid (2002), tem sido a principal preocupação no conhecimento e 

desenvolvimento teórico da atenção, durante anos. 

Mas o seu grande desenvolvimento dá-se aquando da emergência das 

teorias do processamento de informação, que colocavam em evidência as 

possíveis influências da atenção neste domínio. Assim sendo, e de acordo com 

Cid (2002), Best (1995) identificou duas grandes áreas sobre o estudo da 

atenção. A primeira, tinha como linha de pensamento a influência da atenção 

nos mecanismos do processamento da informação, nomeadamente no aspecto 

da selecção dos estímulos, e outra, mais empenhada nos processos cognitivos, 

necessários para o desempenho das acções, predizendo a atenção como um 

factor regulador do comportamento. 

No entanto, ainda hoje, não existe uma definição da atenção que 

consiga exprimir o seu significado como um conceito unitário, devido à sua 

complexidade (Cid, 2002). Contudo, e de acordo com Abernethy (1993), apesar 

dos mais diversificados conceitos de atenção existentes, Posner e Bóies (1971) 

conseguiram agrupar este conceitos em três categorias centrais: (i) a atenção 

como estado de alerta, incluindo as procurações com a manutenção da 

prontidão dos sistemas de memória para a resposta; (ii) a atenção como 

capacidade limitada de processamento de informação; (iii) a atenção como 

elemento selectivo de uma determinada situação e/ou informação. 

A origem da palavra atenção provém do termo latino attentionem, que 

deriva da palavra attendere, cujo significado é "tender para", "debruçar-se 

sobre" (Rebelo, 1994). Conforme Rebelo (1994) afirma, a atenção e a 

concentração andam sempre de mãos dadas, explicando que se referem a um 

constructo multidimensional ligado ao estado de alerta, excitação e 

selectividade em relação a um objecto. 

O termo atenção diz respeito a um processo de pensamento que 

comanda e conserva o conhecimento acerca das experiências sensoriais (Cruz 

e Gomes, 2001), sendo considerada a capacidade de seleccionar a informação 

pertinente para a tarefa específica. Possui a habilidade de alterar a focalização 

sempre que ocorrem modificações situacionais e a capacidade para manter a 
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concentração durante um determinado tempo, suficiente para executar a tarefa 

correctamente, englobando o estado de alerta ou prontidão. 

De acordo com Eysenck (2000), a atenção pode ser separada em duas 

vertentes distintas. A primeira diz respeito à atenção focalizada ou atenção 

concentrada, estando esta relacionada com as situações em que, apesar de 

existirem vários estímulos, o sujeito apenas se centra em um só; e a segunda 

vertente assume a atenção como atenção dividida, ou atenção distribuída, 

relacionando-a com o facto do sujeito tentar desempenhar duas tarefas ao 

mesmo tempo. Esta última vertente apenas é possível com a estreita ligação à 

memória de trabalho, e em situações onde não existem conflitos de entrada de 

informação e saída da resposta (Moran, 1996). No entanto, a atenção continua 

a ser entendida como uma capacidade limitada de processamento de 

informação, quer do envolvimento ou do próprio corpo (Godinho, 1985) e só 

funciona na sua plenitude quando é dirigida a um reduzido número de 

estímulos (Cid, 2002). 

Ao longo dos tempos foram sendo elaborados e desenvolvidos modelos 

e teorias explicativas dos processos de atenção seguindo determinadas 

perspectivas. 

A primeira relaciona-se com a perspectiva psicossocial que aborda os 

estilos atencionais de cada sujeito, em função da capacidade de concentração 

e da perda da atenção provocada pelos estímulos irrelevantes para tarefa, e 

também, em função do estilo pessoal de atenção, característico de cada 

individuo (Cid, 2002). Nesta perspectiva destacou-se a teoria dos estilos de 

atenção de Nideffer de 1976 (Viana e Cruz, 1996), abordando a noção 

qualitativa dos estímulos que o sujeito percepciona de forma ampla (requer um 

nível distribuído pelas diferentes informações) ou estreita (requer um nível de 

concentração num único aspecto da situação), e a direcção da atenção que 

pode ser externa (quando dirigida para os estímulos situacionais) e interna 

(quando é centrada no interior do sujeito), de acordo com as exigências da 

situação envolvente. 
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De seguida surge a perspectiva psicofisolópica onde a atenção é 

estudada através de indicadores fisiológicos, tais como, dilatação das pupilas, 

pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória e o grau de sudação (Cid, 

2002). De acordo com Horácio (1999, citado em Cid, 2002), nesta perspectiva 

a atenção é entendida como uma espécie de processo de excitação do córtex 

cerebral. 

A perspectiva do processamento de informação estipula a atenção em 

três aspectos essenciais, como sendo uma capacidade limitada de processar a 

informação; como um processo que permite seleccionar e processar 

determinada informação e ignorar outras e como um estado de alerta ou de 

preparação para a resposta (Magill, 1984). 

A capacidade limitada, refere-se ao limite de informação que pode ser 

tratada num determinado momento (Moran, 1996), sendo que o sucesso em 

desempenhar duas ou mais tarefas em simultâneo depende, para a sua 

realização, do grau de exigência solicitado à nossa atenção, em função dos 

recursos utilizados (Magill, 1998). Verifica assim que quando realizamos duas 

tarefas ao mesmo tempo e partilhámos os mesmos recursos, o nosso 

desempenho será menor do que se partilhássemos recursos diferentes, ou 

seja, para se executar duas tarefas ao mesmo tempo é necessário que uma 

não interfira com os mecanismos de atenção da outra (Cid, 2002). 

O segundo aspecto que referência a atenção selectiva é explicado pelo 

modelo proposto por Norman (1968, citado em Magill, 1982), sendo 

considerado por Cid (2002) como o modelo mais importante de atenção 

selectiva. Neste modelo a selecção da informação ocorre num fase mais 

avançada do processamento de informação, ou seja, os estímulos são 

analisados na sua totalidade e a vários níveis, colocando o processo de 

filtragem mais próximo dos mecanismos de resposta do sistema de 

processamento (Massaro, 1989; Moran, 1996). Neste caso, a selecção não é 

realizada apenas com base nas características físicas do estímulo, mas 

também na fase de programação da resposta, controlando a informação 

necessária à sua produção. Assim sendo, o sistema de filtro não bloqueia 
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totalmente a informação, mas reduz a sua força, levando-a a penetrar mais 

longe nos mecanismos de processamento, explicando-se assim o facto das 

informação irrelevantes entrarem no sistema (Abemethy, 1993). A 

conceptualização de um filtro (filtragem) evita que o sistema de capacidade 

limitada fique sobrecarregado (Cid, 2002). Este modelo sugere ainda que a 

selecção da informação ocorre com o auxílio da memória de curto prazo, 

durante o processo de codificação do estímulo, sendo este último, o verdadeiro 

centro de selectividade da atenção. De acordo com Abernethy (1993), a 

atribuição do sinal decorre, fundamentalmente, das experiências passadas e do 

conhecimento contextual de situações similares, assumindo-se, a partir daqui, 

quais os estímulos a processar e aqueles que deverão ser ignorados. Segundo 

Massaro (1989), todos os estímulos que entram no sistema são analisados na 

sua totalidade e a selectividade ocorre com o recurso à memória e ao nível da 

organização da resposta. 

O estado de alerta, é um dos três aspectos essenciais da atenção e é 

caracterizado por Abernethy (1993) e Moran (1996), como um estado 

fisiológico que reflecte o nível de preparação da atenção para determinado 

momento ou situação. Mas o estar alerta exige um enorme esforço mental, 

sendo o limite temporal deste estado e a forma como a fadiga o afecta que 

pode distinguir um bom desempenho de uma fraca prestação (Abernethy, 

1993), sendo então a sua manutenção um inquestionável factor de sucesso 

(Viana e Cruz, 1996). Este estado de alerta pode variar de sujeito para sujeito, 

e principalmente face ao seu estado de ansiedade que é influenciado pelo nível 

de activação (maior nível de activação leva a melhor recurso atencional 

disponível) (Moran, 1996). 
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2.3.2. Memória 

A memória pode ser considerada como o conjunto de processos de 

codificação, armazenamento e recuperação da informação (Pinto, 1992). De 

acordo com Oliveira (1993), a aprendizagem, através do recurso à memória é 

um processo especificamente humano, e para tal contribuem os mecanismos 

de recuperação da informação, evocação e reconhecimento (Cid, 2002). 

Quando falamos de memória, não podemos descurar as várias 

classificações que a englobam (e.g. visual, auditiva, táctil e motora). Contudo, 

referimo-nos à memória como sendo uma entidade única (Magill, 1998), para 

qualquer tipo de informação que o nosso ser possa armazenar. No entanto, as 

mais frequentes são a memória icónica (visual) e a memória ecóica (auditiva) 

(Gleitman, 1993; Eysenck e Keane, 1994). 

A memória não engloba apenas a capacidade de recordação (Gleitman, 

1993; Magill, 1998) ou um espaço físico onde se armazena a informação 

(Eysenck e Keane, 1994). Os processos da memória ultrapassam em muito a 

capacidade de fixar e reproduzir acontecimentos passados. Esta é considerada 

como a capacidade que o Homem possui para organizar as informações 

provenientes dos estímulos recebidos, sendo este um processo essencial para 

que ocorra a aprendizagem. A memória permite que experiências ocorridas no 

passado sejam evocadas e reconhecidas, confrontando-as com as mais 

recentes (Godinho et ai. 1999). Sem este sistema, o ser humano não 

conheceria os acontecimentos passados, tornando-se assim incapaz de se 

adaptar às mudanças no meio envolvente (Drewe, 1986). A memória é um 

processo que permite organizar as experiências passadas, possibilitando ao 

indivíduo construir o caminho para o conhecimento (Oliveira, 1992). 

O interesse pelo estudo da memória há muito que despertou o Homem. 

Os seus primeiros registos foram encontrados na Grécia antiga, através de 

Platão, que identificou as características da memória como uma tábua de cera 

que regista as impressões da realidade marcadas por um anel com sinete, 

sendo a persistência das marcas favorável à recordação e o seu 
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deterioramento, favorável ao esquecimento (Godinho, et ai. 1999). No entanto, 

para explicar o processo de evocação ou recuperação é utilizada outra 

imagem, a da gaiola. A gaiola era a memória e os pássaros a informação nela 

contida, assim sendo o processo de evocação (retirar da memória 

determinadas ideias) era descrita por tirar da gaiola determinados pássaros. 

Quando não se conseguia tirar o pássaro da gaiola (informação), apesar de 

não querer dizer que ele lá não estivesse, tínhamos era uma incapacidade de 

encontrá-lo (Godinho et ai. 1999). 

Mas é em 1885, pelo alemão Ebbinghaus, que surgem os primeiros 

estudos experimentais sobre a memória humana (Pinto, 1992; Godinho et ai. 

1999), avaliando a capacidade de armazenamento de informação sob a forma 

de sílabas e dígitos sem significado, dando origem à curva do esquecimento. 

Passados dois anos é realizado o primeiro teste de memória imediata, pelo 

professor Jacobs, de Londres, utilizando dígitos em palavras em vez de sílabas 

(Godinho et ai. 1999). 

Em 1890 as ideias de William James constituíram um marco histórico no 

estudo científico da memória (Eysenck e Keane, 1994; Magill, 1998), sendo 

proposto a distinção entre uma memória primária (presente psicológico) e uma 

memória secundária (passado psicológico). "William James foi um teórico ao 

invés de um experimentador, mas as suas contribuições à atenção e memória 

ainda mantêm um ar contemporâneo, mesmo após um século." (Eysenck e 

Keane, 1994: 10) 

O processo da estrutura da memória pode ser classificado de várias 

formas. Contudo, existem dois modelos considerados essenciais (Godinho et 

ai. 1999), sendo designados por modelos contínuos e modelos discretos. A 

diferença fundamental entre estes modelos reside no facto de considerarem, ou 

não, espaços separados e distintos de armazenamento. 

Os modelos contínuos, propõem uma abordagem por níveis de 

processamento, de que são representantes os autores Craik e Lockart (1972, 

citados em Godinho et ai., 1999). Este modelo, de acordo com Magill (1984), 
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Eysenck e Keane (1994) e Godinho et ai. (1999), envolve uma hierarquia de 

estágios, ou seja, a informação é tratada a níveis mais superficiais {shollow 

leveis) e/ou a níveis mais profundos (deep levels), consoante o significado que 

é dado à informação, e as exigências da tarefa a ser executada. Relativamente 

ao primeiro nível, o estímulo é tratado no que diz respeito às suas 

características físicas (Eysenck e Keane, 1994). Quanto ao segundo nível, este 

está relacionado com as características pertencentes ao significado do 

estímulo, uma vez que neste são manipuladas as características semânticas do 

estímulo (Eysenck e Keane, 1994). A capacidade de armazenamento, segundo 

esta perspectiva, depende da profundidade de tratamento do estímulo. 

No que se refere aos modelos discretos, existe uma separação na 

estrutura da memória. Em 1965, Waugh e Norman criaram um modelo 

constituído por dois estádios: estádio de armazenamento temporário, onde a 

informação pode ser perdida por interferência de outra, caso não seja retida, 

até ter acesso à memória permanente; e estádio de armazenamento 

duradouro, onde o armazenamento é permanente, não precisando a 

informação de ser retida para se manter (Godinho et ai. 1999). Na origem deste 

modelo esteve a concepção de memória primária e secundária proposta por 

William James em 1890 (Schwartz e Reisberg, 1991). A memória primária 

constitui os eventos que fazem parte do presente, enquanto que a memória 

secundária diz respeito ao que pode ser recordado ou reconhecido do passado 

do sujeito. 

Contudo, dos modelos que se enquadram nas teorias de processamento 

de informação destacou-se aquele que é mais influente e célebre (Pinto, 1992), 

o modelo de Atkinson e Shiffrin proposto em 1968. Estes conceberam um 

modelo que admitia a existência de três estruturas fixas e permanentes, sendo 

estas invariantes relativamente a toda e qualquer informação armazenada. 

Estas três estruturas são a acumulação sensorial a curto prazo, a memória a 

curto prazo (designada também por memória de trabalho) e a memória a longo 

prazo. 
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A acumulação sensorial de curta duração, também conhecida por 

armazenamento ou registo sensorial (Gleitman, 1993) recebe e regista 

temporariamente, nos órgãos sensoriais, os estímulos exteriores. Esta 

operação não demora mais do que três segundos (Schmidt, 1992). Os 

estímulos, após serem recebidos, são tratados na sua forma física e são 

enviados à memória de curto prazo para aí serem identificados e processados 

(Godinho et ai., 1999). A acumulação sensorial de curta duração pode ser 

considerada como o intermediário entre a percepção e a memória, sendo 

condicionada pelas características dos analisadores sensoriais. Quase todas 

as pesquisas sobre os armazenamentos sensoriais concentraram-se sobre as 

modalidades visual e auditiva (Eysenck e Keane, 1994). Assim sendo, a 

acumulação sensorial de curta duração está dividida em dois subtipos: 

memória icónica (informação visual) e memória ecóica (informação auditiva) 

(Gleitaman, 1993). 

A memória de curto prazo, também conhecida por "memória de trabalho" 

(Godinho et ai. 1999), é o local onde se atribui o respectivo significado ao 

estímulo enviado pela memória sensorial e se define o seu grau de relevo 

(Schmidt, 1992). É tendo em conta o que está armazenado na memória a longo 

prazo que a decisão é tomada, visto que a identificação está dependente do 

passado vivido e do contacto anterior com a situação referência, passando 

apenas para a memória a longo prazo se for tida como suficientemente 

importante. Esta estrutura é determinante para o raciocínio e para a 

compreensão (Godinho et ai., 2002). 

A memória a longo prazo contém a informação mais permanente. Esta 

componente comporta informação sobre eventos específicos passados, assim 

como, sobre o conhecimento geral que cada indivíduo tem acerca do mundo 

que o rodeia (Eysenck e Keane, 1994; Godinho et ai. 1999). Magill (1998) 

afirma mesmo que a sua duração e capacidade são "infinitas e ilimitadas". 

A memória de longo prazo pode ser dividida em memória episódica, 

memória semântica e memória comportamental (Godinho et ai. 1999). A 

memória episódica regista os acontecimentos associados ao respectivo 

contexto, sendo possível assim distinguir factos ocorridos em diferentes 
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contextos. Este tipo de memória armazena informação, recorrendo a 

associações temporais, em tempos subjectivos (Gleitman, 1993; Eysenck; 

Keane, 1994), como por exemplo quando recordamos experiências ou 

episódios passados. A memória semântica resulta da abstracção de diversos 

episódios em conceitos expressos na linguagem e, portanto, utilizáveis em 

todos os contextos possíveis. É neste tipo de memória que o ser humano 

armazena as experiências que vai somando ao longo da sua existência, bem 

como, o conhecimento geral do mundo que nos rodeia (Godinho et ai., 1999), 

sendo a verbalização e a escrita as formas de expressão deste tipo de 

memória. Relativamente à memória comportamental é a memória das acções, 

permite-nos saber como fazer, através da prática das mesmas. Sendo esta a 

memória responsável pelo armazenamento das competências que permitem a 

produção da resposta motora adequada, este tipo de memória acaba por ser a 

que tem maior importância no campo da motricidade (Godinho et ai., 1999). 

O tipo de informação incluída, a quantidade de informação retida, a 

forma como esta é representada, bem como o modo como o conhecimento é 

expresso, é diferente para cada tipo de memória a longo prazo. Na realização 

de uma determinada acção, o seu sucesso está dependente dos três tipos de 

memória referidos, visto que uma alteração num deles afectará 

obrigatoriamente os outros (Pinto, 1992; Godinho et ai., 1999). 

A memória como processo pressupõe existência de três fases distintas 

que levam ao funcionamento do sistema de memória de forma eficiente (Pinto, 

1992). Estas fases são descritas pelos autores Pinto (1992), Gleitman (1993) e 

Keller (1994) que as identificam como procedimentos básicos de memória, 

sendo elas: (i) a aquisição, processo de criação de uma representação interna 

da estimulação sensorial, que seleccionada passará a ficar armazenada no 

sistema; (ii) a retenção, processo usado para manter a informação na memória; 

e (iii) a recuperação, processo usado para aceder à informação guardada na 

memória. Estas três etapas ou fases são referenciadas por outros autores 

(Eysenck e Keane, 1994; Godinho et ai. 1999) com designações diferentes, tais 

como: codificação, armazenamento e evocação. 
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No entanto, Pinto (1992) ressalva que esta sequência implica que a 

retenção da informação está sujeita à forma e às condições em que foi 

adquirida ou codificada, uma vez que a qualidade da retenção dos sinais vai 

influenciar a sua posterior recuperação. Ou seja, não pode haver um resgate 

sem codificação e armazenamento prévio (Eysenck e Keane, 1994), sendo 

apenas o que foi armazenado que pode ser recuperado. Por outro lado, a 

forma de recuperação depende do modo de armazenamento (Tulving e 

Thomson, 1973, citados em Eysenck e Keane, 1994). De acordo com Eysenck 

e Keane (1994), toda a informação recebida é interpretada e codificada de 

maneira a ter algum significado para o sujeito. Logo, quanto mais 

contextualizada for a informação, mais duradouros serão os códigos e, como 

tal, mais fácil será sua recuperação. 

2.3.3. Factores que influenciam a atenção e memória 

Vários são os factores que influenciam o processo da atenção e da 

memória, sendo uns de origem interna e outros de origem externa ao sujeito. 

Alguns influenciam positivamente e outros negativamente, daí ser importante 

perceber o que leva às alterações dos níveis de atenção e memória. 

Verificamos que as crianças são mais lentas a processar a informação 

devido à sua menor capacidade de a seleccionar (Chiviacowsky e Godinho, 

1997). Isto deve-se, na opinião de Singer (1991), não só à menor capacidade 

das estruturas genéticas, mas também pela menor eficácia das estratégias de 

processamento. Assim sendo uma menor eficácia na capacidade de tratar a 

informação está associada a uma menor eficácia na transferência da 

informação nos sistemas de memória e à menor capacidade de manter a 

atenção por períodos prolongados de tempo, conduzindo assim a criança a 

uma quase exclusiva utilização do processamento de informação em série 

(Godinho, 1985). Anderson (1986), ao estudar a relação da inteligência com a 

idade e o tempo de reacção, em crianças dos 8 aos 10 anos, verificou também 

que o processamento da informação melhora muito com a idade, e que para 
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além da atenção e da memória, o desenvolvimento da inteligência parece ser 

um factor justificativo importante. 

Na opinião de Godinho (1985), estas melhorias qualitativas e 

quantitativas podem ficar a dever-se ao desenvolvimento dos processos 

maturacionais do sujeito. 

Assim sendo, Cid (2002) afirma que as crianças têm uma capacidade, 

ainda limitada, de processar a informação, centrando-se estas dificuldades 

essencialmente ao nível da selecção e concentração na informação mais 

relevante para a tarefa (Tavares, 1993), associada ao facto de possuírem uma 

menor eficiência na utilização dos complexos sistemas de memória. De acordo 

com Chiviacowsky e Godinho (1997) só assim se entendem as sérias 

dificuldades reveladas no processamento de grandes quantidades de 

informação em simultâneo, ou num curto espaço de tempo. No entanto e como 

já referidas anteriormente (Godinho, 1992), estas dificuldades tendem a 

desaparecer com a idade, a pouco e pouco os pequeninos processadores, 

tornam-se mais capazes com o desenvolvimento maturacional e 

neurofisiológico. 

Relativamente às diferenças entre sexos nos níveis atencionais, um 

estudo realizado por Brandão (1993, citado em Cid, 2002), com voleibolistas, 

revelou que os atletas masculinos tinham maior capacidade de concentração. 

Nas características de personalidade, Samulski (1995) apurou que os sujeitos 

extrovertidos conseguem um melhor nível de activação, apesar dos 

introvertidos desempenharem com maior eficiência tarefas prolongadas. No 

entanto, parecem ser mais propensos a distracções. 

Um outro factor importante, mencionado por Cid (2002), é a forma como 

cada sujeito observa a situação ou direcciona o olhar, sendo considerado por 

Samulski (1995) um factor preponderante. Com a idade e a experiência, estas 

estratégias perceptivas transformam-se, manifestando-se num alargamento do 

campo visual, numa maior velocidade do olhar, numa maior selectividade das 

fixações e numa melhor adaptação das estratégias à especificidade da tarefa 

(Godinho, 1985). 
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Uma importância elevada é atribuída à motivação do sujeito, às 

capacidades cognitivas e à sua aptidão de realizar trabalho, como factores 

condicionantes da atenção (Alley e Deshler 1979, citado por Cid, 2002). A 

inteligência também é referida como um factor que influência a atenção, 

observando-se no estudo de Ferreira (1990), com ginastas de várias 

categorias, que a capacidade de exactidão (concentração) estava relacionada 

com a inteligência dos sujeitos. 

A ansiedade é verificada por Veiga (1995) como um factor associado à 

atenção, assim sendo um baixo limiar de ansiedade, conduz à incapacidade do 

sujeito em identificar os estímulos relevantes, considerando mesmo que uma 

ansiedade moderada leva a capacidade selectiva na tarefa. De acordo com 

Viana e Cruz (1996), isto tem a ver com o nível óptimo do estado de alerta, 

sendo a atenção e a ansiedade considerados fenómenos reciprocamente 

interactivos. 

Na opinião de Cid (2002), as características da informação influenciam 

também os níveis de atenção ou seja, é atribuída uma importância 

determinante às características dos estímulos em função da sua complexidade, 

grandeza, intensidade, incerteza e dinâmica. 

Por sua vez, o nível de prática desportiva associado à experiência 

proporciona uma melhor orientação da atenção para os estímulos importantes 

(Abernethy, 1993; Salmuski, 1995; Nougier, 1997). Viana e Cruz (1996) são da 

opinião que um atleta experiente domina melhor uma grande variedade de 

tarefas, disponibilizando uma energia atencional para aplicar em novas 

situações e poupando desta maneira os recursos atencionais. Veiga (1995) 

realizou um estudo que demonstrou que os atletas de ginástica das primeiras 

categorias apresentavam melhores resultados na capacidade de concentração, 

do que os das categorias mais baixas. Contudo, um estudo realizado por Brito 

e Sousa (1990) que englobava mais de sete modalidades diferentes indicou a 

inexistência de uma correlação significativa com os anos de prática desportiva. 

Vários estudos demonstram que os sujeitos com uma actividade física 

intensa apresentam, do ponto de vista funcional, uma melhoria dos 
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mecanismos de atenção e vigilância (Cid, 2002). Este facto torna-se importante 

para o alto rendimento, na medida em que a sintonia entre o sujeito e a 

realização é factor decisivo no resultado (Fonseca, 1995). Assim sendo, e de 

acordo com Schmidt (1988), o processamento de informação pode ser 

facilitado com efeito da prática contínua da actividade desportiva. Um estudo 

realizado por Veiga et ai. (1998) demonstrou ainda que existe uma relação 

positiva entre a atenção e a prestação desportiva ao mais alto nível 

competitivo. Assim sendo é comum acordo entre os treinadores que os 

mecanismos de atenção podem ser melhorados pela prática da actividade 

desportiva, em especial pela modalidade específica em si (Viana e Cruz, 1996). 

De acordo com Cid (2002, citando Gopher, 1992) através do treino pode-se 

atingir o processamento de informação automático, ou seja, realizar uma 

determinada tarefa sem recorrer a um esforço atencional de forma consciente. 

Por sua vez a prática facilita também a retenção. Tudo o que se recorda 

depende da prática e do uso apropriado dos processos pessoais de controlo 

durante a aprendizagem para estimular a memória (Singer, 1986), ou seja, com 

o aumento da prática (repetição da tarefa), o sistema de memória pode 

melhorar em vários aspectos (e.g. codificação, organização e recuperação) 

(Summers e Ford, 1995). Segundo Cid (2002), a prática promove a fixação da 

memória, não de uma forma isolada, mas através da construção de esquemas 

generalizados, baseados em noções de analogias e similaridades. 

Permanecem demasiadas evidências de que quase todo o 

processamento da informação não poderá ser realizado sem um mínimo nível 

de atenção, bem como sem o recurso aos processos de memória, estando 

ambos os factores envolvidos numa tarefa de planeamento das actividades do 

dia-a-dia (Samulski, 1995; Styles, 1997). Embora estes dois factores se 

relacionem, ambos tem objectivos diferentes, sendo o da atenção a passagem 

à existência mental de objecto apreendido, e o da memória a passagem à 

existência mental, na ausência do objecto apreendido (Garanderie, 1991). De 

acordo com Antonelli e Salvani (1987), a atenção é considerada como uma 

atitude que permite sustentar a intenção de aprender e recordar, sendo um 
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elemento necessário à memória, sem a qual não poderemos fixar, nem 

conservar a informação vida e experimentada. Logo, a atenção apresenta-se 

como fundamental na relação de codificação, memorização e assimilação de 

uma aprendizagem, seja ela motora ou cognitiva (Rebelo, 1994). 

Conforme Cid (2002), quando prestamos atenção a uma determinada 

tarefa, a probabilidade de a recordar no futuro será maior, já que a capacidade 

de memória imediata requer um nível mínimo de atenção. Segundo o mesmo 

autor, os fenómenos de distracção e de interferência podem perturbar o 

sistema de memória, sendo visível quando se desvia a atenção do estímulo e 

impede consequentemente que a informação chegue à memória de curto 

prazo, ocorrendo esta interferência a dois níveis, na passagem da informação 

para a memória de longo prazo e na evocação da informação já armazenada. 

Araújo et ai. (1999) e Araújo e Serpa realizaram dois estudo com velejadores e 

observaram que a capacidade de atenção (exactidão) apresentava um 

correlação significativamente positiva, tanto com memória visual, como a 

auditiva, ou seja, quanto maior o nível de concentração do sujeito, melhor é a 

sua memória. Assim sendo, averiguamos que a informação que circula entre os 

vários tipos de memória, que constituem a sua estrutura básica, são 

controlados pela atenção que, consequentemente, pode afectar o modo como 

a informação é tratada (Eysenck e Keane, 1994) 

Em suma: 

Vimos ao longo deste capítulo que um dos factores précipitante mais 

comum nas perturbações, é o inicio recente da puberdade, com toda a 

ansiedade a ela associada e as complicações de um corpo em transformação, 

de uma sexualidade emergente, das pressões dos amigos e da luta pela 

independência, enquanto se é ainda relativamente imaturo. 
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As perturbações do comportamento alimentar são caracterizadas por 

uma preocupação excessiva com o peso e com a imagem corporal, traduzindo-

se comportamentalmente através da ingestão alimentar reduzida ou de outras 

tentativas para eliminar os efeitos ou o ganho ponderal após a ingestão 

alimentar. As evidências empíricas sugerem que a prevalência das 

perturbações do comportamento alimentar e as preocupações com o peso 

corporal estão a aumentar em determinadas populações específicas de atletas 

do sexo feminino. Este aumento parece dever-se às exigências sobre as 

atletas no sentido de melhorarem o seu rendimento desportivo, e às pressões 

socioculturais impostas a todas as mulheres no sentido de serem magras. 

As perturbações do comportamento alimentar estão também associadas 

a dificuldades na compreensão e identificação de sensações corporais internas 

associadas às emoções. Daí surgirem estudos desenvolvidos em torno das 

perturbações do comportamento alimentar e da alexitimia que apontam para a 

frequente presença de alexitimia em doentes com patologia alimentar. A 

alexitimia é uma marcante dificuldade para identificar e descrever os 

sentimentos aos outros, bem como a dificuldade para diferenciar com precisão 

as sensações corporais decorrentes da activação emocional e uma 

impressionante capacidade para as fantasiar. 

O facto das perturbações alimentares não aparecerem apenas 

resumidas às áreas da alimentação e da imagem corporal mas também à 

compreensão do self e da realidade, torna evidente a existência de um 

esquema cognitivo específico nas perturbações do comportamento alimentar 

que afecta todo o processamento de informação feito pelo sujeito. Todos os 

modelos de processamento de informação espelham e reforçam o papel dos 

vários factores cognitivos que os influenciam, entre os quais se destacam a 

memória e a atenção. Estes os factores têm sido dos mais estudados na 

perspectiva do processamento da informação. Apesar de serem processos 

bem distintos, caminham, aparentemente, lado a lado num vasto aglomerado 

de conceitos e teorias. Mesmo associados a uma capacidade limitada de 

processar informação, são os mecanismos da atenção que, conjuntamente 
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com os processos de percepção, permitem ao sujeito dirigir e manter a 

consciência nos estímulos e orientar os mecanismos de selecção da 

informação. Por sua vez, cabe ao sistema de memória identificar, codificar e 

armazenar a mesma informação para posterior utilização. Começam assim a 

surgir evidências de que todas as fases do processamento podem ser 

influenciadas por estes dois factores, uma vez que revelam a capacidade do 

ser humano em organizar a informação e de a preparar para um uso futuro, de 

modo a produzir uma resposta adequada às situações contextuais onde se 

insere. 

Assim sendo, e perante estas evidencias, delineamos os nossos 

objectivos que apresentamos no capitulo seguinte. 
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Objectivos e Hipóteses 

3- OBJECTIVOS E HIPÓTESES 

3.1. Objectivos gerais 

Pretendemos com este estudo investigar a propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar, a expressão de alexitimia e alguns 

dos factores de eficácia no processamento de informação (atenção e memória) 

em indivíduos de diferentes sexos, idades, estados maturacionais, tipos de 

actividade desportiva e níveis de prática de actividade desportiva. 

3.2. Objectivos específicos 

• Investigar a propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar em função do sexo, da idade, dos estados maturacionais, dos 

tipos e níveis de prática de actividade desportiva. 

• Investigar a expressão de alexitimia em função do sexo, da idade, dos 

estados maturacionais, dos tipos e níveis de prática de actividade 

desportiva. 

• Investigar a atenção e a memória em função do sexo, da idade, dos 

estados maturacionais, dos tipos e níveis de prática de actividade 

desportiva. 

• Relacionar a propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar com a expressão de alexitimia. 

• Relacionar a propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar, com a atenção e com a memória. 

• Relacionar a atenção e a memória. 
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3.3. Hipóteses 

Tendo em consideração estes objectivos, apresentamos as seguintes 

hipóteses: 

H1 - Os adolescentes do sexo feminino relativamente aos do sexo 

masculino apresentam níveis superiores de propensão para perturbações do 

comportamento alimentar, de expressão da alexitimia, de atenção e de 

memória. 

H2 - Através dos grupos etários, os adolescentes de ambos os sexos 

apresentam uma maior propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar, para a expressão da alexitimia e para uma melhoria dos níveis de 

atenção e de memória. 

H3 - As adolescentes pós-menarcais relativamente às pré-menarcais 

apresentam níveis superiores de propensão para perturbações do 

comportamento alimentar, de expressão da alexitimia, de atenção e de 

memória. 

H4 - Nos adolescentes do sexo masculino, a estádios maturacionais 

mais desenvolvidos corresponde uma maior propensão para perturbações do 

comportamento alimentar, uma maior expressão de alexitimia e níveis mais 

elevados de atenção e memória. 

H5 - Os adolescentes praticantes de actividade desportiva federada 

apresentam menor propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar, menor expressão de alexitimia e melhores níveis de atenção e 

memória relativamente aos não praticantes. 

H6 - Os adolescentes praticantes de actividade desportiva federada há 

mais tempo apresentam menor propensão para as perturbações do 
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comportamento alimentar, menor expressão de alexitimia e melhores níveis de 

atenção e memória comparativamente aos praticantes há menos tempo. 

H7 - Os adolescentes praticantes de actividade desportiva federada com 

maior frequência semanal de treino apresentam maior propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar, maior expressão de alexitimia e 

piores níveis de atenção e memória. 

H8 - Os sujeitos praticantes de desportos individuais relativamente aos 

praticantes de desportos colectivos apresentam maior propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar, maior expressão de alexitimia e 

níveis superiores de atenção e de memória. 

H9 - Os adolescentes que apresentam níveis superiores de propensão 

para as perturbações do comportamento alimentar apresentam também níveis 

superiores de expressão da alexitimia. 

H10 - Os adolescentes de ambos os sexos com níveis superiores de 

propensão para as perturbações do comportamento alimentar apresentam 

também piores prestações ao nível da atenção e da memória. 

H11 - Os indivíduos de ambos os sexos com menores níveis de 

alexitimia apresentam melhores valores ao nível da atenção e da memória. 

H12 - Os sujeitos de ambos os sexos que apresentam melhores 

desempenhos na atenção apresentam também melhores resultados ao nível da 

memória. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Caracterização geral da amostra 

Participaram neste estudo um total de 604 indivíduos de ambos os sexos 

(290 do sexo feminino, 314 do sexo masculino), de modo a representar uma 

amostra de praticantes federados de diversas modalidades desportivas (n=399) 

e de não praticantes de modalidade desportivas no contexto federado (n=205). 

As idades dos participantes do estudo variam entre os 10 e os 19 anos (média 

de 15.46 ±1.94 anos). 

A amostra dos praticantes federados incluía 177 do sexo feminino 

(29.30%) e 222 adolescentes do sexo masculino (36.76%) recolhidos de clubes 

do Distrito do Porto (média de idade 15.28 ± 1.99 anos). 

A amostra dos indivíduos não federados foi representada por 113 

sujeitos do sexo feminino (18.71%) e 92 do sexo masculino (15.23%), 

pertencentes ao 3o ciclo do ensino básico e secundário da Escola Secundária 

da Maia, no concelho da Maia e foram escolhidos aleatoriamente entre todas 

as turmas da escola (média de idade 15.82 ± 1.80 anos). Neste grupo, os 

indivíduos que declararam praticar alguma modalidade desportiva não o fazem 

mais do que duas vezes por semana. A situação de prática não é, em nenhuma 

circunstância, federada. 

4.1.1. Caracterização dos grupos da amostra em função da prática 

desportiva 

Em relação ao grupo dos praticantes de actividade desportiva federada, 

todos os elementos pertencem a clubes do Grande Porto e encontram-se 

inseridos num dos quatro escalões competitivos (infantis, iniciados, juvenis e 

juniores). 

No Quadro 1, apresentamos a descrição da amostra praticante de 

actividade desportiva federada em função dos clubes a que pertenciam. 
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Quadro 1 - Descrição da amostra praticante de actividade desportiva considerando o clube. 

Tipo Modalidade Sexo Feminino Sexo Masculino 

Desportos N a t a Ç a o 

Individuais _. , , 
Ginastica 

Clube Natação da Maia 

Clube de Ginástica da Maia 

Andebol 

Desportos Basquetebol 
Colectivos . . . . . 

Voleibol 

Futebol 

~. .. . . ~ . Associação Atlética de Coleg.o de Ga.a ^ S a n t g s 

U. A. António Aroso Maia Basquet 

Castelo da Maia Ginásio Clube 

Futebol Clube da Maia 

No Quadro 2, apresentamos a caracterização da amostra praticante de 

actividade desportiva federada de acordo com a modalidade praticada. 

Quadro 2 - Caracterização da amostra praticante de actividade desportiva em função da 

modalidade praticada. Número (n) e percentagem (%). 

Tipo Modalidade 
Sexo Feminino Sexo Masculino 

n % n % 

Total 

n % 

Desportos N a t a Ç a o 

Individual _. 
Ginastica 

27 4.47 31 5.13 

32 5.30 6 0.99 

58 9.60 

38 6.29 

Andebol 

Desportos Basquetebol 
Colectivo V o | e j b o | 

Futebol 

38 6.29 56 9.27 

37 6.12 44 7.29 

36 5.96 31 5.13 

0 0 16 2.65 

94 15.56 

81 13.41 

67 11.09 

16 2.65 

Total 170 28.14 184 30.46 354 58.60 

Para verificarmos (i) a influência da frequência semanal de prática 

desportiva no grupo dos indivíduos federados e (ii) a influência do número de 

anos de prática de actividade desportiva, consideramos as seguintes 

classificações: 

(i) Em relação à frequência semanal de prática desportiva: 

- Dois treinos semanais (n=49); 

- Três treinos semanais (n=156); 
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- Quatro treinos semanais (n=97); 

- Cinco treinos semanais (n=35); 

- Seis treinos semanais (n=62). 

(ii) Em relação ao número de anos de prática de actividade desportiva: 

- Até 2 anos de prática (n=118); 

- De três a quatro anos (n=104); 

- Mais que cinco anos (n=155). 

Quando consideramos a amostra na sua globalidade, no grupo dos 

indivíduos praticantes de desportos individuais encontramos outros desportos 

para além da natação e da ginástica, mas apenas estes foram considerados, já 

que os outros apresentaram um número reduzido de indivíduos. 

Quando analisamos a amostra dos indivíduos praticantes de desportos 

colectivos, encontramos outros desportos para além do andebol, do futebol, do 

basquetebol e do voleibol, mas apenas estes foram considerados, já que os 

outros apresentaram um número exíguo de indivíduos. 

4.2. Metodologia 

A nossa amostra foi seleccionada aleatoriamente e a participação de 

todos os elementos que acederam participar no estudo foi estritamente 

voluntária. 

Os questionários foram aplicados entre o mês de Janeiro e Março de 

2004 e todos os sujeitos foram submetidos aos mesmos protocolos, em 

condições de execução muito semelhantes, onde os inquiridos estiveram 

sempre devidamente sentados. 

Os participantes foram instruídos no sentido de completarem os 

questionários sem fazerem comentários relativamente às suas respostas. A 

confidencialidade dos dados foi assegurada. 
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Para os questionários aplicados nos clubes foi disponibilizada uma sala 

para o efeito e estes administrados no horário normal de treino. Os inquéritos 

aplicados na Escola Secundária da Maia foram realizados no auditório da 

escola no horário da aula da disciplina de Educação Física. 

4.2.1. Questionário de identificação pessoal, vivências desportivas e 

estatuto maturacional (Anexo 1 ) 

A primeira parte do nosso inquérito era composta por uma ficha de 

identificação pessoal, com os seguintes dados: turma, ano, data de 

nascimento, idade, informações antropométricos, caracterização das vivências 

desportivas e dados relativos ao estatuto maturacional. 

Relativamente ao estatuto maturacional, para o sexo feminino, a recolha 

dos dados foi realizada utilizado um inquérito menarcal, recorrendo ao método 

retrospectivo, já utilizado por Vasconcelos (1995) e Cunha (1997). As 

adolescentes foram questionadas quanto ao aparecimento da sua primeira 

menstruação. Em caso afirmativo, responderam quantos anos e meses tinham, 

em que mês do ano se deu tal ocorrência e se lembravam muito bem, bem ou 

mal do acontecimento em que basearam as suas respostas. 

A resposta afirmativa com uma má lembrança do acontecimento foi 

expurgada. 

De acordo com a resposta, foram formados dois grupos: o grupo das 

pré-menarcais (n=43) e das pós-menarcais (n=244). 

Em relação ao sexo masculino a avaliação do estatuto maturacional foi 

realizada através da auto-avaliação do desenvolvimento pubertário segundo os 

critérios de Tanner (1962). O sujeito tinha ao seu dispor quatro fotografias com 

os estádios devidamente numerados (Figura 1, correspondendo ao estádio 

maturacional dois; Figura 2, ao estádio maturacional três; Figura 3, ao estádio 

maturacional quatro e a Figura 4, estádio ao maturacional cinco) devendo para 
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tal seleccionar a figura com que se identifica. As características de maturação 

sexual secundárias foram: pêlos pubianos e desenvolvimento genital. 

Outros autores aplicaram já este método, como sejam Madureira (1996) 

e Varela-Silva (2004), pela sua simplicidade, aplicabilidade e privacidade 

individual. 

De acordo com o seu estatuto maturacional, os sujeitos do sexo 

masculino foram agrupados em quatro grupos: o grupo de indivíduos que se 

encontra no estádio maturacional dois (n=10); no estádio maturacional três 

(n=42); no estádio maturacional quatro (n=130) e no estádio maturacional cinco 

(n=126). 

Quando consideramos a amostra na sua globalidade, como podemos 

verificar, o estatuto maturacional dois apenas apresentou um grupo de apenas 

10 indivíduos. Dado o reduzido número de elementos neste grupo decidimos 

não o considerar na análise dos resultados. 

4.2.2. Avaliação da propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar 

Inventário de Perturbações do Comportamento Alimentar (Garner et ai., 

1983) 

Este instrumento de avaliação foi desenvolvido originalmente no 

Canadá, por Garner, Olmsted e Polivy (1983), para avaliação das 

características e comportamentos normalmente associados às psicopatologias 

do comportamento alimentar. É actualmente considerado pela literatura um dos 

instrumentos mais utilizados na investigação deste tipo de perturbações (Anexo 

5). 

Segundo Gonçalves (1998), o Inventário de Perturbações do 

Comportamento Alimentar (EDI - Eating Disorders Inventory), em relação a 

outros instrumentos utilizados na avaliação destes quadros clínicos, apresenta 

a vantagem de considerar uma perspectiva multicausal e multidimensional que 
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permite uma compreensão mais abrangente da sintomatologia complexa e 

heterogénea apresentada nas patologias do comportamento alimentar. 

Embora o Inventário de Perturbações do Comportamento Alimentar 

tenha sido desenvolvido para a utilização em contextos clínicos, é também 

considerado um bom instrumento para identificar pacientes que se encontram 

nas fases iniciais das patologias ou mesmo discriminar populações de alto-

risco (Chiodo, 1985, citado por Gonçalves, 1998). Este aspecto é enfatizado 

pelos autores que consideram que o EDI não deve ser perspectivado com um 

instrumento para diagnóstico da anorexia e bulimia nervosa mas antes, um 

instrumento de medida de determinados traços psicológicos ou grupo de 

sintomas relevantes na compreensão e tratamento das perturbações do 

comportamento alimentar (Garner, et ai. 1983). 

Descrição do Instrumento: 

O Inventário de Perturbações do Comportamento Alimentar é um 

questionário de auto-relato, com 64 itens, desenhado para a avaliação de 

traços psicológicos e comportamentais comuns na anorexia nervosa e na 

bulimia nervosa, em populações normais. 

As perguntas que constituem o inventário não têm respostas certas ou 

erradas, tendo as respostas seis alternativas: sempre, normalmente, 

frequentemente, às vezes, raramente e nunca. À pergunta feita pela positiva a 

resposta mais extrema (sempre) vale três pontos, a resposta imediatamente a 

seguir dois e a seguinte um; à pergunta feita pela negativa a resposta mais 

extrema (nunca) vale três pontos, a imediatamente a seguir dois e a seguinte 

um. As três respostas seguintes não têm pontuação. 

As pontuações de sub-escalas são a soma de todos os pontos dessa 

sub-escala específica. A pontuação total máxima corresponde a três pontos por 

cada uma das 64 perguntas - 192 pontos. Quanto mais elevada a pontuação, 

mais propensão para as perturbações do comportamento alimentar. 

Os indivíduos são classificados como tendo maior probabilidade de 

pertencer à população clínica em relação à população normal se apresentarem 

um valor global superior a 43 pontos (ponto de corte). Este ponto de corte foi 
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encontrado por Gonçalves (1998) e representa um ponto específico em que as 

distribuições das populações clínica e não clínica se sobrepõem e portanto os 

resultados abaixo do ponto de corte têm maior probabilidade de pertencer à 

população normal do que à população clínica. De forma inversa, os resultados 

superiores ao ponto de corte têm probabilidade maior probabilidade de 

pertencerem à população clínica. 

Além do resultado total, o EDI permite-nos calcular o resultado nas oito 

sub-escalas, que apresentamos de seguida (Garner et al., 1983): 

1. Impulso para emagrecer (IE) - indica a preocupação excessiva com a 

dieta e com o peso. Os itens desta escala reflectem ainda o desejo 

extremo de perder peso, bem como medo de ganhar peso. A pontuação 

é obtida pela resposta a sete perguntas: 1,7, 11, 16, 25, 32, 49, sendo a 

1 cotada no sentido inverso. 

2. Bulimia (B) - expressa a tendência para episódios de ingestão alimentar 

compulsiva, que podem ser seguidos de comportamentos 

compensatórios inapropriados como o vómito auto-induzido. A 

pontuação é fornecida pela resposta positiva a sete perguntas: 4, 5, 28, 

38, 46, 53, 61. 

3. Insatisfação corporal (IC) - reflecte a crença ou ideia de que 

determinada partes do corpo associadas a alterações da puberdade, 

como por exemplo as ancas, nádegas, e as coxas, são demasiadas 

largas ou gordas. A dieta na anorexia nervosa parece constituir uma 

resposta à insatisfação corporal. Obtém-se a pontuação pela resposta a 

nove perguntas: 2, 9, 12, 19, 31, 45, 55, 59, 62, sendo cotadas no 

sentido inverso as perguntas 12, 19, 31, 55 e 62. 

4. Ineficácia (I) - avalia os sentimentos gerais de inadequação, 

insegurança e falta de controlo na vida pessoal. Os itens desta sub-

escala incluem também a avaliação do conceito pessoal. Pontua-se pela 

resposta a dez perguntas: 10, 18, 20, 24, 27, 37, 41, 42, 50 e 56, sendo 

cotadas no sentido inverso as perguntas 20, 37, 42 e 50. 
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5. Perfeccionismo (P) - indica expectativas pessoais excessivamente 

elevadas e uma ênfase na realização. A pontuação é obtida pela 

resposta a seis perguntas: 13, 29, 36, 43, 52, 63. 

6. Desconfiança interpessoal (Dl) - reflecte um sentido de alienação e uma 

relutância geral para formar relações próximas, ou expressar facilmente 

emoções. Estas características têm sido identificadas como importantes 

no desenvolvimento e manutenção do quadro clínico da anorexia 

nervosa. Este item é cotado pela resposta a sete perguntas: 15, 17, 23, 

30, 34, 54 e 57 sendo cotadas no sentido inverso as perguntas 15, 17, 

23, 30 e 57. 

7. Consciência interoceptiva (Cl) - reflecte a dificuldade de reconhecimento 

e identificação de emoções e sensações de fome e saciedade. E 

apreciada através das respostas a dez perguntas: 8, 21, 26, 33, 40, 44, 

47, 51, 60 e 64 sendo cotada no sentido inverso a pergunta 26. 

8. Medos da maturidade (MM) - avalia o desejo de regressar à segurança 

da pré-adolescência, devido às exigências da fase adulta. Este conceito 

está associado à psicopatologia central da anorexia nervosa (Crisp, 

1980, cf. Garner et al., 1983). Através da recusa na ingestão de 

carbohidratos, o indivíduo tenta evitar a maturidade psicológica e física. 

Este item é cotado pela resposta a sete perguntas: 3, 6, 14, 22, 35, 39, 

48 e 58 sendo cotadas no sentido inverso as perguntas 22, 39 e 58. 

O inventário permite assim avaliar a sintomatologia cognitivo-

comportamental específica das perturbações do comportamento alimentar 

através das escalas IE, B, IC, bem como, correlatos psicológicos presentes, 

mas não exclusivos, destas perturbações através das escalas I, P, Dl, Cl, MM. 

Avaliação Psicométrica: 
A escala original demonstrou níveis adequados de consistência interna, 

tendo os coeficientes de consistência interna {alpha de Cronbach) variado entre 

0.65 (medos da maturidade) e 0.91 (insatisfação corporal). Embora a 

correlação item-escala considerada inicialmente fosse de 0.40, três itens que 
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apresentaram uma correlação inferior foram mantidos na escala, dado terem 

sido considerados conceptualmente importantes (Garner et ai., 1983). A média 

da correlação item-resulado total foi de 0.63 ±0.13 pontos. 

O suporte da validade das sub-escalas do EDI vem não só da 

capacidade que as sub-escalas apresentam para diferenciar o grupo da 

anorexia nervosa dos grupos de comparação, mas também do acordo dos 

perfis obtidos com as impressões clínicas de terapeutas experientes no 

domínio das perturbações do comportamento alimentar. 

No presente estudo utilizámos a versão portuguesa da escala utilizada 

por Gonçalves, em 1998, a qual foi traduzida previamente pelo Núcleo de 

Doenças do Comportamento Alimentar do Hospital de Santa Maria, de Lisboa. 

Esta escala foi submetida a uma análise psicométrica pela mesma autora, 

tendo sido analisados os seguintes aspectos: analise factorial, análise 

correlacionai e consistência interna. Em relação a este último aspecto 

Gonçalves (1998) verificou um valor alpha de Cronbach de 0.93, valor que 

denota este instrumento com elevada consistência interna. Relativamente à 

análise factorial os oito factores coincidem com a sub-escala propostas por 

Garner et ai. (1983). 

4.2.3. Avaliação da alexitimia 

Escala de Alexitimia de Toronto de 20 Itens (TAS-20) (Prazeres et ai., 2000) 

Esta escala é um instrumento de auto-avaliação, desenvolvido por 

Bagby, Parker e Taylor em 1985, apresentando uma adequada precisão e 

validade para a avaliação do constructo da alexitimia (Anexo 6). A TAS-20 foi 

traduzida para vários idiomas e sua estrutura factorial foi validada de forma 

cruzada em diversas amostras, através da análise factorial confirmatória, 

demonstrado possuir uma estrutura factorial estável e replicável que é 

congruente com o constructo da alexitimia. Segundo Taylor (1994), a alexitimia 

é a dificuldade em identificar sentimentos e em distingui-los das sensações 
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corporais da emoção; dificuldade em descrever os sentimentos aos outros; 

estilo de pensamento orientado para o exterior. Esta escala considera a 

alexitimia um traço estável da personalidade. 

Descrição do Instrumento: 

A TAS-20 é um instrumento de auto-avaliação constituído por 20 itens, 

onde é pedido ao sujeito que registe o seu grau de concordância para cada um 

dos itens numa escala de tipo Lickert de cinco pontos: 1 para a resposta 

"discordo totalmente", 2 para "discordo em parte", 3 para "nem discordo nem 

concordo", 4 para "concordo em parte" e 5 para "concordo totalmente". Os itens 

4, 5, 10, 18 e 19 são cotados em sentido inverso. A cotação pode ir de 20 a 

100 pontos. 

Este instrumento tem mostrado possuir uma adequada consistência 

interna e precisão teste-reteste (e.g. Prazeres et ai., 2000). 

O indivíduo é classificado como possuindo carácter alexitímico se obtiver 

uma cotação superior ou igual a 61 pontos. No caso da cotação se revelar 

inferior ou igual a 51 pontos, o indivíduo é classificado como não possuidor de 

características alexitímicas. Entre 52 e 60 pontos não é possível uma 

classificação objectiva. 

Avaliação Psicométrica: 

Prazeres et ai. (2000), apoiando-se em diversas revisões da literatura, 

sugerem a Escala de Alexitimia de Toronto como o instrumento de auto-

avaliação que possui melhores propriedades psicométricas tendo resistido às 

críticas dirigidas aos outros instrumentos disponíveis. Alguns dos autores que 

emitiram essas críticas são, por exemplo Krystal (1987), Linden et ai. (1995), 

Noel e Rimé, (1988), Parker et ai. (1991), Sifneos (1991), Taylor (1991, 1992) e 

Taylor (1985). 

Para demonstração da precisão e validade do instrumento, foram 

efectuados dois estudos (Prazeres et ai., 2000). Um estudo teve como 

objectivo a análise da estrutura factorial e da consistência interna do 

instrumento, tendo a autora verificado um coeficiente alfa de Cronbach, para o 
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instrumento completo de 0.79. Concluindo estar perante um instrumento com 

adequada consistência interna. O outro estudo teve como objectivo a avaliação 

teste-reteste, tendo a autora, para o cálculo da precisão, utilizado o coeficiente 

de correlação momento-produto de Pearson. O resultado obtido foi de 0.90 

(p<0.001) para o estudo da precisão teste-reteste com três semanas de 

intervalo e de 0.86 (p<0.001) para o estudo da precisão teste-reteste com seis 

semanas de intervalo. Estes resultados permitem considerar a existência de 

uma excelente precisão teste-reteste com três e seis semanas de intervalo. Os 

estudos de análise factorial revelam a presença de uma estrutura com três 

factores, congruentes com o constructo de alexitimia: dificuldade em identificar 

sentimentos e distingui-los das sensações corporais da emoção; dificuldade em 

descrever os sentimentos aos outros; e estilo de pensamento orientado para o 

exterior. 

Questionário de Avaliação das Emoções para a Anorexia Nervosa (QAE-

NA), versão em estudo desenvolvida por Torres e Guerra (2001) 

Este instrumento foi elaborado com base na Teoria Diferencial das 

Emoções reformulada por Izard (1991) e na caracterização detalhada das 

emoções primárias nela reconhecidas (interesse, alegria, cólera, nojo, 

desprezo, medo, angustia, vergonha, tristeza e culpa). Esta medida de 

avaliação faz referência a situações, comportamentos e pensamentos comuns 

na anorexia nervosa e como tal poderá contribuir para uma avaliação mais 

adequada das emoções experimentadas por este tipo de doentes (Anexo 7). 

Descrição do Instrumento: 

O QAE-NA é composto por duas secções (A e B). A secção A é 

composta por uma mini-escala na qual os sujeitos devem indicar a frequência, 

numa escala tipo Lickert de cinco pontos (de "nunca" a "quase sempre"), com 

que ocorre cada uma das dez situações descritas. A secção B procura 

identificar a frequência com que a pessoa sente as onze emoções primárias 
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definidas por Izard (1991), permitindo avaliar se a predominância é nas 

emoções "positivas" ou nas "negativas". 

Os itens são cotados da seguinte forma: 1 para a resposta "nunca", 2 

para "poucas vezes", 3 para "algumas vezes", 4 para "muitas vezes" e 5 para 

"quase sempre". Os itens 1, 3, 4, 7, 8, 9 e o 10 da secção A, são cotados em 

sentido inverso. 

Avaliação Psicométrica: 
Actualmente o QAE-NA encontra-se em fase de avaliação das suas 

propriedades psicométricas. No nosso estudo, relativamente à consistência 

interna deste instrumento, verificamos um alpha de Cronbach de 0.56. Apesar 

do valor do alph de Cronbach ser baixo, é aceitável dado a pequena dimensão 

da escala. 

O questionário de Avaliação das Emoções para a Anorexia Nervosa 

apresenta uma correlação moderada (r=0.38; p=0.000) com a Escala de 

Alexitimia de Toronto de 20 itens. 

4.2.4. Avaliação da atenção 

Teste de Atenção Toulouse-Piéron (TP) (Toulouse e Piéron, 1982) 

Este teste foi desenvolvido por Toulouse e Piéron (1982) e destina-se a 

avaliar a atenção concentrada em duas componentes: a velocidade de 

execução, ou seja, a capacidade de realizar trabalho, e a exactidão, isto é, a 

capacidade de manter a concentração (Alves, 1983; Botelho, 1998 e Cid, 2002) 

(Anexo 4). Da relação entre estas duas componentes é possível obter 

informações sobre a atitude do sujeito perante o esforço mental (Botelho, 1998 

e Cid, 2002), uma vez que a força dos estímulos externos é praticamente nula, 

dependendo a atenção apenas de factores internos, o que pressupõe uma 

grande capacidade de síntese mental (Silva, 1995). 
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Assim sendo, segundo Botelho (1998), o teste não exige conhecimentos 

especiais para a sua realização, sendo os seus resultados apenas 

dependentes da capacidade de atenção selectiva e voluntária de quem o 

executa. 

Apesar de ser considerado por Amaral (1967, citado por Cid, 2002) 

insuficiente para determinar a capacidade de atenção, este teste é o mais 

utilizado pelos laboratórios de psicologia, estando na base dos vários trabalhos 

que pretendiam, entre outras variáveis, avaliar a capacidade de atenção (Alves, 

1983 e 1996; Ferreira, 1990 e 1994; David, 1990; Silva, 1995; Veiga, 1995; 

Botelho, 1998; Araújo e Serpa, 1999; Araújo, Rocha e Serpa, 1999 e Cid, 

2002). 

Descrição do Instrumento: 

O teste é apresentado ao sujeito numa folha A4 onde estão impressas 

quarenta linhas, contendo cada uma quarenta figuras (pequenos quadrados), 

que se distinguem (oito tipos diferentes) pela orientação (no sentido da rosa 

dos ventos) de um pequeno traço exterior existente em cada uma delas (Anexo 

4). 
Para a sua execução, o sujeito dispõe de dez minutos, durante os quais 

terá de barrar (com um traço) todas as figuras iguais às que lhe foram 

previamente indicadas e que estão em destaque no início do teste. A prova faz-

se começando a traçar as figuras da esquerda para a direita, e de cima para 

baixo, como se tratasse de uma leitura. O indivíduo deve ser rápido e exacto, 

procurando traçar todas as figuras sem deixar nenhuma para trás. 

A todos os examinados foi explicada a tarefa a realizar, afirmando que 

se houver algum engano basta fazer um círculo à volta da figura, continuando a 

prova imediatamente. Ao fim de cada um minuto de prova foi-lhes transmitida 

previamente a informação de que receberiam uma ordem com a palavra 

"traço", devendo os executantes assinalar tal facto na folha, no local onde 

estivessem, colocado esse sinal (um traço) entre as figuras e continuando o 

teste. 
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Após a explicação do teste foi permitido um ensaio, tendo sido solicitado 

aos executantes barrar as figuras da última linha onde era também assinalado 

o traço de um minuto. 

Na análise dos resultados consideramos o total de figuras bem 

marcadas (B), as omissões (O) e as mal marcadas (E), separadamente e em 

cada minuto. 

Após esta análise podemos obter informação relativamente às seguintes 

capacidades: velocidade atencional: é obtida através do somatório das 

respostas bem marcadas; exactidão atencional: obtida através da fórmula ((O 

+ E) / B x 100), e resistência à fadiga: obtida pela fórmula (B - (O + E)). Este 

último parâmetro foi recolhido e posteriormente analisado em cada minuto da 

prova e no total dos dez minutos de duração deste. 

Na exactidão atencional o número de faltas (omissões mais erros) não 

deve ultrapassar 10% dos acertos e o número de erros não deve ultrapassar 

dois quintos do número de omissões. 

Na resistência à fadiga avalia-se este parâmetro analisando a curva do 

trabalho realizada em cada minuto. 

Para verificar a influência da atenção na propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar e na alexitimia, criaram-se quatro 

grupos distintos, em função dos percentis (25%, 50%, 75% e 100%) e para 

cada componente da atenção avaliada. Na velocidade atencional e na 

resistência à fadiga, o percentil 100% corresponde à melhor prestação e o 

percentil 25% corresponde ao desempenho mais fraco. Em relação à exactidão 

atencional passa-se o contrário: ao percentil 100% está associado o mais fraco 

desempenho e ao percentil 25% corresponde a melhor prestação. 

Quadro 3 - Caracterização dos valores da atenção em percentis. 

Percentil 25% Percentil 50% Percentil T5% Percentil 100% 

Velocidade atencional Até 157 158 a 189 190 a 225 Mais de 226 

Exactidão atencional* Até 7.74 7.75 a 13.14 13.15 a 23.55 Mais de 23.56 

Resistência à fadiga Até 12.6 12.7 a 16.3 16.4 a 20 Mais de 20.1 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão. 
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Na análise dos resultados relativamente a este teste não 

contemplaremos a faixa etária dos 10 anos, visto esta idade não estar 

contemplada no teste de Toulouse e Piéron. 

4.2.5. Avaliação da memória 

Teste Memória Visual - Teste Menvis-A (MV2) 

Este teste está aferido para a população portuguesa e tem como 

finalidade avaliar a capacidade de armazenamento a curto prazo das 

informações visuais. 

O Teste Menvis-A (Anexos 2 e 3) tem sido o mais utilizado neste tipo de 

estudos. A comprovar este facto vejam-se, por exemplo, os trabalhos 

realizados por Alves (1996), Amido (1996), Araújo e Serpa (1999) Araújo, 

Rocha e Serpa (1999) e Cid (2002). 

Descrição do Instrumento: 

Este teste consiste em memorizar, durante um período de dois minutos, 

a posição de doze figuras (cinco quadrados e sete círculos), que estão 

dispostas sobre um desenho de fundo (Anexo 9). No final desse período, o 

sujeito terá de reproduzir numa folha onde apenas está a figura de fundo 

(Anexo 10), o maior número de quadrados e círculos na posição correcta, 

recorrendo apenas à sua capacidade de retenção da informação. É concedido 

um máximo de dois minutos para executar essa tarefa. 

O resultado final é atribuído em função da reprodução efectuada pelo 

sujeito, valendo dois pontos, a figura na posição correcta; um ponto, a figura 

certa colocada até à distância do seu diâmetro; e zero pontos, a figura trocada. 

Obtém-se assim um valor que representa o nível de memória visual do 

indivíduo. 

No tratamento da influência da memória na propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar, na alexitimia e na atenção, 
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formaram-se quatro grupos distintos, em função dos percentis (25%, 50%, 75% 

e 100%) da componente memória, sendo que o percentil 100% corresponde à 

melhor prestação e o percentil 25% corresponde ao desempenho mais fraco. 

Quadro 4 - Caracterização dos valores da memória em percentis. 

Percentil 25% Percentil 50% Percentil 75% Percentil 100% 

Memória Até 8 9 a 1 2 13a14 Mais de 15 

No que respeita à ordem de aplicação, podemos dizer que o primeiro 

teste a ser aplicado foi o teste de memória, seguindo o teste da atenção e os 

restantes a seguir. A justificação para esta ordem deve-se apenas ao facto de 

consideramos o teste de atenção um pouco cansativo, envolvendo um grande 

esforço mental (Botelho, 1998 e Cid, 2002), pelo que seria conveniente aplicar 

primeiro uma prova de curta duração. 

4.3. Procedimentos estatísticos 

Com o intuito de analisarmos os dados recolhidos e verificarmos o 

comportamento das variáveis em estudo, perseguindo o nosso objectivo, 

utilizamos os seguintes procedimentos estatísticos: 

• Estatística descritiva: Para analisar as diferentes distribuições em 

estudo, recorreu-se à estatística descritiva: percentagem, média, desvio-

padrão e amplitude de variação; 

• Estatística inferencial: O teste f de Student de medidas independentes 

para comparação de dois grupos, análise de variância (ANOVA) para 

comparação de três ou mais grupos e para testar o grau de significância 

das diferenças entre duas frequências relativas nas mesmas variáveis e 

categorias, utilizámos o teste z. Utilizou-se o coeficiente de correlação r 

de Pearson para avaliar a correlação entre duas variáveis. 
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0 nível de significância estabelecido foi de p<0.05, para determinar 

diferenças estatisticamente significativas. 

Os dados quantitativos colectados foram tratados através do SPSS -

versão 11 {Statistical Package for the Social Sciences). 

4.4. Reflexões sobre a metodologia utilizada 

O nosso estudo, pela quantidade de testes e questionários envolvidos, 

tornou-se um pouco exaustivo pelo tempo implicado no preenchimento desses 

testes e questionários (cada aluno demorou cerca de 90 minutos). No entanto, 

pensamos que este tempo elevado não foi um facto de alteração da veracidade 

dos dados. 
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5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir dos objectivos que orientam o nosso trabalho, os resultados 

obtidos no tratamento do inquérito das perturbações do comportamento 

alimentar, dos questionários da alexitimia e dos testes da atenção e memória 

são analisados e discutidos em função do sexo, da idade, do estatuto 

maturacional, dos tipos de actividade desportiva e dos níveis de prática de 

actividade desportiva. 

Em seguida, analisamos a interacção da propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar, da prevalência de alexitimia e dos 

factores de eficácia no processamento de informação (atenção e memória). 

5.1. Propensão para as perturbações do comportamento alimentar 

Iniciamos este capítulo com a análise dos resultados relacionados com a 

propensão para as perturbações do comportamento alimentar em função das 

variáveis sexo, idade, estatuto maturacional, tipos de actividade desportiva e 

níveis de prática de actividade desportiva. 

5.1.1. Efeito do sexo na propensão para as perturbações do 

comportamento alimentar 

No Quadro 5 podemos observar os resultados do sexo feminino e do 

sexo masculino relativamente aos níveis de propensão para as perturbações 

do comportamento alimentar. 
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Quadro 5 - Perturbações do comportamento alimentar em função do sexo. Média, desvio 

padrão, t-teste (f) e p. 

Feminino Masculino f P 

Impulso para emagrecer 4.58 ± 5.55 1.53 ±2.42 -8.88 0.00 

Bulimia 0.93 ± 2.08 1.04 ±2.13 0.62 0.53 (n.s.) 

Insatisfação corporal 7.27 ± 6.98 2.76 ± 3.78 -9.97 0.00 

Ineficácia 2.89 ± 3.66 1.76 ±2.53 -4.44 0.00 

Perfeccionismo 5.12 ±3.43 5.89 ± 3.20 2.84 0.01 

Desconfiança interpessoal 2.66 ± 2.71 2.73 ± 2.63 0.32 0.75 (n.s.) 

Consciência interoceptiva 3.54 ± 4.04 3.09 ± 3.76 -1.44 0.15 (n.s.) 

Medos da maturidade 5.57 ± 3.78 5.59 ±4.15 0.08 0.94 (n.s.) 

EDI Total 32.57 + 18.92 24.39 ±13.37 -6.18 0.00 

Ao analisarmos a propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar nos diferentes sexos, verificamos diferenças estatisticamente 

significativas (p=0.00) entre os dois sexos, apresentando, no geral o sexo 

feminino valores superiores (32.57±18.92) de propensão para as perturbações 

do comportamento alimentares relativamente ao sexo masculino (24.39±13.37). 

Da análise do Quadro 5, observamos que os indivíduos do sexo feminino 

apresentaram valores médios significativamente (p=0.00), mais elevados nas 

sub-escalas das perturbações do comportamento alimentar como seja, o 

impulso para emagrecer (4.58±5.55), a insatisfação corporal (7.27±6.98), a 

ineficácia (2.89±3.66). Os indivíduos do sexo masculino mostraram valores 

estatisticamente (p=0.01) superiores na sub-escalas do perfeccionismo 

(5.89±3.20). 

Em relação às restantes sub-escalas apesar dos valores não serem 

estatisticamente significativos, existe uma tendência para o sexo masculino 

apresentar valores superiores, na bulimia (16.03±4.08), na desconfiança 

interpessoal e nos medos da maturidade (11.24±4.57). Na sub-escala da 

consciência interoceptiva, é o sexo feminino que apresenta valores superiores. 
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Em virtude da existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os sexos, os resultados seguintes serão apresentados sempre em função 

de cada sexo separadamente. 

5.1.2. Efeito da idade na propensão para as perturbações do 

comportamento alimentar em cada sexo 

Nos quadros seguintes, podemos verificar o efeito da idade na 

propensão para perturbações do comportamento alimentar quer no sexo 

feminino, quer no sexo masculino. 

Quadro 6 - Sexo feminino. Perturbações do comportamento alimentar em função da idade 
(anos de idade). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 F P 

IE 4.83 
(6.24) 

5.75 
(8.08) 

2.94 
(3.56) 

4.56 
(5.82) 

5.63 
(5.64) 

4.25 
(5.91) 

3.82 
(4.98) 

5.54 
(5.85) 

4.50 
(5.23) 0.96 0.48 

n.s. 

B 0.5 
(0.84) 

0.25 
(0.62) 

0.56 
(1.27) 

1.48 
(2.96) 

1.32 
(2.31) 

0.48 
(0.98) 

1.00 
(2.83) 

0.92 
(1.38) 

0.30 
(0.68) 1.26 0.26 

n.s. 

IC 3.33 
(3.56) 

6.17 
(7.02) 

6.50 
(6.54) 

5.48 
(6.63) 

7.67 
(6.56) 

8.52 
(7.79) 

7.13 
(6.17) 

9.89 
(7.87) 

8.10 
(7.71) 1.90 0.05 

I 3.17 
(2.48) 

1.58 
(1.88) 

2.66 
(2.31) 

3.20 
(4.17) 

3.11 
(4.80) 

3.39 
(3.97) 

2.61 
(2.45) 

2.54 
(2.70) 

2.80 
(5.55) 0.42 0.93 

n.s. 

P 6.67 
(4.59) 

6.58 
(3.87) 

4.47 
(2.53) 

6.12 
(3.81) 

5.72 
(3.20) 

4.57 
(2.92) 

4.97 
(3.96) 

4.11 
(3.06) 

2.90 
(2.38) 2.22 0.02 

Dl 3.50 
(2.17) 

3.42 
(2.64) 

2.97 
(1.96) 

2.48 
(2.73) 

2.58 
(2.81) 

2.84 
(3.07) 

2.59 
(2.95) 

2.68 
(2.84) 

1.50 
(1.84) 0.55 0.84 

n.s. 

Cl 5.67 
(4.55) 

3.17 
(3.79) 

3.59 
(4.26) 

4.60 
(4.97) 

4.12 
(4.12) 

3.41 
(4.01) 

2.13 
(3.15) 

3.27 
(3.18) 

1.60 
(2.76) 1.60 0.12 

n.s. 

MM 5.17 
(3.19) 

6.92 
(3.32) 

6.59 
(4.63) 

7.04 
(4.29) 

4.39 
(3.03) 

4.61 
(2.68) 

5.31 
(3.42) 

5.16 
(3.71) 

4.80 
(3.01) 3.50 0.00 

EDI 32.83 
(17.28) 

33.83 
(20.56) 

30.28 
(15.98) 

34.96 
(20.41) 

34.53 
(19.30) 

32.07 
(19.80) 

29.46 
(17.34) 

34.11 
(20.10) 

26.50 
(19.72) 0.53 0.85 

n.s. 

IE-lmpulso para emagrecer; B-Bulimia; IC-Insatisfação corporal; l-lneficácia; P-Perfeccionismo; 
Dl-Desconfiança interpessoal, Cl-Consciência interoceptiva; MM-Medos maturidade 

De acordo com o Quadro 6, no sexo feminino não verificamos diferenças 

estatisticamente significativos entre os grupos de idade no valor total da 

propensão para as perturbações do comportamento alimentar. 
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Quando analisamos separadamente as sub-escalas verificamos 

diferenças estatisticamente significativas apenas nas escalas da insatisfação 

corporal (p=0.05), do perfeccionismo (p=0.02) e medos da maturidade 

(p=0.04), onde o grupo dos mais velhos (18 anos, 16 anos e 14 anos 

respectivamente) apresentou valores superiores relativamente aos restantes 

grupos de idade. 

Na desconfiança interpessoal e na consciência interoceptiva no sexo 

feminino, apesar de não se verificarem diferenças significativas, parece existir 

uma ligeira tendência para o grupo dos mais novos (11 anos) apresentar 

valores superiores em relação ao grupo dos mais velhos (19 anos). 

Quadro 7 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar em função da idade 

(anos de idade). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 F P 

IE 3.50 
(3.54) 

1.75 
(1.50) 

1.76 
(2.23) 

1.88 
(3.03) 

1.33 
(1.89) 

1.74 
(2.45) 

1.17 
(2.52) 

1.12 
(2.02) 

1.57 
(2.21) 3.28 0.00 

B 0.50 
(0.71) 

0.50 
(1.00) 

0.73 
(1.84) 

1.18 
(2.11) 

1.11 
(2.60) 

1.21 
(2.45) 

0.79 
(1.61) 

1.33 
(2.18) 

1.43 
(2.24) 0.44 0.91 

n.s. 

IC 2.50 
(0.71) 

0.00 
(n. s.) 

2.39 
(3.51) 

2.42 
(3.30) 

2.56 
(2.83) 

2.97 
(4.06) 

3.08 
(4.66) 

3.02 
(4.09) 

3.79 
(4.35) 0.53 0.85 

n.s. 

I 1.50 
(2.12) 

1.50 
(1.73) 

1.93 
(2.76) 

1.90 
(1.89) 

1.52 
(2.85) 

1.54 
(2.15) 

2.21 
(2.90) 

1.43 
(2.35) 

1.21 
(1.53) 0.79 0.63 

n.s. 

P 5.50 
(2.12) 

9.00 
(3.56) 

6.41 
(3.61) 

7.05 
(2.79) 

5.80 
(2.99) 

5.33 
(3.19) 

5.47 
(3.43) 

4.74 
(2.58) 

7.14 
(3.18) 2.55 0.01 

Dl 3.50 
(2.12) 

1.50 
(2.38) 

3.49 
(3.36) 

3.38 
(2.79) 

2.70 
(2.39) 

2.72 
(2.56) 

2.35 
(2.16) 

2.26 
(2.80) 

2.21 
(2.64) 1.13 0.34 

n.s. 

Cl 2.50 
(3.54) 

4.50 
(1.73) 

2.63 
(3.23) 

4.78 
(4.24) 

2.75 
(3.74) 

2.85 
(3.51) 

3.20 
(4.45) 

2.71 
(3.04) 

1.50 
(1.70) 1.71 0.09 

n.s. 

MM 8.00 
(4.24) 

6.75 
(2.99) 

7.15 
(4.61) 

7.08 
(5.10) 

5.70 
(4.03) 

4.54 
(3.18) 

4.45 
(3.33) 

4.90 
(3.86) 

5.36 
(5.12) 2.66 0.01 

EDI 27.50 
(19.09) 

25.50 
(7.42) 

26.49 
(12.80) 

29.65 
(12.79) 

23.47 
(13.16) 

22.90 
(12.85) 

22.71 
(15.45) 

21.52 
(11.68) 

24.21 
(9.81) 1.86 0.06 

n.s. 

IE-lmpulso para emagrecer; B-Bulimia; IC-Insatisfação corporal; l-lneficácia; P-Perfeccionismo; 

Dl-Desconfiança interpessoal, Cl-Consciência interoceptiva; MM-Medos maturidade 

Relativamente ao sexo masculino, no Quadro 7 verificamos diferenças 

estatisticamente significativos nas sub-escalas impulso para emagrecer 

(p=0.00), perfeccionismo (p=0.01) e medos da maturidade (p=0.01), sendo em 
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cada uma das sub-escalas o grupo dos mais novos o que apresenta valores 

superiores. No item do valor total da propensão para perturbações do 

comportamento alimentar o valor de p obtido (0.06) aproxima-se do nível de 

significância estabelecido (p<0.05). O grupo dos 14 anos é o que apresenta 

níveis superiores de propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar e o grupo dos 18 anos, os níveis inferiores. 

Ainda no sexo masculino, nos itens bulimia e insatisfação corporal, 

apesar das diferenças não se observarem significativas, parece existir uma 

ligeira tendência para o aumento dos valores das sub-escalas com o aumento 

da idade. 

Fomos de seguida observar a interacção da idade com o sexo e 

verificamos apenas diferenças estatisticamente significativas na sub-escala do 

impulso para emagrecer (F=2.07; p=0.03). 

5.1.3. Efeito do estatuto maturacional na propensão para as perturbações 

do comportamento alimentar 

Nos dois pontos seguintes, serão analisados os efeitos do estatuto 

maturacional sobre as perturbações do comportamento alimentar, tanto no 

sexo feminino como masculino. 

5.1.3.1 Sexo feminino 

No Quadro 8, podemos observar os resultados relativos ao efeito da 

menarca na propensão para perturbações do comportamento alimentar. 
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Quadro 8 - Sexo feminino. Perturbações do comportamento alimentar em função do estatuto 

maturacional. Média, desvio padrão, t-teste (r) e p. 

Pós-menarcais Pré-menarcais í P 

Impulso para emagrecer 4.83 ± 5.58 3.18 ±5.24 1.82 0.07 (n.s.) 

Bulimia 1.02 ±2.20 0.45 ±1.09 1.67 0.10 (n.s.) 

Insatisfação corporal 7.84 ±7.13 0.45 ±1.09 3.36 0.00 

Ineficácia 2.96 ± 3.87 2.52 ±2.17 0.72 0.47 (n.s.) 

Perfeccionismo 5.09 ± 3.42 5.32 ± 3.52 -0.41 0.68 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal 2.63 ±2.81 2.82 ± 2.09 -0.42 0.67 (n.s.) 

Consciência interoceptiva 3.53 ± 4.04 3.61 ±4.07 -0.13 0.90 (n.s.) 

Medos da maturidade 5.51 ± 3.79 5.91 ± 3.70 -0.65 0.52 (n.s.) 

EDI Total 33.40 ±19.45 27.89 ±14.96 1.79 0.08 (n.s.) 

Através da observação do Quadro 8, podemos verificar o efeito da 

menarca na propensão para perturbações do comportamento alimentar no 

sexo feminino. As diferenças entre pré e pós-menarcais revelaram-se 

estatisticamente significativas apenas na sub-escala insatisfação corporal 

(p=0.00), apresentando as pós-menarcais resultados médios significativamente 

mais elevados. 

Nos itens impulso para emagrecer, bulimia, ineficácia e no EDI total, 

apesar de não observarmos diferenças estatisticamente significativas existe 

uma tendência para as pós-menarcais apresentarem valores médios superiores 

relativamente às pré-menarcais, nos aspectos relacionados com o 

perfeccionismo, com a desconfiança interpessoal, com a consciência 

interoceptiva e com os medos da maturidade essa tendência é inversa já que 

são as não menstruadas que apresentam a orientação para valores médios 

superiores. 
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5.1.3.2 Sexo masculino 

0 efeito do estatuto maturacional na propensão para as perturbações do 

comportamento alimentar no sexo masculino, pode ser analisado através do 

quadro que se segue (Quadro 9). 

Quadro 9 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar em função do estatuto 
maturacional. Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Estádio Estádio Estádio 
maturacional maturacional maturacional F P 

3 4 5 
Impulso para 
emagrecer 2.16 ±2.59 1.27 ±2.41 1.50 ±2.30 2.26 0.11 (n.s.) 

Bulimia 0.67 ±1.67 0.72 ±1.54 1.50 ±2.69 5.15 0.01 

Insatisfação 
corporal 1.63 ±2.26 2.51 ± 3.68 3.33 ±4.18 3.77 0.02 

Ineficácia 1.95±2.12 1.53 ±2.47 1.93 ±2.74 0.94 0.39 (n.s.) 

Perfeccionismo 6.56 ± 3.62 5.65 ±3.14 5.83 ±3.17 1.28 0.28 (n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 3.23 ± 2.90 2.56 ± 2.59 2.71 ±2.63 1.04 0.36 (n.s.) 

Consciência 
interoceptiva 4.07 ± 3.75 2.56 ±3.11 3.37 ± 4.30 3.11 0.05 

Medos da 
maturidade 

7.23 ± 4.29 5.52 ±4.11 5.05 ± 4.04 4.58 0.01 

EDI Total 27.51 ±12.13 22.33 ±12.27 25.22 ± 14.77 2.96 0.05 

A análise do Quadro 9 permite-nos verificar que os três grupos dos 

estádios maturacionais apresentam diferenças estatisticamente significativas 

nos itens bulimia (p=0.01), insatisfação corporal (p=0.02), consciência 

interoceptiva (p=0.05), medos da maturidade (p=0.01) e no valor total da 

propensão para as perturbações do comportamento alimentar (p=0.05). Nos 

itens bulimia e insatisfação corporal, o grupo do estádio maturacional cinco 

apresentou os valores superiores e o do estádio maturacional três, os valores 

inferiores. Em relação aos itens consciência interoceptiva, medos da 

maturidade e EDI total, é no estádio maturacional três que encontramos os 

valores superiores. 
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Nos restantes itens os valores encontrados não denotam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. Contudo, verificou-se uma 

tendência geral para o estádio maturacional três apresentar os valores médios 

superiores e o estádio maturacional quatro, os valores médios inferiores. 

Na comparação dos grupos dois a dois verificamos diferenças 

estatisticamente significativas para o item bulimia, onde o estádio maturacional 

quatro apresenta valores significativos (p=0.05) superiores relativamente ao 

estádio maturacional cinco; nos medos da maturidade, o estádio maturacional 

três apresenta valores significativamente (p=0.01) superiores em relação ao 

estádio maturacional cinco; e no item da insatisfação corporal, surgem 

diferenças estatisticamente significativas (p=0.04) entre o estádio maturacional 

três e o estádio maturacional cinco. 

5.1.4. Efeito da actividade desportiva na propensão para as perturbações 

do comportamento alimentar em cada sexo 

Nos Quadros 10 e 11, podemos observar os resultados concernentes à 

propensão para perturbações do comportamento alimentar nos grupos de 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva, em cada sexo. 

Quadro 10 - Sexo feminino. Perturbações do comportamento alimentar em função da prática 

de actividade desportiva. Média, desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Praticantes Não Praticantes í P 

Impulso para emagrecer 4.80 ± 5.83 4.26 ±5.13 0.82 0.42 (n.s. 

Bulimia 1.04 ±2.30 0.78 ±1.69 1.06 0.29 (n.s. 

Insatisfação corporal 7.51 ±7.11 6.91 ±6.80 0.71 0.48 (n.s. 

Ineficácia 3.03 ±3.37 2.68 ±4.06 0.82 0.41 (n.s. 

Perfeccionismo 5.32 ± 3.56 4.84 ± 3.22 1.17 0.24 (n.s. 

Desconfiança interpessoal 2.75 ±2.77 2.52 ± 2.62 0.72 0.48 (n.s. 

Consciência interoceptiva 3.41 ±3.85 3.74 ±4.30 -0.67 0.51 (n.s. 

Medos da maturidade 5.55 ± 3.82 5.60 ± 3.73 -0.12 0.91 (n.s. 

EDI Total 33.41 ±18.90 31.32 ±18.95 0.93 0.36 (n.s. 
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Da análise do Quadro 10 verificamos que os resultados relativamente ao 

sexo feminino não demonstram diferenças estatisticamente significativas entre 

o grupo das praticantes e das não praticantes de actividade desportiva. 

Observou-se contudo uma tendência para as praticantes apresentarem níveis 

superiores nos itens impulso para emagrecer, bulimia, insatisfação corporal, 

ineficácia, perfeccionismo, desconfiança interpessoal e no valor total dos 

resultados do EDI. 

Nas sub-escalas consciência interoceptiva e medos da maturidade os 

valores superiores encontram-se no grupo das não praticantes de actividade 

desportiva, não sendo no entanto as diferenças estatisticamente significativas. 

Desta análise fica-nos a ideia de que as praticantes de actividade 

desportiva, de uma forma geral, apresentam maior propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar. 

Quadro 11 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar em função da prática 
de actividade desportiva. Média, desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Praticantes Não Praticantes t P 

Impulso para emagrecer 1.43 ±2.25 1.76 ±2.80 -1.08 0.28 (n.s.) 

Bulimia 1.06 ± 2.22 1.00 ±1.87 0.22 0.83 (n.s.) 

Insatisfação corporal 2.42 ± 3.30 3.66 ± 4.69 -2.65 0.01 

Ineficácia 1.61 ±2.48 2.16 ±2.61 -1.75 0.08 (n.s.) 

Perfeccionismo 6.09 ± 3.20 5.38 ±3.18 1.78 0.08 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal 2.41 ± 2.42 3.56 ± 2.97 -3.54 0.00 

Consciência interoceptiva 2.95 ± 3.53 3.43 ± 4.28 -1.02 0.31 (n.s.) 

Medos da maturidade 5.76 ±4.10 5.16 ±4.27 1.16 0.25 (n.s.) 

EDI Total 23.72 ± 12.53 26.10 ±15.26 -1.42 0.16 (n.s.) 

Através da análise do Quadro 11, podemos verificar as diferenças ao 

nível da propensão para perturbações do comportamento alimentar, entre 

indivíduos praticantes de actividade desportiva e indivíduos não praticantes, 

revelando-se estas estatisticamente significativas nos itens, insatisfação 

corporal (p=0.01) e desconfiança interpessoal (p=0.00). Os indivíduos não 

praticantes de actividade desportiva apresentam valores superiores. 
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Nos restantes itens, as diferenças encontradas não são estatisticamente 

significativas, sendo os não praticantes de actividade desportiva nos itens 

impulso para emagrecer, ineficácia, consciência interoceptiva e EDI total os 

que apresentam os valores superiores. Nas sub-escalas bulimia, 

perfeccionismo e medos da maturidade a tendência é para os praticantes 

apresentarem os valores superiores relativamente aos não praticantes de 

actividade desportiva. 

Em seguida, observamos a interacção da prática de actividade 

desportiva com o sexo e verificamos apenas diferenças estatisticamente 

significativas na sub-escala da desconfiança interpessoal (F=9.07; p=0.00). 

5.1.5. Efeito do tipo de actividade desportiva na propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar em cada sexo 

Pela análise dos quadros seguintes, poderemos verificar os resultados 

da propensão para perturbações do comportamento alimentar dos praticantes 

de actividade desportiva em função do tipo de prática (desportos colectivos e 

desportos individuais) para cada sexo. 

Quadro 12 - Sexo feminino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em função 

do tipo de actividade desportiva. Média, desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Desportos 
Individuais 

Desportos 
Colectivos t P 

Impulso para emagrecer 4.61 ± 5.82 4.90 ± 5.85 -0.31 0.76 (n.s.) 

Bulimia 0.44 ± 0.88 1.38 ±2.74 -2.62 0.01 

Insatisfação corporal 4.66 ± 5.47 9.08 ± 7.43 -4.10 0.00 
Ineficácia 2.21 ± 2.79 3.49 ± 3.58 -2.44 0.02 

Perfeccionismo 5.50 ± 3.33 5.21 ± 3.69 0.51 0.61 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal 2.85 ±2.45 2.70 ±2.94 0.36 0.72 (n.s.) 

Consciência interoceptiva 2.97 ± 3.59 3.66 ± 3.98 -1.14 0.26 (n.s.) 

Medos da maturidade 5.81 ±4.28 5.40 ± 3.55 0.67 0.51 (n.s.) 

EDI Total 29.05 ± 15.95 35.82 ± 20.02 -2.29 0.02 
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Através da observação do Quadro 12, podemos verificar que as 

diferenças do tipo de actividade desportiva (desportos colectivos e desportos 

individuais) no sexo feminino apresentam diferenças significativas para os itens 

do valor total (p=0.02), bulimia (p=0.01), insatisfação corporal (p=0.00) e 

ineficácia (p=0.02). Nas adolescentes praticantes de desportos colectivos os 

valores indicam maior propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar, assim como na sub-escala da bulimia, da insatisfação corporal e da 

ineficácia. 

Ainda no sexo feminino, as sub-escalas perfeccionismo, desconfiança 

interpessoal e medos da maturidade não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos de prática desportiva. No 

entanto, as praticantes de desportos individuais apresentam uma tendência 

para valores superiores em relação às praticantes de desportos colectivos. 

Observa-se a tendência inversa nas sub-escalas do impulso para emagrecer e 

da consciência interoceptiva, sendo as praticantes de desportos colectivos a 

apresentar os valores mais elevados. 

Quadro 13 - Sexo masculino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em 
função do tipo de actividade desportiva. Média, desvio padrão, t-teste (r) e p. 

Desportos 
Individuais 

Desportos 
Colectivos í P 

Impulso para emagrecer 1.71 ±2.72 1.35±2.10 1.01 0.31 (n.s. 

Bulimia 1.06 ± 2.34 1.06 ±2.20 0.00 
(n. s.) 1.00 (n.s. 

Insatisfação corporal 1.69 ±2.53 2.63 ± 3.48 -1.81 0.07 (n.s. 

Ineficácia 1.96 ±3.05 1.50 ±2.28 1.18 0.24 (n.s. 

Perfeccionismo 6.52 ± 3.32 5.96 ±3.15 1.11 0.27 (n.s. 

Desconfiança interpessoal 2.23 ± 2.62 2.46 ± 2.36 -0.60 0.55 (n.s. 

Consciência interoceptiva 3.10 ±3.61 2.91 ±3.52 0.34 0.74 (n.s. 

Medos da maturidade 5.98 ±4.08 5.70 ±4.11 0.44 0.66 (n.s. 

EDI Total 24.25 ±13.73 23.56 ±12.18 0.35 0.73 (n.s. 

Da análise do Quadro 13, podemos verificar que no sexo masculino não 

se observaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. No 
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entanto, parece existir uma tendência geral para os praticantes de desportos 

individuais apresentem valores superiores em quase todos os itens, à 

excepção do item desconfiança interpessoal. 

Quando analisamos a interacção do tipo de actividade desportiva com o 

sexo, verificamos diferenças estatisticamente significativas na escala do valor 

total da propensão (F=4.62; p=0.03), na sub-escala da insatisfação corporal 

(F=9.23; p=0.00) e na sub-escala da ineficácia (F=7.34; p=0.01). 

5.1.5.1. Desportos individuais 

Os quadros seguintes comparam os grupos da ginástica e da natação, 

dentro do grupo dos desportos individuais, em função da propensão para 

perturbações do comportamento alimentar. Como até aqui os sexos são 

considerados separadamente. 

Assim sendo, começamos pala análise do sexo feminino 

regulativamente à prática da natação e da ginástica. 

Quadro 14 - Sexo feminino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em função 
do tipo de desporto individual. Média, desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Ginástica Natação í P 

Impulso para emagrecer 7.47 ± 6.63 2.22 ± 3.40 3.69 0.00 

Bulimia 0.63 ±1.10 0.30 ± 0.61 1.41 0.16 (n.s.) 

Insatisfação corporal 6.83 ± 6.41 2.89 ± 3.61 2.82 0.01 

Ineficácia 2.63 ± 2.75 2.11 ±2.98 0.69 0.49 (n.s.) 

Perfeccionismo 6.00 ± 2.96 5.19 ±3.77 0.91 0.37 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal 2.57 ± 2.24 3.30 ±2.80 -1.09 0.28 (n.s.) 

Consciência interoceptiva 2.93 ± 3.65 3.26 ± 3.81 -0.33 0.74 (n.s.) 

Medos da maturidade 5.77 ±3.16 6.11 ±5.47 -0.30 0.77 (n.s.) 

EDI Total 34.83 ±15.76 25.37 ± 14.93 2.32 0.02 

No Quadro 14, podemos verificar diferenças estatisticamente 

significativas nos itens do impulso para emagrecer (p=0.00), insatisfação 
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corporal (p=0.01) e no valor médio das oito sub-escalas (p=0.02). O grupo da 

ginástica em relação ao grupo da natação apresenta valores médios mais 

elevados de propensão para as perturbações do comportamento alimentar, 

assim como nos itens impulso para emagrecer e insatisfação corporal. 

As restantes sub-escalas não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, demonstrando apenas uma tendência para as ginastas 

apresentarem menores valores nos itens desconfiança interpessoal, 

consciência interoceptiva e medos da maturidade. Nos itens bulimia, ineficácia 

e perfeccionismo são as nadadoras que apresentam valores médios inferiores. 

Quadro 15 - Sexo masculino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em 
função do tipo de desporto individual. Média, desvio padrão, valores de mean 
rank, z-teste (z) e p. 

Ginástica Natação z P 

Impulso para 
emagrecer 0.88 ±1.64 (16.06) 2.10 ±3.13 (21.02) -1.20 0.23 (n.s.) 

Bulimia 2.13 ±3.87 (22.38) 0.81 ±1.70(19.39) -0.83 0.41 (n.s.) 

Insatisfação 
corporal 3.5013.67(27.13) 1.26 ±1.90 (18.16) -2.12 0.03 

Ineficácia 2.25 ±3.69 (20.13) 2.26 ±3.37 (19.97) -0.04 0.97(n.s.) 

Perfeccionismo 5.75 ±3.33 (16.94) 6.90 ± 3.53 (20.79) -0.86 0.39 (n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 1.75 ±1.98 (19.50) 2.13 ±2.78 (20.13) -0.14 0.89 (n.s.) 

Consciência 
interoceptiva 2.88 ±3.36 (18.31) 3.52 ±4.11 (20.44) -0.48 0.63 (n.s.) 

Medos da 
maturidade 4.25 ±3.28 (14.06) 6.77 ±4.18 (21.53) -1.66 0.10 (n.s.) 

EDI Total 23.38 ±12.22 (19.50) 25.74 ±15.40 (20.13) -0.14 0.89 (n.s.) 

Na análise do Quadro 15, apenas encontramos diferenças 

estatisticamente significativas na sub-escala da insatisfação corporal (p=0.03), 

apresentando o grupo dos praticantes de ginástica os valores mais elevados. 
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Os restantes itens, apesar de não apresentarem diferenças 

estatisticamente significativas demonstram uma tendência para os praticantes 

de ginástica demonstrarem menores valores, com excepção da bulimia. 

Fomos observar, em seguida a interacção da prática de desportos 

individuais com o sexo e verificamos diferenças estaticamente significativas 

nos itens impulso para emagrecer (F=8.94; p=0.00). 

5.1.5.2. Desportos colectivos 

O grupo dos praticantes de desportos colectivos é analisado nos dois 

quadros seguintes, onde se podem verificar os resultados, tanto no sexo 

feminino (Quadro 16) como no masculino (Quadro 17) tendo em conta as 

diferentes modalidades praticadas em cada sexo. 

No Quadro 16, verificamos os resultados obtidos nos itens do inventário 

das perturbações do comportamento alimentar em função das modalidades 

praticadas andebol, basquetebol e voleibol. 

Quadro 16 - Sexo feminino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em função 
do tipo de desporto colectivo. Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Andebol Basquetebol Voleibol F P 

Impulso para 
emagrecer 4.14 ±5.44 4.62 ± 5.87 6.22 ± 6.26 1.26 0.29 

(n.s.) 

Bulimia 2.19 ±3.36 0.62 ±1.14 1.39 ±3.08 3.10 0.05 

Insatisfação corporal 8.97 ±6.85 8.62 ± 7.04 10.03 ±8.49 0.35 0.71 
(n.s.) 

Ineficácia 3.73 ± 3.98 3.51 ± 3.46 3.33 ± 3.41 0.11 0.90 
(n.s.) 

Perfeccionismo 5.05 ± 3.66 4.89 ± 3.42 5.78 ± 4.09 0.58 0.56 
(n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 2.95 ±2.58 3.05 ±3.16 2.11 ±3.11 1.11 0.34 

(n.s.) 
Consciência 
interoceptiva 3.78 + 3.68 2.46 ± 3.03 4.86 ± 4.87 3.43 0.04 

Medos da maturidade 5.81 ±4.26 6.05 ± 3.59 4.36 ± 2.43 2.46 0.09 
(n.s.) 

EDI Total 36.62 ±19.93 33.84 ±18.46 38.08 ±21.93 0.42 0.66 
(n.s.) 
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0 sexo feminino apenas apresentou diferenças estatisticamente 

significativas nas sub-escalas da bulimia (p=0.05) e da consciência 

interoceptiva (p=0.04). 

Apesar dos restantes itens não apresentarem diferenças significativas, 

parece-nos de interesse analisar as tendências neles verificadas, assim sendo 

as praticantes de voleibol são as que apresentam os valores mais elevados nos 

itens impulso para emagrecer, insatisfação corporal, perfeccionismo e no valor 

total das oito sub-escalas. Nas sub-escalas desconfiança interpessoal e medos 

da maturidade, os valores superiores são encontrados nas praticantes de 

basquetebol. Na sub-escala ineficácia, é o grupo das andebolistas a apresentar 

os valores superiores. 

Quando comparamos os grupos dois a dois verificamos diferenças 

significativas quando comparadas as basquetebolistas com as andebolistas 

(p=0.05) no item da bulimia e as basquetebolistas com as voleibolistas (p=0.04) 

no item da consciência interoceptiva. 

Quadro 17 - Sexo masculino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em 

função do tipo de desporto colectivo. Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Andebol Futebol Basquetebol Voleibol F p 

Impulso para emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 

Consciência interoceptiva 

Medos da maturidade 

1.47 1.00 1.44 0.90 _ 7 . 0.53 
(2.37) (1.46) (2.06) (1.33) (n.s.) 

1.18 0.44 0.67 2.00 
(1.76) (0.89) (1.49) (3.91) 
2.16 3.88 2.56 2.94 , 1 f i 0.33 

(3.08) (4.44) (3.49) (3.34) (n.s.) 

1.46 1.00 1.69 1.77 n .. 0.72 
(2.44) (1.46) (1.96) (3.23) (n.s.) 

5.84 5.00 6.40 5.81 0.51 
(3.05) (3.08) (3.82) (2.83) (n.s.) 

2.30 2.75 2.91 2.26 0.52 
(2.02) (2.70) (2.60) (2.41) (n.s.) 

2.54 2.19 4.16 2.42 9 , 7 0.07 
(3.09) (2.20) (4.76) (3.10) (n.s.) 

5.65 6.56 6.24 4.42 . „ 0.20 
(4.13) (3.97) (4.55) (2.86) (n.s.) 

EDI Total 22.60 22.81 26.07 22.52 0.51 
(11.69) (7.19) (14.84) (13.25) U / B (n.s.) 

113 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

Através da análise do Quadro 17, verificamos que as modalidades 

colectivas apenas apresentam diferenças estatisticamente (p=0.05) 

significativas no item da bulimia, sendo os praticantes de voleibol os que 

apresentam os valores superiores de bulimia. Todavia, observamos que o 

grupo dos praticantes de basquetebol apresenta os valores mais elevados nos 

itens perfeccionismo, desconfiança interpessoal, consciência interoceptiva e no 

EDI total. O grupo dos praticantes de andebol evidencia valores superiores no 

impulso para emagrecer, o grupo dos praticantes de futebol demonstram 

valores superiores nos itens insatisfação corporal e medos da maturidade e o 

grupo dos praticantes de voleibol apresentam os valores mais elevados no 

item da ineficácia. 

Quando analisamos a interacção da prática de desportos colectivos com 

o sexo apenas encontramos diferenças estatisticamente significativas (F=6.14; 

p=0.00) na sub-escala da consciência interoceptiva. 

5.1.6. Efeito do nível de prática de actividade desportiva na propensão 

para as perturbações do comportamento alimentar em cada sexo 

Nos dois pontos seguintes, iremos analisar o nível de prática de 

actividade desportiva em função dos resultados no inventário das perturbações 

do comportamento alimentar. 

5.1.6.1. Frequência semanal de actividade desportiva 

Neste primeiro ponto analisaremos o efeito da frequência semanal do 

treino na propensão para as perturbações do comportamento alimentar, tanto 

no sexo feminino como no sexo masculino. 
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Quadro 18 - Sexo feminino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em função 
da frequência semanal de actividade desportiva. Média, desvio padrão, F-teste 

(F) e p. 

2x 3x 4x 5x 6x F p 

Impulso para emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 
Consciência 
interoceptiva 

Medos da maturidade 

3.67 4.77 4.46 7.33 4.74 . g o 0.47 
(4.72) (5.94) (5.19) (6.40) (6.37) (n.s.) 

0.33 1.44 1.07 0.73 0.65 1 . . 0.27 
(0.84) (3.03) (1.65) (2.09) (1.04) (n.s.) 

4.00 9.40 7.46 7.87 5.12 , „ Q Q1 
(5.29) (7.54) (6.68) (8.06) (5.56) ° ° D u -

2.56 3.63 3.50 2.27 1.91 „ „ „ 0.10 
(3.78) (3.83) (2.76) (3.24) (2.12) (n.s.) 

6.00 5.15 5.00 6.93 4.91 . 1 5 0.34 
(3.85) (3.73) (3.96) (2.28) (3.06) l i D (n.s.) 

2.83 2.42 3.32 2.00 3.32 , « 2 0.31 
(2.33) (2.79) (3.31) (2.65) (2.47) (n.s.) 

3.39 3.71 3.39 3.07 2.91 „ ? „ 0.89 
(4.33) (3.99) (4.17) (2.87) (3.57) (n.s.) 

5.94 5.04 6.32 6.53 5.50 n „ 0.45 
(5.16) (3.21) (4.66) (4.75) (3.07) Ua<3 (n.s.) 

EDI Total 28.72 35.55 34.54 36.73 29.06 1 . . 0.35 
(18.47) (20.80) (17.85) (15.95) (16.22) (n.s.) 

Como se pode verificar através da leitura do Quadro 18, os resultados 

apontam no sentido da existência de diferenças estatisticamente significativas 

apenas no item da insatisfação corporal (p=0.01), sendo o grupo com 

frequência semanal de três vezes o que apresenta os valores médios 

superiores. 

Apesar das diferenças não serem estatisticamente significativas, 

observamos uma tendência nas sub-escalas da bulimia, da ineficácia e da 

consciência interoceptiva para uma diminuição nos valores atingidos com o 

aumento da frequência semanal de treino. 
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Quadro 19 - Sexo masculino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em 

função da frequência semanal de actividade desportiva. Média, desvio padrão, 

F-teste (F) e p. 

2x 3x 4x 5x 6x F p 

Impulso para emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 
Consciência 
interoceptiva 

Medos da maturidade 

1.48 1.60 1.29 1.00 1.57 . 3 g 0.82 
(2.77) (2.56) (1.69) (1.59) (2.41) (n.s.) 

1.39 0.88 1.20 0.30 1.36 1 Q 7 0.72 
(2.39) (2.44) (1.95) (0.66) (2.70) (n.S.) 

3.00 2.74 2.32 1.05 2.07 3 g 0.24 
(3.95) (3.48) (3.32) (1.88) (2.55) (n.s.) 

2.23 1.73 1.16 1.00 2.11 1 ? Q 0.15 
(3.10) (2.70) (1.82) (1.17) (3.01) '" (n.s.) 

5.61 6.17 6.03 6.75 6.07 Q 4 Q 0.81 
(2.62) (3.40) (3.01) (3.60) (3.47) u" (n.s.) 

2.77 2.46 2.26 2.95 1.82 _ _. 0.46 
(2.95) (2.23) (2.37) (3.19) (1.68) (n.s.) 

3.13 3.55 2.39 2.70 2.64 1 1Q 0.36 
(4.07) (3.88) (2.70) (2.47) (4.25) (n.s.) 

5.06 6.55 5.55 6.40 4.39 1 g 3 0.11 
(4.14) (4.17) (4.14) (4.24) (3.26) L (n.s.) 

EDI Total 
24.68 25.69 22.20 22.15 22.04 g g 0.42 

(14.55) (14.40) (9.55) (8.15) (13.53) u" (n.s.) 

Através da leitura do Quadro 19, verificamos não existirem diferenças 

significativas em nenhum dos itens do inventário das perturbações do 

comportamento alimentar. Apesar disso, observamos, de uma forma geral os 

valores superiores da propensão para perturbações do comportamento 

alimentar nos grupos de duas e três vezes de frequência semanal de treino. 

Na interacção da frequência de pratica semanal com o sexo verificamos 

diferenças estatisticamente significativas nas sub-escalas da insatisfação 

corporal (F=3.52; p=0.01) e da ineficácia (F=2.41; p=0.05). 

5.1.6.2. Tempo de prática de actividade desportiva 

Nos quadros que se seguem fomos analisar o efeito dos anos de prática 

desportiva na propensão para perturbações do comportamento alimentar em 

cada sexo separadamente. 
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No Quadro 20, apresentamos os resultados concernentes ao sexo 

feminino. 

Quadro 20 - Sexo feminino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em função 
do tempo de prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, F-teste (F) e 

P-

Até 2 anos 3 a 4 anos Mais que 5 
anos F P 

Impulso para 
emagrecer 4.36 ± 5.65 5.54 ±6.91 5.08 ± 5.34 0.52 0.60 

(n.s.) 

Bulimia 0.72 + 1.55 1.7813.05 0.90 ± 2.23 3.04 0.05 

Insatisfação 
corporal 6.34 ± 5.86 7.68 ± 7.79 8.88 ±7.71 1.75 0.18 

(n.s.) 

Ineficácia 2.43 ± 2.79 3.70 ± 3.98 3.29 ± 3.40 1.87 0.16 
(n.s.) 

Perfeccionismo 5.85 ±3.11 5.24 ± 3.63 4.66 ± 3.69 1.61 0.20 
(n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 2.62 ± 2.69 2.50 ± 2.45 3.05 ± 3.22 0.58 0.56 

(n.s.) 
Consciência 
interoceptiva 2.98 ± 3.26 4.78 + 4.57 2.93 + 3.70 3.87 0.02 

Medos da 
maturidade 5.11 ±3.77 5.60 ± 3.52 6.19±4.19 1.09 0.34 

(n.s.) 

EDI Total 30.42 ±15.09 36.82 ±21.88 34.98 ± 20.02 1.54 0.22 
(n.s.) 

Através da análise do Quadro 20, verificamos a existência de diferenças 

significativas entre os três grupos do tempo de prática, sendo estas diferenças 

observadas nos itens bulimia (p=0.05) e consciência interoceptiva (p=0.02). O 

grupo dos 3 a 4 anos de prática desportiva demonstra os valores superiores. 

Os restantes itens não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas, no entanto os sujeitos com 3 a 4 anos de prática de actividade 

desportiva evidenciam valores superiores nos itens do impulso para emagrecer, 

ineficácia e no valor do EDI total. Nas sub-escalas insatisfação corporal, 

desconfiança interpessoal e medos da maturidade é no grupo com mais anos 

de prática que encontramos os valores superiores. 

Quando comparamos os grupos dos anos de prática dois a dois, no sexo 

feminino, verificamos que na sub-escala insatisfação corporal, o grupo de 
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sujeitos com 3 a 4 anos de prática de actividade desportiva apresenta valores 

significativos (p=0.05) superiores (4.78 ± 4.57) relativamente a grupo com mais 

que 5 anos (2.93 ± 3.70). 

Quadro 21 - Sexo masculino, praticantes. Perturbações do comportamento alimentar em 

função do tempo de prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, F-

teste (F) e p. 

Até 2 anos 3 a 4 anos Mais que 5 
anos F P 

Impulso para 
emagrecer 1.22 ± 1.83 1.02 ±1.41 1.80 ±2.85 2.47 0.09 

(n.s.) 

Bulimia 1.46 ± 2.95 0.63 ± 1.46 1.04 ± 2.05 2.04 0.13 
(n.s.) 

Insatisfação 
corporal 2.57 ± 3.22 1.76 ±2.92 2.64 ± 3.54 1.35 0.26 

(n.s.) 

Ineficácia 2.28 ± 3.44 1.20±1.65 1.33 ±2.06 3.66 0.03 

Perfeccionismo 5.98 ±3.14 5.69 ±3.21 6.22 ± 3.21 0.49 
0.61 
(n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 2.78 ± 2.76 2.43 ± 2.32 2.11 ±2.29 1.45 0.24 

(n.s.) 

Consciência 
interoceptiva 3.20 ±4.05 1.94 ±2.12 2.96 ± 3.38 2.33 0.10 

(n.s.) 

Medos da 
maturidade 6.28 ± 4.72 6.35 ± 3.88 4.91 ± 3.65 3.19 0.04 

EDI Total 25.77 ±14.14 21.02 ±9.20 23.01 ± 12.50 2.26 0.11 
(n.s.) 

O Quadro 21 mostra-nos diferenças estaticamente significativas no sexo 

masculino, nos itens ineficácia (p=0.03) e medos da maturidade (p=0.04). Na 

ineficácia o grupo dos praticantes de actividade desportiva até 2 anos 

demonstra valores superiores e nos medos da maturidade os valores 

superiores pertencem ao grupo dos 3 a 4 anos de prática desportiva. 

Nos outros itens não encontramos diferenças significativas, variando os 

valores dos resultados da seguinte forma: valores superiores no grupo até 2 

anos de prática, para os itens bulimia, desconfiança interpessoal, consciência 

interoceptiva e no valor do EDI total; o grupo dos 3 a 4 anos de prática 

apresenta valores superiores para no item perfeccionismo; e o grupo dos que 

praticam actividade desportiva federada à mais de 5 anos apresenta valores 

118 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

superiores nas sub-escaias do impulso para emagrecer e na insatisfação 

corporal. 

Fomos verificar em seguida a interacção do tempo de prática com o 

sexo e observamos diferenças significativas nos itens: bulimia (F=4.90; 

p=0.01), ineficácia (F=5.05; p=0.01), consciência interoceptiva (F=6.35; 

p=0.00), medos da maturidade (F=3.60; p=0.03) e no EDI total (F=3.69; 

p=0.03). 

Discussão: 

No nosso estudo averiguamos diferenças entre o sexo feminino e sexo 

masculino, observando-se os valores superiores de propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar no sexo feminino. No entanto, este 

grupo não apresenta valores superiores ao ponto de corte, não se observando 

assim casos de risco para o desenvolvimento das perturbações do 

comportamento alimentar. O sexo feminino demonstrou também valores 

superiores no impulso para emagrecer, insatisfação corporal e ineficácia. No 

perfeccionismo, os valores superiores foram verificados no sexo masculino. 

Observamos então que na nossa amostra as raparigas é que evidenciam a 

excessiva preocupação com a dieta e com o peso corporal, reflectindo o desejo 

de perder peso, bem como o medo de ganhar peso, demonstrando a ideia de 

que determinadas partes especificas do corpo, associadas à mudança corporal 

na puberdade feminina, são demasiado gordas. Revelam também sentimentos 

de inadequação geral, insegurança e o sentimento de não controlar a própria 

vida, já os rapazes apenas evidenciaram elevadas expectativas pessoais e 

uma ostentação na realização. 

Os estudos por nós encontrados são unânimes em considerar o sexo 

feminino como a população mais afectada por perturbações do comportamento 

alimentar (Lucas et ai., 1991; Gotestam et ai., 1995; DSM IV, 1995), tendo um 
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pico de ocorrência entre os 15 e 16 anos (Coll e Quinn, 1995; Carmo, 2001). 

Estas diferenças associadas ao sexo, devem-se ao facto das adolescentes e 

jovens adultas serem as que estão mais sujeitas às pressões culturais e 

sociais, com a importância atribuída à imagem corporal e ao estereótipo social 

que existe sobre a figura feminina ideal. Há uma tendência para sobrevalorizar 

a magreza, numa sociedade onde o corpo esbelto é encarado como algo pelo 

qual as mulheres devem lutar (Bryant-Waugh e Lask, 2002). Para muitas 

jovens, a magreza, o aspecto físico, a alimentação, e o exercício físico tornam-

se aspectos centrais à volta dos quais organizam a sua vida. Os seus modelos 

de mulher ideal, são as bailarinas, as modelos de moda, as actrizes e as 

atletas (Fairburn e Beglin, 1990; Fairburn et ai. 1993). De acordo com Bryant-

Waugh e Lask (2002), as manifestações mais óbvias deste facto encontram-se 

na imprensa e na indústria da moda. Podemos ver nos anúncios de uma vasta 

gama de produtos, que não apenas roupas, que estes utilizam 

preferencialmente modelos magros e muito raramente modelos com um peso 

normal e, muito menos, com peso excessivo. Para além disso, os quiosques e 

as livrarias estão cheios de revistas que promovem dietas de emagrecimento e 

as virtudes da elegância, transmitindo a mensagem velada de que, para ter 

êxito, a mulher tem de ser magra (Bryant-Waugh e Lask, 2002). A exposição a 

estas pressões ocorrem logo nas idades mais baixas, nas crianças e jovens, 

que crescem numa cultura que promove as dietas e revela desagrado perante 

as variações normais do volume e imagem corporal. Numa investigação 

realizada por Taylor et ai., em 1998, com jovens adolescentes do sexo 

feminino, sobre os factores associados às perturbações com o peso e a 

imagem corporal os autores verificaram que a importância e a pressão dos 

pares colocada no peso, assim como o desejo de se assemelhar a modelos 

vistos na televisão e nas revistas, são os factores mais fortemente associados 

com as preocupações com o peso e com a imagem corporal na adolescência. 

No entanto, e na opinião de (Bryant-Waugh e Lask, 2002), os rapazes 

encontram-se igualmente sobre uma crescente pressão para corresponder a 

uma certa imagem corporal, pondo-se a ênfase numa forma firme, levemente 
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musculada, que é equiparada à boa saúde. A preocupação com a saúde e com 

a boa forma são extremamente vulgares em rapazes com anorexia nervosa, 

que afirmam fazer dieta e exercício para se manterem saudáveis. 

No nosso estudo, ao contrário do que verificamos na revisão 

bibliográfica, não observamos diferenças entre os grupos das diferentes idades 

relativamente aos níveis de propensão para as perturbações do 

comportamento alimentar, tanto no sexo feminino como no sexo masculino. 

Observamos, no entanto, que no sexo feminino, o grupo dos 18 anos é o que 

apresenta maior insatisfação corporal, o grupo dos 11 anos revela os maiores 

níveis de perfeccionismo e o grupo dos 14 anos demonstra os níveis mais 

elevados de medos da maturidade. No sexo masculino, verificamos que o 

grupo dos 11 anos apresenta os maiores níveis no impulso para emagrecer e 

nos medos da maturidade e o grupo dos 12 anos, os níveis mais elevados de 

perfeccionismo. Assim sendo, constatamos na nossa amostra que as raparigas 

demonstram a elevada crença de que determinadas partes do seu corpo são 

demasiado largas ou gordas aos 18 anos de idade. As elevadas expectativas 

em relação à realização pessoal são verificadas aos 11 anos e o forte desejo 

de regressar à segurança da infância, devido às exigências da vida adulta 

foram evidenciadas aos 14 anos. Os rapazes, por seu lado, demonstraram aos 

11 anos uma excessiva preocupação com a dieta, com o peso corporal e o 

elevado desejo de voltar à segurança dos anos da infância, assim como a 

recusa das responsabilidades de ser adulto. Aos 12 anos de idade observaram-

se as expectativas pessoais excessivamente elevadas em relação à realização. 

Averiguamos na literatura que os autores não são unânimes quanto à 

idade de aparecimento das perturbações do comportamento alimentar, 

podendo o seu intervalo variar entre os 15 e os 24 anos (Bielsa et ai., 2001 ), os 

10 e os 21 anos (Carmo, 2001) e os 12 e os 15 anos (Coll e Quinn, 1995). Para 

Sampaio (2002), a bulimia é considerada uma doença mais frequente no fim da 

adolescência ou princípios da idade adulta. Segundo Vandereycken e Van Der 

Broucke (1984), as características específicas da anorexia nervosa começam 
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mais cedo nos rapazes que nas raparigas. Ao contrário do nossos resultados, 

Carmo (2001) verificou no seu estudo com jovens do sexo feminino de 30 

escolas secundárias dos distritos de Lisboa e Setúbal (idades entre os 10 e os 

21 anos) que a idade com maior frequência de desejo de perder peso era a dos 

19 anos e a de menor frequência era a dos 10 anos. 

Como sabemos, um dos factores precipitantes mais comuns nas 

perturbações do comportamento alimentar é o início recente da puberdade, 

com toda a ansiedade a ela associada e as complicações de um corpo em 

transformação, de uma sexualidade emergente, das pressões dos amigos e da 

luta pela independência, enquanto se é ainda relativamente imaturo. Os 

adolescentes estão muito conscientes das alterações físicas e emocionais que 

vivem nesta idade, como o desenvolvimento de um corpo adulto, as mudanças 

de humor frequentes e, para as raparigas, a menarca (Bryant-Waugh e Lask, 

2002). No entanto, estas alterações são inevitáveis e totalmente fora do 

controlo dos adolescentes. As alterações físicas normais da puberdade são 

também muitas vezes acompanhadas por ansiedade sobre o comportamento 

do adolescente e do adulto e as perspectivas em relação ao futuro, havendo 

um confronto inevitável com uma série de assuntos, preocupando-se os jovens 

com coisas que até então não tinham tido necessidade de pensar. 

No entanto, na nossa amostra e apesar das evidências demonstradas 

anteriormente, apenas observamos diferenças nos níveis de propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar entre os estádios maturacionais no 

sexo masculino. O grupo do estádio maturacional três foi o que apresentou 

valores mais elevados de consciência interoceptiva, medos da maturidade e 

níveis superiores de propensão para perturbações do comportamento 

alimentar. Contudo, o grupo mais desenvolvido maturacionalmente (estádio 

cinco) apresentou os níveis superiores de bulimia e insatisfação corporal. 

Assim sendo, as tendências para episódios de ingestão alimentar sem controlo 

e a ideia de que partes específicas do seu corpo estão demasiado largas ou 

gordas encontram-se nos rapazes mais desenvolvidos maturacionalmente. Nos 

rapazes menos desenvolvidos maturacionalmente, identificámos características 
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relacionadas com a falta de confiança em reconhecer e identificar emoções e 

sensações, nomeadamente fome e saciedade, o desejo de voltar à segurança 

dos anos da infância e a recusa das responsabilidades de ser adulto. Nas 

raparigas observamos que as pós-menarcais são as que apresentam a mais 

elevada insatisfação corporal relativamente às que ainda não são menstruadas. 

Resultado igualmente verificado num estudo realizado de Vasconcelos (1995) 

com adolescentes portuguesas do sexo feminino, entre os 11 e os 17 anos. 

Segundo vários autores (e.g. McGrory, 1990; Moffitt et ai., 1992; Vasconcelos, 

1995) esta é, sem dúvida, a alteração corporal mais dramática, não só do ponto 

de vista físico como também sociocultural. É um fenómeno que influencia as 

percepções, os sentimentos e as sensações que a jovem nutre por si própria, 

em geral, e sobre o seu corpo, em particular. A menarca surge como um pivot 

de transição ao longo do desenvolvimento, gerando novas expectativas, 

direitos e deveres e obrigando a uma reorganização da imagem corporal e da 

identidade cultural (Vasconcelos, 1995). Verifica-se, por vezes, que estas 

transformações biológicas são motivo de orgulho ou então de ansiedade ou 

confusão, facilitando ou inibindo a adaptação da jovem às mesmas. 

De acordo com Malien e Trallero (2001), muitas das características 

encontradas em desportistas de alto nível são também frequentes em pessoas 

com perturbações do comportamento alimentar, tais como rigorosidade, rigidez, 

capacidade para realizar tarefas difíceis, perfeccionismo, necessidade de 

alcançar triunfos e melhorar os seus limites, capacidade de sacrifício, 

resistência à dor e ao mal-estar. Wilson e Eldrege (1992) reforçam sugerindo 

que o perfeccionismo é uma atitude compartilhada tanto pelos atletas como 

pelos indivíduos com perturbações do comportamento alimentar, sendo 

possível que os parâmetros perfeccionistas que guiam os atletas nos desportos 

competitivos aumentem a sua vulnerabilidade para o desenvolvimento de 

perturbações do comportamento alimentar. 

Na nossa amostra, no entanto, não se constataram diferenças entre os 

praticantes e os não praticantes de actividade desportiva federada. Observa-se 

no entanto que os rapazes não praticantes de actividade desportiva federada 
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evidenciaram níveis superiores de insatisfação corporal e desconfiança 

interpessoal. Parece-nos, então, que os não praticantes de actividade 

desportiva federada do sexo masculino demonstram uma maior insatisfação 

com o seu corpo ou partes dele e uma presente desconfiança em reconhecer e 

identificar emoções e sensações, nomeadamente fome e saciedade. 

Dentro do grupo dos praticantes de actividade desportiva federada 

verificamos que as raparigas praticantes de desportos colectivos apresentam 

níveis superiores de propensão para perturbações do comportamento 

alimentar, de bulimia, de insatisfação corporal e de ineficácia. No entanto, nos 

rapazes, a comparação entre os dois grupos em função da prática ou não de 

actividade desportiva federada não demonstrou qualquer diferença quer no 

geral, quer relativamente às várias sub-escalas das perturbações do 

comportamento alimentar. O nosso estudo demonstra assim diferentes 

resultados em relação aos observados por Davis e Cowles (1989), em que os 

autores comparam desportistas femininas de diferentes desportos, tanto 

aqueles que exigem um corpo magro (e.g. ginástica), como aquelas que não o 

exigem (e.g. voleibol, basquetebol). Os autores concluíram que, apesar das 

ginastas serem mais magras, apresentavam mais preocupações ponderais, 

mais insatisfação com a imagem corporal, maior restrição alimentar, mais 

instabilidade emocional, irregularidades menstruais e amenorreia. 

Na nossa amostra as raparigas evidenciaram diferenças significativas 

dentro da prática de desportos individuais, sendo as ginastas as mais 

propensas para as perturbações do comportamento alimentar apresentando 

ainda um maior impulso para emagrecer e maior insatisfação corporal. Este 

resultado foi também observado num estudo realizado por O'Connor et ai. 

(1995), em que os autores avaliaram os sintomas de perturbações do 

comportamento alimentar, de ingestão de calorias e de história menstrual em 

25 ginastas do sexo feminino e 25 estudantes femininas do grupo de controlo. 

Os resultados não mostraram diferenças significativas entre os grupos nas sub-

escalas de EDI (Garner, 1991). No entanto, os dois grupos apresentaram 

valores elevados na sub-escala impulso para emagrecer comparativamente 

124 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

com a média apresentada por Garner et ai. (1983) na sub-escala para as 

estudantes universitárias. 

Este facto deve-se, segundo a opinião de vários autores, às pressões 

que as desportistas são sujeitas, tornando-se mais susceptíveis às 

perturbações do comportamento alimentar, principalmente em desportos que 

preconizam o baixo peso corporal como ginástica e corridas de longa duração 

(Pétrie e Stoever, 1993; Sundgot-Borgen, 1994; Marshall e Haber, 1996). Como 

se sabe a ginástica é um desporto caracterizado pela leveza dos movimentos, 

pela arte do equilíbrio, flexibilidade e pelo domínio do corpo, e é devido a estas 

exigências que se preconiza que as ginastas sejam mais leves e mais magras 

do que as outras meninas da mesma idade (Teixeira, 2004). Contudo, a 

tendência actual parece apontar no sentido de uma morfologia não tão 

exagerada no sentido de uma elevada redução da gordura corporal. Para dar 

uma resposta eficaz as exigências actuais dos exercícios quer da ginástica 

artística quer da ginástica rítmica, a ginasta tem de apresentar níveis de massa 

gorda e de massa muscular mais elevados do que há alguns anos atrás. 

Na nossa amostra os rapazes praticantes de ginástica demonstraram 

níveis superiores de insatisfação corporal relativamente aos praticantes de 

natação. 

Na observação dos praticantes de desportos colectivos, verificamos que 

as raparigas praticantes de andebol são as que apresentam maior tendência 

para episódios de ingestão alimentar sem controlo, e as praticantes de voleibol 

são as que reflectem a mais elevada falta de confiança em reconhecer e 

identificar emoções e sensações, nomeadamente de fome e fartura. No 

entanto, nos rapazes foi o grupo do voleibol o que apresentou maior tendência 

para episódios bulímicos. 

Os nossos resultados salientam a ideia de Wilson e Eldredge (1992), em 

que as modalidades que estão mais associadas a comportamentos irregulares 

de alimentação e controlo de peso são as que exigem a magreza e em relação 

às quais as atletas têm de lutar contra o seu peso natural e biológico, no 
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sentido de acompanhar as determinações culturais e desportistas que, muitas 

vezes, ditam o peso ideal. No entanto, Gonçalves (1998) salienta que, mesmo 

comparando grupos de diferentes modalidades, os estudos não são totalmente 

consistentes, talvez devido aos métodos diversificados utilizados nas 

investigações. Dummer et ai. (1987) realizaram um estudo onde analisaram as 

nadadoras, concluindo que estas apresentavam grandes preocupações com o 

peso e a forma corporal. Contudo, um outro estudo de Borgen e Corbin (1987) 

utilizou as nadadoras como grupo de controlo, por achar que estas pertenciam 

a um desporto que não enfatizava a magreza. 

Na nossa amostra o nível de prática de actividade desportiva não 

evidenciou influência na propensão para perturbações do comportamento 

alimentar, tanto no que concerne aos níveis de frequência semanal de treino 

como ao tempo de prática de actividade física. 

Porém, observamos que as praticantes com menos frequência semanal 

de treino (três vezes) apresentam os níveis superiores de insatisfação corporal 

relativamente às que treinam seis vezes por semana. 

As praticantes de actividade desportiva federada há mais de três anos e 

há menos de cinco apresentaram maior tendência para episódios de ingestão 

alimentar sem controlo e elevada ausência de confiança em reconhecer e 

identificar emoções e sensações, nomeadamente de fome e saciedade, 

relativamente às que praticavam há menos de três anos e há mais de cinco. 

Os rapazes praticantes de actividade desportiva federada até dois anos 

apresentaram elevados sentimentos gerais de inadequação, insegurança e 

falta de controlo na vida pessoal, comparativamente aos que praticavam há 

mais de três anos. No entanto, os que praticam há mais de três anos e há 

menos de cinco apresentaram elevados níveis de desejo de voltar à segurança 

dos anos de pré-adolescência, assim como a tendência para recusar as 

responsabilidade de ser adulto, relativamente aos que praticam há menos de 

três anos e há mais de cinco anos. 
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Não encontramos estudos que evidenciam as influências do tempo de 

treino na propensão para distúrbios alimentares. No entanto, encontramos 

Brownell e Rodin (1992) que afirmam que é difícil responder se os atletas de 

elite apresentam um risco maior para desenvolver perturbações do 

comportamento alimentar, comparativamente aos atletas que não são de elite. 

Esta ideia demonstra a relação com a quantidade de treino, pois sabemos que 

os atletas de elite são os que mais treinam semanalmente. Wilson e Eldredge 

(1992) assumem que os factores causadores do maior risco são as pressões 

para emagrecer e o perfeccionismo, características que estão mais presentes 

nos atletas de elite. Todavia é fundamental especificar com exactidão o nível 

de treino e de competição destes atletas. 

Em suma, o nosso estudo demonstra que as raparigas são mais 

propensas para as perturbações do comportamento alimentar que os rapazes. 

Relativamente às idades, nenhum grupo apresentou diferenças evidentes de 

propensão. Porém, as pré-menarcais no sexo feminino e o estádio maturacinal 

três no sexo masculino demonstraram os valores mais elevados de propensão 

para as perturbações do comportamento alimentar. A prática ou não de 

actividade desportiva federada, não demonstra diferenças relativamente à 

propensão para distúrbios alimentares. Contudo as praticantes de desportos 

colectivos em relação às praticantes de desportos individuais são mais 

propensas, assim como são as raparigas praticantes de ginástica que 

apresentam maior propensão em relação às praticantes de natação. Os níveis 

de pratica desportiva não demonstraram qualquer influência na propensão para 

as perturbações do comportamento alimentar. 
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5.2. A expressão da alexitimia 

Analisaremos em seguida a influência das variáveis sexo, idade, estatuto 

maturacional, tipos de actividade desportiva e níveis de prática de actividade 

desportiva em função da expressão da alexitimia. 

5.2.1. Efeito do sexo na expressão da alexitimia 

Com o objectivo de verificarmos o efeito do sexo na expressão da 

alexitimia apresentamos o Quadro 22. 

Quadro 22 - Alexitimia em função do sexo. Média, desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Feminino Masculino í p 

Alexitimia (QAE-NA) 

Alexitimia (TAS-20) 

21.91 ±5.34 22.84 ±4.25 2.32 0.02 

52.10 ±9.52 49.77 ±9.89 -2.86 0.00 

A análise dos resultados contidos no Quadro 22 permite-nos verificar a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, tanto no 

resultado da escala TAS-20 como no resultado do QAE-NA. O sexo feminino 

apresenta valores superiores de características alexitímicas relativamente ao 

masculino. Nenhum dos grupos é alexitímico, já que não apresentam valores 

iguais ou superiores a 61 pontos. 

5.2.2. Efeito da idade na expressão da alexitimia. 

No quadro seguinte podemos verificar o efeito dos diferentes grupos de 

idade na expressão da alexitimia. 
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Quadro 23 - Alexitimia (Alx) em função da idade (anos de idade). Média, desvio padrão, F-

teste (F) e p. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 F P 

Alx 
QAE-NA 

24.20 
(5.07) 

21.38 
(5.90) 

23.49 
(5.12) 

23.37 
(4.67) 

22.21 
(4.30) 

22.44 
(6.99) 

21.59 
(3.83) 

22.32 
(3.37) 

20.83 
(3.28) 2.33 0.01 

Alx 
TAS-20 

51.80 
(12.22) 

51.38 
(9.93) 

51.21 
(10.33) 

52.15 
(10.66) 

52.04 
(9.08) 

50.80 
(9.54) 

48.77 
(10.25) 

51.25 
(8.70) 

47.96 
(9.59) 1.12 

0.34 
n.s. 

Através da observação do Quadro 23, podemos verificar que as 

diferenças ao nível das características alexitímicas entre os diferentes grupos 

de idade apenas se revelam estatisticamente significativas no QAE-NA. O 

grupo dos 11 anos apresenta os valores superiores e o grupo dos 19 anos os 

valores inferiores de características alexitímicas. Na avaliação através da 

escala de TAS-20 não existem diferenças estatisticamente significativas, 

observando-se apenas os valores mais elevados no grupo dos 14 anos e os 

valores mais baixos no grupo dos 19 anos de idade. Nenhum dos grupos de 

idade apresenta características alexitímicas. 

5.2.3. Efeito do estatuto maturacional na expressão da alexitimia. 

5.2.3.1 Sexo feminino 

A avaliação das características alexitímicas em função do estatuto 

maturacional no sexo feminino está representado no Quadro 24. 

Quadro 24 - Sexo feminino. Alexitimia em função do estatuto maturacional. Média, desvio 

padrão, t-teste (r) e p. 

Pós-menarcais Pré-menarcais í P 

Alexitimia (QAE-NA) 21.82 ±5.38 22.75 ± 5.20 -0.92 0.36 (n.s.) 

Alexitimia (TAS-20) 52.10 ±9.65 52.72 ± 8.48 -0.35 0.73 (n.s.) 
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Embora as diferenças nos níveis de alexitimia em termos médios, entre 

as pós-menarcais e as pré-menarcais, não se revelem estatisticamente 

significativas, tanto no resultado do QAE-NA como no resultado do TAS-20, 

existe uma tendência para os valores superiores de características alexitímicas 

surgirem nas pré-menarcais. 

5.2.3.2 Sexo masculino 

Relativamente ao sexo masculino, fomos também analisar a relação 

entre os diferentes estatutos maturacionais e a expressão das características 

alexitímicas, sendo os resultados apresentados no Quadro 25. 

Quadro 25 - Sexo masculino. Alexitimia em função do estatuto maturacional. Média, desvio 

padrão, F-teste (F) e p. 

Estádio 
maturacional 

3 

Estádio 
maturacional 

4 

Estádio 
maturacional 

5 
F P 

Alexitimia 
(QAE-NA) 24.08 ± 5.09 23.08 ± 4.59 22.51 ± 3.55 2.08 0.13 (n.s.) 

Alexitimia 
(TAS-20) 51.51 ±10.95 49.55 ± 8.51 49.50 ±10.52 0.67 0.51 (n.s.) 

Os resultados dos dois testes não apresentam diferenças significativas 

entre os três grupos do estádio maturacional. Mas na analise no Quadro 25 

verificamos uma tendência para o grupo do estádio maturacional três 

apresentar os valores mais elevados de características alexitímicas e o grupo 

do estádio maturacional cinco os valores inferiores. Nenhum dos grupos do 

estádio maturacional apresentou carácter alexitímico. 

5.2.4. Efeito da actividade desportiva na expressão da alexitimia 

Através da análise do Quadro 26, podemos verificar as diferenças ao 

nível da expressão das características alexitímicas no grupo dos praticantes e 

não praticantes de actividade desportiva. 
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Quadro 26 - Alexitimia em função da prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, t-

teste (f) e p. 

Praticantes Não praticantes í P 

Alexitimia (QAE-NA) 22.49 ±5.10 22.25 ± 4.28 

51.08 ±9.05 

0.55 

-0.30 

0.58 (n.s.) 

Alexitimia (TAS-20) 50.82 ±10.19 

22.25 ± 4.28 

51.08 ±9.05 

0.55 

-0.30 0.76 (n.s.) 

Da análise do Quadro 26, verificamos que não existem diferenças 

estatisticamente significativas, entre grupo dos praticantes e não praticantes de 

actividade desportiva. O grupo dos praticantes apresenta, uma tendência para 

valores superiores de características alexitímicas em relação ao grupo dos não 

praticantes. Qualquer dos grupos demonstra não possuir carácter alexitímico. 

5.2.5. Efeito do tipo de actividade desportiva na expressão da alexitimia 

O Quadro 27 apresenta os valores da alexitimia em praticantes de 

desportos individuais e desportos colectivos. 

Quadro 27 - Praticantes. Alexitimia em função do tipo de actividade desportiva. Média, desvio 
padrão, t-teste (/) e p. 

Desportos Individuais Desportos Colectivos t P 
Alexitimia 
(QAE-NA) 21.95 ±4.91 22.68 ±5.16 -1.21 0.23 (n.s.) 

Alexitimia 
(TAS-20) 50.19 ±9.07 51.05 ±10.56 -0.72 0.47 (n.s.) 

Na análise destes dois grupos verificamos que não existem diferenças 

significativas entre os dois grupos, no que diz respeito às características 

alexitímicas. Denota-se uma tendência para o grupo dos desportos colectivos 

apresentar valores superiores, não sendo estes no entanto indicadores de 

carácter alexitímico. 
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5.2.5.1. Desportos individuais 

Dentro do grupo dos praticantes de desportos individuais, fomos 

comparar o grupo dos praticantes de natação com o grupo dos praticantes de 

ginástica, em função da expressão das características alexitímicas. 

Quadro 28 - Praticantes. Alexitimia em função do tipo de desporto individual. Média, desvio 

padrão, t-teste (f) e p. 

Ginástica Natação í P 

Alexitimia (QAE-NA) 21.19 ±5.22 22.55 ±4.81 -1.20 0.24 (n.s.) 

Alexitimia (TAS-20) 50.44 ±10.65 51.38 ±7.67 -0.46 0.65 (n.s.) 

Os resultados não demonstram diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois grupos. Tanto no QAE-NA como no TAS-20, apesar das 

diferenças não se apresentarem significativas, existe uma tendência para os 

praticantes de natação apresentarem valores superiores de características 

alexitímicas em detrimento dos praticantes de ginástica. Nenhum dos grupos 

possui carácter alexitímico (Quadro 28). 

5.2.5.2. Desportos colectivos 

No grupo dos praticantes de desportos colectivos, fomos investigar a 

expressão das características alexitímicas em função da modalidade colectiva 

praticada. 

Quadro 29 - Praticantes. Alexitimia em função do tipo de desporto colectivo. Média, desvio 

padrão, F-teste (F) e p. 

Andebol Futebol Basquetebol Voleibol F P 
Alexitimia 
(QAE-NA) 22.69 ±4.01 23.94 ±4.92 23.31 ±4.16 21.90 ±7.26 1.16 0.33 

n.s. 
Alexitimia 
(TAS-20) 51.84 ±9.75 51.75 ±10.91 49.33 ±10.51 52.55 ±12.08 1.21 0.31 

n.s. 
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Tal como na análise do quadro anterior, também o Quadro 29 não 

demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos de 

praticantes. Nenhum dos grupos apresentou carácter alexitímico. 

5.2.6. Efeito do nível de prática de actividade desportiva na expressão da 

alexitimia. 

Nos dois quadros seguintes verificamos as diferenças entre os níveis de 

prática actividade desportiva e a expressão das características alexitímicas. Os 

níveis de pratica analisados foram a frequência semanal de treino e os anos de 

prática desportiva. 

5.2.6.1. Frequência semanal de actividade desportiva 

No Quadro 30, apresentamos os diferentes valores relativos às 

características alexitímicas presentes nos diferentes grupos de frequência 

semanal de treino. 

Quadro 30 - Praticantes. Alexitimia em função da frequência semanal de actividade 

desportiva. Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

2x 3x 4x 5x 6x F P 

Alexitimia 
(QAE-NA) 

22.15 
(5.30) 

22.78 
(5.88) 

22.59 
(4.23) 

21.15 
(4.82) 

22.67 
(4.19) 0.76 0.55 

n.s. 

Alexitimia 
(TAS-20) 

48.92 
(10.32) 

51.73 
(10.71) 

50.99 
(10.67) 

49.82 
(7.16) 

50.29 
(9.38) 0.82 0.51 

n.s. 

Não observamos diferenças significativas entre os grupos da frequência 

semanal. Não observamos igualmente qualquer tendência para valores 

superiores de características alexitímicas com o aumento ou diminuição da 

frequência semanal de treino. 
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5.2.6.2. Tempo de prática de actividade desportiva 

No quadro que se segue analisamos a expressão das características 

alexitímicas em função dos anos de prática de actividade desportiva em função 

da expressão da alexitimia. 

Quadro 31 - Praticantes. Alexitimia em função do tempo de prática de actividade desportiva. 

Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Até 2 anos 3 a 4 anos Mais que 5 anos F P 
Alexitimia 
(QAE-NA) 22.04 ± 4.67 23.24 ± 6.82 22.60 ±4.18 1.38 0.25 (n.s.) 

Alexitimia 
(TAS-20) 49.97 ±10.33 50.71 ±9.58 51.57 ±10.20 0.80 0.45 (n.s.) 

Pelo Quadro 31, podemos verificar que, tal como na frequência semanal 

de treino, os anos de prática desportiva não parecem estar associados a 

qualquer tendência para o aumento das características alexitímicas. 

Discussão: 

Na análise da alexitimia em função do sexo, da idade, do estatuto 

maturacional, dos tipos e níveis de prática de actividade desportiva, 

constatamos apenas diferenças significativas entre os sexos e entre as idades. 

Quando analisamos a alexitimia em função dos dois sexos deparamos 

com níveis superiores da TAS-20 no sexo feminino e valores superiores do 

QAE-NA no sexo masculino. Estes resultados do QAE-NA vão de encontro aos 

resultados encontrados por Salminen et ai. que, num artigo publicado em 1998 

sobre a prevalência de alexitimia nas variáveis sociodemográficas na 

população da Finlândia, utilizando a TAS-20, verificaram que o sexo masculino 

apresentava 17% e o sexo feminino 10% de prevalência de alexitimia. Noutro 

estudo realizado por Lindholm e Hyyppa (1990) os autores observaram as 

mesmas prevalências quando usaram o Beth Israel Questionnaire, numa 
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população não clínica de homens e mulheres. 0 estudo realizado por Parker et 

ai. (1993) vem também confirmar estas conclusões. Em três amostras distintas 

de jovens adultos do Canadá, Estados Unidos e Alemanha, os autores 

observaram valores idênticos de Alexitimia em ambos os sexos. No entanto, 

num estudo realizado pelos italianos Pasini et ai. (1992), numa amostra de 

voluntários saudáveis e tendo usado como instrumento a TAS-26, os autores 

não verificaram diferenças entre os sexos, o que se deve ao facto de terem 

usado uma amostra de voluntários, e os sujeitos com estas características não 

se encontrarem presentes. Kokkonen et ai. (2001), numa amostra 

representativa da população da Finlândia do Norte, em que todos os indivíduos 

pertenciam à mesma faixa etária, os autores verificaram níveis superiores de 

características alexitímicas no sexo masculino. 

Lane et ai. (1998) verificaram níveis mais elevados de características 

alexitímicas nos homens mais velhos, relativamente ao grupo das mulheres e 

ao grupo dos homens mais novos, concordando assim com os estudos 

realizados (e.g. Taylor et ai. 1996) em populações não clínicas, onde se usou 

também a TAS-20. No entanto, Lane et ai. (1998) referência que nos estudos 

realizados por Haviland et ai. (1994) e Pandey et ai. (1996) estes autores 

observaram que, numa população clínica, as mulheres apresentaram os níveis 

mais elevados de TAS-20, relativamente aos homens. 

Parece-nos que, apesar de haver uma relação do sexo com a expressão 

da alexitimia, os estudos apresentam resultados divergentes. No entanto estas 

divergências parecem estar relacionadas com o facto de as amostras 

pertencerem ou não a populações clínicas. No geral, os estudos apresentados 

sugerem que, quando a população não é clínica, os homens apresentam 

características alexitímicas superiores às mulheres. Nas populações clínicas, 

parecem ser as mulheres a apresentarem uma maior expressão de alexitimia 

relativamente aos homens. No nosso caso, apesar de não ser uma população 

clínica, o sexo feminino é que demonstrou os valores superiores de 

características alexitímicas, não se verificando no entanto carácter alexitímico. 

No entanto o sexo masculino apresentou níveis superiores de emoções para a 

anorexia nervosa (QAE-NA). Na nossa opinião este facto deve-se à cultura 
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onde estamos inseridos, a qual não vê com bons olhos os homens chorarem e 

expressarem emocionalmente os seus sentimentos, enquanto as mulheres são 

caracterizadas pelas suas intempestivas emoções. Assim sendo, o homem 

apresenta com maior frequência dificuldade em identificar sentimentos e em 

distingui-los das sensações corporais e a mulher sente a dificuldade em 

descrever os seus sentimentos e demonstra um tipo pensamento mais 

orientado para o exterior (Salminen, et ai., 1998). 

Na alexitimia em função da idade as diferenças significativas verificaram-

se no QAE-NA, apresentando o grupo dos mais novos (11 anos) os valores 

mais elevados. Em virtude da elevada correlação existente entre o TAS-20 e o 

QAE-NA, verificamos que os nossos resultados divergem dos estudos 

realizados e já anteriormente referidos (e.g. Salminen et ai., 1998, Lindholm e 

Hyyppa, 1990; Pasini et ai., 1992; Parker et ai., 1993). Também Honkalampi et 

ai., numa amostra de pacientes depressivos, em 1999 e numa amostra geral da 

população, em 2004, utilizando o TAS-20, observaram uma maior prevalência 

de características alexitímicas no grupo do sexo masculino e nos indivíduos 

mais velhos. 

Nos estudos realizados por Joukamaa et ai. (1996), Smith (1983) e Wise 

(1990), os autores observaram níveis mais elevados de características 

alexitímicas no grupo dos mais velhos, devendo-se este facto ao estado físico 

relacionado com a idade. 

No entanto, e apesar das diferenças observadas nos outros estudos, 

pensamos que este caso dos mais novos apresentarem os valores mais 

elevados, se deva ao facto de que é no início da adolescência que ocorrem as 

grandes mudanças. Mudanças essas, que levam os jovens a modificar o seu 

comportamento e sua forma de estar, trazendo consigo conflitos emocionais e 

afectivos. 

Na associação da alexitimia com o estatuto maturacional não 

verificamos diferenças estatisticamente significativas no sexo feminino nem no 

sexo masculino. Apesar do papel das alterações maturacionais, tanto nos 
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rapazes como nas raparigas, ao nível das formas e proporções corporais, no 

desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias e também 

nos processos psicossociais e emocionais que ocorrem no ajustamento a um 

corpo em contínua mudança e em relação com os outros e com o mundo, a 

alexitimia parece então não estar associada ao processo maturacional. 

Verificamos muitas vezes que o jovem tem dificuldades em lidar com o seu 

corpo e nele salienta-se uma série de acontecimentos de grande variabilidade 

inter-individual com um início, um ritmo, uma duração e um fim determinados. 

Por tudo isto, não é de admirar as frequentes desordens emocionais, as 

dificuldades de relacionamento e até mesmo alterações a nível de domínio 

motor, nomeadamente das coordenações (Vasconcelos, 1995). No entanto, 

apesar destas transformações, os nossos resultados demonstram uma 

tendência para níveis superiores de características alexitímicas nas pré-

menarcais (sexo feminino) e no estádio maturacional três (sexo masculino). Isto 

leva-nos a sugerir que parece ser no período que antecede as transformações 

pubertárias que se verificam os défices cognitivo-afectivos, caracterizados pela 

dificuldade em identificar e descrever sentimentos, na dificuldade em distinguir 

os sentimentos de sensações corporais decorrentes da actividade emocional e 

no estilo cognitivo orientado para o exterior. 

Na associação entre a prática de actividade desportiva e a alexitimia não 

verificamos diferenças estatisticamente significativas. O mesmo ocorreu na 

associação entre a alexitimia e o tipo de prática e entre a alexitimia e o nível de 

prática. A actividade física e desportiva ao longo dos tempos tem adquirido 

uma importância cada vez mais notória, sendo mesmo considerada um aspecto 

fundamental da actividade humana (Batista, 1995). A investigação tem 

demonstrado que a prática de actividade física e desportiva pode contribuir 

para o desenvolvimento equilibrado do indivíduo, em termos físicos, sociais e 

psicológicos (e.g. Folkins e Sime, 1981; Hughles, 1984; Sonstroem, 1984; 

Drinkwater, 1984, todos citados em Caruso e Gill, 1992; Skrinar et ai. 1986; 

Wilfley, 1986, citados em Finkenberg et ai. 1994). Do domínio psicológico, 

alguns dos benefícios situam-se ao nível do autoconceito e da autoestima, do 
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aumento de satisfação com a imagem corporal, da diminuição de stress e 

ansiedade, da redução de depressões, do aumento de autoconfiança e da 

melhoria da socialização e do bem-estar, em todas as idades e em ambos os 

sexos (Abrantes, 1998). 

Na revisão bibliográfica por nós realizada, não encontramos estudos que 

associassem a prática de actividade desportiva e as características 

alexitímicas. No entanto, nos nossos resultados verificamos uma tendência 

para níveis superiores de características alexitímicas nos praticantes de 

desportos colectivos, relativamente aos individuais. No seio dos colectivos, os 

níveis mais elevados verificaram-se nos praticantes de futebol e os níveis mais 

baixos nos praticantes de voleibol. No grupo dos desportos individuais, o grupo 

praticante de natação é o que apresenta os valores superiores. No que respeita 

à frequência semanal de treino, os valores mais elevados de características 

alexitímicas observaram-se no grupo com três treinos semanais. Relativamente 

aos anos de prática desportiva, foi o grupo com mais de 5 anos a apresentar os 

valores mais elevados de expressão de alexitimia. 

5.3. Atenção 

Analisaremos em seguida a atenção em função do sexo, da idade, do 

estatuto maturacional, dos tipos de actividade desportiva e dos níveis de 

prática de actividade desportiva. 

5.3.1. Efeito do sexo na atenção 

No Quadro 32 apresentamos os valores de velocidade atencional de 

exactidão atencional e de resistência à fadiga relativos a ambos os sexos e 

respectiva comparação. 
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Quadro 32 - Atenção em função do sexo. Média, desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Feminino Masculino t P 

Velocidade atencional 193.16 ±48.17 193.92 ±51.26 0.18 0.85 (n.s.) 

Exactidão atencional* 19.41 ±24.33 18.84 ±17.05 -0.33 0.75 (n.s.) 

Resistência à fadiga 

1o Minuto 17.36 ±6.47 17.11 ±7.74 -0.43 0.67 (n.s.) 

2o Minuto 17.39 ±7.96 16.83 ±7.59 -0.86 0.39 (n.s.) 

3o Minuto 17.09 ±7.35 16.35 ±7.05 -1.23 0.22 (n.s.) 

4o Minuto 16.54 ±7.96 17.02 ±7.07 0.76 0.45 (n.s.) 

5o Minuto 15.51 ±7.77 15.66 ±7.25 0.23 0.82 (n.s.) 

6o Minuto 14.86 ±7.65 15.63 ±7.79 1.19 0.24 (n.s.) 

7° Minuto 15.54 ±6.95 14.79 ±7.64 -1.22 0.23 (n.s.) 

8o Minuto 15.03 ±8.19 15.66 ±7.46 0.97 0.34 (n.s.) 

9o Minuto 15.86 ±8.36 15.98 ±7.91 0.18 0.86 (n.s.) 

10° Minuto 16.50 ±8.05 16.56 ±8.36 0.08 0.93 (n.s.) 

Média dos 10' 16.12 ±6.22 16.17 ±5.76 0.96 0.92 (n.s.) 
*Quanto menor for o resultado me hor é o grau de exactidão 

No quadro anterior verificamos a inexistência de diferenças significativas 

entre os dois grupos. Observamos no entanto valores superiores no sexo 

masculino em relação ao sexo feminino na velocidade atencional e no valor 

médio dos dez minutos da resistência à fadiga e um valor inferior na exactidão 

atencional indicando um melhor desempenho. Verificamos também uma melhor 

resistência à fadiga no sexo masculino na análise dos valores durante o 

decorrer dos dez minutos. 

5.3.2. Efeito da idade na atenção. 

Apresentamos no Quadro 33 os resultados dos mecanismos da atenção 

em função da idade. 

139 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

Quadro 33 - Atenção em função da idade (anos de idade). Média, desvio padrão, F-teste (F) e 

P-

11 12 13 14 15 16 17 18 19 F p 

VA 134.83 
(29.38) 

148.87 
(36.03) 

EA* 10.63 
(6.76) 

25.34 
(33.20) 

RF 

1o 

min. 
14.67 
(5.72) 

14.27 
(9.27) 

2o 

min. 
12.67 
(4.55) 

12.53 
(7.62) 

3o 

min. 
15.00 
(4.05) 

13.93 
(7.67) 

40 

min. 
10.83 
(4.71) 

11.87 
(4.17) 

5o 

min. 
11.83 
(6.52) 

12.27 
(3.24) 

6o 

min. 
11.67 
(4.03) 

10.67 
(5.39) 

7o 

min. 
10.00 
(4.47) 

12.40 
(8.11) 

8o 

min. 
12.00 
(2.45) 

9.80 
(7.04) 

9o 

min. 
12.00 
(2.68) 

10.80 
(9.80) 

10° 
min. 

10.83 
(1.72) 

10.00 
(7.56) 

M 
10' 

12.15 
(3.23) 

11.92 
(5.64) 

VA-Velocidade atencional; EA-Exactidão atencional; RF-Resistência à fadiga; M- Média dos 10 
minutos; *Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

No Quadro 33, observamos que a velocidade atencional e a resistência 

à fadiga apresentam diferenças significativas (p=0.00) na comparação entre os 

grupos de idade. Verificamos que os grupos com idade superior são os que 

apresentam as melhores prestações na velocidade atencional e ao longo dos 

vários minutos da resistência à fadiga. 

Quando comparamos os grupos de idade dois a dois verificamos 

diferenças estatisticamente significativas. Estas diferenças foram observadas 

entre: o grupo dos 11 anos com o grupo dos 17 anos (p=0.05), com o grupo 

dos 18 anos (p=0.01) e com o grupo dos 19 anos (p=0.04); do grupo dos 12 

anos com o grupo dos 17 anos (p=0.02), com o grupo dos 18 anos (p=0.00) e 

com o grupo dos 19 anos (p=0.00); do grupo dos 13 anos com o grupo dos 15 

anos (p=0.01), com o grupo dos 16 anos (p=0.00), com o grupo dos 17 anos 

160.79 176.62 191.50 199.42 211.67 225.71 221.04 
(41.35) (42.05) (43.85) (42.43) (51.57) (47.71) (39.64) 
18.92 15.86 18.74 20.29 18.76 21.48 15.59 

(15.61) (12.60) (21.74) (25.65) (21.17) (23.31) (13.61) 

15.71 17.66 15.79 17.37 18.75 19.83 16.42 
(6.52) (5.74) (6.45) (7.74) (7.24) (7.02) (10.17) 

13.82 15.33 17.89 17.86 18.59 19.25 19.88 
(7.12) (6.74) (6.87) (9.28) (7.69) (6.82) (9.57) 

13.58 15.11 16.82 16.25 18.62 19.75 19.33 
(5.77) (5.83) (6.33) (8.39) (7.89) (6.84) (7.46) 

13.38 15.60 17.91 16.62 19.04 17.75 20.58 
(5.83) (5.97) (7.57) (8.60) (7.26) (8.35) (6.35) 

13.24 14.88 14.72 14.47 18.14 18.49 18.29 
(6.54) (5.97) (6.39) (8.22) (8.69) (7.82) (6.37) 
13.60 14.18 14.84 15.22 17.11 17.00 18.38 
(6.56) (6.66) (6.64) (7.53) (8.72) (10.02) (5.75) 

12.40 13.58 14.82 15.39 17.39 16.92 19.46 
(5.68) (5.27) (6.29) (7.72) (7.21) (10.19) (4.75) 
13.26 13.93 15.15 15.58 17.62 17.11 18.63 
(6.43) (6.04) (7.64) (7.59) (7.53) (10.17) (6.57) 
12.54 14.72 15.55 17.42 17.99 17.48 20.41 
(6.37) (6.21) (7.17) (8.31) (8.23) (10.44) (6.30) 
13.02 15.20 16.41 18.09 19.85 18.85 17.91 
(6.28) (6.34) (8.41) (7.53) (7.44) (9.94) (8.55) 
13.44 15.02 16.01 16.47 18.10 18.20 18.95 
(4.79) (4.51) (5.42) (6.16) (6.35) (6.80) (5.19) 

16.85 0.00 

0.07 
1.78 

n.s. 

3.58 0.00 

5.54 0.00 

6.09 0.00 

6.50 0.00 

6.00 0.00 

3.37 0.00 

5.62 0.00 

5.01 0.00 

5.87 0.00 

7.40 0.00 

8.03 0.00 
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(p=0.00), com o grupo dos 18 (p=0.00) e com o grupo dos 19 (p=0.00); do 

grupo dos 14 anos com o grupo dos 17 anos (p=0.00), com o grupo dos 18 

anos (p=0.00) e com o grupo dos 19 anos (p=0.03); do grupo dos 15 anos com 

o grupo dos 13 anos (p=0.01) e com o grupo dos 18 anos (p=0.00), todas estas 

diferenças encontradas no item da velocidade atencional. 

Relativamente ao item da resistência à fadiga também verificamos a 

existência de diferenças entre: o grupo dos 13 anos com o grupo dos 17 anos 

(p=0.00), com o grupo dos 18 anos (p=0.00) e com o grupo dos 19 anos de 

idade (p=0.05). 

5.3.3. Efeito do estatuto maturacional na atenção 

Passamos a analisar os Quadros 34 e 35 relativos aos efeitos do 

estatuto maturacional na atenção, tanto no sexo feminino como masculino. 

5.3.3.1 Sexo feminino 

O Quadro 34 observamos o efeito da presença da menarca (pós-

menarcais) ou não (pré-menarcais) nas performances da atenção. 
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Quadro 34 - Sexo feminino. Atenção em função do estatuto maturacional. Média, desvio 

padrão, t-teste (r) e p. 

Pós-menarcais Pré-menarcais t P 

Velocidade atencional 199.75 + 46.39 151.53 ±37.51 6.10 0.00 

Exactidão atencional* 18.74 ±24.22 24.55 ± 25.54 -1.35 0.18 (n.s.) 

Resistência à fadiga 

1o Minuto 17.73 ±6.29 14.46 ± 6.84 2.90 0.00 

2o Minuto 18.0317.77 12.73 ±7.71 3.87 0.00 

3o Minuto 17.53 ±7.29 13.60 ±6.46 3.10 0.00 

4o Minuto 17.31 ±8.00 10.84 ±4.51 4.80 0.00 

5o Minuto 16.00 ± 7.79 12.03 ±6.87 2.92 0.00 

6o Minuto 15.27 ± 7.89 11.78 ±5.01 2.60 0.01 

7o Minuto 16.12 ±6.90 11.38 ±5.76 3.97 0.00 

8o Minuto 15.64 ±8.03 10.68 ± 7.93 3.50 0.00 

9o Minuto 16.66 ±8.13 10.35 ±7.77 4.41 0.00 

10° Minuto 17.46 ±7.75 10.38 ±7.16 5.20 0.00 

Mediados 10' 16.71 ±6.09 11.82 ±5.10 4.63 0.00 
*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Como se pode verificar da leitura do Quadro 34, existem diferenças 

significativas (p=0.00) entre o grupo das pós-menarcais e das pré-menarcais 

tanto na velocidade atencional como na resistência à fadiga. O grupo das pós-

menarcais é o que apresenta os melhores desempenhos na velocidade 

atencional e na resistência à fadiga em relação às pré-menarcais. 
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5.3.3.2 Sexo masculino 

Quadro 35 - Sexo masculino. Atenção em função do estatuto maturacional. Média, desvio 

padrão, F-teste (F) e p. 

Estádio Estádio Estádio 
maturacional maturacional maturacional F P 

3 4 5 
Velocidade 
atencional 162.98 ±45.26 193.09 ±49.35 208.24 ± 50.65 13.13 0.00 

Exactidão 
atencional* 23.11 ±15.18 17.66 ±18.05 19.32 ±17.15 1.50 0.22 

n.s. 
Resistência à 
fadiga 

0.42 
n.s. 1o Minuto 15.68 ±6.30 17.55 ±7.73 17.26 ±8.42 0.87 0.42 
n.s. 

2o Minuto 13.55 ±6.81 16.69 ±7.89 18.16 ±7.51 5.61 0.00 

3o Minuto 12.48 ±5.73 16.77 ±7.38 17.07 ± 6.88 7.05 0.00 

4o Minuto 12.50 ±7.07 17.23 ±6.55 18.62 ±7.14 11.87 0.00 

5o Minuto 12.33 ±5.97 15.73 ±7.36 16.96 ±7.44 6.18 0.00 

6o Minuto 12.00 ±6.48 15.81 ± 7.50 16.73 ±8.26 5.68 0.00 

T Minuto 11.23 ±5.39 15.03 ± 7.88 16.00 ±7.96 5.93 0.00 

8o Minuto 13.10 ±6.25 15.90 ±7.43 16.45 ±8.05 2.93 0.06 
n.s. 

9o Minuto 12.97 ±5.73 16.47 ±8.26 16.92 ±8.20 3.79 0.02 

10° Minuto 11.21 ±8.99 16.96 ±7.27 18.54 ±8.65 11.28 0.00 

Mediados 10' 12.68 ±4.63 16.42 ±5.68 17.28 ±5.96 9.92 0.00 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Relativamente ao sexo masculino verificamos também diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos maturacionais. Observamos, 

tanto na velocidade atencional como na resistência à fadiga, que o grupo que 

se encontra no estádio maturacional cinco é o que apresenta os melhores 

desempenhos e o grupo do estádio maturacional três revela os piores 

desempenhos (Quadro 35). 

Na comparação dos estádios maturacionais dois a dois ( grupo três com 

o grupo quatro; grupo quatro com o grupo cinco e o grupo três com o grupo 

cinco) verificamos que o grupo do estádio maturacional três apresenta 

diferenças significativas quando comparado com o grupo do estádio 
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maturacional quatro (p=0.00) e com o grupo do estado maturacional cinco 

(p=0.00), na velocidade atencional e na resistência à fadiga. 

5.3.4. Efeito da actividade desportiva na atenção 

Da influência da prática desportiva na capacidade de atenção resulta o 

Quando 36, onde observamos as diferenças entre os dois grupos constituídos 

para o efeito. 

Quadro 36 - Praticantes. Atenção em função da prática de actividade desportiva. Média, 

desvio padrão, t-teste (r) e p. 

Praticantes Não praticantes í P 

Velocidade atencional 196.06 ±50.36 188.81 ±48.31 1.66 0.10 (n.s.) 

Exactidão atencional* 18.71 ±19.93 19.92 ±22.58 -067 0.51 (n.s.) 

Resistência à fadiga 

1o Minuto 16.98 ±7.45 17.71 ±6.56 -1.16 0.25 (n.s.) 

2o Minuto 17.16 ±7.85 16.98 ± 7.62 0.26 0.80 (n.s.) 

3o Minuto 16.70 ±7.38 16.75 ±6.88 -0.08 0.94 (n.s.) 

4o Minuto 16.89 ±7.51 16.59 ±7.52 0.46 0.65 (n.s.) 

5o Minuto 16.13 ±7.56 14.57 ± 7.30 2.37 0.02 

6o Minuto 15.54 ±7.35 14.74 ±8.39 1.17 0.24 (n.s.) 

7o Minuto 15.50 ±7.27 14.46 ±7.37 1.61 0.11 (n.s.) 

8o Minuto 15.66 ±7.69 14.78 ±8.05 1.27 0.20 (n.s.) 

9o Minuto 16.23 ±8.23 15.35 ±7.91 1.22 0.22 (n.s.) 

10° Minuto 16.79 ±8.33 15.93 ±7.87 1.11 0.27 (n.s.) 

Média dos 10' 16.34 ±5.97 15.78 ±6.00 1.07 0.28 (n.s.) 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Como se pode verificar, através da análise do Quadro 37, os praticantes 

de actividade desportiva apresentam valores significativamente (p=0.02) mais 

elevados (16.13 ± 7.56) relativamente ao grupo dos não praticantes (14.57 ± 

7.30), no minuto cinco da resistência à fadiga. 
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Na velocidade atencional, na exactidão atencional e nos restantes 

minutos da resistência à fadiga, não observamos diferenças significativas, 

apesar de assistirmos a uma tendência geral para o grupo dos praticantes de 

actividade desportiva apresentarem melhores desempenhos relativamente aos 

não praticantes. 

Quando observamos a interacção do sexo com a prática desportiva 

verificamos diferenças estatisticamente significativas na velocidade atencional 

(F=4.11; p=0.04), no minuto oito (F=5.12; p=0.02) e dez (F=4.40; p=0.04) da 

resistência à fadiga. 

5.3.5. Efeito do tipo de actividade desportiva na atenção 

No Quadro 37, observamos as diferenças de desempenhos na atenção 

entre os praticantes de desportos colectivos e os praticantes de desportos 

individuais. 

Quadro 37 - Praticantes. Atenção em função do tipo de actividade desportiva. Média, desvio 

padrão, t-teste {f) e p. 

Desportos 
Individuais 

Desportos 
Colectivos t P 

Velocidade atencional 177.68 ±47.05 203.02 ± 49.91 -4.46 0.00 

Exactidão atencional* 21.03 ±25.48 17.83 ±17.34 1.39 0.17 (n.s.) 

Resistência à fadiga 
1o Minuto 16.24 ±6.98 17.27 ±7.62 -1.19 0.24 (n.s.) 

2o Minuto 14.85 ±8.51 18.03 ±7.42 -3.55 0.00 

3o Minuto 14.97 ± 7.83 17.35 ±7.11 -2.82 0.01 

4o Minuto 14.06 ± 8.50 17.97 ±6.82 -4.61 0.00 

5o Minuto 14.30 ± 8.66 16.82 ± 6.99 -2.89 0.00 

6o Minuto 14.17 ±7.67 16.06 ±7.17 2.22 0.03 

7o Minuto 13.97 ±7.27 16.07 ±7.20 -2.52 0.01 

8o Minuto 12.84 ±7.95 16.74 ±7.32 -4.50 0.00 

9o Minuto 14.21 ±8.29 17.01 ±8.09 -2.96 0.00 
10° Minuto 14.41 ± 8.33 17.70 ±8.17 -3.37 0.00 
Média dos 10' 14.41 ± 6.42 17.07 ±5.63 -3.92 0.00 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 
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Como podemos verificar existem diferenças estatisticamente 

significativas (p=0.00) entre o grupo que pratica desportos colectivos e o grupo 

que pratica desportos individuais. O grupo dos desportos colectivos é o que 

apresenta melhores prestações de velocidade atencional e resistência à fadiga. 

Em relação à exactidão atencional não encontramos diferenças 

significativas, mas os valores demonstram que os praticantes de desportos 

colectivos são os que apresentam melhores prestações. 

Fomos observar em seguida a interacção do tipo de prática desportiva 

com o sexo e apenas verificamos diferenças estatisticamente significativas 

(F=4.12; p=0.04) no oitavo minuto da resistência à fadiga. 

5.3.5.1. Desportos individuais 

Analisaremos em seguida os resultados da atenção em função da 

prática de diferentes desportos individuais como seja, o caso da ginástica e da 

natação (Quadro 38). 

Quadro 38 - Praticantes. Atenção em função do tipo de desporto individual. Média, desvio 

padrão, t-teste (f) e p. 

Ginástica Natação í P 
Velocidade atencional 168.88 ±45.24 181.76 ±50.50 -1.19 0.24 (n.s.) 
Exactidão atencional* 25.60 ± 38.24 20.22 ±18.43 0.88 0.38 (n.s.) 
Resistência à fadiga 

1o Minuto 16.03 ±7.44 15.70 ±7.08 0.20 0.84 (n.s.) 
2o Minuto 11.81 ±10.78 16.28 ±6.53 -2.40 0.02 
3o Minuto 13.81 ± 10.81 15.61 ±5.99 -0.99 0.32 (n.s.) 
4o Minuto 11.72 ± 11.13 14.72 ±7.26 -1.52 0.13 (n.s.) 
5o Minuto 12.16 ±10.88 14.91 ±7.70 -1.36 0.18 (n.s.) 
6o Minuto 12.58 ±7.77 14.91 ±7.06 -1.41 0.16 (n.s.) 
7o Minuto 13.31 ±9.28 13.94 ±6.14 -0.38 0.71 (n.s.) 
8o Minuto 12.34 ±9.11 13.56 ±8.17 -0.64 0.53 (n.s.) 
9o Minuto 12.31 ±9.56 14.24 ±7.95 -1.01 0.32 (n.s.) 
10° Minuto 12.50 ±8.50 14.98 ±8.53 -1.30 0.20 (n.s.) 
Mediados 10' 12.87 ±7.83 14.88 ±5.99 -1.34 0.18 (n.s.) 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 
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Como se pode observar no Quadro 38, apenas verificamos diferenças 

estatisticamente significativas (p=0.02) entre o grupo dos praticantes de 

natação, que apresenta o melhor desempenho, e os praticantes de ginástica, 

que apresentam o pior desempenho, no segundo minuto da resistência à 

fadiga. 

Verificamos, no entanto, uma tendência para os praticantes de natação 

apresentarem prestações superiores de desempenho relativamente aos 

praticantes de ginástica. 

Na interacção da prática de desportos individuais com o sexo, 

verificamos diferenças estatisticamente significativas na velocidade atencional 

(F=8.16; p=0.01) e na resistência à fadiga no primeiro (F=10.45; p=0.00), no 

segundo (F=7.00; p=0.01) e no terceiro minutos (F=4.22; p=0.04). 

5.3.5.2. Desportos colectivos 

Através do Quadro 39, observamos o efeito da prática de diferentes 

desportos colectivos nas performances atingidas nos testes da atenção. 
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Quadro 39 - Praticantes. Atenção em função do tipo de desporto colectivo. Média, desvio 

padrão, F-teste (F) e p. 

Andebol Futebol Basquetebol Voleibol F P 

Velocidade 
atencional 

199.96 
(46.33) 

196.54 
(71.86) 

199.38 
(51.31) 

203.61 
(47.31) 0.13 0.94 

n.s. 

Exactidão atencional* 17.00 
(15.91) 

22.60 
(20.77) 

18.29 
(22.06) 

15.96 
(11.83) 0.62 0.60 

n.s. 

Resistência à fadiga 

1o Minuto 17.02 
(7.55) 

16.54 
(12.58) 

17.47 
(8.27) 

16.99 
(5.87) 0.09 0.97 

n.s. 

2o Minuto 17.22 
(6.77) 

16.92 
(11.51) 

18.26 
(8.22) 

18.52 
(6.65) 0.54 0.66 

n.s. 

3o Minuto 16.83 
(6.75) 

14.85 
(10.24) 

16.87 
(7.37) 

18.42 
(6.47) 1.28 0.28 

n.s. 

4o Minuto 18.75 
(6.34) 

17.31 
(7.93) 

16.34 
(7.10) 

18.76 
(6.53) 2.24 0.08 

n.s. 

5o Minuto 17.34 
(7.46) 

15.23 
(6.98) 

16.93 
(7.50) 

15.91 
(5.52) 0.75 0.52 

n.s. 

6o Minuto 16.21 
(7.01) 

16.25 
(9.64) 

15.32 
(7.31) 

16.71 
(5.98) 0.49 0.69 

n.s. 

7o Minuto 16.08 
(6.05) 

16.77 
(10.12) 

16.24 
(7.38) 

16.35 
(5.92) 0.05 0.99 

n.s. 

8o Minuto 7.05 
(7.05) 

8.53 
(8.53) 

7.84 
(7.84) 

6.48 
(6.48) 1.28 0.28 

n.s. 

9o Minuto 17.06 
(7.30) 

14.62 
(11.47) 

15.89 
(9.38) 

18.24 
(6.85) 1.33 0.26 

n.s. 

10° Minuto 16.81 
(7.22) 

19.33 
(13.59) 

17.20 
(6.73) 

18.28 
(9.65) 0.60 0.62 

n.s. 

Média dos 10' 16.92 
(5.21) 

16.38 
(8.28) 

16.72 
(6.05) 

17.44 
(5.05) 0.25 0.86 

n.s. 
*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Como se pode verificar, através do Quadro 39, os resultados apontam 

no sentido da inexistência de diferenças significativas entre os grupos dos 

praticantes de desportos colectivos. No entanto encontramos uma tendência 

geral para o grupo dos praticantes de voleibol apresentarem os melhores 

desempenhos nos mecanismos atencionais relativamente aos restantes 

grupos. 
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5.3.6. Efeito do nível da prática de actividade desportiva na atenção 

Nos dois pontos seguintes verificamos a relação entre os níveis da 

prática de actividade desportiva (frequência semanal de treino e os anos de 

prática desportiva) e os mecanismos atencionais. 

5.3.6.1. Frequência semanal de actividade desportiva 

No Quadro 40 apresentamos as diferentes prestações de atenção 

atingidas pelos diferentes grupos de frequência semanal de treino. 

Quadro 40 - Praticantes. Atenção em função da frequência semanal de actividade desportiva. 

Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

2x 3x 4x 5x 6x F P 

Velocidade 203.84 196.45 200.84 184.91 188.67 1.20 0.31 
atencional (60.66) (45.85) (53.25) (44.75) (49.95) 1.20 n.s. 
Exactidão 15.43 18.65 19.34 20.29 19.31 0.39 0.82 
atencional* (11.70) (16.39) (21.92) (31.67) (21.33) 0.39 n.s. 

Resistência à fadiga 

1o Minuto 18.59 16.61 16.85 17.00 16.95 0.61 0.66 1o Minuto (9.10) (7.00) (7.66) (8.40) (6.24) 0.61 n.s. 

2o Minuto 17.75 17.62 17.31 15.65 16.36 0.65 0.63 2o Minuto (8.21) (7.01) (8.22) (7.90) (8.87) 0.65 n.s. 

3o Minuto 17.21 16.98 16.88 16.32 15.56 0.46 0.76 3o Minuto (6.75) (6.70) (7.89) (8.25) (8.23) 0.46 n.s. 

4o Minuto 18.55 
(6.47) 

17.48 
(6.37) 

17.31 
(7.79) 

14.82 
(7.38) 

14.66 
(9.91) 2.73 0.03 

5o Minuto 18.00 16.31 15.86 15.27 15.46 0.93 0.45 5o Minuto (7.78) (6.29) (7.57) (9.06) (9.10) 0.93 n.s. 

6o Minuto 16.25 15.11 16.08 15.22 15.49 0.37 0.83 6o Minuto (8.93) (6.45) (7.53) (8.60) (7.22) 0.37 n.s. 

7o Minuto 16.55 15.31 15.79 14.27 15.58 0.54 0.71 7o Minuto (8.21) (6.91) (7.44) (8.16) (6.54) 0.54 n.s. 

8o Minuto 17.02 15.80 16.31 12.32 15.26 2.19 0.07 8o Minuto (8.40) (6.13) (8.57) (8.59) (8.26) 2.19 n.s. 

9o Minuto 18.77 16.40 16.40 14.71 14.44 2.04 0.09 9o Minuto (6.54) (8.03) (8.72) (8.79) (8.50) 2.04 n.s. 

10° Minuto 18.26 16.36 17.90 15.64 15.76 1.17 0.33 10° Minuto (9.09) (7.61) (9.14) (7.73) (8.49) 1.17 n.s. 

Média dos 10' 17.63 
(6.25) 

16.36 
(4.98) 

16.69 
(6.52) 

15.14 
(7.14) 

15.55 
(6.30) 1.18 0.32 

n.s. 
*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 
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Ao analisarmos o Quadro 40, verificamos diferenças significativas 

(p=0.003) na resistência à fadiga no quarto minuto, sendo o grupo com 

frequência semanal de treino de três vezes o que apresenta a melhor 

prestação e o de seis vezes semanais, a pior prestação. 

Relativamente aos restantes resultados, apesar de não termos 

observado diferenças significativas, verificamos valores superiores de 

desempenho no grupo de duas vezes de frequência semanal de treino 

relativamente aos restantes grupos. 

Quando observamos a interacção da frequência semanal de treino com 

o sexo verificamos diferenças estatisticamente significativas (F=3.23; p=0.01) 

no segundo minuto da resistência à fadiga. 

5.3.6.2. Tempo de prática de actividade desportiva 

Analisemos agora as prestações atingidas nos mecanismos atencionais 

em função dos diferentes grupos de anos de prática de actividade desportiva 

(Quadro 41). 
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Quadro 41 - Praticantes. Atenção em função do tempo de prática de actividade desportiva. 

Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Até 2 anos 3 a 4 anos Mais que 5 
anos F P 

Velocidade 
atencional 193.01 ±52.78 191.42 ±47.48 203.03 ± 50.95 1.98 0.14 

n.s. 
Exactidão 
atencional* 17.49 ±17.51 18.80 ±14.18 20.19 ±25.36 0.54 0.58 

n.s. 

Resistência à fadiga 

1° Minuto 16.70 ±7.56 16.68 ±6.75 17.46 ±7.95 0.45 0.64 
n.s. 

2° Minuto 17.46 ±8.56 16.57 ±6.86 17.33 ±8.27 0.38 0.68 
n.s. 

3° Minuto 16.57 ±7.93 16.36 ±6.21 17.08 ±8.01 0.30 0.74 
n.s. 

4° Minuto 16.44 ±8.13 17.16 ±6.58 17.25 ±7.70 0.39 0.68 
n.s. 

5o Minuto 15.70 ±8.23 15.32 ±7.19 17.01 ±7.57 1.67 0.19 
n.s. 

6° Minuto 16.18 ±7.56 14.43 ±6.19 15.97 ±8.10 1.73 0.18 
n.s. 

7° Minuto 15.91 ±6.99 14.24 ±7.27 16.03 ±7.70 2.00 0.14 
n.s. 

8° Minuto 16.48 ±7.86 15.01 ±7.28 15.60 ±8.07 0.93 0.40 
n.s. 

9° Minuto 16.33 ±7.15 15.02 ±7.16 16.74 ±9.75 1.29 0.28 
n.s. 

10° Minuto 16.84 ±9.11 15.87 ±7.32 17.63 ±8.55 1.27 0.28 
n.s. 

Mediados 10' 16.39 ±6.11 15.67 ±4.97 16.80 ±6.63 1.03 0.36 
n.s. 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Através da leitura do Quadro 41, podemos verificar a inexistência de 

diferenças significativas entre os três grupos de anos de prática desportiva. 

Contudo, observamos uma ligeira tendência para o grupo com mais de cinco 

anos de prática desportiva apresentar prestações superiores de desempenho 

na velocidade atencional e na resistência à fadiga, enquanto na exactidão 

atencional é o grupo até 2 anos de prática que apresenta os melhores 

desempenhos. 
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Discussão: 

Os nossos resultados não evidenciaram diferenças entre o sexo 

feminino e sexo masculino nos desempenhos dos mecanismos atencionais. 

Contudo, Brandão (1993) num estudo com voleibolistas, revelou que os atletas 

masculinos apresentaram uma maior capacidade de concentração que as 

atletas femininas. 

No entanto, observamos diferenças significativas entre os grupos de 

idade, verificando-se os valores superiores de velocidade atencional e de 

resistência à fadiga nos grupos mais velhos (18 e 19 anos). Verificamos assim 

que, no nosso estudo, através dos grupos de idade, aumentam os 

desempenhos da atenção. Anderson (1986), num estudo realizado com 

crianças no sentido de estudar a relação entre a inteligência, a idade e o 

processamento de informação, verificou que, com o aumento da idade, a 

atenção e memória melhoravam. Estas melhorias devem-se, segundo Godinho 

(1985), ao desenvolvimento dos processos maturacionais. Este facto foi 

também verificado na avaliação da atenção em função do estatuto 

maturacional, verificando que em ambos os sexos os mais desenvolvidos 

maturacionalmente apresentavam os melhores desempenhos na velocidade 

atencional e na resistência à fadiga. 

A prática de actividade desportiva não demonstrou ter qualquer 

influência nos resultados da atenção. No entanto, dentro do grupo de 

praticantes de actividade desportiva, verificamos diferentes desempenhos entre 

os que praticavam desportos colectivos e os de desportos individuais. Os 

praticantes de desportos colectivos apresentaram os melhores desempenhos 

na velocidade atencional e na resistência à fadiga. Este facto poderá dever-se 

ao facto de estes apresentarem níveis de alerta elevados e constantes, já que 

os desportos em causa assim o exigem. Segundo Castiello e Ulmiltà (1986, 

citados em Aravena 1996), a atenção é um processo flexível, subordinado a 

uma estratégia de utilização que depende da tarefa e da condição do indivíduo. 

Estes autores confirmaram nos seus estudos que um período de actividade 
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física leva a um incremento da velocidade da resposta, devido a uma maior 

vigilância (estado de alerta). 

Na nossa amostra o nível de prática desportiva não demonstrou 

qualquer influência na atenção. Os estudos a que tivemos acesso também não 

são totalmente elucidativos a este respeito. Ferreira (1994), Araújo e Serpa 

(1999) e Costa (2001), nos seus estudos não observaram diferenças 

significativas entre os grupos estudados, estabelecidos em função do nível de 

prática. Neste ultimo caso, os valores médios observados foram mesmo 

favoráveis ao grupo com nível de prática inferior, tendo sido apontadas como 

prováveis causas, relacionadas com as diferenças sociais e culturais dos 

sujeitos, bem como a validade dos testes utilizados. Porém, o trabalho 

efectuado por Veiga (1995) revelou que os atletas (modalidades de ginástica) 

das primeiras categorias apresentavam melhores resultados na capacidade de 

concentração, relativamente aos das categorias mais baixas. 

5.4. Memória 

Nos pontos seguintes, analisaremos a influência das variáveis sexo, 

idade, estatuto maturacional, tipos de actividade desportiva e níveis de prática 

de actividade desportiva na memória. 

5.4.1. Efeito do sexo na memória 

O Quadro 42 apresenta os valores médios relativos ao teste de memória 

nos diferentes sexos. 

Quadro 42 - Memória em função do sexo. Média, desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Feminino Masculino t P 

Memória 11.69 ±4.69 11.96 ±4.48 0.72 0.48 n.s. 
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Nos resultados obtidos, o sexo masculino é o que apresenta valores 

médios superiores relativamente ao sexo feminino. Porém estes resultados não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas. 

5.4.2. Efeito da idade na memória. 

A associação entre a idade e a memória visual, pode ser observada no 

quadro abaixo representado (Quadro 43). 

Quadro 43 - Memória em função da idade (anos de idade). Média, desvio padrão, F-teste (F) e 

P-

11 12 13 14 15 16 17 18 19 F P 

'la 'O 
E 
5 

9.43 
(2.07) 

11.93 
(3.15) 

10.89 
(4.58 

11.92 
(4.51) 

12.66 
(4.37) 

11.26 
(4.66) 

12.31 
(5.19) 

12.27 
(4.13) 

10.39 
(4.53) 1.98 0.04 

Da análise do Quadro 43, podemos verificar que as diferenças ao nível 

dos valores médios da memória, entre os diferentes grupos de idade, revelam 

diferenças estatisticamente significativas (p=0.04), sendo o grupo dos 15 anos 

o que apresenta os melhores resultados no teste da memória e o grupo dos 11 

anos o que apresenta os valores mais baixos. 

5.4.3. Efeito do estatuto maturacional na memória 

Neste ponto analisaremos o efeito do estatuto maturacional nos 

resultados dos testes da memória nos diferentes sexos. 
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5.4.3.1 Sexo feminino 

No Quadro 44 podemos observar os valores médios da memória visual 

entre pré-menarcais e pós-menarcais. 

Quadro 44 - Sexo feminino. Memória em função do estatuto maturacional. Média, desvio 

padrão, t-teste (r) e p. 

Pós-menarcais Pré-menarcais í P 

Memória 11.70 ±4.69 11.53 ±4.70 0.21 0.84 (n.s.) 

Os valores encontrados na comparação entre as pré-menarcais e as 

pós-menarcais não apresentaram diferenças estatisticamente significativos, 

apesar de as pós-menarcais apresentarem valores médios superiores de 

memória visual em relação às pré-menarcais. 

5.4.3.2 Sexo masculino 

O Quadro 45 mostra-nos a relação do estatuto maturacional com a 

memória visual, no sexo masculino. 

Quadro 45 - Sexo masculino. Memória em função do estatuto maturacional. Média, desvio 

padrão, F-teste (F) e p. 

Estádio 
maturacional 

3 

Estádio 
maturacional 

4 

Estádio 
Maturacional 

5 
F P 

Memória 10.19 + 4.20 12.96 ±4.48 11.68 ±4.16 7.21 0.00 

Os resultados encontrados demonstram diferenças estatisticamente 

significativas (p=0.00) entre os três grupos do estatuto maturacional, no sexo 

masculino. O grupo que apresenta os melhores resultados nos testes da 

memória é o do estádio maturacional quatro e o grupo que apresenta o pior 

resultado é o do estádio maturacional três. 
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5.4.4. Efeito da actividade desportiva na memória 

No Quadro 46 podemos observar os resultados da análise do efeito da 

prática ou não de actividade desportivas nos resultados do teste da memória. 

Quadro 46 - Memória em função da prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, t-

teste (f) e p. 

Praticantes Não Praticantes f P 

Memória 11.86 ±4.59 11.80 ±4.56 0.15 0.89 (n.s.) 

As diferenças encontradas entre os grupos dos praticantes e não 

praticantes de actividade desportiva não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas. Regista-se apenas um valor ligeiramente 

superior dos praticantes em relação aos não praticantes. 

5.4.5. Efeito do tipo de actividade desportiva na memória 

No Quadro 47 os resultados dos praticantes de desportos individuais e 

os resultados dos praticantes de desportos colectivos relativamente aos 

resultados no teste de memória. 

Quadro 47 - Praticantes. Memória em função do tipo de actividade desportiva. Média, desvio 

padrão, t-teste (f) e p. 

Desportos Individuais Desportos Colectivos t P 

Memória 11.78 ±4.54 11.89 ±4.61 -0.22 0.83 (n.s.) 

Como se pode observar, através da leitura do Quadro 47, os resultados 

do teste da memória visual não sugerem diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo dos praticantes de desportos colectivos e o grupo 

dos praticantes de desportos individuais. 
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5.4.5.1. Desportos individuais 

No Quadro 48, analisaremos os resultados da memória em função da 

prática de diferentes desportos individuais como seja, o caso da ginástica e da 

natação. 

Quadro 48 - Praticantes. Memória em função do tipo de desporto individual. Média, desvio 

padrão, t-teste (r) e p. 

Ginástica Natação í p 

Memória 11.97 ±4.91 11.59 ±4.28 0.39 0.70 (n.s.) 

Conforme se pode observar através do quadro anterior, a tendência é 

para o grupo dos ginastas apresentar valores ligeiramente superiores em 

relação aos nadadores. As diferenças não são no entanto, estatisticamente 

significativas. 

5.4.5.2. Desportos colectivos 

O grupo dos praticantes de desportos colectivos é analisado pelo tipo de 

desporto praticado no Quadro 49, onde se verificaram os resultados atingidos 

nos testes da memória visual. 

Quadro 49 - Praticantes. Memória em função do tipo de desporto colectivo. Média, desvio 

padrão, F-teste (F) e p. 

Andebol Futebol Basquetebol Voleibol F P 

Memória 11.91 ±4.31 12.50 ±4.95 11.34 ± 5.19 11.67 ± 4.26 0.37 0.77 
n.s. 

Verificou-se não existirem diferenças estatisticamente significativas entre 

os quatro grupos de prática de desportos colectivos, apesar dos praticantes de 

futebol apresentarem os valores mais elevados no teste da memória e os 

praticantes de basquetebol registarem os valores inferiores. 
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Fomos observar em seguida a interacção do sexo com a prática de 

desportos colectivos e verificamos diferenças estatisticamente significativas 

(F=3.84; p=0.02). 

5.4.6. Efeito do nível de prática de actividade desportiva na memória 

Nos dois pontos seguintes, iremos analisar resultados do teste da 

memória visual em função do nível de prática de actividade desportiva. 

5.4.6.1. Frequência semanal de actividade desportiva 

0 Quadro 50 representa os valores atingidos nos testes da memória 

pelos diferentes grupos de frequência semanal de treino. 

Quadro 50 - Praticantes. Memória em função da frequência semanal de actividade desportiva. 
Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

2x 3x 4x 5x 6x 

Memória 12.21 11.83 11.40 13.32 11.69 
(4.30) (4.55) (4.51) (5.23) (4.54) 1.21 ° 3 1 

n.s. 

Nesta análise não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas, nem observamos uma tendência clara que relacione a 

quantidade de frequência semanal de treino com os resultados atingidos nos 

testes da memória visual. 

5.4.6.2. Tempo de prática de actividade desportiva 

Neste ultimo ponto da análise da memória, fomos observar o efeito dos 

anos de prática desportiva nos resultados finais do teste aplicado. 
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Quadro 51 - Praticantes. Memória em função do tempo de prática de actividade desportiva. 

Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Até 2 anos 3 a 4 anos Mais que S anos F P 

Memória 11.43 ±4.61 12.47 ±4.19 11.78 ±4.90 1.38 0.25 
n.s. 

Através da análise do Quadro 51, verificamos a inexistência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes grupos de tempo 

de prática de actividade desportiva, nos resultados do teste da memória. 

Também, não nos é possível observar uma tendência para a melhoria dos 

valores da memória através dos anos de prática de actividade desportiva. 

Discussão: 

Os desempenhos da capacidade de memória não apresentaram 

diferenças entre os diferentes sexos. Nos grupos de idade verificamos que os 

melhores desempenhos de memória situaram-se no grupo dos 15 anos e os 

piores no grupo dos 10 anos. Assim sendo, como afirma Cid (2002), as 

crianças têm uma capacidade, ainda limitada, de processar a informação, 

centrando-se estas dificuldades essencialmente ao nível da selecção e 

concentração na informação mais relevante para a tarefa (Tavares, 1993). A 

estas características associa-se o facto de possuírem uma menor eficiência na 

utilização dos complexos sistemas de memória. Só assim se entendem as 

sérias dificuldades reveladas no processamento de grandes quantidades de 

informação em simultâneo, ou num curto espaço de tempo (Chiviacowsky e 

Godinho, 1997). No entanto, estas dificuldades tendem a desaparecer com a 

idade, a pouco e pouco os pequeninos processadores, tornam-se mais 

capazes com o desenvolvimento maturacional e neurofisiológico (Godinho, 

1992). Contudo os desempenhos da memória em função do estatuto 

maturacinal apenas evidenciaram diferenças no sexo masculino, tendo sido os 
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rapazes do estádio maturacional quatro os que apresentaram os melhores 

desempenhos. 

A prática de actividade desportiva não mostrou qualquer influência nos 

desempenhos da memória visual, assim como nos tipos de actividade 

desportiva praticada e entre os diferentes níveis de prática desportiva. Os 

nossos resultados diferenciam-se dos trabalhos desenvolvidos por Williams e 

Thierer (1975), nos quais os autores concluíram que os campos de visão 

vertical e horizontal são superiores nos atletas em comparação aos não atletas. 

Vlahov (1977), empreendeu uma investigação, através do teste Harvar Step, 

sobre a influência da actividade física, no desenvolvimento da acuidade visual, 

tendo concluído que a mesma foi responsável pela melhoria dos processos 

associados a este parâmetro. Também as investigações de diversos autores 

como Ripoll (1995), Almeida (1997), Botelho (1998), Tavares (1999) e Cid 

(2002), sobre a análise das diferenças entre experts e iniciantes nos processos 

associados à memória visual, têm apontado resultados distintos dos nossos. 

Segundo Ripoll (1995), o que diferencia os sujeitos são as estratégias 

perceptivas visuais, mas ainda assim, foi notório em ambos os grupos 

amostrais um fraco desenvolvimento da memória visual, o que poderá ser 

explicado, como afirma Lieury (1997), pela falta de análise perceptiva da 

imagem, impedindo o indivíduo de aceder com mais facilidade às informações 

retidas temporariamente. 

Convém ainda referir que os nossos resultados em relação à memória 

encontram uma semelhança com o trabalho efectuado por Araújo e Serpa 

(1999), com grupos distintos de velejadores (nível nacional e internacional). 

Apesar das diferenças não terem sido significativas, os valores médios foram 

favoráveis ao grupo com um nível inferior de prática desportiva, quer para a 

memória visual, quer para a auditiva. A esta situação os autores atribuíram, 

como causa provável, o comportamento adaptativo que os atletas vão 

desenvolvendo ao longo da sua aprendizagem, por forma a focalizarem a sua 

atenção apenas na modalidade, sugerindo, assim, que a concentração na 

tarefa poderá ter influência sobre a memória. 
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5.5. Interacção das variáveis propensão para as perturbações do 

comportamento alimentar, alexitimia, atenção e memória 

Analisaremos em seguida a interacção das variáveis propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar, alexitimia e factores de eficácia no 

processamento de informação (atenção e memória). 

5.5.1. Propensão para as perturbações do comportamento alimentar e 

expressão da alexitimia 

Comecemos pela interacção da propensão para as perturbações do 

comportamental alimentar e da expressão da alexitimia nos diferentes sexos. 

Quadro 52 - Sexo feminino. Perturbações do comportamento alimentar e alexitimia. Média, 

desvio padrão, t-teste (r) e p. 

Alexitimia (TAS-20) 

Até 60 Maior ou 
igual a 61 

í P 

Impulso para emagrecer 4.54 ± 5.48 5.63 ±6.18 -1.24 0.22 (n.s.) 

Bulimia 0.73 ±1.59 2.04 ± 3.55 -4.01 0.00 

Insatisfação corporal 6.94 ± 6.95 10.14 ±7.05 -2.92 0.00 

Ineficácia 2.55 ± 3.53 4.53 ± 4.20 -3.44 0.00 

Perfeccionismo 5.15 ±3.42 5.31 ± 3.26 -0.30 0.77 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal 2.37 ± 2.52 3.98 ± 3.35 -3.81 0.00 

Consciência interoceptiva 3.18 ±3.86 5.67 ± 4.58 -3.95 0.00 

Medos da maturidade 5.36 ± 3.50 5.90 ±4.55 -0.91 0.36 (n.s.) 

EDI Total 30.82 ±18.38 43.20 ± 20.14 -4.20 0.00 

Podemos observar no Quadro 52 que existem no sexo feminino 

diferenças estatisticamente significativas (p=0.00) entre o grupo com expressão 

alexitímica (maior ou igual a 61, n=91) e o grupo sem expressão alexitímica 

confirmada (até 60, n=481). As diferenças encontradas demonstram que o 
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grupo com carácter alexitímico é o que apresenta os valores superiores nos 

itens do inventário das perturbações do comportamento alimentar. 

Nos itens do impulso para emagrecer, perfeccionismo e medos da 

maturidade as diferenças encontradas não são significativas, havendo apenas 

uma tendência para o grupo com carácter alexitímico apresentar os valores 

superiores em relação ao grupo sem Expressão alexitímica. 

Quadro 53 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar e alexitimia. Média, 

desvio padrão, t-teste (f) e p. 

Alexitimia (TAS-20) 
Maior ou 

A t e 6 0 igual a 61 

! 

t P 

Impulso para emagrecer 1.37 ±2.20 2.17 ±3.12 -2.05 0.04 

Bulimia 0.91 ±1.83 2.14 ±3.46 -3.47 0.00 

Insatisfação corporal 2.69 ± 3.83 3.93 ± 3.75 -1.95 0.05 

Ineficácia 1.56 ±2.32 3.10 ±3.46 -3.67 0.00 

Perfeccionismo 5.87 ±3.23 5.81 ±3.20 0.11 0.92 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal 2.38 ± 2.36 4.98 ±3.11 -6.31 0.00 

Consciência interoceptiva 2.62 ± 3.59 6.17 ±3.55 -5.94 0.00 

Medos da maturidade 5.47 ±4.14 6.10 ±4.13 -0.90 0.37 

EDI Total 22.86 ±12.82 34.38 ±12.98 -5.39 0.00 

Em relação ao sexo masculino, podemos verificar no Quadro 53 a 

existência de diferenças estatisticamente significativas nos itens do impulso 

para emagrecer (p=0.04), bulimia (p=0.00), insatisfação corporal (p=0.05), 

ineficácia (0.00), desconfiança interpessoal (p=0.00), consciência interoceptiva 

(p=0.00) e no valor total do EDI (p=0.00). Em todos estes itens o grupo com 

carácter alexitímico é o que apresenta os valores superiores na propensão para 

as perturbações do comportamento alimentar. 
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Quadro 54 - Correlação entre as perturbações do comportamento alimentar e a alexitimia, nos 

diferentes sexos. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

r P r P 

Impulso para emagrecer 0.09 0.13 (n.s.) 0.16 0.01 

Bulimia 0.15 0.01 0.17 0.00 

Insatisfação corporal 0.17 0.01 0.24 0.00 

Ineficácia 0.29 0.00 0.25 0.00 

Perfeccionismo 0.01 0.93 (n.s.) -0.02 0.77 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal 0.34 0.00 0.39 0.00 

Consciência interoceptiva 0.39 0.00 0.43 0.00 

Medos da maturidade 0.10 0.10 (n.s.) 0.08 0.17 (n.s.) 

EDI Total 0.31 0.00 0.39 0.00 

Os resultados observados no Quadro 54 apresentam a existência de 

uma relação significativa (p=0.00) entre as perturbações do comportamento 

alimentar e a alexitimia. Observam-se correlações1 positivas sendo de baixa a 

moderada no sexo feminino nos itens da bulimia (r=0.15; p=0.01) da 

insatisfação corporal (r=0.17; p=0.00), ineficácia (r=0.29; p=0.00), desconfiança 

interpessoal (r=0.34; p=0.00), consciência interoceptiva (r=0.39; p=0.00) e no 

valor total do EDI (r=0.31; p=0.00). No sexo masculino observamos também 

correlações positivas desde baixas a moderadas, sendo elas verificadas nos 

itens do impulso para emagrecer (r=0.16; p=0.01), bulimia (r=0.17; p=0.00), 

insatisfação corporal (r=0.24; p=0.00), ineficácia (r=0.25; p=0.00), desconfiança 

interpessoal (r=0.39; p=0.00), consciência interoceptiva (r=0.43; p=0.00) e no 

valor total (r=0.39; p=0.00) das perturbações do comportamento alimentar. 

Na análise dos resultados anteriores concluímos que valores superiores 

de propensão para as perturbações do comportamento alimentar estão 

associados a valores superiores de características alexitímicas. 

1 Por convenção Pestana e Gageiro (2000), sugerem que r de Pearson menor que 0.2 indica 
uma associação muito baixa; entre 0.2 e 0.3 baixa; entre 0.4 e 0.69 moderada; entre 0.7 e 0.89 
alta; e por fim entre 0.9 e 1 uma associação muito alta. 

163 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

5.5.2. Propensão para as perturbações do comportamento alimentar e 

atenção 

Nos quadros seguintes podemos observar, para cada sexo os resultados 

do inventário das perturbações do comportamento alimentar em função dos 

mecanismos atencionais, assim como a correlação entre estes factores. 

Quadro 55 - Sexo feminino. Perturbações do comportamento alimentar e velocidade 
atencional (percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Velocidade atencional 
F P 

Até 157 158 a 189 190 a 225 Mais de 226 
P 

Impulso para 
emagrecer 

4.28 
(5.22) 

4.57 
(5.57) 

5.90 
(5.94) 

3.60 
(5.10) 2.16 0.09 

(n.s.) 

Bulimia 1.09 
(2.42) 

1.00 
(1.99) 

0.69 
(1.22) 

0.96 
(2.40) 0.48 0.70 

(n.s.) 

Insatisfação 
corporal 

6.00 
(6.59) 

8.08 
(7.37) 

8.16 
(6.98) 

7.07 
(6.71) 1.43 0.23 

(n.s.) 

Ineficácia 2.89 
(3.23) 

2.78 
(4.12) 

2.96 
(3.77) 

3.04 
(3.71) 0.06 0.98 

(n.s.) 

Perfeccionismo 5.36 
(3.63) 

5.35 
(3.32) 

5.60 
(3.57) 

4.24 
(2.94) 2.38 0.07 

(n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 

2.63 
(2.47) 

2.93 
(2.94) 

2.36 
(2.98) 

2.60 
(2.48) 0.52 0.67 

(n.s.) 

Consciência 
interoceptiva 

3.95 
(4.28) 

3.57 
(3.72) 

3.69 
(4.56) 

3.17 
(3.67) 0.45 0.72 

(n.s.) 

Medos da 
maturidade 

5.78 
(4.32) 

5.68 
(3.50) 

5.18 
(2.94) 

5.43 
(4.13) 0.35 0.79 

(n.s.) 

EDI Total 31.98 
(17.98) 

33.96 
(19.03) 

34.52 
(19.47) 

30.11 
(18.98) 0.81 0.49 

(n.s.) 

No Quadro 55 relativamente ao sexo feminino, não verificamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de 

desempenho da velocidade atencional relativamente aos níveis de propensão 

para as perturbações do comportamento alimentar. 

Apresentamos em seguida o Quadro 56 em que verificamos no sexo 

feminino, os resultados do inventário das perturbações do comportamento 

alimentar em função dos percentis da exactidão atencional. 
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Quadro 56 - Sexo feminino. Perturbações do comportamento alimentar e exactidão atencional 

(percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Exactidão atencional* F P 
Até 7.74 7.75 a 13.14 13.15 a 23.55 Mais 23.56 

P 

Impulso para 
emagrecer 

5.11 
(6.08) 

4.06 
(4.95) 

3.76 
(4.94) 

5.35 
(5.87) 1.39 0.25 

(n.s.) 

Bulimia 1.03 
81.83) 

1.13 
(2.97) 

0.72 
(1.56) 

0.86 
(1.60) 0.54 0.66 

(n.s.) 

Insatisfação 
corporal 

8.08 
(7.71) 

6.96 
(6.20) 

6.75 
(6.30) 

7.61 
(7.49) 0.55 0.65 

(n.s.) 

Ineficácia 3.06 
(4.42) 

2.49 
(3.33) 

3.03 
(3.35) 

3.09 
(3.69) 0.40 0.75 

(n.s.) 

Perfeccionismo 4.89 
(3.24) 

5.74 
(3.65) 

4.45 
(2.99) 

5.41 
(3.57) 1.99 0.12 

(n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 

2.92 
(2.72) 

2.58 
(2.86) 

2.41 
(2.36) 

2.62 
(2.98) 0.43 0.73 

(n.s.) 

Consciência 
interoceptiva 

3.63 
(3.93) 

3.16 
(3.74) 

3.41 
(3.86) 

4.15 
(4.63) 0.73 0.53 

(n.s.) 

Medos da 
maturidade 

5.61 
(3.75) 

4.84 
(2.89) 

5.37 
(3.97) 

6.27 
(4.22) 1.71 0.17 

(n.s.) 

EDI Total 34.32 
(21.02) 

30.96 
(16.52) 

29.89 
(17.28) 

35.36 
(20.14) 1.34 0.26 

(n.s.) 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Na análise do Quadro 56, verificamos a inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os diferentes grupos de desempenho da 

exactidão atencional no que respeita à propensão para as perturbações do 

comportamento alimentar. 

Os resultados do inventário das perturbações do comportamento 

alimentar em função dos percentis da exactidão atencional são apresentadas 

no Quadro 57. 
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Quadro 57 - Sexo feminino. Perturbação do comportamento alimentar e resistência à fadiga. 

Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Resistência à fadiga 
F P 

Até 12.6 12.7 a 16.3 16.4 a 20 Mais 20.1 

Impulso para 
emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação 
corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 
Consciência 
interoceptiva 
Medos da 
maturidade 

4.55 5.00 4.88 3.80 n „ 0.60 
(5.26) (6.00) (5.46) (5.29) U D / (n.s.) 

1.22 0.65 0.88 1.00 „ R , 0.47 
(2.47) (1.63) (1.56) (2.47) U 0 ° (n.s.) 

7.14 6.79 8.43 6.89 _ fiq 0.45 
(7.25) (6.67) (7.28) (6.52) (n.s.) 

3.42 2.30 3.38 2.53 . _ , 0.18 
(3.99) (2.95) (4.31) (3.32) I D 0 (n.s.) 

5.42 5.02 5.40 4.60 _ q o 0.43 
(3.74) (3.01) (3.60) (3.11) ^ (n.s.) 

2.74 2.85 2.52 2.46 . ... 0.82 
(2.99) (2.54) (3.03) (2.28) (n.s.) 

4.37 3.44 3.35 3.23 1 _ 0.34 
(4.58) (3.68) (3.99) (3.88) ' (n.s.) 

5.86 5.50 5.40 5.33 _ „ 0.85 
(4.28) (3.28) (3.31) (4.14) U ^ ° (n.s.) 

EDI Total 34.71 31.55 34.25 29.93 . _. 0.38 
(19.11) (16.62) (20.28) (19.01) 1 U 4 (n.s.) 

No sexo feminino, não verificamos diferenças estatisticamente 

significativas entre os diferentes grupos de desempenho de resistência à fadiga 

no que respeita à propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar as perturbações do comportamento alimentar e a resistência à fadiga. 

Verificamos uma tendência nos itens consciência interoceptiva e medos 

da maturidade para estes diminuírem à medida que aumenta o grau 

desempenho da resistência à fadiga. Observamos também que o grupo que 

apresenta melhores desempenhos de resistência à fadiga é onde se observa 

os menores valores propensão para perturbações do comportamento alimentar 

(Quadro 57). 

No Quadro 58 observamos, as correlações do inventário das 

perturbações do comportamento alimentar em função dos mecanismos 

atencionais, no sexo feminino. 
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Quadro 58 - Sexo feminino. Correlação entre os itens das perturbações do comportamento 

alimentar e a atenção. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Velocidade Exactidão Resistência à 
atencional atencional* fadiga 

Impulso para emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 
Desconfiança 
interpessoal 

Consciência interoceptiva 

Medos da maturidade 

r p r p r p 

-0.04 0.47 (n.s.) 0.04 0.56 (n.s.) -0.05 0.37 (n.s.) 

-0.02 0.69 (n.s.) -0.04 0.55 (n.s.) 0.00 0.96 (n.s.) 

0.02 0.75 (n.s.) 0.03 0.60 (n.s.) -0.01 0.93 (n.s.) 

-0.02 0.79 (n.s.) 0.00 0.95 (n.s.) -0.02 0.75 (n.s.) 

-0.12 0.05 0.03 0.68 (n.s.) -0.09 0.16 (n.s.) 

-0.03 0.68 (n.s.) -0.02 0.74 (n.s.) -0.01 0.86 (n.s.) 

-0.07 0.23 (n.s.) 0.06 0.31 (n.s.) -0.09 0.15 (n.s.) 

-0.06 0.34 (n.s.) 0.16 0.01 -0.11 0.06 (n.s.) 

EDI Total -0.06 0.29 (n.s.) 0.07 0.28 (n.s.) -0.08 0.19 (n.s.) 

Os resultados observados no Quadro 58 demonstram a existência de 

uma relação significativa (p=0.05) entre a velocidade atencional e o item do 

perfeccionismo, apresentando a correlação valor negativo. Assim como 

verificamos uma relação significativa (p=0.01) entre exactidão atencional e os 

medos da maturidade, sendo esta correlação positiva. Isto significa que quando 

aumenta a velocidade atencional diminui o perfeccionismo, e que quando 

aumenta os valores da exactidão atencional (piores desempenhos) aumentam 

os medos da maturidade. 

De seguida analisamos os resultados da propensão para perturbações 

do comportamento alimentar em função dos mecanismos atencionais, no sexo 

masculino. 
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Quadro 59 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar e velocidade 

atencional (percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Velocidade atencional 
F P 

Até 157 158 a 189 190 a 225 Mais de 226 
Impulso para 
emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação 
corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 
Consciência 
interoceptiva 
Medos da 
maturidade 

1.73 1.49 1.29 1.53 0.74 
(2.28) (2.19) (2.62) (2.55) UAÁ (n.s.) 

1.03 0.83 1.12 1.33 _ fifi 0.58 
(2.01) (1.83) (2.58) (2.21) (n.s.) 

2.56 2.30 3.44 3.00 0.27 
(3.21) (3.46) (4.37) (3.89) (n.s.) 

2.23 1.40 1.75 1.71 1 „ . 0.26 
(2.68) (2.28) (2.75) (2.49) ' (n.s.) 

6.15 6.13 5.25 6.00 „ 0.27 
(3.43) (2.88) (3.43) (2.98) (n.s.) 

3.53 2.66 2.75 2.10 
(2.74) (2.67) (2.57) (2.48) 

3.49 2.81 2.71 3.24 0.56 
(4.00) (3.20) (3.59) (4.29) (n.s.) 
6.65 4.90 5.05 5.06 

(4.75) (3.32) (3.64) (4.04) 

EDI Total 27.37 22.51 23.36 23.96 0.13 
(12.58) (12.41) (15.22) (13.24) i a i (n.s.) 

No Quadro 59, verificamos diferenças estatisticamente significativas no 

item da desconfiança interpessoal (p=0.01) e dos medos da maturidade 

(p=0.02), sendo o grupo do primeiro percentil o que apresenta os valores 

superiores. Isto demonstra que no grupo do pior desempenho na velocidade 

atencional e o que apresenta os níveis superiores das sub-escalas 

desconfiança interpessoal e medos da maturidade. 

No Quadro 60 observamos os resultados da propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar em função da exactidão atencional, 

no sexo masculino. 
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Quadro 61 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar e exactidão 

atencional (percentil). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Exactidão atencional* 
F P 

Até 7.74 7.75 a 13.14 13.15 a 23.55 Mais 23.56 
P 

Impulso para 
emagrecer 

0.87 
(1.26) 

1.81 
(2.86) 

1.86 
(2.61) 

1.49 
(2.49) 2.58 0.05 

Bulimia 0.82 
(2.32) 

1.16 
(2.23) 

1.29 
(2.28) 

1.04 
(1.88) 0.62 0.61 

(n.s.) 

Insatisfação 
corporal 

2.66 
(3.54) 

3.22 
(4.68) 

2.60 
(3.39) 

2.83 
(3.32) 0.40 0.76 

(n.s.) 

Ineficácia 1.94 
(3.12) 

1.64 
(2.60) 

1.75 
(2.32) 

1.81 
(2.21) 0.18 0.91 

(n.s.) 

Perfeccionismo 5.80 
(3.12) 

6.26 
(3.41) 

6.03 
(3.02) 

5.46 
(3.25) 0.85 0.47 

(n.s.) 

Desconfiança 
interpessoal 

2.76 
(2.87) 

2.66 
(2.73) 

2.92 
(2.45) 

2.76 
(2.62) 0.11 0.95 

(n.s.) 

Consciência 2.11 3.03 3.35 3.72 ? 44 0.07 
interoceptiva (2.78) (3.77) (4.09) (4.20) (n.s.) 

Medos da 5.39 5.14 5.68 5.55 0.25 0.86 
maturidade (3.93) (3.97) (4.07) (4.22) 0.25 (n.s.) 

EDI Total 22.37 
(10.79) 

24.91 
(15.29) 

25.47 
(13.97) 

24.65 
(13.46) 0.73 0.53 

(n.s.) 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Na análise da propensão para perturbações do comportamento 

alimentar em função dos grupos de desempenho na exactidão atencional, 

apenas verificamos diferenças significativas (p=0.05) na sub-escala do impulso 

para emagrecer, onde o grupo do primeiro percentil é o que apresenta os 

valores inferiores revelando, assim, uma menor propensão para as 

perturbações do comportamento alimentar nesta sub-escala (Quadro 60). 
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Quadro 61 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar e resistência à fadiga 

(percentil). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Resistência à fadiga 
F P 

Até 12.6 12.7 a 16.3 16.4 a 20 Mais 20.1 
Impulso para 
emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação 
corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 
Consciência 
interoceptiva 
Medos da 
maturidade 

1.67 1.53 1.72 1.15 0 „ 0.48 
(2.34) (2.19) (2.98) (2.13) u o ° (n.s.) 
1.18 0.74 1.27 1.15 n f i 7 0.46 

(2.08) (1.79) (2.80) (1.99) U O / (n.S.) 
2.75 2.31 1.23 2.27 _ n q 0.10 

(3.34) (3.19) (1.76) (3.15) ^ u a (n.s.) 
2.21 1.23 2.27 1.49 , 

(2.72) (1.76) (3.15) (2.42) * ' , w M U ° 

5.97 5.87 5.70 5.96 fi11 0.96 
(3.51) (2.97) (3.17) (3.20) (n.s.) 
3.24 2.82 2.99 2.05 . 7 8 Q Q. 

(2.91) (2.48) (2.65) (2.46) *'° " " * 
3.83 2.42 3.63 2.46 . - , . n , 

(4.09) (2.92) (4.26) (3.69) * " ° U U ° 
6.45 5.24 5.18 4.85 „ „ q 0.08 
(4.73) (3.67) (3.49) (3.98) (n.s.) 

EDI Total 27.30 22.17 26.54 21.70 __ « . „ 
(13.72) (11.74) (15.95) (12.25) *"° * 

No Quadro 61, verificamos a existência de diferenças significativas nos 

itens da ineficácia (p=0.03), desconfiança interpessoal (p=0.04), consciência 

interoceptiva (p=0.03) e no valor total (p=0.02) da propensão para perturbações 

do comportamento alimentar. Nestes itens, os indivíduos com melhor 

capacidade de resistência à fadiga são aqueles que revelam valores inferiores 

de propensão para as perturbações do comportamento alimentar. 

Na sub-escala dos medos da maturidade apesar de não verificarmos 

diferenças estatisticamente significativas observamos uma tendência para o 

grupo com melhor desempenho (mais 20.1) apresentar os valores mais baixos 

(4.85 ± 3.98) de medos da maturidade e o grupo com pior desempenho (até 

12.6) apresentar os valores mais elevados (6.45 ± 4.73). 
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Quadro 62 - Sexo masculino. Correlação entre os itens das perturbações do comportamento 

alimentar e a atenção. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Velocidade Exactidão Resistência à 
atencional atencional* fadiga 

Impulso para emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 
Desconfiança 
interpessoal 

Consciência interoceptiva 

Medos da maturidade 

r p r p r p 

-0.06 0.32 (n.s.) 0.04 0.47 (n.s.) -0.06 0.31 (n.s.) 

0.05 0.42 (n.s.) 0.04 0.50 (n.s.) 0.03 0.64 (n.s.) 

0.04 0.53 (n.s.) 0.01 0.94 (n.s.) 0.05 0.40 (n.s.) 

-0.07 0.26 (n.s.) 0.00 0.99 (n.s.) -0.03 0.66 (n.s.) 

-0.02 0.77 (n.s.) -0.01 0.88 (n.s.) 0.00 0.97 (n.s.) 

-0.20 0.00 -0.05 0.36 (n.s.) -0.11 0.05 

-0.04 0.51 (n.s.) 0.13 0.02 -0.09 0.14 (n.s.) 

-0.11 0.05 0.01 0.82 (n.s.) -0.11 0.06 (n.s.) 

EDI Total -0.09 0.11 (n.s.) 0.04 0.45 (n.s.) -0.08 0.19 (n.s.) 

Da análise do Quadro 62, podemos observar que a desconfiança 

interpessoal correlaciona-se de forma negativa e significativa com a velocidade 

atencional (r=-0.20; p=0.00) e com a resistência à fadiga (r=-0.11; p=0.05), 

Podemos também observar uma correlação negativa significativa entre os 

medos da maturidade e a velocidade atencional (r=-0.11, p=0.05) e uma 

correlação significativa (p=0.02) e positiva (r=0.13) entre a consciência 

interoceptiva e a exactidão atencional. 

Estes resultados significam que a valores superiores de desconfiança 

interpessoal estão associados desempenhos inferiores de velocidade 

atencional e resistência à fadiga. Na consciência interoceptiva, os valores mais 

elevados (maior propensão para as perturbações do comportamento alimentar) 

conduzem a fracos desempenhos de exactidão atencional, como da mesma 

forma, níveis elevados de medos da maturidade geram piores despenhos na 

velocidade atencional. 
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5.5.3. Propensão para as perturbações do comportamento alimentar e 

memória. 

No Quadro 63, observamos os resultados do inventário das 

perturbações do comportamento alimentar em função dos níveis de 

desempenho da memória visual, assim como a associação entre estes dois 

aspectos, estão representados nos Quadros 63, 64 e 65 e suas correlações. 

Quadro 63 - Sexo feminino. Perturbações do comportamento alimentar e memória visual 

(percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Memória 
F P 

Até 8 9 a 12 13 a 14 Mais 15 
Impulso para 
emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação 
corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 
Consciência 
interoceptiva 
Medos da 
maturidade 

4.12 4.26 5.57 4.89 _ R q 0.45 
(5.58) (5.11) (5.92) (5.65) (n.s.) 

0.47 1.10 1.45 0.89 „ , q 0.06 
(0.97) (2.33) (2.23) (2.52) (n.s.) 

6.60 7.93 7.68 7.10 - „ 0.64 
(6.51) (7.02) (6.98) (7.32) (n.s.) 

2.74 3.01 3.38 2.54 0.64 
(3.35) (3.89) (3.92) (3.64) (n.s.) 

4.89 4.89 6.09 5.05 0.17 
(3.85) (3.05) (3.84) (2.96) (n.s.) 

2.62 2.85 2.47 2.63 0.88 
(2.90) (2.71) (2.37) (2.91) (n.s.) 

3.23 3.09 5.06 3.59 
(4.04) (3.00) (5.02) (4.36) 
5.44 5.77 5.38 5.19 n , p 0.81 

(3.64) (4.21) (4.28) (2.68) (n.s.) 

EDI Total 30.11 32.90 37.08 31.87 0.23 
(19.16) (17.82) (19.80) (19.34) 1 4 0 (n.s.) 

No sexo feminino e para a consciência interoceptiva verificamos 

diferenças significativas entre os grupos percentilicos (p=0.03). O terceiro 

percentil (9 a 12) apresenta os valores mais baixos e, como tal, uma menor 

propensão para as perturbações do comportamento alimentar (Quadro 63). 

Apesar de não encontramos diferenças estatisticamente significativas 

entre os restantes itens, verificamos uma tendência para os valores mais 

elevados se encontrarem no segundo e terceiro percentil da memória visual. 
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Quadro 64 - Sexo masculino. Perturbações do comportamento alimentar e memória visual 

(percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Memória 
F P 

Até 8 9 a 12 13 a 14 Mais 15 

Impulso para 
emagrecer 

Bulimia 

Insatisfação 
corporal 

Ineficácia 

Perfeccionismo 

Desconfiança 
interpessoal 

Consciência 
interoceptiva 

Medos da 
maturidade 

1.80 1.64 1.48 1.19 0 8 8 0.45 
(2.82) (2.08) (2.61) (2.27) (n.s.) 

1.29 1.01 1.14 0.80 n ? 1 0.54 
(2.46) (1.66) (2.81) (1.64) u " (n.s.) 

2.64 2.97 2.81 2.68 „ „ 0.94 
(4.21) (3.58) (4.34) (3.12) U l ° (n.s.) 

1.99 1.78 1.71 1.53 . „ 0.75 
(2.58) (2.52) (2.88) (2.22) (n.s.) 

5.85 5.68 5.87 6.40 Q ? f i 0.52 
(3.42) (2.97) (2.96) (3.43) (n.s.) 

2.72 3.12 2.59 2.33 1 , f i 0.26 
(2.51) (2.74) (2.69) (2.55) (n.s.) 

3.40 3.10 2.95 2.89 n „ 0.85 
(4.43) (3.37) (3.63) (3.66) (n.s.) 

6.12 5.35 5.94 5.04 , 1 f ) 0.35 
(4.51) (3.96) (4.36) (3.83) (n.s.) 

EDI Total 25.81 24.66 24.49 22.87 0.61 
(16.27) (11.90) (14.09) (11.50) (n.s.) 

No sexo masculino, não verificamos diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos de desempenho da memória visual para os vários 

factores da propensão para as perturbações do comportamento alimentar 

(Quadro 64). Verificamos, no entanto, uma tendência para uma diminuição dos 

valores de propensão para as perturbações do comportamento alimentar no 

que respeita aos itens impulso para emagrecer, ineficácia, consciência 

interoceptiva e o valor total das oito sub-escalas com a melhoria da 

performance da memória visual. 
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Quadro 65 - Correlação entre os itens das perturbações do comportamento alimentar e a 
memória em cada sexo. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

r P r P 
Impulso para emagrecer 0.07 0.22 (n.s.) -0.09 0.12 (n.s.) 

Bulimia 0.10 0.11 (n.s.) -0.06 0.32 (n.s.) 

Insatisfação corporal 0.02 0.74 (n.s.) 0.01 0.84 (n.s.) 

Ineficácia -0.02 0.80 (n.s.) -0.05 0.39 (n.s.) 

Perfeccionismo 0.10 0.10 (n.s.) 0.07 0.21 (n.s.) 

Desconfiança interpessoal -0.04 0.50 (n.s.) -0.06 0.31 (n.s.) 

Consciência interoceptiva 0.08 0.16 (n.s.) -0.08 0.17 (n.s.) 

Medos da maturidade -0.01 0.85 (n.s.) -0.06 0.30 (n.s.) 

EDI Total 0.06 0.29 (n.s.) -0.07 0.25 (n.s.) 

Os resultados apresentados no Quadro 66 demonstram valores de r 

demasiado baixos e como tal, a inexistência de correlações significativas entre 

os itens da propensão para perturbações do comportamento alimentar e a 

capacidade de memória visual, quer para o sexo feminino, quer para o sexo 

masculino. 

5.5.4. Expressão da alexitimia e atenção 

Nos seguintes quadros, podemos observar os resultados dos 

questionários da avaliação da alexitimia em função dos mecanismos 

atencionais, assim como as correlações entre estes dois domínios. 

Quadro 66 - Alexitimia e velocidade atencional (percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e 

P 

Velocidade atencional 
F P 

Até 157 158 a 189 190 a 225 Mais de 226 

Alexitimia (QAE-NA) 

Alexitimia (TAS-20) 

23.56 21.90 22.18 21.89 __ 
(5.05) (3.85) (4.35) (3.97) * 

52.66 50.41 50.93 50.15 . R1 0.14 
(8.85) (10.04) (9.60) (10.28) n.s. 
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No Quadro 66 verificamos diferenças estatisticamente significativas 

(p=0.00) entre os resultados do QAE-NA e os diferentes grupos de 

desempenho da velocidade atencional. Os indivíduos com melhor desempenho 

na velocidade atencional são os que apresentam menor dificuldades em 

expressar as suas emoções. 

Quando comparamos os grupos de desempenho da velocidade 

atencional entre si verificamos que o grupo do primeiro percentil apresenta 

diferenças significativas quando comparado com o grupo do segundo (p=0.02) 

e quarto (p=0.02) percentil. 

Quadro 67 - Alexitimia e exactidão atencional (percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e 

P-
Exactidão atencional* 

F P 
Até 7.74 7.75 a 13.14 13.15 a 23.55 Mais 23.56 

Alexitimia (QAE-NA) 

Alexitimia (TAS-20) 

22.54 21.96 22.57 22.71 n fi? 0.57 
(4.01) (4.29) (6.63) (4.53) n.s. 

51.04 49.32 51.38 52.35 „ , , 0.07 
(9.61) (9.63) (10.50) (9.01) n.s. 

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Analisando o Quadro 67, não observamos diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos de desempenho da exactidão atencional e as 

escalas de avaliação da alexitimia. 

Quadro 68 - Alexitimia e resistência à fadiga (percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Resistência à fadiga 
F P 

Até 12.6 12.7 a 16.3 16.4 a 20 Mais 20.1 

Alexitimia (QAE-NA) 

Alexitimia (TAS-20) 

23.38 22.40 22.22 21.82 _ . .,. 
(4.86) (6.03) (4.24) (3.81) ÍAt U U 0 

52.06 51.40 51.60 49.07 . „ . . , 
(9.19) (9.26) (10.61) (9.60) < , 0 D "' 

Observando o Quadro 68, verificamos a existência de diferenças 

estatisticamente significativas tanto no QAE-NA como na TAS-20. Como 

podemos averiguar os indivíduos do grupo com menor desempenho 
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apresentaram valores significativamente (p=0.05) mais elevados relativamente 

ao grupo com maior desempenho tanto no QAE-NA como na TAS-20. 

Quadro 69 - Correlação entre alexitimia, atenção. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Velocidade 
atencional 

Exactidão 
atencional* 

Resistência à 
fadiga 

r P r P r P 

Alexitimia (QAE-NA) -0.13 0.00 0.02 0.63 (n.s.) -0.09 0.03 

Alexitimia (TAS-20) -0.11 0.01 0.05 0.28 (n.s.) -0.10 0.02 

Os resultados observados no Quadro 69 apresentam a existência de 

uma relação significativa (p<0.05) entre os mecanismos atencionais 

(velocidade atencional e resistência à fadiga) e as escalas de avaliação de 

alexitimia. Verificamos correlações positivas nos itens da velocidade atencional 

e na resistência à fadiga o que demonstra, como já verificamos anteriormente, 

que o grupo com melhor desempenho ao nível velocidade atencional e da 

resistência à fadiga apresenta os valores mais baixos de característica 

alexitímicas. 

5.5.5. Expressão da alexitimia e memória 

Neste ponto analisamos os resultados da alexitimia em função dos 

resultados da memória e as correlações entre ambas. 

Quadro 70 - Alexitimia e memória (percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Memória 
F P 

Até 8 9 a 12 13 a 14 Mais 15 

Alexitimia (QAE-NA) 

Alexitimia (TAS-20) 

22.46 22.84 22.18 21.81 , _, 0.29 
(4.71) (5.57) (4.12) (4.27) 1-*> n.s. 

50.21 51.86 50.86 50.24 0.38 
(11.01) (9.44) (9.20) (9.34) 1 U ^ n.s. 
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Como verificamos no Quadro 70, não existem diferenças significativas 

entre os diferentes grupos de desempenho da memória em relação aos 

resultados do QAE-NA e da TAS-20. 

Quadro 71 - Correlação entre alexitimia, memória. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Memória 

r P 
Alexitimia (QAE-NA) -0.05 0.23 (n.s.) 

Alexitimia (TAS-20) -0.01 0.74 (n.s.) 

Os resultados observados no Quadro 71 demonstram a inexistência de 

uma relação significativa entre alexitimia e a memória. 

5.5.6. Atenção e memória 

Neste ultimo ponto da apresentação dos resultados, analisamos os 

resultados da atenção em função dos resultados da memória e as correlações 

entre ambas. 

Quadro 72 -Atenção e memória (percentis). Média, desvio padrão, F-teste (F) e p. 

Memória 

Até 8 9 a 12 13 a 14 Mais 15 F p 

Velocidade atencional 

Exactidão atencional* 

Resistência à fadiga 
(média dos 10 minutos) 

183.06 185.03 196.34 214.79 . . . . . . . 
(48.08) (49.05) (45.30) (49.13) 
21.79 19.99 17.39 15.31 

(20.27) (22.28) (16.11) (19.95) 
14.89 15.27 16.59 18.52 
(5.70) (5.72) (5.41) (6.13) M -

*Quanto menor for o resultado melhor é o grau de exactidão 

Podemos verificar claramente no Quadro 72, que os três itens da 

atenção apresentam diferenças significativas na comparação entre os grupos 

da memória. O melhor grupo da memória é também o que apresenta os 
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melhores desempenhos nos itens da velocidade atencional (p=0.00), da 

exactidão atencional (p=0.04) e da resistência à fadiga (p=0.00). 

Quando comparamos os grupos da memória entre si, verificamos na 

velocidade atencional que o grupo que apresenta melhor memória (mais de 15) 

apresenta diferenças significativas quando comparado com o primeiro percentil 

(até 8) (p=0.00); com o segundo percentil (9 a 12) (p=0.00) e com o terceiro 

percentil (13 a 14) (p=0.04). Relativamente à resistência à fadiga, encontramos 

igualmente diferenças significativas entre o grupo do quarto percentil (mais de 

15), com o primeiro percentil (até 8) (p=0.00) e com o segundo percentil (9 a 

12) (p=0.00), estas diferenças foram significativas também na análise dos dez 

minutos da resistência à fadiga. 

Na análise da interacção do sexo com a memória e a atenção 

observamos diferenças estatisticamente significativas (F=1.73; p=0.08) no item 

da velocidade atencional. 

Quadro 73 -- Correlação entre atenção e a memória. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Velocidade atencional 

r P 

Exactidão atencional 

r P 

Resistência à 
fadiga 

r P 

Memória 0.22 0.00 -0.11 0.01 0.21 0.00 

Os resultados observados no Quadro 73 apresentam a existência de 

uma relação significativa (p=0.00) entre os mecanismos atencionais e a 

memória visual. Observam-se correlações muito positivas nos itens da 

velocidade atencional e na resistência à fadiga o que demonstra, como já 

verificamos no Quadro 72, que o melhor desempenho ao nível da velocidade 

atencional e da resistência à fadiga está associado a um melhor desempenho 

ao nível da memória. Em relação à exactidão atencional, a correlação 

verificada foi negativa o que confirma os resultados verificados na velocidade 

atencional e na resistência à fadiga também neste caso a prestações 

superiores de atenção corresponde desempenhos superiores na memória. 
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Discussão: 

Perturbações do comportamento alimentar e a expressão da alexitimia 

Na interacção das perturbações do comportamento alimentar com a 

alexitimia verificamos diferenças estatisticamente significativas e correlações 

extremamente positivas, em ambos os sexos. 

Os nossos resultados confirmam os estudos realizados por Laquarta e 

Clopton (1994), em que os autores estudaram um amostra não clínica de 308 

raparigas estudantes e observaram uma grande correlação entre a TAS-20 e o 

EDI. Vários estudos na bibliografia (e.g. Garfinkle et ai. 1982; Rybicki et ai. 

1989; Kent e Clopton, 1992; Shisslak et ai., 1990) focam o relacionamento 

entre comportamentos alimentares e as emoções, verificando-se em doentes 

clínicos de perturbações do comportamento alimentar a associação com a 

alexitimia, apresentando estes dificuldade em identificar e expressar o que 

sentem. 

Taylor et ai. (1996), num estudo realizado com 48 mulheres anorécticas, 

30 mulheres sem quadro clínico e 234 universitários de ambos os sexos, 

verificaram uma correlação positiva da TAS-20 com a escala do EDI. Os 

autores observaram ainda no grupo das anorécticas e no grupo do sexo 

masculino uma correlação positiva entre a TAS-20 e as sub-escalas 

consciência interoceptiva, medos da maturidade, ineficácia e desconfiança 

interpessoal. Na comparação entre os grupos, só o grupo das mulheres 

universitárias é que apresentou uma boa correlação da TAS-20 com as sub-

escalas ineficácia e desconfiança interpessoal. Estes autores verificaram uma 

correlação positiva da alexitimia com os vários traços psicológicos e cognitivos 

dos pacientes com perturbações do comportamento alimentar. 

Laquatra e Clopton (1994), num estudo onde verificaram uma correlação 

positiva entre a TAS-20 e o EDI, observaram também uma correlação entre a 

TAS-20 e as sub-escalas do EDI, exceptuando o perfeccionismo. 

Nos nossos resultados e relativamente ao sexo feminino, verificamos 

uma forte correlação entre as características alexitímicas e as sub-escalas da 
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bulimia, insatisfação corporal, ineficácia, desconfiança interpessoal e 

consciência interoceptiva. No sexo masculino, para além da correlação entre a 

alexitimia e esta sub-escalas observamos ainda uma correlação entre a 

alexitimia e o impulso para emagrecer. 

Rastam et ai. (1997), num estudo realizado com sujeitos anorécticos e 

sujeitos escolhidos aleatoriamente na comunidade, com a mesma idade (22 

anos), verificaram que os anorécticos apresentavam valores superiores de 

alexitimia apesar destes não discriminarem claramente os dois grupos. Os 

autores observaram também uma relação da sintomatologia cognitivo-

comportamental específica das perturbações do comportamento alimentar com 

os níveis de alexitimia. 

Em suma, o nosso estudo demonstra claramente que existe uma forte 

interacção entre a alexitimia e a sintomatologia cognitivo-compotamental 

específica da propensão das perturbações do comportamento alimentar, assim 

como os traços psicológicos presentes nas perturbações alimentares. 

Perturbações do comportamento alimentar e os factores de eficácia no 

processamento da informação (atenção e memória) 

Na interacção das perturbações do comportamento alimentar com a 

atenção observamos a inexistência de diferenças significativas no sexo 

feminino. No entanto, observaram-se diferenças significativas nos valores do 

coeficiente de correlação entre o perfeccionismo e a velocidade atencional, 

assim como entre os medos da maturidade e a exactidão atencional, sendo os 

níveis superiores nestas sub-escalas indicadores de menores performances 

nos mecanismos atencionais. Logo, será de salientar que as expectativas 

pessoais excessivamente elevadas em relação à realização levam a um menor 

desempenho na capacidade de concentração, havendo uma menor velocidade 

de captação das informações, mediada por mecanismos atencionais. Do 

mesmo modo, o desejo de voltar à segurança dos anos de pré-adolescência e 
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a recusa das responsabilidades de ser adulto, parece estar relacionado com 

uma menor capacidade de concentração em estímulos visuais específicos. 

No sexo masculino verificamos que o grupo do primeiro percentil (até 

157 pontos, grupo que apresenta o menor desempenho) no que respeita à 

velocidade atencional apresenta os níveis superiores de desconfiança 

interpessoal e de medos da maturidade. Na exactidão atencional, o terceiro 

percentil (13.15 a 23.55 pontos, segundo melhor desempenho) apresenta os 

valores superiores de impulso para emagrecer. Os níveis superiores das sub-

escalas da ineficácia, desconfiança interpessoal e consciência interoceptiva 

verificaram-se no primeiro percentil (até 12.6 pontos, pior desempenho) da 

resistência à fadiga. Os níveis superiores de propensão para as perturbações 

do comportamento alimentar observaram-se também no primeiro percentil (até 

12.6 pontos, pior desempenho) da resistência à fadiga, levando-nos a sugerir 

que os níveis superiores de propensão para perturbações do comportamento 

alimentar estão associados a níveis mais fracos de performance na resistência 

à fadiga. Logo, grande dificuldade em manter a mesma capacidade de 

concentração em estímulos visuais específicos. 

Observamos uma relação expressiva entre as sub-escalas desconfiança 

interpessoal, medos de maturidade e consciência interoceptiva com os 

mecanismos atencionais. A valores superiores de desconfiança interpessoal 

parecem corresponder desempenhos mais fracos da velocidade atencional e 

da resistência à fadiga. Assim, podemos sugerir que o forte sentimento de 

alienação e a relutância geral para formar relações próximas ou expressar 

facilmente emoções, leva a uma diminuição da velocidade atencional e da 

resistência de captação das informações visuais. O aumento dos níveis da 

consciência interoceptiva parece também levar a uma diminuição dos 

desempenhos da exactidão atencional. Assim sendo, a dificuldade de 

reconhecimento e identificação de emoções e sensações, nomeadamente de 

fome e saciedade, parece implicar uma diminuição da capacidade de 

concentração. Por outro lado, verificamos que o aumento dos medos da 

maturidade leva à diminuição do desempenho na velocidade atencional. Isto 
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poderá significar que os fortes desejos de regressar à segurança da pré-

adolescência e a recusa das responsabilidades da vida adulta estão 

associados a um baixo desempenho no recrutamento das informações 

decorridas de mecanismos atencionais. 

Na interacção da propensão para as perturbações do comportamento 

alimentar com a memória visual, apenas verificamos no sexo feminino níveis 

superiores de consciência interoceptiva no grupo do terceiro percentil (13 a 14 

pontos, segundo melhor desempenho) no teste da memória. As adolescentes 

que apresentam os níveis superiores de falta de confiança em reconhecer e 

identificar emoções e sensações, nomeadamente fome e saciedade 

apresentam no entanto um razoável desempenho no armazenamento 

temporário das informações de natureza visual. 

Não encontramos estudos estabelecendo relação entre as perturbações 

do comportamento alimentar e os factores de eficácia no processamento de 

informação. No entanto, registamos uma ideia que nos parece esclarecer o que 

anteriormente foi explorado. Os indivíduos que sofrem de perturbações do 

comportamento alimentar sentem, muitas vezes, que o seu valor pessoal 

depende do seu aspecto físico e que apenas a figura magra permite o acesso a 

uma vida de sucesso e felicidade. Estas crenças irracionais sobre a imagem 

corporal predispõem à insatisfação corporal e até, muitas vezes, à distorção da 

imagem corporal. Williamsom et ai. (1996) defendem que estas características 

cognitivas permitem considerar que, mais do que perturbações do 

comportamento alimentar, a anorexia e bulimia nervosa são perturbações do 

pensamento sobre o peso e a imagem corporal. O facto das distorções 

cognitivas não aparecerem apenas resumidas às áreas da alimentação e da 

imagem corporal, mas também à compreensão do selfe da realidade, constituí, 

segundo Vitousek e Hollon (1990), evidência de que existe um esquema 

cognitivo específico nas perturbações do comportamento alimentar que afecta 

todo o processamento de informação feito pelo sujeito. 
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Expressão da alexitimia e os factores de eficácia no processamento da 

informação (atenção e memória) 

Na interacção da alexitimia com a atenção, verificamos diferenças 

significativas e fortes correlações entre o QAE-NA e a velocidade atencional, 

entre o QAE-NA e a resistência à fadiga e a TAS-20 e a resistência à fadiga. O 

mesmo não se verificou na interacção da alexitimia com a memória. 

Os nossos resultados demonstram assim a existência de uma relação 

entre as características alexitímicas, a velocidade atencional e a resistência à 

fadiga. Fracos níveis de desempenho na velocidade atencional e na resistência 

à fadiga estão associadas a valores superiores de características alexitímicas. 

Na nossa opinião, sugerimos que um fraco desempenho nos mecanismos 

atencionais, conduz a uma reduzida capacidade de concentração. Este estado 

conduz o indivíduo a um estilo cognitivo orientado para o exterior, o que poderá 

significar, uma menor capacidade de concentração e um menor estado de 

alerta. Parece-nos que um sujeito que não é capaz de se concentrar também 

terá dificuldades em distinguir os sentimentos de sensações corporais 

decorrentes da actividade emocional. 

Na nossa revisão bibliográfica não encontramos estudos que relacionem 

os factores de eficácia no processamento da informação (atenção e memória) e 

a alexitimia. 

Atenção e memória 

Na interacção da atenção com a memória visual, observamos que níveis 

superiores de desempenho atencional correspondem níveis superiores de 

desempenho na memória visual. Os nossos resultados demonstram que a 

memória está intimamente ligada à atenção e vise versa. Para que uma 

funcione em pleno, é necessário utilizar a outra (Styles, 1997). Ao que tudo 

indica, o fluxo de informação que flui entre as estruturas de memória é 

controlado pela atenção (Eysenck e Keane, 1994). Assim sendo, os nossos 
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resultados parecem ir ao encontro dos obtidos por Araújo e Serpa (1999) e 

Araújo et ai. (1999). Como já referimos, estes autores, ao estudarem 

velejadores de nível nacional e internacional, constataram que existe uma 

relação significativa positiva entre a memória auditiva e o factor velocidade da 

atenção, e outra relação significativamente positiva entre a memória visual e o 

factor exactidão da atenção. Estes resultados permitiram-lhes concluir que 

quanto maior for a capacidade de atenção, melhor será o desempenho em 

termos de memória. 

Segundo Cid (2002), os processo atencionais e perceptivos são de 

extrema importância na selecção e interpretação da informação, de modo a 

definir o que é, ou não importante, para ser armazenado. Deste modo, e na 

opinião do mesmo autor, estão directamente ligados aos processos de tomada 

de decisão, eliminando os estímulos irrelevantes e fixando a atenção nos mais 

importantes, oferecendo aos sujeitos uma melhor consciencialização da 

realidade num determinado momento. 

184 



6 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

185 



Conclusões e Sugestões 

186 



Conclusões e Sugestões 

6 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Considerando os objectivos do presente estudo e dentro dos seus limites 

técnicos, metodológicos e amostrais foram retiradas as seguintes conclusões a 

partir da análise e discussão dos resultados apresentados. 

a) Propensão para as perturbações do comportamento alimentar 

■ Os adolescentes do sexo feminino relativamente aos do sexo masculino 

apresentaram níveis superiores de propensão para perturbações do 

comportamento alimentar. 

■ No sexo masculino verificamos que os adolescentes do estatuto 

maturacional menos desenvolvido (estádio maturacional três) 

apresentaram os níveis superiores de propensão para perturbações do 

comportamento alimentar. 

■ As adolescentes praticantes de desportos colectivos apresentaram 

níveis superiores de propensão para perturbações do comportamento 

alimentar em relação às praticantes de desportos individuais. 

■ As praticantes de ginástica apresentaram níveis superiores de 

propensão para as perturbações do comportamento alimentar em 

relação às praticantes de natação. 

b) A expressão de alexitimia 

■ As adolescentes do sexo feminino apresentaram maior expressão de 

características alexitímias (TAS-20). 

■ Os adolescentes de ambos os sexos apresentaram a maior expressão 

de características alexitímicas aos 11 anos de idade e a menor 

expressão aos 19 anos. 
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c) Atenção 

■ Os adolescentes mais velhos (entre os 18 e os 19 anos) apresentaram 

melhores desempenhos na velocidade atencional e na resistência à 

fadiga. 

■ As adolescentes pós-menarcais apresentaram os melhores 

desempenhos na velocidade atencional e na resistência à fadiga 

relativamente às pré-menarcais. 

■ No sexo masculino, os mais desenvolvidos maturacionalmente 

apresentaram os melhores desempenhos na velocidade atencional e na 

resistência à fadiga. 

■ Os praticantes de desportos colectivos apresentaram os melhores 

desempenhos na velocidade atencional e na resistência à fadiga. 

d) Memória 

■ Os adolescentes mais velhos (17 e 18 anos) apresentaram melhores 

desempenho de memória visual. 

■ Os rapazes que se encontravam no estádio maturacional quatro 

apresentaram os melhores desempenho de memória visual. 

e) Interacção das variáveis propensão para as perturbações do 

comportamento alimentar, alexitimia, atenção e memória. 

■ Constatamos que os adolescentes que apresentaram uma maior 

expressão de características alexitímicas foram os que demonstraram 

maior propensão para as perturbações do comportamento alimentar, 

tanto no sexo feminino como no sexo masculino. 

■ No sexo masculino, verificamos que os indivíduos com níveis superiores 

de propensão para perturbações do comportamento alimentar 

apresentaram os piores desempenhos na resistência à fadiga. 

■ Os desempenhos mais fracos da velocidade atencional e da resistência 

à fadiga verificaram-se nos indivíduos que apresentaram níveis 

superiores de expressão alexitímica. 
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■ Os níveis superiores de desempenho da atenção observaram-se nos 

adolescentes com os níveis superiores de memória visual. 

Da análise e discussão dos dados recolhidos surgem-nos algumas 

novas questões que deverão presidir à continuação da pesquisa neste domínio. 

Assim, para investigações futuras, recomendamos: 

■ Que se utilize uma amostra maior, onde se possam comparar 

diferentes modalidades, com um número elevado de indivíduos 

por modalidade desportivas; 

■ Amostras em que esteja presente um maior número de factores 

sociodemográficos; 

■ Que se utilizem mais e diferentes instrumentos para avaliar a 

atenção e a memória; 

■ Que se investigue a influência da prática de actividade física e 

desportiva na propensão para perturbações do comportamento 

alimentar e a sua relação com a alexitimia; 

■ Um estudo esclarecendo melhor a relação da propensão para 

perturbações do comportamento alimentar com o tempo e 

frequência da prática desportiva; 

■ Um estudo relacionando a atenção e a memória com os outros 

factores do processamento de informação (velocidade de 

reacção simples e complexa e antecipação - coincidência), em 

atletas e não atletas. 
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Anexos 

Anexo 1 - Questionário de identificação pessoal, vivências desportivas e 

estatuto maturacionai 

1. Dados Pessoais: 

Ano: 

Turma: 

Data de nascimento: / / 

Idade: 

2. Prática Desportiva: 

Praticas algum desporto de rendimento em que és atleta federado (a)? 

n Sim n Não 

Se SIM, 

Qual? 

Qual a frequência semanal dos treinos? 

n 2 vezes □ 3 vezes n4 vezes n5 vezes □ 6 vezes 

Há quanto tempo praticas esse desporto? 

Em que clube? 

4. Questionário sobre o estatuto menarcal 

Já és menstruada? □ Sim □ Não 

Se SIM, 

Em que mês surgiu? 

Que idade tinhas quando apareceu a primeira menstruação? 

anos e meses 

0 ciclo é regular (aparece sempre na mesma altura do mês)? □ Sim □ Não 

Destas informações lembro-me: □ bem □ mais ou menos D mal 
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Anexos 

Anexo 4 - Teste de atenção Toulouse-Pieron (TP) 
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Anexos 

Anexo 5 - Inventário de perturbações do comportamento alimentar 

(EDI- Eating disorders inventory) 

Instruções: 
Isto é uma escala que quantifica as várias atitudes, reacções e comportamentos. Alguns dos pontos estão 
relacionados com a comida e alimentação. Outros interrogam-te sobre a tua atitude em relação e ti próprio(a). Não há 
respostas certas ou erradas, assim tenta ser totalmente honesta nas tuas respostas. Os resultados são totalmente 
confidenciais. Lê cada pergunta e coloca um (x) por baixo da coluna que melhor se te aplica. Por favor responde 
cuidadosamente a cada uma das perguntas. 

Sempre Normalmente Frequentemente Ás 
Vezes Raramente Nunca 

1 
Como doces e hidratos de 
carbono sem me sentir 
nervoso(a) 

D D D D D D 

2 
Acho que o meu estômago 
é grande demais D D D D D D 

3 
Desejava poder voltar à 
segurança da infância D D D D D □ 

4 Como quando estou 
preocupado(a) D D D D D D 

5 Empanturro-me de comida D D D D D D 

6 Gostava de ser mais novo D D D D D D 

7 Penso em fazer dieta D D D D D D 

8 

Sinto-me assustado(a) 
quando os meus 
sentimentos são muito 
intensos 

D D D D D D 

9 Acho as minhas coxas 
muito gordas D D D D D D 

10 Sinto-me inútil como 
pessoa D D D D D D 

11 
Sinto-me extremamente 
culpado(a) depois de 
comer demais 

D D D D D D 

12 Acho que o meu estômago 
tem o tamanho certo D D D D D D 

13 
Apenas realizações 
brilhantes são aceites na 
minha família 

D D D D D D 

14 A época mais feliz da vida 
é a infância D D D D D D 

15 Falo abertamente dos 
meus sentimentos D D D D D D 

16 Fico aterrorizado(a) com a 
ideia de ganhar peso D D D D D D 

17 Confio nos outros D D D D D D 

18 Sinto-me sozinho(a) no 
mundo D D D D D D 
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Sempre Normalmente Frequentemente Ás 
Vezes Raramente Nunca 

19 Gosto da forma do meu 
corpo D D D D D D 

20 Geralmente sinto que 
controlo a minha vida D D D D D D 

21 Fico confuso(a) acerca da 
emoção que estou a sentir D D D D D D 

22 Preferia ser adulto a ser 
criança D D D D D D 

23 Comunico facilmente com 
os outros D D D D D D 

24 Desejava ser outra pessoa D D D D D D 

25 Exagero a importância do 
peso D D D D D D 

26 Facilmente identifico o que 
sinto D D D D D D 

27 Sinto-me inadequado(a) D D D D D D 

28 
Já me aconteceu comer 
demais e sentir que não 
conseguia parar 

D D D D D D 

29 
Quando criança esforçava-
me por não desiludir os 
meus pais e professores 

D D D D D D 

30 Tenho relações próximas 
(amizades) D D D D D D 

31 Gosto da forma das 
minhas nádegas D D D D D D 

32 
Estou preocupado(a) com 
o desejo de ser mais 
magro(a) 

D D D D D D 

33 Não sei o que se passa 
dentro de mim D D D D D D 

34 
Tenho dificuldades em 
expressar os meus 
sentimentos aos outros 

D D D D D D 

35 As exigências da vida 
adulta são demasiadas D D D D D D 

36 Detesto não ser o(a) 
melhor D D D D D D 

37 Tenho confiança em mim D D D D D D 
38 Penso em empanturrar-me 

com comida D D D D D D 
39 Sinto-me contente por já 

não ser uma criança D D D D D D 
40 Fico confuso em saber se 

tenho fome ou não D D D D D □ 
41 Tenho fraca opinião a meu 

respeito D D D D D D 

42 
Sinto-me capaz de atingir 
os objectivos que tracei 
por mim próprio(a) 

D D D □ □ D 

43 
Os meus pais têm 
esperado o máximo de 
mim 

D D D D D D 
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Sempre Normalmente Frequentemente V e z e s Raramente Nunca 

44 
Preocupa-me que os meus 
sentimentos fiquem fora do 
meu controlo 

D D D D D D 

45 Penso que as minhas 
ancas são muito largas D D D D D D 

46 

Como moderadamente em 
frente aos outros e 
empanturro-me quando se 
vão embora 

D D D D D D 

47 
Sinto-me enfartado(a) 
depois de comer uma 
refeição normal 

D D D D a D 

48 
Acho que as pessoas são 
muito mais felizes 
enquanto crianças 

D D D D D D 

49 
Se aumento 1 kg 
preocupa-me continuar a 
aumentar de peso 

D D D D D D 

50 Sinto que sou uma pessoa 
capaz D D D D D D 

51 

Quando estou 
aborrecido(a) não sei se 
estou triste, assustado ou 
zangado(a) 

D D D D D D 

52 
Se não faço as coisas na 
perfeição prefiro não as 
fazer 

D D D D D D 

53 Já pensei em vomitar para 
perder peso D D D D D D 

54 

Preciso de manter as 
pessoas a uma certa 
distância (sinto-me mal 
quando se tentam 
aproximar demasiado) 

D D D D a D 

55 Acho que as minhas coxas 
têm o tamanho certo D D D D D D 

56 Sinto-me vazío(a) por 
dentro (emocionalmente) D D D D D D 

57 
Consigo falar dos meus 
sentimentos ou 
pensamentos pessoais 

D D D D D D 

58 
Os melhores anos da 
nossa vida são quando 
nos tornamos adultos 

D D D D D D 

59 Acho as minhas nádegas 
grandes demais D D D D D D 

60 Tenho sentimentos que 
não consigo identificar D D D D D D 

61 Como ou bebo às 
escondidas D D D D D D 

62 Acho que as minhas ancas 
têm o tamanho certo D D D D D D 

63 Tenho objectivos muito 
elevados D D D D D D 

64 
Quando ando 
aborrecido(a) receio 
começar a comer 

D D D D D D 
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Anexo 6 - Escala de alexitimia de Toronto de 20 itens (TAS-20) 
Instruções: 
Usando a escala fornecida como guia, indique o seu grau de concordância com cada com cada uma das seguintes 
afirmações fazendo um círculo à volta do número correspondente. Dê só uma resposta para cada afirmação 

Use a seguinte chave: 1. Discordo bastante 
2. Discordo em parte 
3. Nem discordo nem concordo 
4. Concordo em parte 
5. Concordo totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

1. Fico muitas vezes confuso(a) sobre qual a 
emoção que estou a sentir. 

2 3 4 5 

2. Tenho dificuldades em encontrar as palavras para 
descrever os meus sentimentos. 

2 3 4 5 

3. Tenho sensações físicas que nem médicos 
compreendem. 

2 3 4 5 

4. Sou capaz de descrever facilmente os meus 
sentimentos. 

2 3 4 5 

5. Prefiro analisar os problemas a descrevê-los 
apenas. 

2 3 4 5 

6. Quando estou aborrecido(a) não sei se me sinto 
triste, assustado(a) ou zangado(a). 

2 3 4 5 

7. Fico muitas vezes intrigado(a) com as sensações 
no meu corpo. 2 3 4 5 

8. Prefiro simplesmente deixar as coisas acontecer 
a compreender porque aconteceram assim. 2 3 4 5 

9. Tenho sentimentos que não consigo identificar 
bem. 

2 3 4 5 

10. É essencial estar em contacto com as emoções. 2 3 4 5 

11. Acho difícil descrever o que sinto em relação às 
pessoas. 2 3 4 5 

12. As pessoas dizem-me para falar mais dos meus 
sentimentos. 2 3 4 5 

13. Não sei o que se passa dentro de mim. 2 3 4 5 

14. Muitas vezes não sei porque estou zangado(a). 2 3 4 5 

15. Prefiro conversar com as pessoas sobre as suas 
actividades diárias do que sobre os seus 
sentimentos. 

2 3 4 5 

16. Prefiro assistir a espectáculos ligeiros do que a 
dramas psicológicos. 2 3 4 5 

17. É-me difícil revelar os sentimentos mais íntimos 
mesmo a amigos mais próximos. 2 3 4 5 

18. Posso sentir-me próximo(a) de uma pessoa 
mesmo em momentos de silêncio. 2 3 4 5 

19. Considero o exame dos meus sentimentos útil 
na resolução de problemas pessoais. 2 3 4 5 

20. Procurar significados ocultos nos filmes e peças 
de teatro distrai do prazer que proporcionam. 2 3 4 5 
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Anexo 7 - Questionário de avaliação das emoções para a anorexia 

nervosa (QAE-NA) 

Instruções: 
Para responder é importante que se tente concentrar no que sente habitualmente, independentemente do que está a 
sentir neste momento. Não existem respostas certas ou erradas. Todas as respostas são importantes. 

A. Relativamente a cada situação descrita no quadro seguinte, indique a frequência 

COm q u e cada uma ocorre e m Si: (para cada situação escolha apenas uma categoria entre o "nunca" e o 

"quase sempre") 

Nunca 
Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Costumo sentir emoções intensas. 

2. Tenho dificuldade em identificar o que sinto. 

3. Reflicto sobre os meus sentimentos. 

4. Expresso com dificuldade as minhas emoções. 

5. Sinto que perco o controlo sobre os meus 
sentimentos. 

6. Incomoda-me o relacionamento com amigos 
muito próximos / Íntimos. 

7. Consigo identificar sensações corporais como: 
sono, cansaço, nervosismo, relaxamento. 

8. Consigo identificar a sensação de fome. 

9. Quando me sinto mal ou tenho algum problema 
procuro os meus amigos para desabafar. 

10. Traço objectivos e faço planos para o futuro. 

B. Com que frequência sente estas emoções? 
(para cada emoção deverá escolher apenas uma categoria entre 1 e 5 sabendo que 1 é "nunca" e 5 é "quase sempre") 

Nunca Quase sempre 

1. Interesse 2 3 4 5 
2. Alegria 2 3 4 5 
3. Surpresa 2 3 4 5 
4. Angústia 2 3 4 5 
5. Cólera 2 3 4 5 
6. Nojo 2 3 4 5 
7. Desprezo 2 3 4 5 
8. Medo 2 3 4 5 
9. Vergonha 2 3 4 5 
10. Tristeza 2 3 4 5 
11. Culpa 2 3 4 5 
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75 

H8 - Os sujeitos praticantes de desportos 
individuais relativamente aos praticantes 
de desportos colectivos apresentam 
maior propensão para as perturbações 
do comportamento alimentar, maior 
expressão de alexitimia e níveis 
superiores de atenção e de memória. 

H8 - Os sujeitos praticantes de desportos 
individuais relativamente aos praticantes 
de desportos colectivos apresentam maior 
propensão para as perturbações do 
comportamento alimentar, maior expressão 
de alexitimia e níveis inferiores de atenção 
e de memória. 

82 

A primeira parte do nosso inquérito era 
composta por uma ficha de identificação 
pessoal, com os seguintes dados: turma, 
ano, data de nascimento, idade, 
informações antropométricos, 
caracterização das vivências desportivas 
e dados relativos ao estatuto 
matu racional. 

A primeira parte do nosso inquérito era 
composta por uma ficha de identificação 
pessoal, com os seguintes dados: turma, 
ano, data de nascimento, idade, 
caracterização das vivências desportivas e 
dados relativos ao estatuto maturacional. 

93 

93 

163 

(Anexo 9) (Anexo 2) 

(Anexo 10) (Anexo3) 

Quadro 54 - Correlação entre as 
perturbações do comportamento 
alimentar e a alexitimia, nos diferentes 
sexos. Coeficiente de correlação (r) e p. 

Quadro 54 - Correlação entre as 
perturbações do comportamento alimentar 
e a alexitimia, em cada sexo. Coeficiente 
de correlação (r) e p. 

176 

Verificamos correlações positivas nos 
itens da velocidade atencional e na 
resistência à fadiga o que demonstra, 
como já verificamos anteriormente, que o 
grupo com melhor desempenho ao nível 
velocidade atencional e da resistência à 
fadiga apresenta os valores mais baixos 
de característica alexitímicas. 

Verificamos correlações negativas nos 
itens da velocidade atencional e na 
resistência à fadiga o que demonstra, 
como já verificamos anteriormente, que o 
grupo com melhor desempenho ao nível 
velocidade atencional e da resistência à 
fadiga apresenta os valores mais baixos de 
característica alexitímicas. 
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