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RESUMO

Pode haver certa resistência para estudar a religiosidade e a espiritualidade de forma científica,
contudo, devido sua relevância na história da humanidade e sua difusão global, vê-se necessidade de
se compreender mais a respeito. Como o próprio Guia Alimentar para a população brasileira salienta,
a alimentação envolve diversos aspectos que vão determinar o hábito alimentar. Tais aspectos vão
muito além da ingestão de nutrientes, mas permeiam a dimensão cultural, social e econômica.
Portanto, a dimensão religiosa também compõe os determinantes do hábito alimentar e do
comportamento alimentar. Logo, a relação entre religião e a vida se torna inegável e cada vez mais
estudos têm abordado a relação entre religião, saúde e alimentação. Considerando o exposto, o
objetivo deste trabalho foi de investigar a prática do jejum e sua relação com traços psicológicos do
comportamento alimentar (comer emocional, descontrole alimentar e restrição cognitiva),
diferenciando a prática de jejum religioso e jejum com o objetivo de emagrecimento. Para isso, foi
aplicado um questionário online que contém perguntas específicas sobre práticas alimentares
elaboradas para atender aos objetivos desta pesquisa. Neste instrumento de coleta de dados foram
ainda incluídos questionários amplamente utilizados na literatura para investigação dos aspectos
psicológicos do comportamento alimentar, a imagem corporal e da religiosidade. Este projeto está em
fase de coleta de dados e os dados preliminares mostram uma maioria de respondentes do gênero
feminino (63,2%), pessoas solteiras (73,7%), com média de IMC de 24,7 ± 8,16 kg/m2. Com relação
ao hábito da prática jejum para perda de peso, 26,4% da amostra refere essa prática de forma mais ou
menos regular (às vezes ou frequentemente), enquanto o jejum religioso foi referido foi 68,4% da
amostra (às vezes, frequentemente ou sempre). Esses dados serão analisados quantitativamente após
ser atingido um número amostral mais robusto, de modo a identificar a relação entre essas práticas, o
comportamento alimentar e a imagem corporal desta população.
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religião, saúde.

OBJETIVOS
Geral:

Investigou-se as associações entre a prática de jejum com propósito religioso e de perda de
peso, e traços psicológicos do comportamento alimentar de jovens e jovens adultos.
Específicos:

- Avaliou-se as associações entre a prática de jejum religioso com traços psicológicos do
comportamento alimentar;

- Avaliou-se as associações entre a prática de jejum com fim de perda de peso e traços
psicológicos do comportamento alimentar;

- Identificou-se as semelhanças e diferenças no comportamento alimentar entre os dois
grupos;

- Averiguou-se o nível de insatisfação com a imagem corporal, bem como gênero, idade e
nível socioeconômico como variáveis de controle desses resultados;

- Investigou-se a associação entre o grau de religiosidade e o comportamento alimentar;

MÉTODOS

Foram recrutados para este estudo jovens e jovens adultos saudáveis (18 a 24 anos, de acordo
com a Classificação do Ministério da Saúde [BRASIL, 2007]), de ambos os sexos, para participarem
de uma pesquisa sobre religiosidade e comportamento alimentar. A divulgação está sendo feita por
meio das mídias sociais e grupos de whatsapp, de modo a incluir o maior número possível de
estudantes, que foram convidados a participar de forma voluntária do estudo. A pesquisa apenas teve
início após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética Institucional. Os participantes foram incluídos
após oferecerem consentimento livre e esclarecido (TCLE) e foram solicitados a preencher um
formulário online que inclui, além de perguntas elaboradas para esta pesquisa, instrumentos
previamente validados. Todos os instrumentos de coleta de dados estão descritos abaixo.

3.1. Questionário online
Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário online elaborado para esta pesquisa por

meio da plataforma Google Forms. Este questionário tem o objetivo de coletar os dados necessários
para alcançar o objetivo proposto acima, e foi elaborado dividido nas seguintes seções: a) Informações
Gerais, que avalia as variáveis sociodemográficas (gênero, idade, nível socioeconômico e perfil
antropométrico); b) Perguntas específicas sobre prática de dietas e jejum; c) TFEQ-R21, que avalia
três fatores do comportamento alimentar; c) Duke Religion Index (DUREL), que avalia o nível de
religiosidade e d) Body Shape Questionnaire, que avalia a insatisfação com a imagem corporal.

A seção “b)”, com perguntas elaboradas especificamente para os presentes objetivos, tem
como alvo investigar as práticas relacionadas ao comportamento alimentar. As perguntas serão
respondidas por meio de escalas Likert de 5 pontos, ancoradas em “absolutamente não -
extremamente”; ou “nunca - sempre”; a depender da pergunta. São as seguintes: “Você se considera
acima do peso?”, “Você tem o hábito de fazer dieta para perder peso?”, “Você tem o hábito de fazer
algum tipo de jejum (restrição alimentar total por um determinado período de tempo) para perder
peso?”, “Você faz algum tipo de restrição alimentar por motivos religiosos (como penitência,
quaresma ou dogma)?”, “Você pratica algum tipo de jejum (restrição alimentar total por um
determinado período de tempo) por motivos religiosos?”.
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As seções seguintes são compostas pelos questionários descritos abaixo. O formulário está
disponível no link:
https://docs.google.com/forms/d/17ny4XJnReU2pNGnD0xoOgn2IVTgdNhJ1IvLeHOWmG-Y/edit.

3.2. Three Factor Eating Questionnaire
O 21-item Three-Factor Eating Questionnaire é uma escala auto-relatada baseada em três

fatores do comportamento alimentar, sendo eles a restrição cognitiva, alimentação descontrolada e
alimentação emocional. O TFEQ-R21 é amplamente utilizado na literatura e possui validade
confirmada em versão para a língua portuguesa (CAPPELLERI et al, 2009; NATACCI; JÚNIOR,
2011; MEDEIROS et al, 2017; DUARTE; PALMEIRA; PINTO‐GOUVEIA, 2020).

3.3. Duke Religion Index
Apenas algumas medições de religiosidade e espiritualidade estão disponíveis em português e

são: Duke Religion Index (DUREL), Spirituality Self Rating Scale (SSRS), Escala De Coping
Religioso-espiritual e Escala de Bem-Estar Espiritual (EBE) (TAUNAY et al, 2012; LUCCHETTI et
al, 2012). Diante disso, após compreender mais a respeito de cada uma delas, foi escolhida para
compor a presente pesquisa a Duke Religion Index (DUREL). Esta é uma escala de auto-relato, de
cinco itens respondidos por meio de escala Likert, que mensuram três áreas: religiosidade
organizacional, religiosidade não organizacional e religiosidade intrínseca (MOREIRA-ALMEIDA et
al, 2008; TAUNAY et al, 2012; LUCCHETTI et al, 2012).

3.4. Body Shape Questionnaire
É uma escala autoaplicável, com 34 itens, desenvolvida para avaliar a insatisfação com a

imagem corporal nas últimas quatro semanas. O respondente deve assinalar em uma escala Likert de 1
(nunca) a 6 (sempre) para cada item da escala. O escore final indica o nível de preocupação e angústia
com a imagem corporal, por meio da seguinte classificação: nenhuma preocupação (110 ou menos),
leve (111-138), moderado (139-167) e severo (168-acima). Foi traduzida para o português e validada
para a população brasileira (DI PIETRO; SILVEIRA, 2009).

3.5. Análise dos dados
Os dados coletados neste estudo serão tabulados no excel e, posteriormente, analisados por

meio do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Primeiramente, a amostra será
avaliada quanto à sua distribuição. Em seguida, as diferenças de média e correlações entre as variáveis
serão realizadas utilizando-se os testes estatísticos apropriados e de acordo com os objetivos deste
estudo. Para todos os testes será considerado o valor de p < 0.05. Os dados obtidos serão discutidos a
partir de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados como Scielo, Science Direct e
PubMed. Palavras chave em inglês foram usadas para encontrar na literatura artigos a serem
discutidos. Foram elas: “religious fasting AND eating behavior”, “fasting AND eating behavior”,
“religious fasting AND eating patterns”, “fasting AND eating patterns”. Para filtrar melhor os
resultados, foi usado “NOT disease” para retirar os trabalhos focados em doenças específicas.
“Religious fasting AND Three Factor Eating Questionnaire AND eating behavior” e “fasting AND
Three Factor Eating Questionnaire AND eating behavior”.

RESULTADOS
Durante os primeiros meses de vigência deste projeto, foi realizada uma revisão de literatura

aprofundada sobre o tema de estudo, bem como finalizado o projeto para submissão ao Comitê de
Ética em Pesquisa Institucional. O projeto foi enviado para o Comitê de Ética no dia 05 de novembro
de 2021, e recebeu um parecer final no dia 17 de fevereiro de 2022. Após aprovação, deu-se início a
divulgação.
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Este projeto está em fase de coleta de dados atualmente. Os dados preliminares mostram uma
maioria de respondentes do gênero feminino (63,2%), pessoas solteiras (73,7%), com média de IMC
de 24,7 ± 8,16 kg/m2. Com relação ao hábito da prática jejum para perda de peso, 26,4% da amostra
refere essa prática de forma mais ou menos regular (às vezes ou frequentemente), enquanto o jejum
religioso foi referido foi 68,4% da amostra (às vezes, frequentemente ou sempre).

A distribuição em relação à filiação religiosa dos respondentes pode ser vista abaixo na figura
1.

Figura 1: Distribuição na amostra quanto à filiação religiosa.

Esses dados serão analisados quantitativamente após ser atingido um número amostral mais
robusto, de modo a identificar a relação entre essas práticas, o comportamento alimentar e a imagem
corporal desta população.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Durante esse período está sendo feita a estruturação do artigo científico para posterior

publicação. Também será confeccionado um resumo com os resultados finais deste trabalho para
apresentação no congresso de iniciação científica.
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