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RESUMO 

Atualmente o culto ao corpo se intensificou em diversos locais, inclusive no Brasil e 
a expectativa das pessoas em atingir os padrões de beleza, muitas vezes irreais, 
gera insatisfação com a imagem corporal e está associada à comportamentos 
potencialmente causadores de danos a saúde. Nesse contexto, a adolescência 
merece destaque como um dos grupos mais vulneráveis à pressão para ter um 
corpo belo e aceito por seus pares em um momento no qual grandes alterações 
corporais estão ocorrendo. Desta forma é importante investigar os fatores que 
podem estar mais associados à insatisfação com a imagem corporal (IIC) a fim de 
identificar os subgrupos de maior risco para o problema. O presente estudo tem por 
objetivo examinar a associação entre IIC e fatores socioeconômicos, físicos, 
antropométricos, de estilo de vida e exposição ao teasing relacionado ao corpo em 
adolescentes. Trata-se de estudo transversal, exploratório, em que se analisaram os 
dados obtidos na linha de base de estudantes do ensino médio, participantes do 
Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA), 
desenvolvido em duas escolas públicas e quatro escolas privadas da região 
metropolitana do Rio de Janeiro. A insatisfação com a Imagem Corporal foi avaliada 
pela Escala de Silhuetas Corporais, com base na diferença entre a imagem auto 
avaliada pelo adolescente como a sua imagem atual e a imagem que gostaria de ter. 
As associações foram avaliadas por análises bivariadas e multivariadas, por meio de 
regressão logística polinomial hierarquizada, estimando-se as odds ratios (OR) e 
seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Foram avaliados 1019 
adolescentes entre 13 a 19 anos e destes 75,1% demonstraram IIC, sendo que 
41,4% desejavam ter silhueta menor e 33,7% desejavam ter silhueta maior do que a 
auto percebida como a atual. Apresentaram maior chance para o desejo de ter uma 
silhueta menor, as meninas (OR 2,61 IC95%1,79-3,81; p<0,01), aqueles que tinham 
um padrão de refeição insatisfatório (OR 2,39 IC95%1,66-3,44; p<0,01),aqueles com 
excesso de peso (OR 4,94 IC95%3,11-7,85; p<0,01) e perímetro da cintura elevado 
(OR 3,55 IC95% 0,99-12,7; p=0,05). Enquanto para o desejo de ter silhuetas 
maiores apresentaram menos chances os fumantes (OR 0,36 IC95% 0,13-1,02; 
p<0,01), as meninas (OR 0,66 IC95% 0,47-0,93; p=0,02) e aqueles com excesso de 
peso (OR 0,12 IC95%0,05-0,28; p<0,01). Sofrer teasing apresentou riscos para 
desejar silhuetas menores (OR 3,17 IC95%1,91-5,25; p<0,01) e maiores (OR 3,45 
IC95%2,09-5,71; p<0,01). Os resultados desta dissertação demonstram a 
necessidade de estratégias, sobretudo no ambiente escolar e familiar, que visem o 
controle do excesso de peso na adolescência e percepção mais positiva da imagem 
corporal, específicas por sexo, que orientem sobre práticas saudáveis de consumo 
de refeições e com enfoque na prevenção de exposição ao teasing, valorizando a 
convivência e o bem estar frente às diferenças corporais existentes. 
 
Palavras chaves: Adolescentes, Imagem corporal, Insatisfação corporal. 
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ABSTRACT  

Recently, the cult of the body has been intensified in several places, including Brazil 

and the expectation of the people to achieve the standards of beauty, often 

unrealistic, generates dissatisfaction with body image and may lead to harmful 

behaviors to health. In this context, adolescence is the age group that need special 

attention because in this fase occurs important bodily transformations and the 

adolescents are more vulnerable to pressures to have a beautiful body and accepted 

by their peers. Thus, is important to investigate the factors that may be associated 

with body dissatisfaction, to identify subgroups of higher risk for problem. The 

present study aims to examine associations between dissatisfaction with body image 

and socioeconomic, physical, anthropometric, lifestyle factors and the occurrence of 

teasing body-related in adolescents. This cross-sectional and exploratory study, 

which analyzed data of baseline from high school participants from longitudinal study 

of nutritional assessment of adolescents (Estudo Longitudinal de Avaliação 

Nutricional de Adolescentes-ELANA) performed in two public schools and four 

private schools in the metropolitan region of Rio de Janeiro. Dissatisfaction with body 

image was evaluated using the Scale Silhouettes Body by difference between the 

self-image assessed as the current and the image that the adolescent would like to 

have. The associations were assessed by bivariate analysis and multivariate by 

hierarchical logistic regression polynomial model estimating odds ratios (OR) with 

confidence intervals of 95% (95% CI). Were evaluated 1019 adolescents aged 13-19 

years, among them (75,1%) showed dissatisfaction with body image, (41,4%) wanted 

a smaller silhouette and (33,7%) wanted a larger silhouette that self-perceived. 

Presented a chance to the desire for a smaller silhouette, the girls (OR 2,61 CI95% 

1,79-3,81; p<0,01), those who had pattern of unsatisfactory meal (OR 2,39 CI95% 

1,66-3,44; p<0,01), those with overweight (OR 4,94 CI95% 3,11-7,85; p<0,01) and 

the high waist circumference (OR 3,55 CI95% 0,99-12,7; p=0,05). About the desire 

the larger silhouettes, the chance was smaller among smokers (OR 0,36 CI95% 

0,13-1,02; p<0,01), the girls (OR 0,66 CI95% 0,47-0,93; p=0,02), and those with 

excess weight (OR 0,12 CI95% 0,05-0,28; p<0,01). Suffer teasing presented risks to 

desired smaller silhouettes (OR 3,17 CI95% 1,91-5,25; p<0,01) and larger (OR 3,45 

CI95% 2,09-5,71; p<0,01). We results demonstrate the need for strategies, that 

aimed  the control of  the overweight in adolescence and more positive body image 

perception, specifically by gender, that guide about healthy practices of consumption 

of meals, with focus on prevention of exposure to teasing, valuing harmony and well-

being in the face of the existing  bodily differences. 

 

Keywords: Adolescent, Body image, body dissatisfaction 
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APRESENTAÇÃO 

 

Nesta dissertação analisam-se dados da linha de base do Estudo 

Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes – ELANA, que obteve apoio 

financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).  

O ELANA é fruto de parcerias entre pesquisadores do Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e do Instituto de 

Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob a 

coordenação da Professora Gloria Valeria da Veiga da UFRJ. Conta ainda com a 

participação de alunos de cursos de graduação e de pós-graduação da UERJ e 

UFRJ, incluindo a autora deste projeto que participou nas etapas de coleta de dados 

e organização/ logística do banco de dados. 

No ELANA foram acompanhadas duas coortes, uma composta por 

estudantes que, na linha de base, cursavam o 1o ano do Ensino Fundamental(EF), 

acompanhada por 4 anos (2010 a 2013) e outra composta por estudantes que, na 

linha de base, cursavam o 1º ano do Ensino Médio (EM), acompanhada por 3 anos 

(2010 a 2012), de duas escolas públicas e quatro escolas privadas da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Os dados da linha de base da coorte do EM foram 

analisados nesta dissertação.  

O objetivo geral do ELANA foi avaliar mudanças no estado nutricional dos 

adolescentes, com base em medidas antropométricas e de composição corporal, e 

também mudanças no consumo alimentar, prática de atividade física, estilo de vida e 

fatores psicossociais, dentre estes a percepção da imagem corporal, de modo a 

esclarecer de que forma estes fatores podem estar associados a distúrbios 

nutricionais. 

Dentre os diversos fatores que podem comprometer o estado nutricional dos 

adolescentes participantes do ELANA, a insatisfação corporal despertou grande 

interesse para investigação nesta dissertação. 

Tem-se verificado que durante a adolescência, fase em que ocorrem 

grandes mudanças corporais e desenvolvimento da identidade e personalidade, é 

comum a ocorrência de insatisfação com a imagem corporal, sobretudo num 

contexto paradoxal em que o padrão estético de beleza é centrado na valorização da 
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magreza, concomitantemente, ao aumento alarmante do sobrepeso e obesidade em 

diversos países, inclusive no Brasil.  

O adolescente, principalmente, é muito vulnerável às pressões impostas 

para os padrões de beleza atuais, sendo atingido com a estigmatização da 

obesidade e, mesmo quando não apresentam excesso de peso, podem desenvolver 

insatisfação com a autoimagem, o que pode ocasionar atitudes inadequadas para 

controle do peso corporal e desenvolvimento de transtornos alimentares e, 

consequentemente, riscos à saúde e distúrbios nutricionais. 

Diante deste quadro, torna-se necessária a investigação de possíveis 

subgrupos de maior risco para a insatisfação com a imagem corporal na 

adolescência, sendo este o tema a ser investigado no presente estudo. 

A dissertação é composta por introdução, revisão de literatura, acerca da 

percepção da imagem corporal focada na adolescência e os fatores associados, 

material e métodos, resultados, referentes à relação entre insatisfação com a 

imagem corporal e características socioeconômicas, psicossociais, de estilo de vida, 

demográficas e físicas do adolescente, discussão e conclusões. Apresentam-se, ao 

final, as referências bibliográficas segundo as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A valorização do corpo, do belo e da experiência estética não é apenas 

observada na sociedade contemporânea. As civilizações antigas já demonstravam, 

por meio da arte e de narrativas, o valor atribuído à beleza (CASTRO et al, 2010; 

LEAL et al, 2010). Porém, nos últimos tempos o culto ao corpo se intensificou em 

diversos locais, inclusive no Brasil, onde esta valorização corporal, muitas vezes, 

estabelece a associação entre corpo e prestígio. Tal analogia tem se tornado um 

elemento fundamental da cultura de muitos países ocidentais (GOLDENBERG, 

2005a).  

Os estudos sobre “corpo” e “imagem corporal” tornaram-se objeto de 

investigação científica no Brasil, assim como em outros países, para melhor 

compreender a relação deste tema com a cultura e as especificidades de cada 

sociedade (GOLDENBERG, 2005a; WITT e SCHNIDER, 2011).  

Diante desta valorização corporal é importante considerar um paradoxo 

existente entre o padrão corporal vigente na sociedade moderna, centrado na 

valorização da magreza e da juventude, e o perfil alimentar atual de muitos países 

ocidentais, caracterizado pelo aumento do consumo de alimentos industrializados de 

alta densidade energética (SERRA e SANTOS, 2003; DAMASCENO et al, 2005), o 

qual, somado a outros aspectos relacionados ao estilo de vida, favorece o contexto 

de sobrepeso e obesidade, que no Brasil assim como em vários países atinge todos 

os níveis de renda, faixas etárias e regiões (IBGE, 2010). Neste contexto, a 

insatisfação com a imagem corporal pode ser intensificada na sociedade atual. 

A insatisfação corporal em indivíduos obesos poderia ser a condição 

considerada para impulsionar melhorias na saúde, como adequação do peso 

corporal e seus benefícios, atenção e cuidado com o corpo proporcionando melhora 

da autoestima e de condições psicossociais. Todavia, a insatisfação com a 

autoimagem pode estar relacionada ao permanente descontentamento pessoal, a 

partir do momento em que o biótipo considerado ideal não é alcançado e 

estabelecer consequências negativas à saúde, inclusive psicossociais, como a 

depressão e o estresse, muito presentes na vida contemporânea mesmo em 

indivíduos com peso corporal adequado (KAKESHITA e ALMEIDA, 2006; FERMINO 

et al, 2010). 
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A expectativa em atingir os padrões de beleza está associada à ocorrência 

de comportamentos potencialmente causadores de danos, como práticas 

inadequadas para controle do peso corporal, que podem acarretar em transtornos 

alimentares como anorexia e bulimia nervosas, aumento expressivo de cirurgias 

plásticas estéticas e de práticas desmedidas de atividade física (POLI NETO e 

CAPONI, 2007). 

Nesse contexto, a adolescência é uma fase que merece destaque nos 

estudos que abordam o tema acerca do “corpo”, por ser o período de transição para 

a vida adulta, caracterizado por profundas alterações corporais e estabelecimento de 

laços sociais importantes com a família, na escola, no trabalho e com o grupo de 

amigos (HEALD, 1985). 

As transformações corporais típicas da adolescência, num contexto cultural 

em que a procura pelo corpo perfeito é incessante, tornam este grupo etário 

bastante vulnerável à ocorrência de insatisfação com a imagem corporal (CASTRO 

et al, 2010). 

O desenvolvimento da imagem corporal é um processo complexo e paralelo 

ao desenvolvimento da identidade do próprio corpo, envolvendo dimensões físicas, 

psicológicas e sociais que representam como os indivíduos pensam, sentem e se 

comportam a respeito de seus atributos físicos (TAVARES, 2003).Sendo a 

adolescência um período crítico de formação de identidade, é grande o risco de 

insatisfação corporal e distúrbios envolvendo a percepção da autoimagem 

(NEUMARK-SZTAINER et al, 2006). 

Apesar das consequências adversas decorrentes dos distúrbios com a 

autoimagem, principalmente na adolescência, poucos estudos têm investigado os 

diferentes fatores associados a esta problemática. Dessa forma, o presente estudo 

pretende investigar alguns destes fatores no sentido de identificar possíveis 

subgrupos mais vulneráveis à insatisfação corporal. Tal investigação poderá ser útil 

para subsidiar a discussão sobre o problema e para a implementação de possíveis 

estratégias que promovam uma imagem corporal mais positiva entre adolescentes 

evitando, consequentemente, efeitos adversos à saúde provocados pela 

autoimagem insatisfatória. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Imagem corporal: conceitos e implicações para a saúde 

 

A definição de imagem corporal é ampla e complexa. Para Barros (2005), a 

imagem corporal é uma experiência que vivemos a cada instante interligada com 

diversos fatores. A imagem, então, é definida a partir das interferências sociais que 

sofremos e dos hábitos que criamos, moldando nosso aspecto de existir como seres 

corporais. 

O clássico conceito estabelecido em 1935, pelo psiquiatra austríaco Paul 

Ferdinand Schilder (1981), ainda é muito utilizado na literatura. Segundo ele a 

imagem corporal pode ser considerada a figura que formamos, na nossa mente e 

nos nossos sentimentos, do tamanho e da forma do nosso corpo e de suas partes 

constituintes.  

Esta auto percepção tem como base as sensações e experiências vividas ao 

longo da vida, podendo ser influenciada por inúmeros fatores de origem física, 

psicológica, ambiental e cultural no âmbito da subjetividade de cada ser humano, 

tais como sexo, idade, meios de comunicação, crenças, raça e valores. Dessa 

forma, as pessoas aprendem a avaliar seus corpos por meio de sua interação com o 

ambiente onde diversos fatores tais como pressão dos pares, dos pais, no caso de 

crianças e adolescentes, e da mídia, podem afetar o padrão de cada indivíduo com 

relação à imagem corporal, refletindo em sua satisfação ou insatisfação e 

preocupações com o próprio corpo (TESSMER et al, 2006). 

De forma geral, os estudos sobre imagem corporal procuram identificar as 

alterações na auto percepção. Dentre essas, destacam-se a “distorção” e a 

“insatisfação”. A distorção da autoimagem é compreendida como a estimativa 

errônea da forma ou tamanho do próprio corpo, enquanto a insatisfação corporal 

pode ser a avaliação negativa que o indivíduo tem em relação ao próprio corpo, ou 

seja, a diferença entre o corpo percebido e aquele considerado ideal e desejado pelo 

indivíduo (SCAGLIUSI et al, 2006).  

Para a American Psychiatry Association (APA), os transtornos alimentares 

são “distúrbios psicológicos de etiologia multifatorial caracterizados pela intensa 

preocupação com o peso e a forma corporais” (APA, 1994). Dessa forma, tais 
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preocupações com a imagem corporal estão incluídas entre os comportamentos 

nucleares na determinação de transtornos alimentares. 

Os dados existentes revelam que a prevalência dos principais transtornos 

alimentares, como a anorexia nervosa e bulimia nervosa na população mundial 

ainda é reduzida, 0,3% a 3,7% para anorexia e cerca de 1,0 a 4,2% para bulimia. 

(APA, 2006).No entanto, a prevalência das “Síndromes Parciais” ou dos 

“Transtornos Alimentares não especificados” é considerada elevada, estes são 

definidos como a presença de comportamentos de risco sem a instalação do 

transtorno propriamente dito, tais como dietas extremamente restritivas e métodos 

inapropriados para compensar episódios de alimentação excessiva (como o uso de 

laxantes e/ou diuréticos e o vômito auto induzido). 

Berg et al (2009), ao acompanharem estudantes universitários nos EUA por 

dois meses, encontraram 17,0% envolvidos com episódios de compulsão alimentar, 

29,0%  com dieta restritiva e 2,0% com o uso de laxante ou diurético após as 

refeições. 

No Brasil, também têm sido observada alta prevalência dos comportamentos 

de risco para transtornos alimentares, principalmente em adolescentes do sexo 

feminino. Ferreira et al(2013) encontraram prevalência de 20,0% de sintomas de 

compulsão alimentar, 18,9% de realização de dieta restritiva ou jejum e 3,3% de 

comportamentos purgatórios após episódios de alimentação excessiva em 

adolescentes da região metropolitana do Rio de Janeiro.  

A elevada prevalência destes comportamentos de risco é considerada 

preocupante. Além disso, aproximadamente 50% dos casos destes comportamentos 

evoluem para quadros completos de TA, sendo importante, portanto o diagnóstico 

precoce (APPOLINÁRIO e CLAUDINO, 2000). 

Bruch, em 1962,destacou o papel dos distúrbios da imagem corporal na 

manutenção dos transtornos alimentares, ao afirmar que sem apercepção positiva 

da autoimagem as melhoras no quadro de anorexia nervosa ficariam restritas a 

remissão temporária. Atualmente os distúrbios com a auto imagem são 

considerados como as características clínicas mais comuns nos transtornos 

alimentares (STICE e WHITENTON, 2002; ALVES et al, 2008; PIVETTA e 

GONÇALVES-SILVA, 2010) desencadeando, dessa forma, prejuízos à saúde, o que 

enfatiza a necessidade de investigações acerca dos fatores que predispõem aos 

distúrbios da imagem corporal. 
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2.2. Percepção da imagem corporal e sua relação com a cultura 

 

Dentre os inúmeros fatores que podem influenciar a imagem corporal, os 

aspectos socioculturais têm sido considerados, especialmente, relevantes. Isto se 

justifica na medida em que as culturas, historicamente, tendem a estigmatizar traços 

ou comportamentos que sejam considerados negativos ou desviantes. Sob esta 

perspectiva, a percepção da imagem corporal vem sendo associada a fortes valores 

culturais. Sabe-se que no passado os corpos grandes e arredondados eram 

considerados sinônimos de opulência, beleza e poder, atualmente os corpos esguios 

são valorizados, positivamente, na maioria das culturas (ALMEIDA et al, 2005). 

Goldenberg (2007) comenta que o conjunto de hábitos, costumes, crenças e 

tradições que caracterizam a cultura também se referem ao corpo. Assim, há uma 

construção cultural do corpo, com valorização de certos atributos e comportamentos 

em detrimento de outros, fazendo com que haja um modelo corporal tido como ideal 

para cada sociedade. Esse modelo, que pode variar de acordo com o contexto 

histórico e cultural, é adquirido pelos membros da sociedade por meio da “Imitação 

Prestigiosa”: os indivíduos imitam atos, comportamentos e corpos de outros 

considerados bem-sucedidos, com a finalidade de obter êxito semelhante. Através 

da “Imitação Prestigiosa”, os indivíduos de cada cultura constroem seus corpos e 

comportamentos (MAUSS, 1974).  

Para as mulheres, aquelas “imitáveis” seriam as atrizes, no Brasil, 

especialmente, aquelas que são protagonistas das novelas exibidas no horário 

nobre. Mas, também, são objeto de imitação modelos, cantoras e apresentadoras de 

televisão, todas elas tendo o corpo como o seu principal capital, ou uma de suas 

mais importantes riquezas. Para os homens, os jogadores de futebol, os atores, 

cantores e apresentadores de televisão, que também têm o seu corpo como 

importante capital, ocupam posições de muito sucesso, prestígio e dinheiro em 

nosso país (GOLDENBERG, 2011a). 

As normas sociais veiculadas pelos meios de comunicação no mundo 

ocidental representam a forma de perpetuar estes estereótipos. O corpo atraente e 

bonito simbolizaria competência, sucesso e atrativos sexuais, enquanto o excesso 

de peso e obesidade representaria a preguiça, falta de autocontrole e de força de 

vontade (CONTI et al, 2005; GOLDENBERG, 2005b; CASTRO et al, 2010; BRAGA 

et al, 2010; MELLO e OLIVEIRA, 2011).  



18 
 

 

Para Goetz et al (2008), a exacerbação das características do corpo 

determinado como “perfeito” na mídia atual pode ser a gênese do descontentamento 

que algumas pessoas sentem com sua própria imagem corporal. Além disso, é 

difundido também pela mídia que a satisfação pessoal com sua própria imagem 

depende da aprovação do olhar alheio (CONTI et al, 2009; SAUR et al, 2010; 

FERREIRA, 2010; FROIS et al, 2011).  

Alguns autores enfatizam que a busca pelo corpo considerado perfeito é 

uma das maiores motivações para realização de cirurgias plásticas e relatam que o 

tratamento com anorexígenos e as taxas de cirurgias estéticas colocam o Brasil 

entre os primeiros lugares do mundo na realização de tais procedimentos clínicos 

(HIRATA e PILATI, 2010; LEAL et al, 2010; MELLO e OLIVEIRA, 2011).  

Peixoto (2005), em seu trabalho realizado com base na pesquisa feita pelo 

Instituto de Pesquisa Gallup Organization para a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica (SBCP), demonstra que as mulheres representam a maioria na realização 

de cirurgias estéticas (70%). Além disso, entre 2002 e 2003, o número de jovens que 

fizeram cirurgia plástica cresceu 43% e destes 13% tinham menos de 18 anos de 

idade. Segundo levantamento realizado pela International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery (ISAPS, 2011), o Brasil ocupa o segundo lugar, atrás dos Estados 

Unidos, em número de cirurgias plásticas estéticas.  

Sobre o fenômeno do aumento das cirurgias plásticas, decorrentes da busca 

pelo corpo considerado perfeito, Leal et al (2010) atentam para o crescimento de 

riscos à saúde da coletividade concomitante ao aumento destes procedimentos, ou 

seja, quanto mais cirurgias estéticas forem realizadas, maiores são as chances de 

ocorrerem problemas decorrentes destes procedimentos. 

Iriart et al (2009), em estudo qualitativo de natureza etnográfica, observaram 

o aumento do número de homens e de mulheres entre 18 e 35 anos que se 

exercitam, compulsivamente, nas academias de bairros de classes médias e 

populares da cidade de Salvador, e utilizam, de maneira indiscriminada e abusiva, 

suplementos alimentares e esteroides anabolizantes, incluindo o uso de produtos 

veterinários.  

Silva e Moreau (2003) investigaram o uso de anabolizantes por praticantes 

de musculação em academias da cidade de São Paulo, e encontraram incidência de 

uso de 19% sendo que, destes, 8% declararam que fazem uso atualmente e 11%, 

que já haviam feito uso anteriormente. Em outro estudo, realizado com 288 
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praticantes de musculação em 13 academias na cidade de Porto Alegre, foi 

observada prevalência de 11,1 % de uso de esteroides anabolizantes (SILVA et al, 

2007). Tais práticas têm sido relacionadas, por vezes, a algumas doenças hepáticas 

entre outros agravos à saúde (BAHRKE e YESALIS, 2004;EVANS, 2004). 

Goldenberg (2011b) e Leal et al(2010) discutem que a praia e o clima 

tropical podem contribuir para que a exposição corporal seja ainda mais acentuada. 

Em cidades litorâneas como Fortaleza e o Rio de Janeiro, esse fenômeno seria 

ainda mais evidente. Para eles, em lugares onde predomina o clima frio e onde não 

há praia, a exposição do corpo seria menor. No entanto, a comparação entre 

prevalências de insatisfações corporais em diferentes locais de residência não foi 

ainda bem investigada.  

Atualmente, há estudos que indicam que o padrão cultural do corpo magro, 

se encontra em países como a China, Coréia, Japão e Filipinas, onde a magreza, há 

tempos atrás, era tradicionalmente vista como sinal de pobreza, desnutrição e 

doenças infecciosas, e o peso corporal elevado sinalizavam saúde, riqueza e 

prosperidade(KAWAMURA, 2002; LUO et al, 2005). A valorização de corpos magros 

foi observada, inclusive, em local com prevalência elevada de desnutrição. Pauline 

et al (2012) avaliaram 1877 crianças e adolescentes de 8 a 14 anos no estado de 

Karnataka, Sul da Índia, e encontraram cerca de 19% de indivíduos com baixo peso 

e 27% com peso adequado, que desejavam corpos mais magros. 

A valorização corporal no ocidente, quando comparados a outras culturas, 

também é discutida. Leal et al (2010) em pesquisa qualitativa com mulheres 

ocidentais, enfatizam que elas acreditam, por exemplo, ser extremamente saudável 

o autocuidado e modelamento do corpo por meio de cirurgias. Enquanto para as 

orientais esta obstinação pela beleza física seria considerada inapropriada e 

incorreta. Desta forma, fica evidente a importância do ambiente cultural em que vive 

o indivíduo, no modelamento da sua autoimagem corporal e na aceitação ou não da 

mesma. 
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2.3. Percepção da imagem corporal e sua relação com características 

demográficas e socioeconômicas 

 

Os diferentes fatores associados e os mecanismos subjacentes à etiologia e 

desenvolvimento de alterações na percepção da imagem corporal ainda são pouco 

conhecidos. 

Embora a literatura demonstre que os homens atualmente estejam cada vez 

mais envolvidos com distúrbios da imagem corporal, o sexo ainda tem sido apontado 

por diversos estudos como a variável diferenciadora na percepção da imagem 

corporal. As mulheres parecem ser mais afetadas por distorções e insatisfações 

corporais, desejando um corpo menor em contraste aos homens que quase sempre 

desejam um corpo maior e mais musculoso (ALMEIDA et al, 2005; GOLDENBERG, 

2011a),embora aparentemente, sejam menos vulneráveis a insatisfações e 

distorções com a imagem corporal do que as mulheres. (SILVA et al, 2011a; GILLEN 

e LEFKOWITZ, 2012),  

Petroski et al (2009) em estudo com adolescentes de zonas rural e urbana 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, verificaram que os meninos insatisfeitos 

com a imagem corporal desejavam aumentar o tamanho da silhueta corporal 

(41,3%), enquanto as meninas insatisfeitas desejavam reduzi-la (50,5%). 

Diferentes explicações para a discrepância entre alterações na percepção da 

imagem corporal entre homens e mulheres são sugeridas. O papel dos meios de 

comunicação que, apesar de impor padrões de beleza para homens e mulheres, 

parecem exercer influência maior sobre as mulheres (POSAVAC e POSAVAC, 

2002). Outra explicação também discutida pode ser a maior importância dada pelos 

homens aos padrões de beleza impostos pela sociedade na escolha de seus 

parceiros. Isso pode influenciar as mulheres a procurarem os atributos físicos 

valorizados pela sociedade a fim de agradar aos homens (ALGARS et al, 2009). 

Com relação à idade, autores discutem que as preocupações corporais são 

independentes da faixa etária (ALMEIDA et al, 2002; ALMEIDA et al, 2005; 

GIORDANI, 2006; KAKESHITA et al, 2009), o que pode ser explicado pela 

internalização nas diversas idades, dos estereótipos socioculturais da aparência e 

ideal de beleza física ou da comparação social com as imagens corporais divulgadas 

na mídia (BARBOSA et al, 2011). No entanto, é consenso na literatura que as 

alterações na percepção da imagem corporal, tanto a insatisfação quanto a 
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distorção, são mais frequentes na adolescência quando ocorrem as transformações 

físicas que caracterizam a puberdade, especialmente no sexo feminino (KAKESHITA 

e ALMEIDA et al, 2006; PINHEIRO e GIUGLIANI, 2006a; TRICHES e GIUGLIANI, 

2007; ALVES et al, 2008; DEL CIAMPO e DEL CIAMPO, 2010; BARBOSA et al, 

2011). 

A percepção das alterações que acontecem no corpo, características da 

puberdade, é influenciada pelos padrões socioculturais de cada sociedade, pela 

mídia e pela busca do corpo ideal e tais fatores assumem papel fundamental na 

percepção da autoimagem, podendo gerar insatisfações e distorções corporais que, 

como consequência, acarretam atitudes inadequadas relacionadas à alimentação e 

à atividade física, com prejuízo no desenvolvimento e na saúde do jovem (LUDORF, 

2009; CASTRO et al, 2010).  

Fidelix et al (2011),não encontraram associação entre insatisfação corporal e 

faixa etária em adolescentes de14 a 17 anos de escolas públicas de áreas urbana e 

rural, do município de Januária, Minas Gerais. Amaral et al (2007) ao investigarem 

adolescentes de escolas públicas de Juiz de Fora, Minas Gerais (Brasil), 

classificados em três grupos de idades (10 a 12 anos, 13 a 15 anos e 15 a 18 anos), 

verificaram diferença entre os grupos de 13 a 15 anos e de 15 a 18 anos, nas 

meninas, com relação a insatisfação corporal, sendo que aquelas com idade entre 

13 e 15 anos se mostraram mais insatisfeitas. 

Conti et al (2009), em estudo utilizando técnica de entrevista semi  

estruturada também observaram frequente insatisfação corporal no discurso de 

adolescentes de 11 a 18 anos, embora com intensidades e desejos distintos entre os 

sexos. Os estudos discutem que o processo de crescimento pode interferir na 

autoimagem dos adolescentes, pois há descompasso na velocidade de crescimento 

das diferentes partes do corpo neste período. Assim, as intensas transformações 

físicas na adolescência, que exigem sucessivas reconstruções e reformulações da 

imagem do próprio corpo podem, nesse processo, gerar distúrbios na percepção da 

autoimagem (BRAGA et al,2010).  

Quanto às características étnicas, a literatura discute que as influências de 

tais características nos distúrbios da imagem corporal podem estar mais 

relacionadas à aculturação do que à etnia propriamente dita (SMITH et al, 1999; 

KRUGER, et al, 2008). 
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Poucos estudos têm investigado a variável cor da pele e sua influência na 

percepção corporal, sobretudo em adolescentes brasileiros. Em estudo com 

meninas adolescentes de escolas particulares da cidade de São Paulo, verificou-se 

maior frequência de insatisfação com a imagem corporal em adolescentes brancas 

quando comparadas a Nipo-brasileiras (54,0% vs 40,2%) (SAMPEI, et al, 2009). 

Silva et al (2011a), em estudo com adultos brasileiros entre 20 e 59 anos de idade 

na cidade de Florianópolis, não encontraram associação entre insatisfação com 

imagem corporal e cor da pele. 

A insatisfação com a imagem corporal tem sido demonstrada entre as 

diferentes classes socioeconômicas, sugerindo que as mensagens culturais sobre a 

importância da magreza e do corpo considerado “ideal” e, consequentemente, a 

busca pelo modelo corporal afetam indivíduos de diferentes níveis socioeconômicos 

(FLEITLICH et al, 2000; HAY, 2002; ALVES et al, 2008; IRIART et al, 2009). 

Giordani (2006) em abordagem etnográfica encontrou insatisfações corporais em 

mulheres com sintomas de anorexia nervosa e de diferentes níveis socioeconômicos 

que apresentavam renda variando de 1 a 33 salários mínimos. No estudo de Braga 

et al (2010) verificou-se, por meio de abordagem qualitativa, que adolescentes de 

classe socioeconômica menos favorecida também desejavam alcançar o padrão de 

beleza imposto atualmente.  

Vale et al (2011) observaram que 62% de meninas de 14 a 20 anos da 

cidade de Fortaleza, independente do tipo de escola (públicas ou privadas), 

relataram medo de engordar e preocupação com o peso corporal, e reforçam a 

hipótese de que "ser magra" é algo desejado de forma generalizada no universo 

feminino adolescente. Para os autores, a preocupação de mulheres com o peso 

corporal é uma questão que transversaliza diferentes segmentos sociais.  

Para Goldenberg (2005b), a partir da análise de discursos de 258 jovens 

com idade entre 17 e 24 anos em pesquisa qualitativa, o culto ao corpo atinge, 

principalmente, mulheres de classe média urbana, podendo ser observado por meio 

da multiplicação das academias de musculação e aumento do uso de anabolizantes 

nestas classes, que são alguns dos exemplos que testemunham a busca pela 

padronização corporal e um ideal de beleza. 

Segundo Alves et al (2008) o grau de urbanização da região pode influenciar 

na percepção da imagem corporal, pois as pressões sociais parecem ser maiores 

nas áreas urbanizadas, e poderiam influenciar de maneira mais significativa os 
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distúrbios da imagem corporal. Outros fatores, também podem explicar este maior 

efeito do meio urbano na insatisfação corporal, como a maior disponibilidade de 

alimentos industrializados influenciando maus hábitos alimentares e excesso de 

peso corporal, e o fato de que as pessoas são mais susceptíveis a viverem sozinhas 

nas grandes cidades e, consequentemente, mais susceptíveis a ocorrência de 

sentimentos depressivos. Todavia, questiona-se também se as regiões menos 

urbanizadas e industrializadas conseguem conter a influência da globalização na 

divulgação dos padrões de beleza relacionados à forma do corpo, onde a mídia, 

particularmente a televisiva, tem sido apontada como grande propagadora desses 

ideais (FAVORO et al, 2003). 

 

2.4. Percepção da imagem corporal e sua relação com indicadores 

antropométricos de estado nutricional 

 

Além dos fatores demográficos e socioeconômicos relacionados com a 

percepção da imagem corporal, uma questão importante quando nos referimos a 

insatisfações corporais é o perfil antropométrico e o estado nutricional do indivíduo. 

Diversas características físicas envolvidas com o estado nutricional, como o 

peso corporal, estatura, percentual de gordura (%GC) e perímetro da cintura (PC), 

parecem influenciar na satisfação com a imagem corporal e o modo como as 

pessoas, sobretudo os adolescentes, se percebem. Apesar de existirem valores 

referenciais de medidas antropométricas adequadas para a manutenção da saúde, o 

tipo físico idealizado por muitos indivíduos é determinado culturalmente e não 

exatamente relacionado a questões de saúde (DAMASCENO et al, 2005). 

Muitos estudos que investigaram associação entre insatisfação corporal e 

Índice de Massa Corporal (IMC=Peso/Estatura2) observaram relação direta com 

insatisfação da imagem corporal, apontando maior ocorrência desta em adultos e 

adolescentes com excesso de peso e obesidade, principalmente nas mulheres 

(BRAGGION, 2002; KAKESHITA e ALMEIDA, 2006; SECCHI et al, 2009; TRIBESS 

et al, 2010; HIRATA e PILATI, 2010). 

Corseuil et al (2009) estudaram adolescentes do sexo feminino de 10 a 17 

anos no Rio Grande do Sul e revelaram que as adolescentes com valores elevados 

de IMC e percentual de gordura corporal demonstraram, respectivamente, 3,38 e 

3,76 vezes mais chance de insatisfação corporal em relação àquelas com IMC 
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adequados. Santini e Kirsten (2012) também encontraram maior insatisfação com a 

imagem corporal em adolescentes, da zona rural no Rio Grande do Sul, com 

maiores valores de perímetro da cintura e percentual de gordura corporal. 

Diferentes fatores parecem predispor a pessoa obesa a desenvolver 

transtorno da imagem corporal, como idade de início da obesidade, presença de 

transtorno emocional, influência social através da avaliação negativa ou depreciativa 

por parte de outras pessoas, história de mudanças e flutuações do peso corporal 

(ALMEIDA et al, 2002; ALMEIDA et al, 2005). 

Adolescentes com sobrepeso se mostraram, significativamente, mais 

insatisfeitos com imagem corporal quando comparados a adolescentes eutróficos. 

(CONTI et al, 2005; PINHEIRO e GIUGLIANI, 2006a; TRICHES e GIUGLIANI, 2007; 

ALVES et al, 2008). Todavia, a insatisfação com a imagem corporal também foi 

demonstrada em homens e mulheres de várias faixas etárias classificados com peso 

corporal adequado, principalmente entre os adolescentes. (ALMEIDA et al, 2005; 

KAKESHITA et al, 2009; SAUR et al, 2010; VALE et al, 2011). 

A percepção subjetiva que a pessoa tem sobre seu corpo pode ser mais 

importante do que a realidade objetiva de sua aparência física. Nesse sentido, o 

peso corporal ou estado nutricional real, por si só, não parecem ser o único 

determinante do grau de satisfação ou insatisfação com a autoimagem (SARWER et 

al, 1998; PINHEIRO e GIUGLIANI, 2006b). Desta forma, é importante que medidas 

de intervenção para melhorar a percepção e satisfação com a autoimagem sejam 

voltadas também para indivíduos que, mesmo não tendo sobrepeso ou obesidade, 

percebem-se com inadequação de peso corporal. 

 

2.5. Percepção da imagem corporal e sua relação com hábitos 

comportamentais e estilo de vida 

 

Alguns hábitos comportamentais na adolescência, como omissão e 

realização de refeições na presença da família, tabagismo, consumo de bebida 

alcoólica e práticas de atividade física têm sido investigados e relacionados à 

percepção e distúrbios da imagem corporal(WILLIAMS e CASH, 2001; PALMQVIST 

e SANTAVIRTA, 2006; XIE et al, 2006; KOVAL et al, 2008; ANTIN e PASCHALL, 

2011; SILVA et al, 2011a). 
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A insatisfação corporal e sua relação com o comportamento alimentar 

merece atenção especial, principalmente na adolescência, época da vida em que o 

rápido crescimento físico exige aporte nutricional aumentado e a ingestão 

inadequada de nutrientes pode estar envolvida com o prejuízo no desenvolvimento 

do adolescente (NUNES et al, 2001; VILELA et al, 2004). 

Os hábitos alimentares dos adolescentes têm sido discutidos, principalmente 

em função da omissão e prática de refeições irregulares, dos lanches hipercalóricos, 

da alimentação fora de casa e da prática de adotar dietas alternativas (STANG e 

LARSON, 2002; TEIXEIRA et al, 2012). 

As meninas parecem omitir mais refeições que os meninos (ESTIMA et al., 

2009), sugerindo que esse recurso pode ser utilizado para evitar ganho e/ou 

controlar o peso (SJÖBERG et al, 2003; TEIXEIRA et al, 2012). A omissão do 

desjejum foi mais observada entre os indivíduos com excesso de peso, o que pode 

sugerir que estes adolescentes devem estar descontentes com sua imagem corporal 

e omitem determinadas refeições, na tentativa de perder peso e reduzir o valor 

calórico diário (BRANCO et al, 2007). Neste sentido, Santos et al (2011) observaram 

que, de 594 estudantes de escolas públicas de Caruaru, Pernambuco com idade 

entre 15 e 20 anos, aqueles que estavam insatisfeitos com sua imagem corporal e 

desejavam diminuir o peso, realizavam menos de três refeições diárias. 

Com relação ao hábito de fumar, a literatura é escassa sobre as associações 

com distúrbios da imagem corporal, principalmente em adolescentes. Fernandes 

(2007), em estudo com escolares de 6 a 18 anos de Belo Horizonte, verificou que 

maior proporção de fumantes apresentou desejo por perder peso (43,4%), com 

relação aos não fumantes (33,6%), porém sem significância estatística. 

Alguns estudos observaram associação entre o hábito de fumar e excesso 

de peso, o que poderia justificar a ocorrência de insatisfações corporais em 

fumantes com sobrepeso e obesidade. Fraga et al (2006), em estudo realizado na 

cidade do Porto com adolescentes, verificaram, no sexo masculino, maior 

prevalência de fumantes (incluindo aqueles que apenas experimentaram, os que 

fumavam ocasionalmente e habitualmente) entre aqueles classificados com excesso 

de peso do que aqueles com peso adequado (23,6% vs 17,8%). No entanto, no 

Brasil, Dutra et al (2006) não encontraram associação entre excesso de peso e 

hábito de fumar em adolescentes da zona urbana do Município de Pelotas, no Rio 

Grande do Sul. 
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O tabagismo foi observado como método de controle de peso corporal entre 

os adolescentes, principalmente do sexo feminino (CAMP et al 1993; WINTER et al., 

2002; FULKERSON e FRENCH, 2003). Tal fato, provavelmente, se dá em virtude do 

tabagismo ser utilizado como prática que favorece a perda de peso ou previne o 

ganho de peso, como observada nas décadas de 80 e 90 com as propagandas de 

cigarro, que visavam atingir principalmente as mulheres, associando o ato de fumar 

ao corpo esteticamente magro (CHARLTON, 1984; WINTER et al, 2002; HEALTH 

CANADÁ, 1999). 

É provável que indivíduos com excesso de peso façam uso da prática de 

tabagismo com o objetivo de emagrecimento, justificando a associação encontrada 

entre fumo e excesso de peso e possivelmente com insatisfações corporais 

(FERNANDES, 2007), o que sugere a necessidade de análise independente destes 

fatores na associação com a imagem corporal. 

O consumo excessivo de álcool entre homens com idade entre 20 e 59 anos, 

da cidade de Florianópolis, esteve associado a maior ocorrência de insatisfação 

corporal (SILVA et al, 2011a). Granner et al (2002), ao investigarem mulheres 

universitárias americanas, encontraram maior consumo de álcool associado à 

insatisfação corporal. Todavia, esta associação ainda é pouco investigada e não 

foram observados estudos com adolescentes brasileiros.  

Estas considerações sobre a relação entre percepção da imagem corporal e 

consumo de álcool e fumo são importantes uma vez que parece ser crescente o uso 

do tabaco e álcool, principalmente entre os adolescentes (ABREU et al, 2011) e o 

consumo de álcool neste grupo etário é considerado problema de saúde pública em 

diversos locais no mundo (CDC, 2000; HINGSON et al, 2005; GALDURÓZ et al, 

2005). 

Barbosa Filho et al (2012), em revisão sistemática sobre o consumo de 

álcool e tabaco por adolescentes brasileiros, encontraram  prevalência média de uso 

atual de álcool de 34,9% e de tabaco de 9,3%. Em pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde (VIGESCOLA), abordando o tabagismo em escolares de 13 a 

15 anos do ensino fundamental e médio em 12 capitais brasileiras, foi encontrado 

alto percentual de experimentação de cigarros, variando de 36 a 58% no sexo 

masculino e 31 a 55% no feminino (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER-INCA, 

2004). Mais recentemente, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar- PENSE 

(IBGE, 2013), realizada com estudantes do 9º ano do ensino fundamental em todas 
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as capitais brasileiras, mostrou que a experimentação do cigarro foi de 19,6% e o 

consumo atual de 5,1%. E ainda descreve que 66,6% haviam experimentado bebida 

alcoólica e 26,1% relataram consumo atual (IBGE, 2013). 

Todos estes comportamentos, fumo, álcool, insatisfação com a imagem 

corporal, podem estar interligados nesta fase da vida quando a aceitação do 

indivíduo em seu grupo de convívio passa a ter papel extremamente relevante, pois 

o adolescente integrado ao grupo tende a se aceitar melhor (VIEIRA et al, 2008). 

A prática de atividade física, considerada fator protetor para a obesidade e 

doenças crônicas não transmissíveis foi associada a maior satisfação corporal 

(WILLIAMS e CASH, 2001). Burgess et al (2006), no Reino Unido observaram que 

seis semanas de treino de dança aeróbica foram capazes de diminuir a insatisfação 

corporal e aumentar a percepção positiva do próprio corpo em meninas escolares de 

13 e 14 anos.  

No estudo realizado por Silva et al (2011a),com os adultos entre 20 e 59 

anos, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, verificou-se que homens que não 

praticavam atividades físicas durante o tempo de lazer eram mais insatisfeitos com o 

corpo. Este fato pode sugerir que intervenções no sentido de promoção de saúde 

com foco em práticas de atividades físicas que estejam associadas aos momentos 

de lazer, podem promover uma imagem corporal mais positiva. Todavia, os estudos 

disponíveis que investigam a relação entre a prática de atividade física e satisfação 

corporal têm demonstrado resultados conflitantes, e tal associação ainda é muito 

pouco investigada em adolescentes, principalmente no Brasil. 

Os impactos positivos da prática regular de exercícios físicos para a saúde 

são evidenciados na literatura, como manutenção do peso corporal, prevenção de 

doenças cardiovasculares e osteoarticulares, controle da pressão arterial e das 

concentrações de colesterol, além de benefícios psicológicos e sociais como 

melhora da autoestima e do convívio social, prevenção de depressão e estresse 

(HASKELL et al, 2007). Dessa forma, a promoção da imagem corporal positiva pode 

favorecer o engajamento em atividades físicas e, consequentemente, o estado de 

saúde de modo geral (GALLAHUE e OZMUN, 2005).  

Por outro lado, a prática compulsiva de atividades físicas realizadas de 

forma inadequada e sem acompanhamento de profissional especializado (com 

alteração de sistemas metabólicos e hormonais) pode estar relacionada a 

insatisfações corporais movidas pela busca do corpo ideal, ao ser utilizada como 
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estratégia para perda de peso, além de estar associada à ocorrência de 

comportamentos sugestivos de transtornos alimentares (VIEIRA et al, 2002; 

TEIXEIRA et al, 2009). 

 

2.6. Insatisfações coma Imagem corporal e relação com aspectos 

psicossociais  

 

A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno que acompanha 

a trajetória da humanidade, manifestando-se de múltiplas formas, nos diferentes 

momentos históricos e sociais, em acordo com aspectos culturais.  As expressões 

de tal fenômeno integram uma rede que envolve a violência estrutural (oriunda do 

sistema social), assim como a interpessoal (doméstica, trabalho, amigos), 

atravessando estratos sociais, podendo transformar vítimas em agressores 

(MINAYO, 2004; COSTA et al, 2007). 

Nesse contexto, o bullying e teasing vêm ganhando destaque por meio dos 

estudos acadêmicos, principalmente entre crianças e adolescentes. Bully é o termo, 

em inglês, para "valentão" e bullying pode ser traduzido por "intimidação". Já o termo 

teasing, algumas vezes usado, equivocadamente, como sinônimo de bullyng pode 

ser traduzido por “provocação”. Desta forma, é importante ressaltar a diferença 

existente entre “bullying” e “teasing”. Teasing é considerado comportamento comum 

entre crianças e adolescentes sendo definido como interações sociais dinâmicas 

compostas pelo conjunto de atos verbais e/ou não verbais que ocorrem entre os 

pares e que é bem-humorado e brincalhão em um nível (para o “agressor”), mas 

pode ser irritante em outro, ou seja, para a criança-alvo, mesmo que esta não seja a 

intenção de quem agride (ALBERTS, 1992; PAWLUK, 1989).  

Bullying é o fenômeno pelo qual a criança ou adolescente é 

sistematicamente exposta(o) a um conjunto de atos agressivos (diretos ou indiretos), 

protagonizados por um(a) ou mais agressor(es), que ocorrem sem motivação 

aparente, mas de forma intencional, diferentemente do conceito de teasing. Essa 

interação grupal é caracterizada por desequilíbrio de poder e ausência de 

reciprocidade em que a vítima possui pouco ou quase nenhum recurso para evitar 

e/ou defender-se da agressão (LOPES NETO e SAAVEDRA, 2004; ALMEIDA et al, 

2007; PIZARRO e JIMÉNEZ, 2007). O que basicamente distingue esse processo de 

outras formas de agressão é o caráter repetitivo e sistemático e principalmente a 
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intencionalidade de causar dano ou prejudicar alguém que normalmente é percebido 

como mais frágil e que dificilmente consegue se defender ou reverter a situação 

(LISBOA, 2009) 

Vários termos têm sido utilizados em português para fazer referência ao 

tema, como: maus tratos, vitimização e agressividade entre pares (CARVALHOSA et 

al, 2001; FRANCISCO e LIBÓRIO, 2009; LISBOA et al, 2009).Tais comportamentos 

são considerados fenômenos violentos e complexos com múltiplas formas de 

manifestação relacionados a ameaças e intimidações (MALTA, 2010). 

A literatura atribui o bullying ou teasing a processos naturais nas escolas e 

atualmente o tema tem sido bastante investigado, principalmente a ocorrência de 

tais episódios e manifestações graves de comportamento agressivo dentro de 

instituições de ensino (MALTA et al, 2009). As pesquisas sobre bullying e teasing 

ganharam destaque a partir de 1990 quando muitos estudos começaram a identificar 

casos de violência nas escolas e a se preocupar com as possíveis consequências 

de tais fatos (LOPES NETO et al, 2004; FEKKES et al, 2005). Craig et al. (2009), 

avaliaram adolescentes de 40 países e encontraram que a exposição ao bullying 

variou entre os países, com estimativas entre 8,6% a 45,2% entre os meninos e 

4,8% a 35,8% entre as meninas, para ambos os sexo as maiores prevalências de 

vitimização foram observadas na Lituânia, enquanto as menores ocorreram na 

Suécia. 

As crianças e adolescentes sujeitos à ocorrência crônica de teasing e 

bullying são mais suscetíveis a efeitos negativos à saúde, enfrentando 

consequências físicas e emocionais de curto e longo prazo. A intervenção precoce, 

tanto com relação às vítimas quanto aos autores, pode reduzir os riscos dos danos à 

saúde (LOPES NETO, 2005). 

Tendo em vista a variabilidade das dimensões corporais e a rapidez com 

que ocorrem as alterações físicas características da adolescência, não é de 

surpreender, que frente à avaliação negativa recebida sobre a aparência nesta fase 

da vida, observe-se o efeito na percepção da autoimagem corporal. Thompson et al 

(1995) demonstraram que adolescentes que tinham sua aparência criticada ou eram 

vítimas de brincadeiras depreciativas sobre seu corpo, tanto por parte de amigos e 

colegas no ambiente escolar, quanto por familiares, apresentavam maior 

insatisfação corporal.  
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Souza et al (2012) observaram que entre escolares de 10 a 13 anos da 

cidade de Esmeralda, Rio Grande do Sul, que relataram sofrer algum tipo de 

bullying, 70,6% apresentavam-se insatisfeitas com a imagem corporal. No entanto, a 

abordagem acerca da associação entre imagem corporal e comportamentos 

relacionados à violência infantil, tanto no ambiente escolar quanto familiar, ainda não 

foi investigada, principalmente no Brasil. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Vários aspectos físicos, psicológicos e sociais envolvem a percepção da 

autoimagem corporal, o que torna o tema em questão bastante complexo, sobretudo 

na adolescência, uma vez que alterações na percepção da autoimagem têm sido 

relacionadas a consequências negativas à saúde nesta faixa etária. 

Atualmente na literatura, as investigações sobre insatisfações com a 

autoimagem e suas consequências, na adolescência e também em outras faixas 

etárias, ficam restritas às investigações de associações isoladas com características 

como condição socioeconômica, demográficas, antropométricas, entre outros. 

Diante da hipótese de que diversos elementos podem influenciar na 

percepção da imagem corporal de indivíduos, o presente estudo pretende avaliar um 

conjunto de fatores, muitos ainda pouco estudados, e possíveis associações com a 

insatisfação corporal em adolescentes, tais como fatores socioeconômicos e 

demográficos, antropométricos e de composição corporal, relacionados a hábitos 

comportamentais e também a condições psicossociais como a ocorrência de 

teasing. Dessa forma, será possível colaborar para traçar o perfil dos adolescentes 

insatisfeitos com sua autoimagem e, consequentemente, melhor direcionar ações 

que promovam uma imagem corporal mais positiva, prevenindo ou minimizando 

consequências adversas à saúde decorrentes de alterações na percepção corporal. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Identificar a prevalência e os fatores associados à insatisfação com a 

imagem corporal em adolescentes do ensino médio de escolas públicas e privadas 

da região metropolitana do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

  

4.2. Objetivos específicos 

 

Investigar a prevalência de insatisfação e o tipo de insatisfação com a 

imagem corporal e verificar a associação, independente e ajustada, entre 

insatisfação com a autoimagem e as seguintes variáveis: 

 Variáveis demográficas e socioeconômicas: sexo, idade, cor/raça, tipo de 

escola, classificação econômica e escolaridade dos pais. 

 Variáveis antropométricas e de composição corporal: Índice de Massa 

Corporal (IMC), perímetro da cintura e percentual de gordura. 

 Variáveis relacionadas ao estilo de vida: padrão de refeição, prática de 

refeição na presença dos pais, fumo atual, consumo atual e experimentação de 

bebida alcoólica, nível de atividade física, comportamento sedentário. 

 Variável psicossocial: ocorrência de teasing relacionado ao corpo. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. População de estudo e amostra 

 

Trata-se de estudo transversal, exploratório, que faz parte de uma pesquisa 

maior intitulada: “Estudo longitudinal de avaliação nutricional de adolescentes 

(ELANA)”, realizada em colaboração com pesquisadores do Instituto de Nutrição 

Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro na linha de pesquisa de 

Epidemiologia Nutricional e do Instituto de Medicina Social, da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo principal é avaliar a evolução de medidas 

antropométricas e fatores de risco para o ganho excessivo de peso em adolescentes 

de escolas públicas e privadas da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

O ELANA acompanhou duas coortes: estudantes que cursavam, na linha de 

base, o primeiro ano do ensino médio e estudantes que cursavam, na linha de base, 

o sexto ano do ensino fundamental. As respectivas coortes foram acompanhadas 

pelo período de três anos consecutivos para os estudantes do ensino médio (2010-

2012) e de quatro anos consecutivos para os estudantes do ensino fundamental 

(2010 a 2013).Para o desenvolvimento da presente dissertação analisaram-se dados 

da linha de base da coorte do ensino médio. Portanto, os aspectos metodológicos da 

presente dissertação foram construídos para o ELANA. 

A escolha das escolas públicas e privadas que participaram do ELANA foi 

feita por conveniência. Dessa forma, foram selecionadas quatro escolas privadas 

(três no município do Rio de Janeiro, RJ, nos bairros Cachambi, Bonsucesso e 

Taquara, e uma no município de São Gonçalo, RJ, no bairro Mutuá) e duas escolas 

públicas na cidade de Niterói, RJ, sendo uma no bairro Icaraí e outra no bairro Ingá, 

todas pertencentes à Região Metropolitana do Rio de Janeiro e do mesmo porte 

quanto ao número de alunos matriculados nas séries estudadas. 

O cálculo do tamanho da amostra realizado para o ELANA considerou a 

investigação do principal desfecho do estudo: mudanças no Índice de Massa 

Corporal (IMC). A amostra prevista foi de 600 estudantes para as escolas públicas e 

600 para as escolas privadas, para cada coorte, estratificado por sexo (300 

indivíduos) totalizando 2400 estudantes (1200 para o ensino médio), esse tamanho 

de amostra permitiria avaliar, no estudo longitudinal, uma variação mínima de 1 

unidade de IMC, com um erro alfa de 5%, um poder do teste de 80% e perda de 
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seguimento de até 20%. A média de IMC de 21,9kg/m2 e desvio padrão de 3,0 kg/m2 

utilizada para o cálculo amostral teve por base os dados do estudo “VIGITEL 

BRASIL 2007: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por 

inquérito telefônico”, realizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008) para adultos 

jovens de 18 a 20 e os dados de Alvarez et al. (ALVAREZ et al, 2008) para 

adolescentes de Niterói, RJ. 

Foram considerados elegíveis todos os estudantes que estavam 

frequentando as referidas séries na linha de base e que atendiam aos critérios de 

inclusão, ou seja, não portadores de deficiência física que impedisse a avaliação 

antropométrica, adolescentes não grávidas e aqueles que não estavam sendo 

submetidos a algum tipo de tratamento medicamentoso relacionado à obesidade. Só 

fizeram parte do estudo os adolescentes que quiseram e que tiveram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) assinado pelos pais e/ou 

responsáveis. 

De 1131 alunos elegíveis para o estudo ELANA da coorte do Ensino Médio, 

a amostra final, após as perdas por não autorização e recusa à participação na 

pesquisa e por falta no dia da coleta de dados, foi de 1039 adolescentes. Para esta 

dissertação, foram excluídos os adolescentes com dados faltantes para a variável 

sobre a percepção da imagem corporal, perfazendo o total de 1019 adolescentes, 

correspondendo a 90% dos adolescentes elegíveis(Figura 1). 

Dentre as perdas (n=92), a partir dos alunos elegíveis, 36 (39,1%) eram 

meninas, e dentre as perdas (n=20) pela ausência de dados faltantes para a 

avaliação de percepção de imagem corporal,13 (65%) eram meninas e 11 (55%) 

tinham excesso de peso. 
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 Figura 1. Adolescentes elegíveis, perdas, dados faltantes e tamanho amostral final do estudo, Rio de 

Janeiro, RJ, 2014. 

 

5.2. Coleta de dados 

 

A coleta de dados da linha de base do ELANA foi realizada no período de 

fevereiro a agosto de 2010. Em 2009, antes do início da coleta de dados, foi 

realizado pré-teste em duas escolas que não participaram do estudo, uma pública e 

outra particular. Neste pré-teste foram aplicados questionários aos adolescentes em 

sala de aula, para que pudessem ser avaliados o tempo de preenchimento e a 

compreensão das questões investigadas. Posteriormente, o questionário foi revisado 

e foram realizadas as devidas alterações. 

Os dados foram coletados por meio de questionário autopreenchido (Anexo 

B) aplicado em sala de aula, e posteriormente, em ambiente previamente organizado 

e reservado, foram tomadas medidas antropométricas e realizada avaliação da 

1019 (90% dos elegíveis) 

Adolescentes 
 

1039 (91% dos elegíveis)  

Adolescentes 
 

527 (50,7%)escolas 
privadas 

557 (53,6%) meninas 
 

Dados faltantes para 
percepção da imagem 

corporal 
N=20 

Alunos elegíveis 

matriculados no 1º ano do 

Ensino Médio em 2010 

1131 

 

Não autorizados: 17  
Recusas: 66  
Faltosos: 9 

Total de perdas: 
 92 

584 (51,6%) escolas privadas 

591 (52,4%) meninas  

507 (49,8%)escolas privadas 

544 (53,4%) meninas 
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composição corporal. E ainda, realizou-se avaliação da capacidade 

cardiorrespiratória pelo teste de corrida/caminhada de nove minutos na quadra 

esportiva das escolas, proposto pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR). 

Os questionários utilizados eram separados por sexo, e no caso do ensino 

médio, distinguindo-se apenas quanto à cor da impressão, sendo vermelho para as 

meninas e azul para os meninos, e quanto às figuras da Escala de Silhuetas 

utilizada para investigação da percepção da imagem corporal(MCELHOME et al., 

1999; MADRIGAL-FRITSCH et al., 1999).  

A equipe de coleta de dados foi composta por examinadores do Centro de 

Avaliação Física e Treinamento (CAFT), empresa especializada em avaliação de 

medidas antropométricas e de composição corporal, os quais foram devidamente 

treinados e supervisionados. A aplicação dos questionários foi realizada pelos 

estudantes de pós-graduação do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ e 

do Instituto de Medicina Social da UERJ, envolvidos na pesquisa. 

 

5.2.1 Controle de qualidade da coleta e digitação dos dados 

 

Os supervisores e os examinadores receberam treinamento para aplicação 

do questionário e para capacitação da tomada de medidas antropométricas. Os 

integrantes da equipe de examinadores foram avaliados em relação à exatidão e à 

precisão das suas medidas aplicando-se o método proposto por Habicht (1974). 

Antes do início da coleta de dados, foram feitas visitas de sensibilização às 

escolas participantes do estudo, sendo explicados aos alunos, com detalhes, todos 

os aspectos da pesquisa. Além disso, durante o desenvolvimento do estudo, foram 

realizadas reuniões com os coordenadores das instituições participantes para 

discussão e avaliação do andamento da pesquisa. 

Os supervisores de campo estavam presentes no momento do 

preenchimento dos questionários para que pudessem solucionar eventuais dúvidas 

dos alunos, e posteriormente os questionários eram revisados para evitar omissões 

e inconsistências nas respostas. 

Os dados coletados foram armazenados em banco de dados por meio de 

dupla digitação no software EPI DATA versão 3.1 (LAURITSEN, 2002), utilizando-se 

mecanismos de restrição de entrada de dados inconsistentes. A checagem dos erros 

foi feita pelo procedimento de dupla entrada dos dados por meio do recurso validate 
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no EPI DATA. Posteriormente foram realizadas análises para verificação de valores 

incorretos ou improváveis no banco de dados.  

Passa-se a descrever em seguida os procedimentos metodológicos para 

coleta dos dados do ELANA que foram analisados nesta dissertação.  

 

5.2.2 Avaliação da percepção da Imagem Corporal 

 

Foi realizada aplicando-se a Escala de Silhuetas Corporais adaptada para 

adolescentes (MCELHOME et al., 1999), a qual consiste em escala composta por 

um conjunto de 9 silhuetas para as meninas (Figura 1) e 9 silhuetas para os meninos 

(Figura 2), que varia desde a figura correspondente a extrema magreza (nº1) até a 

obesidade (nº9) (MADRIGAL-FRITSCH et al., 1999).  

 

01. Marque a figura com a qual você acha que mais se parece: 

 

 

 

 

 

 

(1)       (2)     (3)       (4)     (5)       (6)      (7)      (8)       (9) 

 

02. Marque a figura com a qual você mais gostaria de parecer: 

 

 

 

 

 

 

(1)        (2)      (3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)      (9) 

 

Figura 2. Escala de silhuetas para avaliação da percepção corporal em adolescentes do sexo feminino 

(MCELHOME et al., 1999). 
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01. Marque a figura com a qual você acha que mais se parece: 

 

 

 

 

 

 

(1)       (2)     (3)       (4)     (5)       (6)      (7)      (8)       (9) 

 

02. Marque a figura com a qual você mais gostaria de parecer: 

 

 

 

 

 

 

(1)        (2)      (3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)      (9) 

 

Figura 3. Escala de silhuetas para avaliação da percepção corporal em adolescentes do sexo 

masculino (MCELHOME et al., 1999) 

 

As nove silhuetas foram apresentadas aos adolescentes acompanhadas das 

perguntas: 1. Marque a figura com a qual você acha que mais se parece; 2. Marque 

a figura com a qual você mais gostaria de parecer. 

O grau de insatisfação corporal foi investigado por meio da diferença entre a 

pontuação correspondente à silhueta que julgavam a sua atual (pergunta 1) e a que 

gostariam de ter (pergunta 2), considerando que os valores poderiam variar de -8 a 

+8.  

Foi considerada insatisfação corporal quando havia diferença entre a 

imagem que julgavam a sua atual e a gostariam de ter. Considerou-se que os 

adolescentes com pontuação negativa desejavam silhuetas maiores e aqueles com 

pontuação positiva desejavam silhuetas menores. 
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5.2.3. Avaliação das variáveis demográficas e socioeconômicas 

 

As informações demográficas como o sexo, idade, cor/raça foram obtidas 

por meio de questões autopreenchidas pelos adolescentes (Anexo B).  

O sexo do adolescente foi definido de acordo com o preenchimento do 

questionário, classificando o respondente em menino (sexo masculino) ou menina 

(sexo feminino). E a idade, foi calculada a partir da diferença entre a data de 

avaliação e a data de nascimento autopreenchida no questionário. 

As informações relacionadas à cor/raça foram obtidas por auto avaliação dos 

adolescentes que eram questionados sobre como se classificavam, e tinham como 

opção de resposta, as mesmas opções investigadas pelo Censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2008), ou seja, preta, parda, branca, 

amarela ou indígena. 

A avaliação do nível sócio econômico foi feita com base no Critério de 

Classificação Econômica Brasil 2008 (CCEB), aprovado pela ABA/ABIPEME 

(Associação Brasileira de Anunciantes/Associação Brasileira dos Institutos de 

Mercado) (ABEP, 2008), o qual utiliza o sistema de atribuição de pontos à 

quantidade de determinados itens que o domicílio possui e a escolaridade do chefe 

do domicílio. O CCEB tem como função estimar o poder de compra das famílias e 

segmentar o mercado em classes econômicas, a partir das informações sobre 

escolaridade do chefe da família, a posse de bens duráveis, presença de banheiro 

na residência e existência de empregado doméstico mensalista no domicílio. De 

acordo com o CCEB a classe social do indivíduo é classificada em A, B, C, D e E, de 

acordo com a maior pontuação obtida para a menor pontuação. 

Os dados referentes à escolaridade do chefe de família foram informados 

pelos pais ou responsáveis do aluno por meio de questionário enviado para o 

domicílio e, quando não obtidas dessa forma, foi realizada uma curta entrevista por 

telefone, na tentativa de reduzir a perda destes dados. Essa entrevista foi baseada 

no “Roteiro para Entrevista Telefônica do ELANA” (Anexo C). 

O desenho do estudo ELANA em escolas públicas e privadas propiciou a 

utilização do tipo de escola como um proxy da condição socioeconômica dos 

adolescentes investigados. 
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5.2.4.  Avaliação antropométrica e da composição corporal 

 

Para a avaliação antropométrica dos adolescentes, utilizaram-se medidas de 

peso corporal, estatura e perímetro da cintura. O peso corporal foi  medido em 

balança eletrônica e portátil plataforma Kratos®, com capacidade até 180 kg e 

variação de 50g. Os adolescentes foram pesados descalços, sem acessórios e 

vestindo roupas leves, posicionados com os pés unidos no centro da plataforma da 

balança, em posição ereta, distribuindo igualmente o peso nos dois pés, com os 

braços esticados ao longo do corpo, imóveis e de costas para o visor, zerando-se a 

balança a cada nova medição(GORDON e CHUMLEA, 1988). 

Para a tomada da estatura foi utilizado antropômetro vertical portátil, marca 

Alturexata®, com amplitude de 0 a 213 cm e variação de 0,1 cm. Os estudantes 

estavam sem sapatos, de pé, imóveis, eretos, com a coluna vertebral encostada no 

centro da régua do estadiômetro, joelhos esticados e juntos, calcanhares unidos e 

os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça erguida sem qualquer 

penteado ou adorno e acessório, e com os olhos mirando uma linha horizontal à 

frente, de acordo com o plano de Frankfurt (GORDON e CHUMLEA, 1988). 

Foram feitas duas medidas de estatura, admitindo-se a variação máxima de 

0,5 cm entre elas, e considerando-se a média das duas medidas. O procedimento foi 

repetido em todos os casos em que a variação excedeu o valor máximo estipulado.  

Com os dados de peso e estatura calculou-se o índice de massa corporal 

(IMC = Peso em kg/estatura2 em m)  

O perímetro da cintura foi medido com fita métrica inextensível de 150 cm e 

variação de 0,1cm. Foi realizada em ambiente reservado, com o adolescente em 

posição ereta, com os pés ligeiramente afastados numa distância de 25 a 30 

centímetros e o peso igualmente distribuído em ambos os pés, com os braços 

estendidos ao longo do corpo e abdome relaxado. A medida foi tomada na menor 

circunferência do tronco, e avaliada duas vezes, admitindo-se variação de 1,0 cm 

entre a primeira e a segunda medida, sendo utilizada a média entre as duas 

(CALLAWAY et al., 1998). 

Para a avaliação da composição corporal, foi aplicado o método da 

bioimpedância elétrica, em analisador de gordura corporal tetrapolar (RJL System® 

modelo 101Q), por meio de eletrodos posicionados em uma das mãos e em um dos 

pés. Os adolescentes foram avaliados sem meias, descalços e sem qualquer 
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acessório de metal, posicionados em uma maca, em decúbito dorsal, com membros 

inferiores afastados entre si e os superiores afastados ao tronco, com as palmas das 

mãos viradas para baixo. 

Para a estimativa da massa livre de gordura dos adolescentes por meio da 

bioimpedância elétrica, os valores de resistência, peso corporal e estatura foram 

inseridos na equação validada para adolescentes (HOUTKOOPER et al. 1992) 

31,125,061,0  MCRIMLG   

 

Onde: 

RI = Estatura² (cm)/Resistência (Ω)  

MC = Massa corporal (peso em kg) 

 

A gordura corporal (em kg) foi estimada pelo cálculo da diferença entre a 

massa corporal (em kg) e massa livre de gordura (em kg), obtendo assim a gordura 

corporal relativa (% de gordura corporal).  

Para a realização da bioimpedância, foi utilizado protocolo (Anexo D) para 

controle sobre a ingestão de líquidos, café, bebidas alcoólicas, e uso de 

medicamentos laxativos ou diuréticos. Os adolescentes receberam por escrito, 

anteriormente ao dia da avaliação antropométrica e da composição corporal, um 

lembrete que orientava sobre tais procedimentos, para evitar erros de mensuração 

da composição corporal (Anexo E).  

 

5.2.5. Avaliação das variáveis relacionadas ao estilo de vida 

 

As variáveis relacionadas ao estilo de vida investigadas neste estudo foram 

obtidas por meio da aplicação de questionários para autopreenchimento pelos 

adolescentes, são elas: frequência da prática de refeições e presença dos pais na 

realização destas, tabagismo, consumo de álcool, nível de atividade física e 

comportamento sedentário. 

 

A) Prática de refeições e refeições com os pais 

 

Para investigação quanto à prática de refeições, os adolescentes 

responderam perguntas fechadas sobre frequência do consumo de desjejum, 
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almoço, jantar, com as seguintes opções de resposta: diariamente, 5 a 6 vezes por 

semana, 3 a 4 vezes por semana, 1 a 2 vezes por semana e nunca ou quase nunca. 

Este item do questionário também incluía perguntas, com as mesmas opções de 

respostas, sobre a frequência que os adolescentes realizavam lanche em 

substituição ao almoço ou ao jantar e também sobre a frequência de realização de 

desjejum e jantar na presença dos pais ou responsáveis (Anexo B, questão H). 

 

B) Tabagismo 

 

Para avaliação da prática de tabagismo, os adolescentes respondiam a 

questão sobre o hábito atual de fumar, em que havia como resposta as opções sim 

e não (Anexo B, questão J). 

 

C) Consumo de álcool 

 

Foi investigado por meio de pergunta se já haviam alguma vez na vida 

consumido bebida alcoólica como cerveja, chopp, vinho, cachaça/pinga, vodca e 

uísque, havendo como resposta as opções sim ou não. 

Havia ainda neste mesmo item, o questionamento sobre o consumo atual de 

álcool, ou seja, o adolescente era questionado em quantos dias, no último mês, ele 

havia ingerido, pelo menos, um copo ou uma dose de bebida alcoólica. Eram 

questionados ainda sobre a quantidade de doses ingeridas, caso o mesmo 

apresentasse o consumo atual de bebida alcoólica. 

Durante o preenchimento dos questionários nas salas de aula, os 

participantes do estudo eram orientados, por meio de um banner explicativo com 

fotos, sobre as medidas correspondentes a uma dose de bebida alcoólica, como por 

exemplo: uma lata ou meia garrafa grande de cerveja, ou um chope, ou um copo de 

vinho, ou uma dose de uísque ou cachaça ou outros destilados, ou um copo de 

caipirinha. 

 

D) Prática de atividade física e comportamento sedentário 

 

A prática de atividade física foi avaliada pela aplicação da versão curta do 

Questionário Internacional de Atividade Física (International Physical Activity 
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Questionnaire, - IPAQ), validado no Brasil para adolescentes com idade superior a 

14 anos (GUEDES et al., 2005).  

A versão curta do IPAQ contém questões relacionadas à frequência (dias 

por semana) e à duração (tempo por dia) da realização de atividades físicas 

moderadas, vigorosas e da caminhada na última semana antes da avaliação. Os 

adolescentes são classificados como muito ativos, ativos, moderadamente ou 

irregularmente ativos e sedentários (MATSUDO et al, 2002) (Anexo B, questão S).  

Para investigar o comportamento sedentário, os adolescentes responderam 

questões sobre a frequência de utilização de televisão e computador ou vídeo game, 

tendo como opção de resposta as frequências: Nunca ou quase nunca, 1 a 2 vezes 

por semana, 3 a 4 vezes por semana, 5 a 6 vezes por semana ou Diariamente. E 

ainda eram questionados sobre o tempo em horas por dia de utilização destes 

equipamentos (Anexo B, questão D). 

 

5.2.6. Avaliação de teasing relacionado ao corpo 

 

A ocorrência de teasing relacionada ao corpo foi investigada com base no 

instrumento Child-Adolescent Teasing Scale -CATS (VESSEY et al. 2003; VESSEY 

et al. 2008) cuja adaptação transcultural para uso no Brasil já foi iniciada no  

Programa de Investigação Epidemiológica em Violência Familiar (PIEVF) do Instituto 

de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

O instrumento é formado por quatro subescalas ou dimensões, a saber: 

Personalidade e comportamento, Família e relacionamentos, Escola, Corpo; 

compondo no total 33 itens. Apenas a subescala relacionada ao corpo foi utilizada 

para a avaliação da ocorrência de teasing, ou seja, as perguntas 11 e 21 do 

questionário (Anexo B, Questão R), a saber: 
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R. Agora, pense um pouco em como é o relacionamento entre você e os outros 

alunos da sua escola. Gostaríamos de saber por quais motivos alunos são 

caçoados/“zoados”. Cada pergunta é sobre um tipo de “zoação” e o quanto essa 

“zoação” incomoda você. 

“Zoam”/caçoam 

de mim... 
Com que frequência isso ocorre? Isso me aborrece/me chateia... 

R11...por causa 

do meu corpo. 
1.Nunca2.Às vezes   3.Quase sempre    4. 

Sempre 

1.Nunca2.Às vezes   3.Quase sempre    4. 

Sempre 

R21...por causa 

do meu peso. 
1.Nunca2.Às vezes   3.Quase sempre    4. 

Sempre 

1.Nunca2.Às vezes   3.Quase sempre    4. 

Sempre 

 

Figura 4. Perguntas relacionadas à escala corpo do Child-AdolescentTeasingScale –CATS (VESSEY et 

al. 2003; VESSEY et al. 2008), utilizadas para avaliação da ocorrência de teasing nos adolescentes. 

 

Foram recategorizadas as frequências de “zoação” e de chateação da 

“zoação” para 0: Nunca, 1: as vezes, 2: quase sempre, 3: sempre. Posteriormente foi 

multiplicada a frequência de “zoação” pela frequência de “chateação” (havendo 

como valores possíveis 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 9) para cada uma das duas perguntas da 

escala relacionada ao corpo. Ao final foi criado um score contínuo por meio da soma 

dos valores obtidos na multiplicação de cada uma das referidas perguntas (podendo 

variar de 0 a 18), como pode ser observado na equação abaixo: 

 

 

 

Onde:  

FZoaçãoR11= frequência de “zoação” na pergunta R11 

FChateaçãoR11= frequência de “chateação” na pergunta R11 

FZoaçãoR11=frequência de “zoação” na pergunta R21 

FChateaçãoR11= frequência de “chateação” na pergunta R21 

 

Dessa forma, se um aluno, por exemplo, respondesse nunca para as 

frequências de “zoação” e de “chateação” na pergunta R11 e depois respondesse às 
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vezes para frequência de “zoação” e quase sempre para frequência de chateação na 

pergunta R21, o resultado do cálculo para o score seria:  

score= (0 x 0) + (1 x 3)= 3 

Para as análises dessa dissertação foi considerado teasing qualquer score 

diferente de zero, ou seja, qualquer frequência de chateação para uma dada 

frequência de “zoação”. 

 

5.3. Análise dos dados 

 

5.3.1.Variáveis do estudo 

 

Serão apresentadas as informações descritivas da amostra quanto a 

frequências de insatisfação corporal, bem como do tipo de insatisfação 

corporal(variáveis dependentes),segundo grupos de variáveis independentes, 

organizados hierarquicamente, para posteriores análises de associações. São elas: 

1) socioeconômicas: tipo de escola, classificação econômica e escolaridade 

dos pais; 

2) psicossocial: ocorrência de teasing associada ao corpo; 

3) estilo de vida: padrão de refeição, frequência de refeições na presença 

dos pais, tabagismo, consumo atual e experimentação de bebida 

alcoólica, classificação do nível de atividade física, comportamento 

sedentário; 

4) demográficas e físicas ligadas ao adolescente: sexo, idade, cor/raça, 

antropométricas e de composição corporal. 

 

A) Insatisfação com a imagem corporal 

 

-Grau de insatisfação corporal como variável numérica: do grau -8 ao grau 

+8. 

-Insatisfação corporal como variável categórica: satisfeitos, desejam 

silhuetas menores e desejam silhuetas maiores. 
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B) Variáveis socioeconômicas  

 

-Tipo de escola como variável binária: escola pública e escola particular. 

-Classe econômica como variável categórica: A; B; C e D agrupadas. 

-Escolaridade do chefe da família como variável categórica ordinal: zero a 4 

anos de estudo, 5 a 8 anos de estudo, 9 a 12 anos de estudo. 

 

C) Variável Psicossocial 

A ocorrência de teasing associada ao corpo foi avaliada como variável 

binária: sofrer teasing (score ≠ 0) e não sofrer teasing(score = 0). 

D) Variáveis relacionadas ao estilo de vida 

-Padrão de refeição como variável binária: satisfatório e insatisfatório. Para a 

classificação do padrão alimentar como satisfatório, foi utilizado score variando de 0 

a 9 (soma dos pontos referentes a frequência de consumo de desjejum, almoço e 

jantar), onde consumo diário= 0 ponto; 3 a 6 vezes na semana=1 ponto; 1 ou 2 

vezes na semana= 2 pontos e nunca ou quase nunca=3 pontos,. Foram 

considerados padrões satisfatórios aqueles que apresentassem uma pontuação de 0 

ou 1 (ESTIMA et al., 2009). 

-Frequência de desjejum e jantar na presença dos pais ou responsável 

como variável categórica: diariamente, 3 a 6 vezes na semana, 1 ou 2 vezes na 

semana, nunca ou quase nunca). 

-Tabagismo como variável binária: sim e não 

-Consumo de bebida alcoólica como variável binária: sim e não, tanto para o 

consumo atual nos últimos 30 dias quanto para a experimentação de bebida 

alcoólica. 

-Prática de atividade física como variável categórica: muito ativos/ativos, 

irregularmente ativos e sedentários. 

-Comportamento sedentário como variável binária: sim e não. Foi 

considerada a presença de comportamento sedentário tempo superior a 2 horas 

diárias despendidas com o uso de computador ou vídeo game e assistindo TV, 

considerados “horas de tela” segundo recomendação da Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2008). 
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E)Variáveis demográficas e físicas ligadas ao adolescente 

 

-Sexo como variável binária: menino e menina. 

-Idade como variável binária: 13 a 14anos e 15a 19 anos. 

-Cor ou raça como variável binária: brancos e não brancos. 

-Classificação com base no Índice de Massa Corporal (IMC). A partir das 

medidas de peso e estatura, o índice de massa corporal (IMC), expresso em kg/m², 

foi calculado para cada adolescente. O IMC foi classificado segundo os pontos de 

corte específicos, por sexo e idade, em escore-z, com base nas curvas da 

Organização Mundial da Saúde (Oniset al, 2007) e de acordo com a recomendação 

do SISVAN (Brasil, 2011). Assim, os adolescentes do estudo foram classificados nas 

seguintes categorias: baixo peso para IMC/idade < -2 escore-z, IMC adequado para 

IMC/idade ≥ -2 e < +1 escore-z, sobrepeso para IMC/idade ≥ +1 e < +2 escore-z, 

obesidade para IMC/idade ≥ +2 escore-z. Para investigação da associação com 

insatisfação da imagem corporal as categorias foram agrupadas em: com e sem 

excesso de peso corporal. 

-Perímetro da Cintura (PC) como variável categórica: maior ou igual ao 

percentil 90 e menor que percentil 90, da distribuição de valores da própria amostra 

segundo sexo. 

-Percentual de gordura corporal (GC%) como variável categórica: segundo 

Willians et al. (1992), foram classificados como adequados aqueles que 

apresentavam  GC %inferior 25% (meninos) e inferior 30% (meninas). 

 

5.3.2. Imputação múltipla de dados 

 

Em função da ocorrência de dados faltantes, sobretudo nas variáveis 

socioeconômicas (aproximadamente 20%), optou-se por realizar a imputação 

múltipla para dados faltantes utilizando-se o comando Multiple Imputation do 

software Statistical Program for the Social Sciences, versão 19,0 (SPSS, Chicago, 

IL). Para tal procedimento assumiu-se características de perdas aleatórias, o que 

permite que a imputação de dados possa ser feita a partir de outras variáveis 

disponíveis no banco de dados (RUBIN, 1976). 

Optou-se pela realização de 10 bancos imputados previstos por regressão 

linear inserindo todas as variáveis analisadas no presente estudo. Utilizou-se o 
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método MCMC (Markov Chain Monte Carlo) para padrão de perdas arbitrário 

(monotônico ou não monotônicos) e 20 iterações para os bancos imputados (RUBIN, 

1976; NUNES, 2007).Os procedimentos e comandos para a imputação de dados 

podem ser vistos no Anexo F. 

 

5.3.3. Análises estatísticas 

 

Realizou-se a análise descritiva das variáveis categóricas por meio da 

frequência segundo insatisfação corporal utilizando-se teste qui-quadrado para 

comparações entre as distribuições, posteriormente realizaram-se análises 

bivariadas e multivariadas por meio de regressão logística polinomial para investigar 

a associação entre insatisfação com a imagem corporal e as variáveis 

independentes, estimando-se a Odds Ratio (OR) e intervalo de confiança de 95%. 

Todas as variáveis investigadas nas análises bivariadas fizeram parte das análises 

multivariadas, com o objetivo de se observar o comportamento de tais variáveis 

quando relacionadas entre si, utilizado modelo hierárquico operacional, conforme 

esquematizado na Figura 5. 

A elaboração de um modelo hierárquico operacional permitiu a investigação 

a partir de uma perspectiva multidimensional, levando-se em consideração a 

dificuldade de elaboração de um modelo teórico, a partir de estudo de desenho 

transversal, para a compreensão da insatisfação com a imagem corporal e a 

complexidade envolvida com os diversos fatores que podem estar relacionados a 

este tema. 

Considerando a insatisfação com a imagem corporal como a variável 

dependente, na primeira dimensão do modelo operacional hierárquico, fizeram parte 

as variáveis socioeconômicas representando características externas aos 

adolescentes: tipo de escola, classificação econômica e escolaridade do chefe da 

família. Na segunda dimensão, representando uma condição psicológica relacionada 

aos indivíduos, foi introduzida a variável psicossocial teasing associada ao corpo, na 

terceira etapa as variáveis relacionadas ao estilo de vida: padrão de refeição, 

frequência de realização do desjejum e jantar na presença dos pais, fumo, ingestão 

de bebida alcoólica, nível de atividade física e comportamento sedentário. E 

finalmente na última dimensão, foram introduzidas as variáveis relacionadas às 
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características físicas e antropométricas do adolescente: sexo, faixa etária, cor, 

status de peso, perímetro da cintura e percentual de gordura corporal.  

Foram mantidas no modelo, de uma etapa para a outra, assim como foram 

retidas no modelo final e consideradas associadas à insatisfação com a imagem 

corporal, as variáveis que apresentaram nível de significância de p<0,05. 

A análise dedados foi realizada utilizando o software: Statistical Program for 

the Social Sciences, versão 19,0 (SPSS, Chicago, IL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo hierárquico operacional. 

 

6.  Considerações éticas 

 

A pesquisa ELANA, da qual este projeto faz parte, foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (CAAE 0020.0.259.000-09) em 18/08/2009 (Anexo G).As escolas 

participantes do estudo autorizaram por meio de cartas de aceite a presença dos 

pesquisadores em suas instalações (Anexos H e I). 

A participação na pesquisa foi voluntária e condicionada à autorização dos 

pais firmada com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

quando se tratava de menores de 18 anos.  

Todos os participantes receberam os resultados referentes às avaliações 

físicas e nutricionais (Anexo J) e aqueles que apresentassem alterações 

consideradas de risco à saúde, foram aconselhados a procurar orientação 

profissional. 
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7. RESULTADOS 

 

Do total de 1019 adolescentes avaliados, 422 (41,4%) desejavam uma 

silhueta menor e 343 (33,7%) desejavam uma silhueta maior, ou seja, 765 (75,1%) 

estavam insatisfeitos e informaram desejar ter uma silhueta diferente daquela na 

qual se autopercebiam. A maior frequência de distanciamento entre a silhueta 

percebida como atual e silhueta desejada se encontra entre 1 e 2 pontos positivos e 

negativos e as frequências diminuem nos pontos mais extremos, tanto positivos 

quanto negativos de distanciamento (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Distribuição dos adolescentes avaliados segundo grau de insatisfação 

corporal. 

 
Grau de insatisfação N % 

-8 1   0,1 
-7   -  - 
-6 1   0,1 
-5 2   0,2 
-4   11   1,1 
-3   42   4,1 
-2 102 10,0 
-1 184 18,1 

0 254 24,9 

1 200 19,6 
2 133 13,0 
3   55   5,4 
4  17   1,7 
5  13   1,3 
6 2   0,2 
7 2   0,2 
8 -  - 

Total 1019 100% 

 

Dentre os 1019 adolescentes investigados 53,4% eram do sexo feminino, a 

idade variou de 13 a 19 anos,81,4% tinha 15 anos ou mais,53,8% se classificaram 

como não brancos. O excesso de peso corporal foi observado em 26,3% e 6,9% 

apresentaram percentuais de gordura corporal elevado (Tabela 2). 

Maior proporção de adolescentes com excesso de peso corporal, com 

perímetro de cintura acima do percentil 90 e percentual de gordura corporal elevado 

estava insatisfeita com a imagem corporal quando comparados aos seus pares sem 
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excesso de peso, de gordura corporal e com perímetro da cintura mais baixo (Tabela 

2). 

Os adolescentes estavam distribuídos similarmente entre escolas públicas e 

privadas, cerca de metade (52,7%) pertenciam à classificação econômica B e maior 

proporção tinham como chefe de família indivíduos com 9 a 12 anos completos de 

estudo (68,2%). Vinte e quatro por cento dos adolescentes relataram ter sofrido 

teasing (Tabela 2). 

No que diz respeito às variáveis de estilo de vida, 54,5% foram classificados 

com padrão de refeição insatisfatório, maior proporção realizavam o desjejum com 

os pais apenas duas vezes na semana ou menos (67,1%) e o jantar com os pais três 

vezes na semana ou mais (60,7%). 

Apenas 2,7% dos adolescentes declararam ter o hábito de fumar, 71,6% 

relataram ter experimentado bebida alcoólica e o consumo atual de álcool foi 

relatado por 36,8% dos indivíduos. De acordo com IPAQ, 75,6% dos adolescentes 

foram classificados como muito ativos e ativos, no entanto 97,0% apresentaram 

comportamento sedentário avaliado pela prática de utilização de televisão ou 

computador duas horas ou mais por dia(Tabela 2). 

A insatisfação corporal foi mais frequente nos adolescentes que sofriam 

teasing comparado aos que não sofriam (90,2% vs 70,3%, p<0,01), nos indivíduos 

com padrão de refeição insatisfatório em relação aos que tinham padrão de refeição 

satisfatório (79,8% vs 69,4%, p<0,01), nos que realizavam desjejum na presença 

dos pais ou responsável em menor frequência comparado aos que realizavam três 

vezes na semana ou mais (77,9% vs 69,3%, p<0,01) e nos que não tinham o hábito 

de fumar em comparação aos que fumavam (75,6% vs 57,1%, p=0,03) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Distribuição de adolescentes avaliados segundo insatisfação corporal e 
variáveis demográficas, físicas e antropométricas, socioeconômicas, psicossocial e 
de estilo de vida.  
 

VARIÁVEIS (%) Insatisfeitos (%) Satisfeitos (%) p valor 

Sexo   0,07 
Feminino(53,4) 77,4 22,6  
Masculino (46,6) 72,5 27,6  

Faixa etária   0,70 

 15 anos (81,4) 74,8 25,2  

< 15 anos (18,2) 76,2 23,8  
 Cor    0,88 
   Não branco (53,8) 75,3 24,7  
   Branco        (46,2) 74,9 25,1  
Classificação com base no IMC   <0,01 

Com excesso de Peso (26,3)     85,3 14,7 
Sem excesso de peso (73,7) 71,4 28,6 

Perímetro da Cintura   <0,01 

 P90                     96,2 3,8 

< P90                   73,0 27,0 
% de GC   0,02 

Elevado        (6,9) 93,9 6,1  
Não elevado (93,1) 73,7 26,3 

Tipo de escola   0,93 
    Privada (49,8) 75,0 25,0  
    Pública (50,2) 75,2 24,8  
Classificação econômica   0,71 

A        (16,5) 78,3 21,7  
B        (52,7) 72,3 27,7  

   C e D (30,8)       78,2 21,8  
Escolaridade do chefe de família   0,11 
   9 a 12 anos (68,2) 72,8 27,3  

5 a 8 anos(19,4) 80,7 19,3  
0 a 4 anos(12,4) 79,1 20,9  

Teasing   <0,01 
Sim (24,2) 90,2 9,7  
Não (75,8) 70,3 29,8  

Padrão de refeição   <0,01 
Insatisfatório (54,5) 79,8 20,2  
Satisfatório(45,5) 69,4 30,6  

Refeições com os pais:     
Desjejum   <0,01 

2 vezes/semana ou menos (67,1) 77,9 22,1  
3 vezes/semana ou mais    (32,9) 69,3 30,7  

Jantar   0,11 
2 vezes/semana ou menos (39,3) 77,8 22,2  
3 vezes/semana ou mais    (60,7) 73,3 26,7  

Fumo   0,03 
Sim (2,7) 57,1 42,9  
Não (97,3) 75,6 24,4  

Álcool:                                        
Experimentação   0,43 

Sim (71,6) 75,8 24,2  
Não (28,4) 73,3 26,6  

Consumo atual   0,20 
Sim (36,8) 77,4 22,6  
Não (63,2) 73,7 26,3  

Atividade física   0,50 
Sedentários               (3,9) 72,0 28,0  
Irregularmente ativos (20,5) 78,6 21,4  
Muito ativos e ativos (75,6) 74,3 25,7  

Comportamento sedentário   0,76 
Sim (97,0) 75,0 25,0  
Não (3,0) 77,4 22,6  

Nota: os números absolutos (N) não são mostrados na tabela, pois as estimativas percentuais se 

  baseiam em dados dos 10 bancos imputados (vide material e métodos). 
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Na análise bivariada (Tabela 3) observou-se que ser do sexo feminino 

(OR1,97; IC95% 1,44-2,71), ter excesso de peso (OR 6,17; IC95% 4,15-9,17), 

perímetro da cintura acima do P90 (OR 18,2 IC95% 6,61-50,2), percentual de 

gordura elevado (OR 11,0; IC95% 2,46-49,4), apresentar padrão de refeição 

insatisfatório (OR 2,69; IC95% 1,95-3,71) e realizar desjejum (OR 1,75; IC95% 1,26-

2,43) e jantar (OR 1,45; IC95%1,05-2,00) duas vezes na semana ou menos na 

presença dos pais ou responsáveis aumentou o risco para o desejo de ter silhuetas 

menores. Sofrer teasing também aumentou o risco, tanto para o desejo de ter 

silhuetas menores(OR 4,79; IC95% 3,00-7,65) quanto de ter silhuetas maiores (OR 

2,98; IC95% 1,83-4,86). 

Por outro lado, os adolescentes que pertenciam à classe econômica B (OR 

0,62; IC95% 0,42-0,91), com hábito de fumar (OR 0,36; IC95% 0,13-0,97) e com 

excesso de peso (OR 0,14; IC95% 0,07-0,31) apresentaram menos chance para o 

desejo por silhuetas maiores. Para as demais variáveis não se verificou associação 

entre desejo por silhuetas menores ou maiores. 
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Tabela 3. Razão de chances (OR) e intervalo de confiança de 95%(IC=95%) para a 
associação entre tipo de insatisfação com a imagem corporal e variáveis demográficas, físicas e 
antropométricas, socioeconômicas, psicossocial e de estilo de vida, dos adolescentes avaliados. 

VARIÁVEIS Desejam silhuetas menores Desejam silhuetas maiores 

 % OR IC (95%) p % OR IC (95%) P 

Sexo       
    Feminino               50,4 1,97 (1,44-2,71) <0,01  27,0 0,80 (0,58-1,11) 0,18 
    Masculino               31,2 1,0   41,3 1,0  
Faixa etária       

 15 anos                        39,7 0,76 (0,51-1,14)  0,18 35,1 1,23 (0,79-1,91) 0,36 

< 15 anos                        49,2 1,0  27,0 1,0  
Cor        
   Não branco                 38,8 0,89 (0,65-1,21) 0,45 36,5 1,22 (0,88-1,69) 0,23 
   Branco                         44,5 1,0  30,4 1,0  
Classificação do IMC       

Com excesso de Peso              82,2 6,17 (4,15-9,17) <0,01   3,2 0,14 (0,07-0,31) <0,01 

Sem excesso de peso              26,8 1,0  44,5 1,0  
Perímetro da Cintura       

 P90                     87,5  18,2 (6,61-50,2) <0,01 1,9 0,36 (0,06-2,01) 0,25 

< P90                   34,1 1,0  37,0     1,0  
% de GC       

Elevado                             85,3 11,0 (2,46-49,4) <0,01   4,5 0,53 (0,01-3,29) 0,49 
Não elevado                    38,1 1,0  35,8 1,0  

Tipo de escola       
    Privada               46,1 1,25 (0,91-1,70) 0,17 28,8 0,74 (0,54-1,03) 0,07 
    Pública               36,7 1,0  38,5 1,0  
Classificação  
econômica 

      

A                         50,1 1,28 (0,76-2,15) 0,36 31,5 0,81 (0,46-1,41) 0,45 
B                          39,7 0,80 (0,54-1,15) 0,22 31,0 0,62 (0,42-0,91) 0,02 

   C e D 39,7 1,0  39,4 1,0  
Escolaridade do 
chefe de família  

      

9 a 12 anos            40,8 0,79(0,45-1,36) 0,39 33,1 0,84 (0,46-1,52) 0,56 
5 a 8 anos             44,4 1,21(0,62-2,35) 0,57 37,7 1,35 (0,68-2,69) 0,39 

   0 a 4 anos             40,0 1,0  30,4 1,0  
Teasing       

Sim                       57,1 4,79(3,00-7,65) <0,01 33,0 2,98 (1,83-4,86) <0,01 

Não                       36,4 1,0  33,9 1,0  
Padrão de refeição       

Insatisfatório             51,7 2,69(1,95-3,71) <0,01 28,3 1,07 (0,77-1,48) 0,67 
Satisfatório               29,1 1,0  40,0 1,0  

Refeições com os pais:        
Desjejum       

2 vezes/semana ou menos 44,4 1,75(1,26-2,43) <0,01 33,5 1,37 (0,98-1,92) 0,07 
3 vezes/semana ou mais     35,3 1,0  34,0 1,0  

Jantar       
2 vezes/semana ou menos 46,2 1,45(1,05-2,00)   0,02 31,6 1,09(0,77-1,52) 0,67 
3 vezes/semana ou mais     38,3 1,0  35,0 1,0  

Fumo       
Sim                                37,1 0,49(0,21-1,15)   0,10 21,4 0,36 (0,13-0,97) 0,04 

Não                               41,5 1,0  34,0 1,0  
Álcool:       
Experimentação       

Sim                                41,4 1,10(0,78-1,54) 0,60 34,4 1,19 (0,83-1,70) 0,35 
Não                                41,5 1,0  31,8 1,0  

Consumo atual       
Sim                                45,4 1,35(0,97-1,87) 0,08 32,1 1,08(0,76-1,53) 0,69 
Não                                39,1 1,0  34,6 1,0  

Atividade física       
Sedentários                     46,3 1,06(0,49-2,29) 0,90 25,7 0,70 (0,29-1,68) 0,42 
Irregularmente ativos     44,2 1,32(0,88-1,97) 0,18 34,4 1,22 (0,80-1,86) 0,35 
Muito ativos e ativos     40,4 1,0  33,9 1,0  

Comportamento sedentário       
Sim                                 41,2 0,77(0,31-1,91) 0,57 33,8 1,05 (0,39-2,86) 0,92 
Não                                 48,4 1,0  29,0 1,0  



55 
 

 

Na tabela 4 apresentam-se os resultados da análise multivariada e 

hierarquizada referente à associação entre tipos de insatisfação com a imagem 

corporal e variáveis de exposição. Na primeira etapa, com a introdução das variáveis 

que representam as condições socioeconômicas dos adolescentes e de suas 

famílias, apenas o tipo de escola mostrou associação significativa, com maior 

chance de desejar silhuetas menores entre os alunos das escolas privadas. Na 

segunda etapa, além do tipo de escola, foi inserida a variável psicossocial teasing 

relacionado à dimensão do corpo, e esta se mostrou associada, com maior chance 

de desejar silhueta menor e de desejar silhueta maior entre os adolescentes que 

sofriam teasing. Nesta etapa a variável tipo de escola perdeu a significância 

estatística.  

 Na terceira etapa, além da variável psicossocial, foram inseridas as variáveis 

relacionadas ao estilo de vida.  A exposição ao teasing permaneceu associada 

significativamente tanto ao desejo de ter silhuetas menores quanto maiores e 

verificou-se maior chance de desejar silhuetas menores entre os adolescentes com 

padrão de refeição insatisfatório. O hábito de fumar também associou-se 

significativamente com a insatisfação corporal com menor chance de desejar ter 

silhueta menor e silhueta maior entre aqueles que fumam, ou seja, os fumantes 

parecem mais satisfeitos com a sua imagem corporal. 

 Na quarta e última etapa, além das variáveis que se mostraram associadas 

ao tipo de insatisfação corporal (teasing, padrão de refeição e fumo) foram inseridas 

as variáveis físicas e antropométricas dos adolescentes. Permaneceram nesta etapa 

final as variáveis teasing relacionada ao corpo, com maiores chances de desejar 

pesar menos (OR 2,96; IC95% 1,78-4,94) e de desejar pesar mais (OR 3,43; IC95% 

2,07-5,68)entre os adolescentes que sofriam teasing, padrão de refeição com maior 

chance de desejar silhuetas menores entre adolescentes com padrão insatisfatório 

(OR 2,39; IC95% 1,65-3,46), sexo, com maior chance para as meninas desejarem 

silhuetas menores (OR 2,59; IC95% 1,76-3,80) e com menores chances para estas 

desejarem silhuetas maiores (OR 0,66;IC95% 0,47-0,93), classificação com base no 

IMC, com maiores chances para os adolescentes com excesso de peso desejarem 

silhuetas menores (OR 5,14; IC95% 3,23-8,18) e menores chances para estes 

desejarem silhuetas maiores (OR 0,11; IC95% 0,05-0,26) e ainda perímetro da 

cintura, com maiores chances dos adolescentes acima do percentil 90 desejarem 
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silhuetas menores(OR 4,41; IC95% 1,22-15,9).Nesta etapa, o hábito de fumar 

também manteve associação, embora limítrofe, com a insatisfação corporal. 

 

Tabela 4.Análise de regressão logística multivariada hierarquizada, Rio de Janeiro, 
Brasil, 2014. 

VARIÁVEIS Desejam silhuetas 
menores 

 Desejam silhuetas 
maiores 

 

 OR IC (95%) p OR IC (95%) p 

1ª Etapa – Variáveis socioeconômicas    
Tipo de escola     
    Privada               1,55 (1,05-2,29) 0,03 0,85 (0,57-1,27) 0,44 
    Pública               1,0  1,0  
Classificação  
econômica 

    

A                         1,31 (0,71-2,40) 0,38 0,99 (0,52-1,90) 0,98 
B                          0,82 (0,53-1,29) 0,39 0,71 (0,44-1,12) 0,14 

   C e D 1,0  1,0  
Escolaridade do 
chefe de família  

    

9 a 12 anos            0,63(0,33-1,18) 0,15 1,04 (0,52-2,05) 0,92 
5 a 8 anos             1,19(0,61-2,33) 0,60 1,44 (0,72-2,90) 0,30 

   0 a 4 anos             1,0  1,0  

2ª Etapa – Variável psicossocial    
Tipo de escola     
    Privada               1,25 (0,91-1,73) 0,17 0,74(0,54-1,03) 0,08 
    Pública               1,0  1,0  
Teasing     

Sim                       4,80(3,01-7,66) <0,01 2,98 (1,82-4,85) <0,01 

Não                       1,0  1,0  

3ª Etapa – Variáveis de estilo de vida    
Teasing     

Sim                       4,60(2,86-7,39) <0,01 2,92(1,79-4,79) <0,01 

Não                       1,0  1,0  
Padrão de refeição     

Insatisfatório             2,46(1,74-3,48) <0,01 1,00 (0,71-1,42) 0,99 
Satisfatório               1,0  1,0  

Refeições com os pais:      
Desjejum     

2 vezes/semana ou menos 1,27(0,87-1,86) 0,21 1,35 (0,93-1,96) 0,12 
3 vezes/semana ou mais     1,0  1,0  

Jantar     
2 vezes/semana ou menos 1,16(0,81-1,67) 0,41 0,99(0,68-1,43) 0,95 
3 vezes/semana ou mais     1,0  1,0  

Fumo     
Sim                                0,34(0,14-0,86) 0,02 0,33 (0,12-0,92) 0,04 

Não                               1,0  1,0  
Álcool:     
Experimentação     

Sim                                0,87(0,58-1,31) 0,50 1,15 (0,76-1,73) 0,51 
Não                                1,0  1,0  

Consumo atual     
Sim                                1,44(0,96-2,16) 0,08 1,08(0,72-1,63) 0,71 
Não                                1,0  1,0  

Atividade física     
Sedentários                     1,07(0,48-2,41) 0,86 0,76 (0,31-1,85) 0,54 
Irregularmente ativos     1,31(0,86-1,99) 0,21 1,22 (0,80-1,87) 0,36 
Muito ativos e ativos     1,0  1,0  

Comportamento 
sedentário 

    

Sim                                 0,59(0,23-1,52) 0,27 0,97 (0,35-2,68) 0,95 
Não                                 1,0  1,0  

Continua 
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Continua 

 

Tabela 4. Análise de regressão logística multivariada hierarquizada, Rio de Janeiro, 
Brasil, 2014. 

VARIÁVEIS Desejam silhuetas 
menores 

 Desejam silhuetas 
maiores 

 

 OR IC (95%) p OR IC (95%) p 

4ªEtapa (final) – Variáveis físicas e antropométricas   
Teasing     

Sim                       2,96(1,78-4,94) <0,01 3,43 (2,07-5,68) <0,01 

Não                       1,0  1,0  
Padrão de refeição     

Insatisfatório             2,39(1,65-3,46) <0,01 1,09 (0,77-1,53) 0,63 
Satisfatório               1,0  1,0  

Fumo     
Sim                                0,39(0,14-1,07) 0,07 0,35 (0,12-1,00) 0,05 

Não                               1,0  1,0  
Sexo     

Feminino                     2,59 (1,76-3,80) <0,01 0,66 (0,47-0,93) 0,02 

Masculino                   1,0  1,0  
Faixa etária     

 15 anos                    0,94 (0,60-1,49) 0,80 1,13 (0,71-1,79) 0,61 

< 15 anos                    1,0  1,0  
 Cor      
   Não branco                 1,00 (0,70-1,43) 0,98 1,26 (0,89-1,77) 0,19 
   Branco                         1,0  1,0  
Classificação com base no 
IMC 

    

Com excesso de Peso              5,14 (3,23-8,18) <0,01 0,11 (0,05-0,26) <0,01 

Sem excesso de peso              1,0  1,0  
Perímetro da Cintura     

 P90                     4,41 (1,22-15,9) 0,02 1,37 (0,16-11,4) 0,77 

< P90                   1,0      1,0  
% de GC     

Elevado                             1,42 (0,28-7,17) 0,67 0,92 (0,06-14,5) 0,95 
Não elevado                    1,0  1,0  
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8. DISCUSSÃO 

 

 A alta prevalência de insatisfação com a imagem corporal observada neste 

estudo (75,1%) reafirma a vulnerabilidade da adolescência, em decorrência de todas 

as alterações corporais típicas desta fase e do contexto cultural constituído pela 

busca por um corpo considerado ideal. Além disso, a elevada frequência verificada 

com apenas um ponto de diferença entre a silhueta identificada como o real e a 

silhueta desejada, ressalta que, mesmo sendo pequena a alteração corporal 

desejada, a maior parte dos adolescentes busca um corpo diferente daquele com o 

qual se identifica. 

 A presente investigação apresenta como vantagem a realização de uma 

análise multivariada, pois grande parte dos estudos disponíveis não a fazem 

(CÔRTES et al, 2013). Desta forma, esta dissertação permitiu, a partir de uma 

perspectiva multidimensional e por meio do modelo operacional hierárquico, traçar o 

perfil dos adolescentes investigados e identificar subgrupos mais vulneráveis às 

insatisfações com a autoimagem corporal. 

 Diferentes instrumentos, como questionários, entrevistas, figuras, construção 

de desenhos, escalas numéricas e de silhuetas, têm sido utilizados para avaliar a 

percepção e a insatisfação corporal, o que dificulta a comparação entre as 

prevalências observadas nos estudos. Independente do instrumento utilizado para 

investigação, a prevalência de insatisfação com a imagem corporal tem se mostrado 

elevada (CORSEUIL et. al., 2009; HOLSEN et. al., 2012; FINATO et. al., 2013). 

 A utilização da Escala de silhuetas tem sido amplamente aceita e aplicada 

por outros autores para avaliação da percepção corporal e apresenta vantagens 

como facilidade de aplicação clínica ou epidemiológica, e o baixo custo (MADRIGAL-

FRITSCH, 1999; KAKESHITA E ALMEIDA, 2006; BRANCO et. al., 2007; PETROSKI 

et. al., 2012).  

O critério de avaliação da insatisfação com a imagem corporal aplicado no 

presente estudo foi utilizado em outras investigações epidemiológicos (MADRIGAL-

FRITSCH et al., 1999; BRANCO et al., 2006; FERREIRA, 2010) e considerou-se 

mais adequado ao ELANA do que a aplicação de questionários extensos que 

poderiam dificultar a compreensão dos adolescentes (POOK et al, 2008). 

  Assim como observado neste estudo, outras investigações epidemiológicas 

realizados com adolescentes no Brasil e Estados Unidos que utilizaram também a 
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Escala de Silhuetas observaram alta prevalência de insatisfação com a imagem 

corporal, em torno de 55 a 80% (MULASI-POKHRIYAL e SMITH, 2010; FERREIRA, 

2010; FIDELIX et. al., 2011; PETROSKI et. al., 2012; SANTINI e KIRSTEN, 

2012).Estas elevadas prevalências reafirmam a importância de investigações que 

busquem os fatores relacionados a este desfecho para identificação de subgrupos 

em maior risco, como o estudo que ora se apresenta.   

 A elevada prevalência de excesso de peso corporal demonstrada neste 

estudo(26,3%) foi um pouco acima da observada pela Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – POF 2008-2009 (IBGE, 2010) que encontrou 20,5% de excesso de 

peso e 4,9% de obesidade nos adolescentes brasileiros, com base nos dados do 

IMC-para-idade e distribuição de referência da OMS (ONIS et al., 2007). Tais dados 

evidenciam que o sobrepeso nesta fase da vida deve ser compreendido como 

problema emergencial emotivo para promoção de ações individuais e coletivas para 

o controle adequado. 

O excesso de peso, como esperado, esteve associado com a insatisfação 

corporal e o desejo por uma silhueta menor, e inversamente associado ao desejo 

por silhuetas maiores. Da mesma forma, o perímetro da cintura elevado também 

esteve associado ao desejo por uma silhueta menor. Quanto ao percentual de 

gordura corporal (%GC), apesar de ter sido observado na análise bivariada 

associação entre o desejo por silhuetas menores nos estudantes com %GC elevado, 

não se verificou associação significativa na análise ajustada, o que demonstra a 

ocorrência de insatisfação corporal mesmo em adolescentes com %GC adequados. 

Estes resultados corroboram com outros estudos realizados com adolescentes 

(MARTINS et. al., 2010; CORSEUIL et. al, 2009;SANTINI e KIRSTEN, 2012) e 

reflete a influência da valorização da magreza em busca do corpo ideal. Além disso, 

as medidas antropométricas de IMC e perímetro da cintura podem refletir melhor a 

percepção do adolescente quanto as suas formas corporais do que o percentual de 

gordura.   

No que se refere à exposição do teasing/bullying é importante destacar que 

até o momento não encontramos questionários validados na literatura que 

investiguem tais ocorrências. Destaca-se aqui a diferença entre estes dois conceitos 

reafirmando que neste estudo foi investigado a ocorrência de teasing analisando 

apenas a escala do instrumento aplicado, relacionada ao corpo, que permitiu 

identificar a vitimização entre adolescentes devido ao perfil corporal que apresenta.  
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A elevada frequência de ocorrência de teasing observada neste estudo 

(24,2%) foi inferior à observada com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar –PENSE, 2012 (IBGE, 2013) realizada com escolares do 9º ano do ensino 

fundamental das 26 capitais, com base na pergunta: “Nos últimos trinta dias, com 

que frequência algum dos seus colegas de escola te esculacharam, zoaram, 

mangaram, intimidaram ou caçoaram tanto que você ficou 

magoado/incomodado/aborrecido?”. Neste estudo 35,4% dos escolares se sentiam 

humilhados por provocações dos pares, embora não se possa afirmar que tenha 

sido devido ao corpo, pois a pergunta não foi específica para este aspecto. 

A hipótese proposta neste estudo se comprova, pois os adolescentes que 

relataram sofrer teasing demonstraram maiores frequências de insatisfação corporal 

e maiores chances de desejar silhuetas menores e maiores. Souza et al (2012) 

também observaram maior ocorrência de insatisfação corporal entre adolescentes 

que sofriam teasing, na cidade de Esmeralda, Rio Grande do Sul, avaliado pela 

aplicação da versão adaptada do questionário Kidscape, utilizando-se a questão que 

identificava se o avaliado já havia sofrido algum tipo de agressão, intimidação ou 

assédio. No entanto, os resultados não apresentaram significância estatística (RP 

1,55; IC95%: 0,51-4,66).  

Os indivíduos que são alvos dos comportamentos sugestivos de bullying em 

geral, não dispõem de recursos, status ou habilidade para reagir ou cessar as 

agressões e possuem autoestima extremamente comprometida. Adolescentes com 

características físicas que estejam fora dos padrões corporais impostos pela 

sociedade, como aqueles considerados acima ou abaixo do peso, de estatura muito 

alta ou muito baixa, por exemplo, também são potenciais alvos para tais atitudes de 

violência (FRANCISCO & LIBÓRIO, 2009; LEVANDOSKI & CARDOSO, 2013). Isso 

justificaria o maior risco para insatisfações corporais tanto para desejar silhuetas 

menores quanto maiores. 

Mais da metade dos estudantes investigados apresentaram padrão de 

refeição insatisfatório (54,5%), frequência maior do que a observada por Estima et al 

(2009), (33,7%) em adolescentes de um subdistrito de Duque de Caxias na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Sabe-se que a omissão de refeições é frequente na 

adolescência e há evidências de que o desjejum é mais comumente omitido, 

contribuindo para inadequação dietética e dificuldades em atingir as necessidades 

nutricionais, principalmente de cálcio (LEAL et. al., 2010), além de outras 
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consequências como o risco para desenvolvimento de obesidade (FONSECA et. al., 

1998; ESTIMA et al, 2009). 

Os adolescentes com padrão de refeição insatisfatório apresentaram 

maiores frequências de insatisfação corporal em relação aos que apresentaram 

padrão satisfatório e maiores riscos para desejar silhuetas menores e estes 

resultados corroboram com outros estudos realizados (LATTIMORE e FALFORD, 

2003; SANTOS et al, 2011; BIBILONE et al, 2013).  

Essas evidências demonstram que os adolescentes podem omitir refeições 

como estratégia inadequada para perda de peso, com prejuízos à saúde como 

inadequação nutricional e ocorrência de transtornos alimentares (BERKEY et al, 

2003; BOSI et al, 2006) justificando a necessidade de desmistificação desta prática.  

O padrão alimentar dos adolescentes pode ser fortemente influenciado por 

fatores externos como os hábitos familiares e de amigos. Foi demonstrado que a 

realização de refeições em família está relacionada à alimentação mais saudável e, 

consequentemente, a menores riscos para excesso de peso (NEUMARK-

SZTAINER, et al, 2003). 

No presente estudo, o desjejum foi pouco realizado na presença dos pais ou 

responsáveis (67,1% realizavam duas vezes na semana ou menos), enquanto que 

esta prática para o jantar foi mais frequente (60,7% realizavam três ou mais vezes 

na semana). Estes resultados corroboram com o estudo Araki et. al. (2011) com 

adolescentes de escolas técnicas de São Paulo em que, aproximadamente, metade 

(48%) realizava o desjejum sozinho e a maioria realizava o jantar na presença da 

mãe e/ou pai (77%). Dessa forma, os adolescentes estariam mais propensos a 

fazerem suas próprias escolhas ao realizarem as refeições sozinhos, principalmente 

o desjejum e, mais livres para optarem por alimentação pouco saudável, 

característica desta faixa etária.  

Até o presente momento, não foram observados na literatura estudos sobre 

associações entre prática de refeições com os pais e insatisfação coma imagem 

corporal. A possível relação entre insatisfação corporal e frequência reduzida de 

consumo de refeição com a família poderia ser explicada pela representação da 

família na transmissão de valores, comportamentos e atitudes ao adolescente 

moldando sua personalidade e caráter por meio da convivência aliada ao diálogo, 

críticas, elogios e censuras que representam os fatores que influenciam 

constantemente a autoestima dos jovens (DEL CIAMPO E DEL CIAMPO, 2010). No 
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entanto, não foi observada na análise multifatorial associação significativa entre 

insatisfação corporal e realização de refeições com os pais ou responsáveis. 

   Neste estudo, as meninas apresentaram maior risco para o desejo por 

silhuetas menores e menor desejo por silhuetas maiores enquanto que nos meninos 

observou-se o contrário, de acordo com as evidências disponíveis na literatura 

(TRICHES et al, 2007; DUCA et al, 2010; SANTOS et al, 2011; HOLSEN et al, 

2012).  

 As relações entre sexo e insatisfação corporal podem ser explicadas pelo 

fato das mulheres estarem mais vulneráveis ao ideal de beleza que valoriza a 

magreza, enquanto nos homens observa-se à valorização do corpo mais forte e 

musculoso. Tais diferenças podem estar relacionadas às influências culturais, na 

qual as meninas desde a infância e até a vida adulta são induzidas a praticarem 

atividades físicas que impliquem em perda de peso, com enfoque mais estético, 

enquanto os meninos são estimulados a praticarem atividades esportivas e outras 

competências sociais mais focados na força. (BRAGA et al, 2010). Assim, as 

estratégias que envolvem a melhor percepção e aceitação corporal devem ser 

conduzidas de forma diferenciada para cada sexo, conforme indicado por alguns 

autores (KOSTANSKI et al, 2004; TRICHES et al, 2007; SANTOS et al, 2011). 

 É consenso na literatura que insatisfações corporais são mais frequentes na 

adolescência pelas especificidades dessa fase quando o processo de crescimento 

pode interferir na autoimagem do indivíduo. (PINHEIRO e GIUGLIANI, 2006a; 

TRICHES e GIUGLIANI, 2007; ALVES et al, 2008; BARBOSA et al, 2011). Neste 

estudo, a idade dos adolescentes foi estratificada na intenção de investigar se os 

adolescentes mais velhos apresentariam maiores riscos para insatisfações 

corporais, possivelmente por estarem mais influenciados pelos ideais de beleza do 

meio social em que vivem. Todavia, tal hipótese não foi confirmada uma vez que a 

idade não se associou, significativamente, com a ocorrência de insatisfação e tipo de 

insatisfação corporal. 

Fidelix et al (2011) também não encontraram associação entre insatisfação 

com a imagem corporal e idade em adolescentes brasileiros, de Minas Gerais com 

14 a 17 anos, assim como Wojtowicz e Ranson (2012) que acompanharam, durante 

um ano, meninas adolescentes de escolas públicas e privadas do Canadá, com 

média de idade de 15,8 anos (DP=0,64) na linha de base, e também não 

observaram efeito significativo da idade com a insatisfação corporal.  
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Quanto às investigações acerca da relação entre a variável cor/raça e 

insatisfação corporal, a literatura é escassa. Discute-se que a influencia da raça está 

muito mais relacionada à cultura da população avaliada do que a cor da pele 

propriamente dita (KRUGER, et al., 2008).  

Observou-se que a cor/raça não se associou significativamente com a 

ocorrência de insatisfação e tipo de insatisfação corporal. Da mesma forma, 

Fernandes (2007) também não observou associação entre cor da pele e insatisfação 

corporal, avaliada por Escala de Silhuetas, em escolares de 10 a 18 anos da rede 

pública e particular de Belo Horizonte. Estes resultados indicam que em regiões 

metropolitanas de grande miscigenação racial e em constante globalização, como o 

Rio de Janeiro em que foi realizado o presente estudo, diferenças nas variáveis 

como cor/raça possivelmente não estão relacionadas com as influências sobre os 

padrões atuais de beleza não se associando a ocorrência de insatisfações corporais. 

Por outro lado, não podemos também deixar de ressaltar a limitação do instrumento 

utilizado que se baseia apenas em formas corporais e não atenderia ao escopo mais 

amplo de insatisfações que não estejam vinculadas ao tamanho do corpo.  

 A relação entre nível socioeconômico e insatisfação corporal ainda é 

controversa. Alguns estudos observaram maior insatisfação corporal em 

adolescentes com maiores níveis socioeconômicos (OGDEN e THOMAS, 1999; 

SANTOS et al, 2011),outros observaram maior ocorrência em classes menos 

favorecidas (PAXTON et al, 2006;PEREIRA et al, 2009) e outros que descrevem que 

a insatisfação corporal está difundida em diferentes estratos sociais(PRETI et. al 

2007; DUNKER et al, 2009; PETROSKI et al, 2009; MOUSA et al, 2010; FINATO et 

al, 2013).  

 No presente estudo investigou-se se a associação da insatisfação corporal 

com a condição socioeconômica pelas variáveis tipo de escola (pública ou privada), 

classe econômica e escolaridade dos pais. No entanto, não observamos associação 

com nenhuma destas variáveis, demonstrando que as normas para um padrão 

corporal pode atingir diversos níveis sociais, indo ao encontro de outros trabalhos 

que também não observaram associações entre insatisfação com a autoimagem e 

nível socioeconômico citados acima. Vale ressaltar que o sobrepeso entre os 

adolescentes no Brasil ocorre em diferentes classes sociais (IBGE, 2010)e, se 

consideramos que a maior insatisfação está em desejar ter silhuetas menores, isto 

poderia justificar os resultados encontrados neste estudo.  
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Quanto às demais variáveis de estilo de vida avaliadas neste estudo, os 

dados sobre a prevalência de uso do cigarro (2,7%) estão em limites inferiores dos 

achados de Barbosa Filho et al (2012) que descrevem, em revisão sistemática sobre 

o uso de tabaco em adolescentes brasileiros, prevalência média de 9,3% com 

valores entre 2,4% a 22%.  

Verificou-se neste estudo que os indivíduos que tinham o hábito de fumar, 

demonstraram estarem menos insatisfeitos com a autoimagem e apresentaram 

menor chance para desejarem silhuetas maiores. Os fumantes normalmente 

apresentam o medo de engordar caso parem de fumar e talvez utilizem o cigarro 

como método de controle de peso (WINTER et al, 2002), o que poderia justificar a 

menor insatisfação entre este grupo de indivíduos. Alguns estudos divergem destes 

resultados, Duca et. al. (2010) que investigaram a mesma relação não observaram 

associação entre estas variáveis e Fernandes (2007) descreve maior chance de 

desejo ter um peso corporal menor nos adolescentes fumantes de Belo Horizonte. 

Estes resultados reforçam que a relação entre o hábito de fumar e a insatisfação 

corporal na adolescência possuem especificidades que necessitam de futuras 

investigações. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar- PENSE,2012 (IBGE, 

2013) 66,6% dos escolares haviam experimentado bebida alcoólica. Esta frequência 

foi menor que a encontrada neste estudo (71,6%). Sobre o consumo atual, a PENSE 

também revelou menor frequência (26,1%) que a observada em nossos resultados 

(36,8%). Tais diferenças podem ter decorrido pelo fato do nosso estudo ter sido 

realizado com adolescentes do primeiro ano do ensino médio e faixa etária superior, 

entre 13 a 19, enquanto que a PENSE avaliou escolares do 9º ano do ensino 

fundamental com idade entre 13 e 15 anos.  

O consumo de bebida alcoólica no nosso estudo, tanto a experimentação 

quanto o consumo atual, não esteve associado à insatisfação corporal diferente do 

observado por Xie et al (2006), em adolescentes estudantes do ensino médio na 

China, que descrevem associação entre insatisfações com a autoimagem e o hábito 

de ingerir bebida alcoólica.  

Com relação à prática de atividade física, a maioria dos adolescentes foram 

classificados como muito ativos e ativos(70,8%), resultados semelhantes aos 

descritos por Silva et al (2011b) que também observaram em adolescentes 
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escolares de Goiás maior prevalência de jovens muito ativos e ativos (77,7%) com 

base na aplicação do IPAQ.  

 Neste estudo, apesar de grande parte dos adolescentes terem sido 

classificados como muito ativos e ativos pelo IPAQ, a maioria apresentou 

comportamento sedentário (97,0%) avaliado pelo uso de televisão e computador por 

mais de duas horas diárias, o que demonstra a possibilidade de um indivíduo 

apresentar comportamento sedentário mesmo realizando atividades físicas que o 

classifique como ativo. Esta frequência foi maior que a observada na PENSE, 2012 

(IBGE, 2013) (78,0%), inclusive em jovens da região sudeste (80,2%)com maior 

frequência de comportamento sedentário entre os jovens. 

 O nível de atividade física e a presença de comportamento sedentário não 

mostraram associações significativas com a ocorrência de insatisfação corporal. 

Estes resultados são semelhantes aos descritos por outras pesquisas (ADAMI et al, 

2008; SANTOS et al, 2011). Duca et al (2010) também não observaram associação 

com existência de comportamento sedentário avaliado pelo uso excessivo de 

televisão. 

No entanto, outros trabalhos descrevem associação significativa entre o 

nível de atividade física e insatisfação corporal (BURGESS et al, 2006; FORTES et 

al, 2013). Estes resultados discordantes podem ser explicados pelos diferentes 

métodos utilizados na avaliação do nível de atividade física.  

O presente estudo apresenta como limitação o desenho transversal que 

estima as associações entre as variáveis em um único momento e não permite 

identificar relações de causa e efeito. Particularmente em relação ao desfecho 

investigado, é difícil estabelecer uma hipótese da temporalidade com algumas 

variáveis de exposição investigadas, por isto não foi possível estabelecer um modelo 

teórico de análise, mas apenas um modelo operacional que nos facilitasse investigar 

tais associações.  

Outra questão a ser discutida seria o método de avaliação de insatisfação da 

imagem corporal com base na Escala de Silhuetas Corporais.  Segundo Gardner et 

al (1998) o número elevado e a semelhança de silhuetas poderiam confundir o 

avaliado na identificação entre a sua imagem considerada atual e a que desejaria 

ter. Todavia, esta Escala de Silhuetas foi considerada mais adequada ao ELANA, 

evitando dificuldades na compreensão por parte dos adolescentes com a aplicação 

de longos questionários para investigar insatisfação corporal. 
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A partir dos resultados desta dissertação, com a elaboração de um modelo 

hierarquizado e a consequente identificação de subgrupos mais vulneráveis a 

insatisfação com a imagem corporal, ressalta-se a necessidade de estratégias 

individuais e coletivas, sobretudo no ambiente escolar e familiar, que visem tanto o 

controle do excesso de peso quanto apercepção mais positiva da autoimagem pelos 

adolescentes. 
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9. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permitiu concluir que: 

 A maior parte dos adolescentes demonstrou insatisfação com a 

imagem corporal. 

 O desejo de ter silhuetas menores foi mais frequente do que o de ter 

silhuetas maiores.  

 Os indivíduos do sexo feminino, com padrão de refeição insatisfatório, 

excesso de peso e perímetro da cintura elevado apresentaram maiores 

chances para o desejo por uma silhueta menor. 

 Os fumantes, as meninas e aqueles com excesso de peso 

demonstraram menos chances para desejarem silhuetas maiores.  

 Todos os adolescentes que relataram sofrer teasing relacionado ao seu 

corpo apresentaram maior chance para desejarem tanto silhuetas menores 

quanto maiores. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As estratégias que visem melhor aceitação da imagem corporal devem, sem 

minimizar a necessidade de combater a obesidade, ser específicas por sexo, 

visando menor influência nas meninas do padrão estético caracterizado pela 

magreza extrema e menor influência nos meninos do padrão corporal mais forte e 

musculoso. Tais ações poderão ser de grande relevância para prevenir transtornos 

alimentares nos adolescentes caracterizados por ações extremas e inadequadas 

decorrentes do desejo de mudar a sua autoimagem corporal.  

E ainda as ações devem ter abordagens sobre práticas saudáveis de 

consumo de refeições e com enfoque na prevenção da ocorrência de teasing, 

valorizando a convivência e o bem estar frente às diferenças corporais existentes. 

Futuros estudos que investiguem diferentes graus de insatisfação corporal e 

com delineamento longitudinal poderão ser de grande importância para melhor 

esclarecimento acerca da associação de tais variáveis com a insatisfação com a 

autoimagem ao longo do tempo durante a adolescência. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 1º ANO 

Propósitos do estudo: Na escola em que seu (sua) filho(a) estuda será desenvolvida uma pesquisa sobre o estado 
nutricional e os fatores que podem interferir no mesmo. Neste estudo serão realizadas as medidas de peso, altura, 
circunferência da cintura e gordura corporal, as quais acontecerão em três ocasiões, uma por semestre, por um 
período de dois anos. 

Seu filho irá responder a um questionário com perguntas sobre consumo alimentar, atividade física, imagem 
corporal, traumas e conflitos e comportamentos relacionados à alimentação. Também será avaliado quanto à 
resistência física por meio de um teste de corrida acompanhado por Educador Físico. A coleta dos dados será 
realizada em cada semestre, a partir de março de 2010, no período escolar, com marcação prévia e apenas após a 
explicação detalhada dos procedimentos ao adolescente e mediante o seu consentimento e o de seus pais e/ou 
responsáveis.   

Seu filho será informado do diagnóstico quanto ao seu estado nutricional e aptidão física, podendo ser alertado para 
a necessidade de orientação nutricional, se houver indicação. As informações globais serão enviadas para a direção da 
escola e servirão de base para programar possíveis atividades futuras que tenham a finalidade de promover a saúde 
do adolescente. 

Privacidade: As informações obtidas nesta investigação são confidenciais. Os dados individuais serão fornecidos 
somente para o participante do estudo. As informações científicas resultantes poderão ser apresentadas em eventos 
científicos, como congressos, e publicadas em revistas científicas, sem que a identidade dos participantes seja 
revelada. 

Participação voluntária: A participação do adolescente neste estudo é totalmente voluntária e não está 
condicionada a qualquer tipo de remuneração. O adolescente poderá desistir de participar do estudo, a qualquer 
momento, sem nenhum tipo de represália ou prejuízo. 

Com quem você deve entrar em contato em caso de dúvida: 

Se você tiver dúvidas sobre o estudo ou algum dado relacionado à pesquisa poderá entrar em contato com os 
supervisores do trabalho de campo, Alice Helena Pacheco [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 160 ou e-mail: 
alicelena@gmail.com], Tatiana Tavares Ribeiro [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 160 ou e-mail: 
tatiribeironut@yahoo.com.br] e Ana Carolina Reiff [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 158 ou e-mail: 
carolreiff@gmail.com], a qualquer momento que você julgar necessário, assim como com a Profª Gloria Valeria da 
Veiga, do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ [Telefone: (21) 2562-6432 ou e-mail: gvveiga@globo.com]. 
Suas dúvidas também podem ser enviadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da UERJ 
(CEP-IMS), situado na Rua São Francisco Xavier, 524 - sala 7.003 –Bloco D, Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), CEP 
20559-900, telefone (21) 2334-0235 ramal 108, fax (21) 2264-1142 e e-mail: cep-ims@ims.uerj.br. 

Declaro, por meio deste termo, que eu, __________________________________________ (nome do 
responsável pelo(a) adolescente) concordo e autorizo a participação do meu (minha) filho(a) 
_________________________________________________________________________, (coloque na linha acima 
o nome do(a) adolescente) estudante do colégio ___________________________________________, cursando o 
_____ ano e a turma ___________, caso ele(a) assim o deseje, na pesquisa intitulada Estudo Longitudinal sobre 
Avaliação do Estado Nutricional de Adolescentes, desenvolvida pelo Instituto de Medicina Social (IMS) da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

ID: |___|___|___|___| (Para preenchimento pela equipe de pesquisa). 

 

Por favor, preencha as informações abaixo: 

1) Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelos pais ou responsáveis do 
adolescente? 

     a) Mãe: |__| série/ano do |__| grau       |__| Nunca estudou 

mailto:alicelena@gmail.com
mailto:tatiribeironut@yahoo.com.br
mailto:gvveiga@globo.com
mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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     b) Pai: |__| série/ano do |__| grau         |__| Nunca estudou  

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau se for Ensino Médio (antigo colegial 
ou científico) e 3º grau se for Ensino Superior. 

2) Informe quem é o chefe da família (ou seja, aquele que contribui com a maior parte da renda para 
manutenção da casa): 1|__| Mãe    2|__| Pai    3|__| Outro. Quem? _________________. 

3) Caso o chefe da família não seja o pai nem a mãe, por favor, informe a escolaridade do chefe da família: 
|__| série/ano do |__| grau. 

4)Marque com um X quais, entre as pessoas abaixo, moram com o(a) adolescente na maior parte da 
semana? 

1|__| Mãe    2|__| Madrasta ou companheira do pai    3|__| Pai    4|__| Padrasto ou companheiro da 
mãe    5|__| Avó materna    6|__| Avô materno 7|__| Avó paterna    8|__| Avô paterno. 

5) Informe, abaixo, o peso e a altura dos pais do(a) adolescente: 

      a) Mãe: peso: _______ kg      altura: _______ m (Exemplo: 1,55 m). 

      b) Pai: peso: _______ kg        altura: _______ m (Exemplo: 1,55 m). 

6) O(A) seu(sua) filho(a) tem algum problema de saúde que o impeça de realizar uma corrida?    1|__| Sim. 
Qual(is)? ____________________________________________2|__| Não. 

7) Algum médico ou profissional de saúde informou que seu(sua) filho(a) não deve praticar atividade física 
atualmente?    1|__| Sim      2|__| Não. 

 

                                                                            Rio de Janeiro, 19 de março de 2010 

 

 

Assinatura do pai ou mãe ou responsável/ Assinatura do(a) adolescente participante 

 

___________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

ESTUDO LONGITUDINAL DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES 

PROJETO ELANA 

___________________________________________________________________________ 

 

ID DATA DA AVALIAÇÃO HORÁRIO AVALIADOR 

|___|___|___|___| |___|___| /|___|___| /|___|___| |___|___|: |___|___| 

|___|___|__________

____ 

APRESENTAÇÃO 

  Caro estudante, 

Este questionário apresenta perguntas relacionadas à sua saúde. As respostas serão 

para uso exclusivo da pesquisa. Esta primeira página é destacada e servirá somente para 

identificar você na sua avaliação de peso, altura e outras medidas. Todas as outras 

informações que você fornecer serão totalmente sigilosas e o seu nome não será 

divulgado em nenhum momento da pesquisa. 

Muito obrigado(a) pela sua participação! 

A. IDENTIFICAÇÃO 

A1. Nome  

A2. Data de 

Nascimento: |___|___| /|___|___| /|___|___|___|___| 

A3. Sexo: 1 Menino      2        Menina A3.1 Está grávida?  1 Sim     2Não 

A4. Endereço:  

A5. Bairro:  A6. CEP: 
|___|___|___|___|___| - 

|___|___|___| 

A7. Telefone: |___|___|___|___| - |___|___|___|___| A8. Celular: 
|___|___|___|___| - 

|___|___|___|___| 

A9. Escola:  

A10. Turma:  A11.Série:  
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B. ANTROPOMETRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL  

Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

B1. Circunferência da cintura: B3.1 1ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

B3.2 2ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

B2. Impedância:  

B4.1 Resistência (1ª medida): |___|___|___|             B4.2 Resistência  (2ª medida):  

|___|___|___| 

B4.3Reactância (1ª medida): |___|___|                      B4.4Reactância  (2ª medida):  |___|___| 

B3.  Percentual de gordura: |___|___|, |___| % 

B4.  Massa magra: |___|___|___|, |___| kg                        B7. Massa gorda: |___|___|___|, 

|___| kg 

C. TESTE DE CORRIDA  

Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

C1.  Nível: |___|___| 

C2.  Volta: |___|___| 

C3.  Potência aeróbica: |___|___|___| ml.kg-1 

 

ID DATA DA AVALIAÇÃO HORÁRIO INÍCIO AVALIADOR 

|___|___|___|___| |___|___| /|___|___| /|___|___| |___|___| : |___|___| |___|___|__________ 

INSTRUÇÕES 

Caro estudante, POR FAVOR: 

 Responda TODAS as questões com ATENÇÃO; 

  SEMPRE escolha a OPÇÃO de resposta QUE MAIS SE APROXIMA do que você acha; 

  Atenção para o PERÍODO sobre o qual a QUESTÃO SE REFERE. Por exemplo: “desde que se 

lembra até os seus 10 anos de idade”; “nos últimos 3 meses; “nos últimos 12 meses” etc. 

  Responda sempre FRENTE E VERSO do questionário; 

  Qualquer DÚVIDA, consulte o(a) AVALIADOR(a) que estará circulando na sala. Ele(a) está aqui 

para ajudá-lo(a). 

Muito obrigado(a) pela sua participação! 
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D. As perguntas abaixo são sobre o uso de televisão e/ou computador. 

D1. Você assiste televisão? 

 

1Nunca ou quase nunca 

21 a 2 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

45 a 6 vezes por semana 

5Diariamente 

D2. Geralmente, quantas horas por dia você assiste televisão?  |___|,|___|hora(s) 

(Se for menos de 1 hora, preencha com 0,5, correspondente a meia hora. Sefor 1 hora, preencha com 1,0. Se for 

mais de 1 hora e menos que 2 horas, preencha com 1,5 e assim por diante. Se for mais de nove horas, preencha 

com 9,0). 

D3. Você usa computador ou joga video 

game? 

 

1Nunca ou quase nunca 

21 a 2 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

45 a 6 vezes por semana 

5Diariamente 

D4. Geralmente, quantas horas por dia você usa computador ou joga video game? 

|___|,|___|hora(s) 

(Se for menos de 1 hora, preencha com 0,5, correspondente a meia hora. Sefor 1 hora, preencha com 1,0. Se for 

mais de 1 hora e menos que 2 horas, preencha com 1,5 e assim por diante. Se for mais de nove horas, preencha 

com 9,0). 

 

E. Abaixo, assinale quanto de cada um destes itens existe na sua casa. 

E1. Televisão em cores. Quantas?   0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

E2. Rádio. Quantos?  0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

E3. Banheiro. Quantos?   0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

E4. Automóvel. Quantos?   0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

E5. Máquina de lavar. Quantas?   0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

E6. Videocassete e/ou DVD. Quantos?   0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

E7. Geladeira. Quantas?   0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 
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E8. Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex). Quantos?  

0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

E9. Na sua casa trabalha alguma empregada doméstica mensalista(que trabalha 3 vezes 

ou mais por semana na sua casa)?  1Sim        2      Não 

E9.1 Se sim, quantas? 0 (zero)    1    2    3    4 ou mais 

 

F. O Censo Brasileiro (IBGE) usa os termos preta, parda, branca, amarela e indígena para 

classificar a cor ou raça das pessoas. 

F1. Se você tivesse que responder ao Censo do IBGE hoje, como se classificaria a respeito de 

sua cor ou raça? 

1 Preta        2Parda        3Branca        4Amarela     5Indígena 

G. Por favor, assinale a opção que melhor descreve a freqüência com que você consumiu 

os alimentos listados NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES. 

ALIMENTOS 

FREQUÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Menos 

de 1 

vez por 

mês ou 

nunca 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

1 vez 

por 

seman

a 

2 a 4 

vezes 

por 

seman

a 

5 a 6 

vezes 

por 

seman

a 

1 vez 

por dia 

2 a 3 

vezes 

por dia 

4 vezes 

ou mais 

vezes 

por dia 

Leite         

Café         

Achocolatado em pó 

(produtos como Toddy ou 

Nescau) 

        

Iogurte         

Produtos à base de 

cereais (Neston, Mucilon, 

Farinha Láctea, flocos de 

milho, sucrilhos) 

        

Pão doce (ou similares, 

como sonho, bolinho de 

chuva, etc.) 

        

Pão de queijo         

Pão         
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Biscoito recheado ou 

waffer 
        

Requeijão         

Queijo (queijo minas, 

queijo mussarela, queijo 

prato, ou outro) 

        

Arroz         

Feijão         

Lasanha         

Panqueca, nhoque, torta 

salgada e outras massas 
        

Macarrão Instantâneo 

(como Miojo e 

CupNoodles) 

        

Macarrão         

Farinha de Mandioca ou 

Farofa 
        

Ovo ou omelete         

Estrogonofe (de carne, 

frango ou outro) 
        

Carne ensopada com 

legumes (carne de boi, 

frango ou outra) 

        

Bacon         

Presunto ou mortadela         

Linguiça ou Salsicha         

Carne de porco (costela 

fresca, costeleta, ou 

carré, lombo, pernil, etc.) 

        

Carne seca ou outra 

carne salgada 
        

Carne de boi (bife, carne 

assada, carne moída) 
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Peixe enlatado (atum, 

sardinha, etc.) 
        

Peixe         

Banana         

Laranja ou tangerina         

Mamão         

Morango         

Abacaxi         

Maçã         

Goiaba         

Sopa (de legumes, de 

feijão, de massa, etc.) 
        

Salada de maionese         

Alface ou agrião         

Couve-flor ou brócolis         

Repolho ou couve         

Chuchu         

Beterraba         

Cenoura         

Tomate         

Aipim         

Inhame ou batata-doce         

Batata frita         

Batata (cozida, 

ensopada, assada ou 

purê) 

        

Açaí         

Suco de fruta 

industrializado (em pó, 

caixa, garrafa, lata, etc.) 

        

Suco de fruta natural         
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Chá ou mate (como Matte 

Leão, IcedTea, Nestea, 

etc.)  

        

Refresco de guaraná 

(Guaraná natural, 

Guaravita, Guaraplus, 

Guaracamp, etc.) 

        

Refrigerante light , diet  

ou zero 
        

Refrigerante         

Pipoca (sal ou doce)         

Cachorro-quente         

Hambúrguer         

Salgado frito (coxinha, 

pastel, quibe, etc.) 
        

Salgado de forno (pastel 

de forno, empada, 

empadinha, esfiha, 

italiano, joelho etc.) 

        

Chips e salgadinhos 

(Ruffles, Lays, 

Fandangos, Doritos, 

Torcida, Cheetos, etc.) 

        

Pizza         

Nuggets         

Bala (drops, pastilha, 

jujuba, etc.) 
        

Chocolate ou bombom         

Leite condensado, 

brigadeiro e outros doces 

de à base de leite (como 

pudim) 

        

Doce de fruta (bananada, 

goiabada, etc.) 
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Doce de amendoim ou 

paçoca 
        

Sorvete ou picolé         

Gelatina         

Cerveja, vinho ou outras 

bebidas com álcool 
        

H. Quantas vezes na semana você faz as seguintes refeições? 

H1.  Café da manhã 

1Diariamente 

25 a 6 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

41 a 2 vezes por semana 

5Nunca ou quase nunca 

H2.  Almoço (comida) 

1Diariamente 

25 a 6 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

41 a 2 vezes por semana 

5Nunca ou quase nunca 

H3.  Almoço (lanche 

ao invés de 

comida) 

1Diariamente 

25 a 6 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

41 a 2 vezes por semana 

5Nunca ou quase nunca 

H4.  Jantar (comida) 

1Diariamente 

25 a 6 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

41 a 2 vezes por semana 

5Nunca ou quase nunca 

H5. Jantar (lanche ao 

invés de comida) 

1Diariamente 

25 a 6 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

41 a 2 vezes por semana 

5Nunca ou quase nunca 
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H6. Café da manhã 

com pai, mãe ou 

responsável? 

1Diariamente 

25 a 6 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

41 a 2 vezes por semana 

5Nunca ou quase nunca 

H7.  Jantar/lanchecom 

pai, mãe ou 

responsável? 

1Diariamente 

25 a 6 vezes por semana 

33 a 4 vezes por semana 

41 a 2 vezes por semana 

5Nunca ou quase nunca 

I. Marque a figura...(OBS: Referente ao sexo masculino) 

I1.  ...com a qual você 

acha que mais se 

parece: 

 

 

 

 

 

1             2            3           4            5            6            7            8            9 

I2. ...com a qual você 

mais gostaria de 

parecer: 

 

 

 

 

 

1             2            3           4            5            6            7            8            9 

I3. ...que você acha mais 

saudável: 

 

 

 

 

 

1             2            3           4            5            6            7            8            9 

I. Marque a figura... (OBS: Referente ao sexo feminino) 
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I4.  ...com a qual você 

acha que mais se 

parece: 

 

 

 

 

 

1             2            3           4            5            6            7            8            9 

I5. ...com a qual você 

mais gostaria de 

parecer: 
 

1             2            3           4            5            6            7            8            9 

I6. ...que você acha mais 

saudável: 

 

1             2            3           4            5            6            7            8            9 

 

J. As próximas perguntas são sobre fumar cigarros (Só cigarro comum). 

J1.  Atualmente, você fuma cigarros?1Sim        2      Não (pule a próxima questão) 

J2.  Em média, quantos cigarros você fuma por dia?|___|___| cigarro(s) 

K. As próximas perguntas abordam o consumo de bebidas alcoólicas como, por 

exemplo: cerveja, chopp, vinho, cachaça/pinga, vodca, vodca-ice, uísque etc. 

K1. Alguma vez na vida, você já experimentou bebida alcoólica?1Sim   2       Não (pule a 

próxima questão) 

K2. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, em quantos dias você tomou pelo menos um copo ou uma dose 

de bebida alcoólica? Caso nunca tenha bebido/experimentado, por favor, preencha 

com “00” (zero). |___|___| dia(s) 
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K3. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, nos dias em que você bebeu, em geral, quantas doses você 

bebeu em cada um desses dias? |___|,|___|dose(s) (Para meia dose, preenchacom 0,5. Para uma dose, 

preencha com 1,0. Para uma dose e meia, preencha com 1,5 e assim por diante. Se for mais de nove doses, 

preencha com 9,0). 

L. As próximas perguntas são sobre episódios de comer excessivamente que você possa 

ter tido recentemente. Quando se fala em comer excessivamente ou compulsão 

alimentar, se quer dizer: comer uma grande quantidade de comida de uma só vez e ao 

mesmo tempo sentir que o ato de comer ficou fora do seu controle naquele momento 

(isto quer dizer que você não poderia se controlar em relação ao ato de comer demais, ou 

não poderia parar de comer uma vez que tivesse começado). 

L1. NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES, quantas vezes você comeu da forma como está descrito 

acima? 

1Nenhuma vez2Menos de 1 vez/semana3Uma vez/semana4Duas ou mais vezes/semana 

Esta pergunta é sobre vários métodos de controle de peso que algumas pessoas 

utilizam.NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES, você usou quantas vezes alguns dos seguintes 

métodos? 

L2.  Laxativos (remédios que provocam diarréia) para eliminar o excesso de alimento ingerido. 

1Nenhuma vez2Menos de 1 vez/semana3Uma vez/semana4Duas ou mais vezes/semana 

L3.  Diuréticos (remédios que fazem urinar muito) para eliminar o excesso de alimento ingerido. 

1Nenhuma vez2Menos de 1 vez/semana3Uma vez/semana4Duas ou mais vezes/semana 

L4.  Provocar vômitos para eliminar o excesso de alimento ingerido com a intenção de 

emagrecer ou de não ganhar peso. 

1Nenhuma vez2Menos de 1 vez/semana3Uma vez/semana4Duas ou mais vezes/semana 

L5.  Ficar sem comer ou comer muito pouca comida para perder peso ou para não engordar. 

1Nenhuma vez2Menos de 1 vez/semana3Uma vez/semana4Duas ou mais vezes/semana 

L6. Dieta para controlar o seu peso. 

1Nenhuma vez2Poucas vezes3Muitasvezes4Sempre 

ATENÇÃO:Uma dose de bebida alcoólica corresponde, por exemplo, a 1 lata ou meia garrafa grande de 

cerveja, ou 1 chope, ou 1 copo de vinho,  ou 1 dose de uísque ou cachaça ou outros destilados,  ou 1 

copo de caipirinha. 
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M. Agora, gostaríamos de saber como você tem passado, NAS ÚLTIMAS DUAS 

SEMANAS, em relação aos aspectos abaixo relacionados. Aqui, queremos saber somente 

sobre problemas mais recentes, e não sobre aqueles que você possa ter tido no passado. 

NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem... 

M1. ...perdido muito sono por preocupação? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M2. ...se sentido constantemente nervoso(a) e tenso(a)? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M3. ...sido capaz de manter a atenção nas coisas que está fazendo? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M4. ...sentido que é útil na maioria das coisas do seu dia-a-dia? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M5. ...sido capaz de enfrentar seus problemas? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M6. ...se sentido capaz de tomar decisões? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M7. ...sentido que está difícil de superar suas dificuldades? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M8. ...se sentido feliz de um modo geral? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M9. ...tido satisfação nas suas atividades do dia-a-dia? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M10. ...se sentido triste e deprimido(a)? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

M11. ...perdido a confiança em você mesmo? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 
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M12. ...se achado uma pessoa sem valor? 

1De jeito nenhum2Não mais que         3Um pouco mais que         4Muito mais que 

de costume                     de costume                               de costume 

N. Não importa como as pessoas se relacionem, tem horas que elas discordam, ficam 

irritadas ou brigam umas com as outras só por estarem de mau humor, cansadas ou por 

qualquer outra razão. Nesses momentos, as pessoas têm muitas maneiras de tentar 

resolver suas diferenças/desavenças. Esta é uma lista de coisas que podem acontecer 

quando existem diferenças/desavenças entre pessoas que moram juntas. Para cada uma 

das coisas listadas a seguir, marque se já aconteceu e quantas vezes, mais ou menos, 

isto ocorreu em momentos de desentendimentos e discussões entre você e sua mãe (ou 

madrasta ou companheira/mulher/namorada de seu pai) NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) 

MESES. 

NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, em momentos de desentendimentos ou desavenças 

entre VOCÊ E SUA MÃE(ou madrasta, se você não morar com sua mãe e tiver uma 

madrasta)... 

N1. ...ela discutiu o problema calmamente com você? 

1      Sim        2       Não 

N2. ...ela procurou conseguir informações para conhecer melhor o seu modo de pensar? 

1      Sim        2       Não 

N3. ...ela trouxe, ou tentou trazer, alguém para ajudar a acalmar as coisas? 

1      Sim        2       Não 

N4. ...ela te xingou ou insultou? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N5. ...ela ficou emburrada ou não falou mais do assunto? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N6. ...ela se retirou do quarto, da casa ou da área? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N7. ...ela chorou? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N8. ...ela fez ou disse coisas só para te irritar? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 
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N9. ...ela ameaçou bater ou jogar coisas em você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N10. ...ela destruiu, bateu, jogou ou chutou objetos? 

1Nunca aconteceu2        Aconteceu apenas 1 vez       3  Aconteceu mais de 1 vez 

N11. ...ela jogou coisas sobre você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez        3Aconteceu mais de 1 vez 

NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, em momentos de desentendimentos ou desavenças 

entre VOCÊ E SUA MÃE(ou madrasta, se você não morar com sua mãe e tiver uma 

madrasta)... 

N12. ...ela empurrou ou agarrou você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N13. ...ela deu tapa ou bofetada em você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N14. ...ela chutou, mordeu ou deu um murro em você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N15. ...ela bateu ou tentou bater em você com objetos? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N16. ...ela espancou você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N17. ...ela estrangulou ou sufocou você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N18. ...ela ameaçou você com faca ou arma? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N19. ...ela usou faca ou arma contra você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

N20. As respostas acima se referem ao seu relacionamento com a sua... 

1Mãe2Madrasta     3Outra (informe o seu parentesco com ela): _________________ 
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O. Para cada uma das coisas listadas a seguir, marque se já aconteceu e quantas vezes, 

mais ou menos, isto ocorreu em momentos de desentendimentos e discussões entre 

você e seu pai (ou padrasto ou companheiro/marido/namorado de sua mãe) NOS 

ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. 

NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, em momentos de desentendimentos ou desavenças 

entre VOCÊ E SEU PAI(ou padrasto, se você não morar com seu pai e tiver um 

padrasto)... 

O1. ...ele discutiu o problema calmamente com você? 

1      Sim        2       Não 

O2. ...ele procurou conseguir informações para conhecer melhor o seu modo de pensar? 

1      Sim        2       Não 

O3. ...ele trouxe, ou tentou trazer, alguém para ajudar a acalmar as coisas? 

1      Sim        2       Não 

O4. ...ele te xingou ou insultou? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O5. ...ele ficou emburrado ou não falou mais do assunto? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O6. ...ele se retirou do quarto, da casa ou da área? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O7. ...ele chorou? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O8. ...ele fez ou disse coisas só para te irritar? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O9. ...ele ameaçou bater ou jogar coisas em você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O10. ...ele destruiu, bateu, jogou ou chutou objetos? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O11. ...ele jogou coisas sobre você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 
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O12. ...ele empurrou ou agarrou você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, em momentos de desentendimentos ou desavenças 

entre VOCÊ E SEU PAI(ou padrasto, se você não morar com seu pai e tiver um 

padrasto)... 

O13. ...ele deu tapa ou bofetada em você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O14. ...ele chutou, mordeu ou deu um murro em você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O15. ...ele bateu ou tentou bater em você com objetos? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O16. ...ele espancou você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O17. ...ele estrangulou ou sufocou você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O18. ...ele ameaçou você com faca ou arma? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O19. ...ele usou faca ou arma contra você? 

1Nunca aconteceu2Aconteceu apenas 1 vez          3Aconteceu mais de 1 vez 

O20. As respostas acima se referem ao seu relacionamento com o seu... 

1 Pai  2Padrasto     3Outro(informe o seu parentesco com ele): _________________ 

P. As afirmações abaixo se referem a algumas experiências de quando você era criança. 

Para cada afirmação, marque a resposta que melhor descreve o que você acha que 

ocorreu desde que você se lembre até os seus 10 anos de idade. 

Complete a frase: Desde que eu me lembro até os meus 10 anos de idade... 

P1.  ...eu não tive o suficiente para comer. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 
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P2. ...eu soube que havia alguém para me cuidar e proteger. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P3. ...as pessoas da minha família me chamaram de coisas do tipo “estúpido (a)”, “preguiçoso 

(a)” ou “feio (a)”. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P4. ...meus pais estiveram muito bêbados ou drogados para poder cuidar da família. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P5. ...houve alguém na minha família que ajudou a me sentir especial ou importante. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P6. ...eu tive que usar roupas sujas. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P7. ...eu me senti amado (a). 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P8. ...eu achei que meus pais preferiam que eu nunca tivesse nascido. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P9. ...eu apanhei tanto de alguém da minha família que tive de ir ao hospital ou consultar um 

médico. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P10. ...não houve nada que eu quisesse mudar na minha família. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P11. ...alguém da minha família me bateu tanto que me deixou com machucados roxos. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P12. ...eu apanhei com cinto, vara, corda ou outras coisas que machucaram. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

Complete a frase: Desde que eu me lembro até os meus 10 anos de idade... 

P13. ...as pessoas da minha família cuidavam umas das outras. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 
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P14. ...as pessoas da minha família disseram coisas que me machucaram ou me ofenderam. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P15. ...eu acredito que fui maltratado (a) fisicamente. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P16. ...eu tive uma ótima infância. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P17. ...eu apanhei tanto que um professor, vizinho ou médico chegou a notar. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P18. ...eu senti que alguém da minha família me odiava. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P19. ...as pessoas da minha família se sentiam unidas. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P20. ...eu tive a melhor família do mundo. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P21. ...eu acredito que fui maltratado (a) emocionalmente. 

1Nunca 2Poucas vezes 3 Muitas vezes4      Sempre 

P22. ...houve alguém para me levar ao médico quando eu precisei. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

P23. ...minha família foi uma fonte de força e apoio. 

1Nunca 2Poucas vezes 3Muitas vezes4      Sempre 

Q. Complete a frase: Durante a sua infância ou adolescência, alguma pessoa importante 

em sua vida... 

Q1.  ...humilhou você? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q2.  ...demonstrou falta de interesse por você? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 
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Q3.  ...culpou você por falhas que ele/ela cometeu? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente        5  Nunca 

Q4.  ...culpou você por falhas cometidas por outras pessoas? 

1 Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q5.  ...criticou você pelas coisas que você faz e diz? 

1Sempre2Quase sempre         3 Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q6.  ...criticou você pela sua aparência e pelo modo como você se veste? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q7.  ...criticou seus amigos? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q8.  ...não te elogiou quando você achou que tinha feito algo de bom? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q9.  ...não te encorajou quando você quis fazer algo por você mesmo (educação, carreira, 

esportes)? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q10. ...disse a você que você não era tão bom quanto às outras pessoas? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q11. ...gritou ou berrou com você sem nenhum motivo? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q12. ...chamou você de nomes desagradáveis como “doido”, “idiota”, ou “burro”? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q13. ...fez piadas sobre você na frente de outras pessoas? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q. Complete a frase: Durante a sua infância ou adolescência, alguma pessoa importante 

em sua vida... 

Q14. ...não acreditou em você (você estava inventando alguma coisa/mentindo)? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 
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Q15. ...disse a você que você estava errado/a quando você disse ou fez alguma coisa? 

1 Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q16. ...ignorou você quando você procurava carinho? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Q17. ...forçou você a assumir responsabilidade pela maioria das tarefas domésticas? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 

Complete a frase: Durante a sua infância ou adolescência, alguém... 

Q18. ...humilhou você fazendo piadas sobre seu corpo? 

1Sempre2Quase sempre         3Às vezes          4       Raramente         5  Nunca 
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R. Agora, pense um pouco em como é o relacionamento entre você e os outros alunos da sua escola. Gostaríamos de saber por quais motivos 

alunos são caçoados/“zoados”. Cada pergunta é sobre um tipo de “zoação” e o quanto essa “zoação” incomoda você. 

Por favor, para cada motivo de “zoação”, marque o número que mais tem a ver com você: 

“ZOAM”/CAÇOAM DE MIM... COM QUE FREQUÊNCIA ISSO OCORRE? ISSO ME ABORRECE/ME CHATEIA... 

R1. ...por causa do jeito que 

eu me visto. 
1Nunca    2Às vezes   3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R1. ...por causa da minha 

situação financeira. 
1Nunca    2Às vezes   3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R2. ...por causa da minha 

inteligência. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R3. ...por causa das minhas 

notas. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R4. ...porque eu falo demais. 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R5. ...por causa dos meus 

amigos. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R6. ...por causa da minha 

aparência. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R7. ...por causa do jeito que 

eu me comporto. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 
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R8. ...por causa da marca do 

meu sapato/tênis. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R9. ...por causa das pessoas 

que moram comigo. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R10. ...por causa do meu 

corpo. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R11. ...por causa do meu 

comportamento estranho. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R12. ...porque não sei responder 

às perguntas em sala de aula. 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R13. ...por causa do meu jeito 

de falar. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R14. ...porque eu me meto em 

“encrenca”/confusão. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R15. ...por agir de forma “gay”. 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R16. ...por causa de coisas que 

eu uso, tipo: cordões/ 

brincos/pulseiras/ 

piercings/correntes etc. 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 
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R17. ...porque não sou bom 

em esportes. 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R18. ...por causa do jeito da 

minha família. 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R19. ...porque sou “nerd”. 
 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R20. ...por causa do meu 

peso. 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R21. ...por ser medroso ou 

covarde. 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R22. ...pelo jeito que me saio 

na escola (desempenho 

escolar). 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R23. ...por não ser popular. 
 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R24. ...por causa das minhas 

coisas (mochila, celular, 

caneta etc.). 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 
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R25. ...por ser “tapado” ou 

“derrotado”. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R26. ...por ser tímido ou muito 

quieto. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R27. ...por causa dos meus 

deveres em sala de aula. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R28. ...por causa dos meus 

pais. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R29. ...por causa das músicas 

que gosto ou escuto. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R30. ...por ter amigos 

“esquisitos” ou diferentes. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R31. ...por causa dos esportes 

que pratico ou deixo de 

praticar. 

1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 

R32. ...por causa da minha 

religião. 
1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 1Nunca    2Às vezes    3Quase sempre    4       Sempre 
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S. Estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do 

seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gastou fazendo atividade física 

NA ÚLTIMA SEMANA. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um 

lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou 

no seu quintal. Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Para 

responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez. 

S1. Em quantos dias da última semana você CAMINHOUpor pelo menos 10 minutos contínuos em casa 

ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou 

como forma de exercício?|___| dia(s)/semana     

S2. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você 

gastou caminhando por dia?   |___|, |___| horas(Se for menos de 1 hora, preencha com 0,5, correspondente a meia 

hora. Sefor 1 hora, preencha com 1,0. Se for mais de 1 hora e menos que 2 horas, preencha com 1,5 e assim por diante). 

Para responder a questão abaixo, lembre que: 

- Atividades físicas MODERADASsão aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

S3. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADASpor pelo menos 10 

minutos contínuos como, por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 

aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar 

moderadamentesua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR, NÃO INCLUA 

CAMINHADA)?    |___| dia(s)/semana    

S4. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas, por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   |___|, |___| horas(Se for menos de 1 

hora, preencha com 0,5, correspondente a meia hora. Sefor 1 hora, preencha com 1,0. Se for mais de 1 hora e menos que 

2 horas, preencha com 1,5 e assim por diante). 

Para responder a questão abaixo, lembre que: 

- Atividades físicas VIGOROSASsão aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

S5. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSASpor pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido 

na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no 

jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITOsua respiração ou 

batimentos do coração.|___| dia(s)/semana     
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MUITO OBRIGADO(A) PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 

 
Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

HORÁRIO TÉRMINO REVISOR DIGITADOR 1 DIGITADOR 2 

|___|___| : |___|___| |___|___|___________________ |___|___|___________________ |___|___|___________________ 

 

 

 

 

 

 

S6. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas, por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   |___|, |___| horas(Se for menos de 1 hora, 

preencha com 0,5, correspondente a meia hora. Sefor 1 hora, preencha com 1,0. Se for mais de 1 hora e menos que 2 

horas, preencha com 1,5 e assim por diante). 

 Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, 

na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado 

estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa, visitando um amigo, lendo, 

sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em 

ônibus, trem, metrô ou carro. 

S7. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?   |___|, |___| horas(Se for menos 

de 1 hora, preencha com 0,5, correspondente a meia hora. Sefor 1 hora, preencha com 1,0. Se for mais de 1 hora e menos 

que 2 horas, preencha com 1,5 e assim por diante. Se for mais de nove horas, preencha com 9,0). 

S8. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?   |___|, |___| 

horas(Se for menos de 1 hora, preencha com 0,5, correspondente a meia hora. Sefor 1 hora, preencha com 1,0. Se for 

mais de 1 hora e menos que 2 horas, preencha com 1,5 e assim por diante. Se for mais de nove horas, preencha com 9,0). 

COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES 

Caro estudante, 

Agradecemos a sua participação. Se quiser fazer algum comentário e/ou sugestão, por favor, utilize as 

linhas abaixo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ANEXO C. ROTEIRO DE LIGAÇÃO 

 

ROTEIRO DE LIGAÇÃO PARA PAIS E/OU RESPONSÁVEIS – PERDAS E3 (2012) 

(Preencher o ID, de acordo com o questionário. Data, horário e avaliador devem ser preenchidos por quem for 

telefonar) 

ID DATA DA AVALIAÇÃO HORÁRIO AVALIADOR 

|___|___|___|___| 

|___|___| /|___|___| 

/|___|___| 

|___|___| : 

|___|___| |___|___|______________ 

(Informações, abaixo, a serem coletadas da página 1 do questionário e/ou do Termo de Consentimento - TCLE) 

A12. Nome do Aluno:_________________________________________________________________ 

A13. Sexo:     1  Menino      2         Menina 

A14. Originalmente estudante do Colégio:  

1|__| CSM Bonsucesso      2|__| CSM São Gonçalo      3|__| CSM Cachambi      4|__| CSM Taquara      

5|__|C.E. Aurelino Leal      6|__| C. E. Joaquim Távora 

A15. Originalmente cursando o: 

1|__|ano do Ensino Fundamental.      Turma: |___|___|___|___| 

2|__|ano do Ensino Médio.                 Turma: |___|___|___|___| 

A16. Telefone fixo:|___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A17. Celular:|___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A18. Status da Ligação: 1|__|Efetuada com sucesso    2|__| Não existe    

3|__|Não atende     4|__|Ocupado       

5|__|Fax 6|__|Secretária ou caixa postal 7|__|Atendeu e não quis responder      

7|__|Outro._____________ 

1. Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite. Meu nome é SEU NOME. Estou falando da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) sobre uma pesquisa realizada no NOME DO COLÉGIO DO(A) ALUNO(A), o 

número do seu telefone é NÚMERO DISCADO? 1|__| Sim (Vá para a próxima questão)2|__| Não 

(“Desculpe, liguei o número errado” e encerre). 

2. Por favor, gostaria de falar com o(a) responsável pelo NOME DO(A) ALUNO(A).Ele(a) está? 1|__| Sim 

“Poderia falar com ele(a)?” 2|__| Não. (“Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com 

o(a) Sr(a)NOME DO RESPONSÁVEL (PERGUNTAR O NOME, SE NECESSÁRIO)?”) 

_________________________________(anotar o melhor dia e horário e dizer: “Obrigado(a), retornarei a 

ligação” e encerre). 
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3. Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite, estou ligando a respeito de uma pesquisa sobre saúde e nutrição que seu filho 

participou no início de 2010 realizada na escola ________________________. Todas as crianças que 

participaram da pesquisa continuam a ser acompanhadas, mesmo aquelas que saíram do colégio onde estudavam 

inicialmente e para isto precisamos entrar em contato com seu(sua) filho(a) para uma entrevista dentro da escola 

em que ele(a) está estudando neste ano. Então, é possível que o(a) Sr(a) nos responda algumas “perguntinhas” 

sobre a atual escola do seu filho(a).  

4. Por Favor, qual o seu nome? ________________________________________________________________ 

5. Qual é o seu parentesco com o(a) NOME DO(A) ALUNO(A)? 

1|__| Mãe        2|__| Pai        3|__| Madrasta ou companheira do pai        4|__| Padrasto ou companheiro da 

mãe 

5|__| Avó materna        6|__| Avô materno        7|__| Avó paterna        8|__| Avô paterno        8|__| 

Outro:__________ 

6. (Não precisa perguntar, apenas assinale com base no parentesco) Sexo: 1|__| Masculino    2|__| Feminino 

7. Em que escola seu filho(a) está estudando atualmente? ______________________________________ 

8. Qual ano(série) ele(a) está cursando?__________________________________________________ 

9. Em que turno ele(a) está estudando? __________________________________________________ 

10. Podemos falar no seu nome como quem autorizou a continuidade da pesquisa com seu filho(a) no(a) NOME 

DA ESCOLA? 1|__| Sim 2|__| Não 

Agora gostaria de fazer algumas perguntas sobre o Sr(a) e seu(sua) compaheira(o): 

11. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelo Sr(a)?  

|__| Nunca estudou       |__| série/ano do |__|grau        |__|superior (3º grau) incompleto 

|__|superior (3º grau) completo                 |__|Não sabe informar  

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau se for Ensino 

Médio (antigo colegial ou científico) 

12. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelo seu(sua) companheiro(a)?  

|__| Nunca estudou       |__| série/ano do |__|grau        |__|superior (3º grau) incompleto 

|__|superior (3º grau) completo                 |__|Não sabe informar 

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau se for Ensino 

Médio (antigo colegial ou científico) 

13. Das pessoas que moram na casa, quem contribui com a maior parte da renda para manter a casa (pessoa que 

é a chefe da família)? Se for o pai ou a mãe pular a próxima questão  
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1|__| Mãe           2|__| Pai           3|__| Outro. Quem? (Especificar parentesco com o(a) aluno(a) 

____________________ 

14. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, por ESSA PESSOA (que contribui 

com a maior parte da renda)? 

|__| Nunca estudou       |__| série/ano do |__|grau        |__|superior (3º grau) incompleto 

|__|superior (3º grau) completo                 |__|Não sabe informar 

AS PROXIMAS PERGUNTAS SE REFEREM AO PESO E ALTURA DOS PAIS DO ALUNO, CASO SEJA 

UM DESTES A RESPONDER PERGUNTE EXATAMENTE COMO DESCRITO, SE NÃO PERGUNTE 

SOBRE O PESO E ALTURA DA MÃE E PAI RESPECTIVAMENTE) 

15. O(A) Sr(a) sabe seu peso (O PESO DA MÃE DO(A) NOME DO ALUNO(A)) (mesmo que seja um valor 

aproximado)? 

_______ , ___ kg 77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

16. O(A) Sr(a) sabe sua altura (A ALTURA DA MÃE DO(A) NOME DO ALUNO(A)) (mesmo que seja um 

valor aproximado)? 

_______ , ___ m 77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

17. O(A) Sr(a) sabe informar o peso do(a) seu(sua) companheiro(a)(O PESO DO PAI DO(A) NOME DO 

ALUNO(A)) (mesmo que seja um valor aproximado)? 

_______ , ___ kg 77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

18. O(A) Sr(a) sabe informar a altura do(a) seu(sua) companheiro(a) (A ALTURA DO PAI DO(A) NOME DO 

ALUNO(A))(mesmo que seja um valor aproximado)? 

_______ , ___ m 77|__| Não sabe         88|__| Não quis informar 

Sr(a) NOME DO RESPONSÁVEL, para terminar, gostaríamos de agradecer a sua colaboração! 

Caso o(a) Sr(a) tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, poderá falar diretamente com o Comitê de Ética em 

Pesquisa pelo telefone (21) 2334-0235 ramal 108 ou pelo e-mail: cep-ims@ims.uerj.br. Gostaria de anotar tais 

contatos?(Repetir o telefone e o e-mail, se solicitado). Muito obrigada e um(a) Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite! 

Busca na internet do(s) Tel(s) da escola atual: ____________________________ / 

_________________________ 

Endereço da escola atual: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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ANEXO D - PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DA BIOIMPEDÂNCIA 

 

 

PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE BIOIMPEDÂNCIA (BIA) 

1. Nas últimas 12 horas você ingeriu café?     1 Sim            2       Não 

2. Nas últimas 12 horas você ingeriu bebida alcoólica?        1 Sim            2     Não 

3. Nas últimas 12 horas você ingeriu algum medicamento como diuréticos (remédio que faz 

urinar muito) ou laxativos (remédio que provoca diarreia)?      1 Sim            2       Não 

4. Ontem você tomou bastante líquido (aproximadamente oito copos de água ou 

suco)?1 Sim           2        Não 

5. Nas últimas 8 horas você realizou atividade física que o (a) fez suar muito?                                           

1 Sim           2        Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E - LEMBRETE PARA PROCEDIMENTOS DE AFERIÇÃO 
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ANEXO F.SYNTAX DA IMPUTAÇÃO 
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ANEXO G - COMITÊ DE ÉTICA 

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO H – CARTA DE ACEITE DAS ESCOLAS PRIVADAS 

 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2009. 

 

De: Rede de Ensino Santa Mônica 

Para: Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Assunto: Carta de Aceite referente ao Projeto de Pesquisa „Estudo 

Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) 

 

Declaro, em nome da Rede de Ensino Santa Mônica, ter conhecimento do 

Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de 

Adolescentes (ELANA)”, coordenado pela professora Gloria Valeria da Veiga, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe consentimento para 

realizar a pesquisa nos Colégios Santa Mônica (Unidades de Bonsucesso, Taquara, 

Cachambi e São Gonçalo), coletando os dados citados no projeto, entre os 

adolescentes, durante o período estabelecido pelo cronograma do mesmo. Estamos 

também cientes e concordamos com a publicação dos resultados encontrados, 

sendo obrigatoriamente garantido o anonimato de todos os participantes, bem como 

da Rede de Ensino Santa Mônica. 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 

        Nome do Responsável 

            Cargo do mesmo 
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ANEXO I – CARTA DE ACEITE DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
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ANEXO J - FICHAS COM DADOS ANTROPOMÉTRICOS ENTREGUES AOS ALUNOS 

 

 Ficha entregue aos alunos do 1º ano do ensino médio 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Nutrição Josué de 
Castro 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Instituto de Medicina Social 
Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes – ELANA 

 
Nome:__________________________________________________________     Idade: 
________anos       Data da Avaliação:______/______/______ 
 
Caro estudante, agradecemos a sua participação na pesquisa “Estudo Longitudinalde 
Avaliação Nutricional de Adolescentes”.Abaixo são apresentados os resultados da sua 
Avaliação Nutricional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação de Atividade Física (Teste de Corrida): ___________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 

 

Peso: _________kg    

Altura: _________m         

Índice de Massa Corporal (IMC):_________kg/m²    

(O IMC indica se seu peso está adequado para a sua altura) 

 

Você está com: 

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso 

 

Circunferência da cintura (CC): _____cm    

(A CC elevada indica riscos de doenças do coração)  
 

 

Valores de referência para CC: 

 Mulheres Homens 

(   ) Adequado até 80cm até 94cm 

(   ) Risco Moderado acima de 80cm acima de 94cm 

(   ) Risco Elevado acima de 88cm acima de 102cm 

 

Percentual de gordura corporal (% de GC): ___________%                                                                              

     (A gordura corporal elevada indica risco  

aumentadopara várias doenças)  

 

Valores de referência para % de GC:  

 Mulheres Homens 

(   ) Abaixo do adequado <20% <12% 

(   ) Adequado  20 a 30% 12 a 25% 

(   ) Acima do adequado > 30% > 25% 

 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 

 


