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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar a existência de obesidade, conhecer os 

hábitos alimentares e a insatisfação com a imagem corporal em adolescentes. De acordo 

com o objetivo geral foram definidos como objetivos específicos, as diferenças entre 

género e idade. 

Participaram no estudo, 57 indivíduos, de ambos os géneros com idades compreendidas 

entre os 15 e os 18 anos, com uma média de 16,32 ± 0.909 anos, estudantes do 

Agrupamento de escolas Morgado Mateus, Vila Real. A toda a amostra foi avaliada a 

altura e o peso, onde se obteve o IMC. Os dados foram recolhidos através de um 

questionário utilizado no âmbito do Projeto “Estilos de Vida dos Jovens Luso-

Brasileiros”. Foram também retirados os dados antropométricos. Para comparar os 

comportamentos da amostra foi utilizado o teste Kruskal Wallis. Para estudar o grau de 

correlação existente entre variáveis calculou-se o coeficiente de correlação não 

paramétrico de Spearman e o seu correspondente nível de significância. 

Os principais resultados obtidos permitiram concluir 1 adolescente está abaixo do peso 

(1,8%), 38 são normoponderais (66,7%), 10 apresentam excesso de peso (17,6%) e 8 

exibem obesidade (14%). Quanto aos hábitos alimentares, alguns adolescentes não 

tomam o pequeno-almoço diariamente, e têm opções alimentares erróneas, destacando-

se o baixo consumo diário de verduras e frutas e o elevado consumo de alimentos pouco 

saudáveis, como é o caso dos doces e dos refrigerantes. Relativamente ao consumo de 

álcool podemos verificar que existem prevalências de consumo prejudiciais à saúde dos 

adolescentes, observando-se diferenças estatisticamente significativas no consumo de 

álcool (p=0,032), onde se regista um consumo semanal superior no género masculino. 

No que respeita à imagem corporal os indivíduos do género feminino apresentam maior 

insatisfação com a imagem corporal do que o género masculino e os indivíduos com 

excesso de peso apresentam maior insatisfação corporal relativamente aos indivíduos 

com estado nutricional normal. Existe correlação positiva entre o IMC e a imagem 

corporal dos alunos (r=0,740, p=0,000).  

Face a estes resultados, torna-se essencial intervir sobre os comportamentos que 

colocam em risco a saúde, o bem-estar e a vida dos adolescentes. 
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Abstract 

 

The present study aimed to identify the existence of obesity, learning food habits and 

dissatisfaction with body image in adolescents. According to the overall goal and 

specific objectives were defined, the differences between gender and age. 

Participated in the study, 57 individuals of both sexes aged between 15 and 18 years, 

with an average of 16,32 ± 0.909 years, students of schools Grouping Matthew 

Morgado, Vila Real. The entire sample was assessed height and weight, which was 

obtained and BMI data were collected through a questionnaire used in the framework of 

the project "Youth Lifestyle Luso-Brazilian". Were also removed anthropometric data. 

To compare the behaviors of the sample the Kruskal Wallis test was used. To study the 

degree of correlation between variables we calculated the coefficient of nonparametric 

Spearman correlation and its corresponding significance level. 

The main results showed that 1 teenager is underweight (1,8%) , 38 were normal weight 

(66,7%) , 10 are overweight (17,6%) and 8 exhibit obesity (14%). Regarding eating 

habits, some teenagers do not take breakfast daily, and have food options erroneous due 

to the low intake of vegetables and fruits in exchange for unhealthy foods, such as 

candy and soft drinks. Regarding the consumption of alcohol can see that there 

prevalence of unhealthy consumption of teenagers, observing statistically significant 

differences in alcohol consumption (p=0,032), which records a higher weekly 

consumption in males. With regard to body image of individuals females show greater 

dissatisfaction with body image than males and individuals who are overweight have 

higher body dissatisfaction relative to subjects with normal nutritional status. There is 

positive correlation between BMI and body image of students (r = 0.740, p = 0.000). 

Given these results, it is essential to intervene in behaviors that put their health at risk, 

the welfare and lives of adolescents. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O aumento preocupante da obesidade em todos os países do mundo é uma 

realidade nos dias de hoje, sendo vista como uma das mais recentes epidemias à escala 

mundial (Oliveira et al, 2009). A obesidade na infância não está restringida apenas aos 

países industrializados, uma vez que altas taxas de excesso de peso e obesidade são já 

visíveis em alguns países em vias de desenvolvimento (Antipatis & Gill, 2001). 

A obesidade é descrita pela existência de gordura em excesso no corpo, 

manifestando consequências significativas para a saúde (WHO, 2012). O excesso de 

peso e obesidade entre crianças e adolescentes, é o resultado de um complexo de 

interações entre genes, comportamentos de estilo de vida, hábitos alimentares e fatores 

socioeconômicos (Guo et al, 2012). 

Segundo Oliveira e colaboradores (2009), a adolescência é um período 

complexo e de grande risco para a saúde, e um período crítico para intervenções 

significativas de promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis. Durante a infância, o 

modo de alimentação, as preferências e rejeições a certos alimentos são condicionadas 

pelo contexto conhecido, visto que é neste período onde se adotam a maioria dos 

hábitos e práticas alimentares (Park et al, 2004).  

Nota-se, nos países industrializados, uma propensão de se adotar novos hábitos 

alimentares “gerados” ou estimulados, pela indústria de alimentos imposta pela vida 

moderna, de modo a ser presenciada uma redução do tempo envolvido nos “rituais 

alimentares”, desde o preparo até à ingestão (Maestro e Silva, 2004). Assim, aparece um 

novo padrão de alimentação o “padrão das sociedades industrializadas”, não somente 

em países industrializados como os Estados Unidos e a Europa, mas também os países 

em desenvolvimento, caracterizando o padrão ocidental de alimentação (Maestro e 

Silva, 2004). Dentro dos hábitos alimentares temos o álcool, que segundo o autor 

Trindade e Correia (s/d), o seu consumo em excesso nos jovens leva a variados 

problemas, tanto ao nível da saúde, como ao nível socio-cultural (por exemplo, do 

rendimento escolar e da adaptação social). 

Hoje em dia se preceitua o modelo de mulher com cintura fina, seios grandes e 

quadris largos, já o homem vistoso é aquele alto e musculado. Pode-se observar 

também, que quanto maior o IMC, menor a satisfação em relação ao seu corpo. A 

insatisfação com a imagem corporal está relacionada com o poder de atração exercido 
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sobre o sexo oposto, em meio das suas interações sociais, influenciando o poder, status 

e atração designados ao corpo (Secchi et al, 2009). 

É necessário desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde, bem como 

identificar e lidar com casos de insatisfação corporal, de modo a destacar o interesse por 

programas que devem estar preparados a oferecer adequado acolhimento aos 

adolescentes, contando com profissionais habilitados a desenvolver atividades bem 

definidas de atendimento, obtendo a promoção da saúde e a prevenção de agravos 

(Striegel-Moore R. citado por Ciampo e Ciampo, 2010). 

Contudo, este estudo teve como objetivo identificar a existência de obesidade, 

conhecer os hábitos alimentares e a insatisfação com a imagem corporal em 

adolescentes. De acordo com o objetivo geral foram definidos como objetivos 

específicos, diferenças entre grupos, género e idade, relativamente a práticas 

alimentares, obesidade e insatisfação corporal. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1.    OBESIDADE 

 

O excesso de peso e a obesidade têm vindo a aumentar consideravelmente na 

União Europeia e particularmente em Portugal, afetando cada vez mais crianças e 

adolescentes (Oliveira et al, 2009). As evidências apontam que o problema está a 

agravar-se rapidamente (Sousa et al., 2008).  

A obesidade é uma doença que propicia o aparecimento, desenvolvimento e 

agravamento de outras doenças (Oliveira et al, 2009). Segundo a WHO (2012), a 

obesidade é caracterizada pela existência de gordura em excesso no corpo, apresentando 

consequências significativas para a saúde. Excesso esse que ocorre de sucessivos 

balanços energéticos positivos, onde a quantidade de energia ingerida é superior à 

quantidade de energia despendida, que resulta devido a fatores genéticos, metabólicos, 

ambientais e comportamentais (Oliveira et al, 2009).  

Ainda Reilly (2005), afirma que a obesidade manifesta-se num excesso de 

gordura corporal, condicionando a saúde e o bem-estar tanto a nível físico como 

psicossocial. Já o excesso de peso é definido como excesso de peso corporal para uma 

determinada altura e idade, que se deve não só à gordura corporal, mas também ao 

tecido magro como músculos e massa óssea (Reilly, 2005). Conceitualmente, a 

obesidade pode ser considerada como um acúmulo de tecido gorduroso, regionalizado 

ou em todo o corpo, causado por doenças genéticas ou endócrinas-metabólicas ou por 

alterações nutricionais (Fisberg, 2006). Seguramente é uma doença geneticamente 

determinada, de herança múltipla e de características que mostram penetrâncias 

variáveis, modificada pelo meio ambiente (Fisberg, 2006). No entanto, cada vez mais 

precocemente, temos verificado que crianças e adolescentes apresentam associação de 

resistência insulínica, hipertensão e dislipidemias, aproximando o risco cardiovascular 

desta faixa etária (Fisberg, 2006). 

Segundo Silva e Sardinha (2008), a obesidade pode ser classificada em dois 

tipos: androide (em forma de maçã) e ginóide ou ginecóide (em forma de pera). A forma 

androide, mais comum nos homens, a gordura acumula-se nomeadamente no tórax e no 

abdómen, já a forma ginoide, padrão mais típico nas mulheres, a gordura é distribuída 

de uma forma periférica pelo corpo, no tecido subcutâneo, com maior incidência nas 
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nádegas e nas coxas, sendo que estas distribuições de gordura são prejudiciais para a 

saúde, tanto nos adultos como nas crianças (Silva & Sardinha, 2008). 

 

 

 

Figura 1 - Classificação da obesidade, atendendo às zonas do corpo onde a gordura está 

armazenada (adaptado de Mcardle, 1998 citado por Sapatéra & Pandini, 2005). 

 

O mecanismo do desenvolvimento da obesidade não está totalmente 

compreendida e acredita-se ser uma doença com múltiplas causas (Dehghan et al, 2005). 

Fatores ambientais, estilo de vida, preferências e ambiente cultural desempenham um 

papel central no aumento da prevalência de obesidade em todo o mundo (Dehghan et al, 

2005). Em geral, o sobrepeso e a obesidade são considerados os resultados de um 

aumento da ingestão calórica e de gordura. Por outro lado, existem provas de que a 

ingestão excessiva de açúcar por refrigerante, o tamanho da parcela maior e constante 

declínio na atividade física foram desempenhando papéis importantes nas taxas 

crescentes de obesidade em todo o mundo (Dehghan et al, 2005). 

A causa essencial da obesidade e do excesso de peso é um desequilíbrio 

energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas (WHO, 2012). Daí ter 

havido um aumento do consumo de alimentos que são ricos em gordura, sal e açúcares, 

mas pobres em vitaminas, minerais e outros micronutrientes, e uma diminuição da 

atividade física, muitas vezes justificada pelo sedentarismo de muitos trabalhos, 

mudando os modos de transporte e urbanização crescente (WHO, 2012). 

Em Portugal, durante as duas últimas décadas, os restaurantes fast-food 

tornaram-se cada vez mais populares, bem como o uso extraordinário do número de 

transportes privados e públicos, havendo a necessidade de se estabelecer e aplicar 

Maçã 
(androide) 

Pera 
(ginóide) 
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recomendações para uma dieta apropriada e de se aumentar a atividade física das 

crianças portuguesas (Silva et al., 2008). 

O critério mais usado para avaliar a obesidade, tanto na Europa como nos EUA, 

é o índice de massa corporal (IMC), embora o ponto de corte para o excesso de peso e 

para a obesidade possa ser diferente entre os países (Silva et al, 2008). Para salientar os 

problemas de saúde nos valores de IMC abaixo do nível de obesidade, e para aumentar a 

noção da necessidade de prevenção do aumento do peso para além deste nível, a 

primeira categoria de excesso de peso incluída na nova classificação da OMS considera 

pré-obeso quem tem um IMC entre 25 e 29,9Kg/m², já um IMC de 30 Kg/m² ou acima 

traduz obesidade, sendo que há uma enorme tendência para os indivíduos com IMC 

neste nível ou acima, terem gordura corporal excessiva (Antipatis & Gill, 2001). É 

necessário alguma precaução quando se analisa as medidas de IMC em certos 

indivíduos e grupos étnicos, pois a relação entre o IMC e a gordura corporal varia de 

acordo com a constituição física e proporção corporal, e o mesmo nível de IMC poderá 

não corresponder ao mesmo nível de gordura em todas as populações (Antipatis & Gill, 

2001). 

Os investigadores Cole e colaboradores (2000), usaram dados de uma vasta 

representação internacional de vários países no mundo e construíram uma tabela de 

valores de pontos de corte de distribuição do IMC, de forma a identificar o excesso de 

peso e obesidade por género e pela idade, entre os 2 e os 18 anos, determinados para 

passar através do IMC de 25 para o excesso de peso e 30 Kg/m2 para a obesidade, aos 

18 anos.  
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Quadro 1 – Classificação da obesidade (raparigas) através do IMC, segundo os valores 

de corte específicos, para idades compreendidas entre os 2 e os 18 anos (adaptado de 

Cole et al, 2000) 

Raparigas 

Idade Magro Normoponderal Excesso de peso Obesidade 

(…)     

15 <17,45 17,46 – 23,93 23,94 – 29,10 >29,11 

15,5 <17,69 17,70 – 24,16 24,17 – 29,28 >29,29 

16 <17,91 17,92 – 24,36 24,37 – 29,42 >29,43 

16,5 <18,09 18,10 – 24,53 24,54 – 29,55 >29,56 

17 <18,25 18,26 – 24,69 24,70 – 29,68 >29,69 

17,5 <18,38 18,39 – 24,84 24,85 – 29,83 >29,84 

18 <18,5 18,51 – 24,99 25 – 29,99 >30 

 

 

Quadro 2 - Classificação da obesidade (rapazes) através do IMC, segundo os valores de 

corte específicos, para idades compreendidas entre os 2 e os 18 anos (adaptado de Cole 

et al, 2000) 

Rapazes 

Idade Magro Normoponderal Excesso de peso Obesidade 

(…)     

15 <16,98 16,99 – 23,28 23,29 – 28,29 >28,30 

15,5 <17,26 17,27 – 23,59 23,60 – 28,59 >28,60 

16 <17,54 17,55 – 23,89 23,90 – 28,87 >28,88 

16,5 <17,80 17,81 – 24,18 24,19 – 29,13 >24,14 

17 <18,05 18,06 – 24,45 24,46 – 29,40 >29,41 

17,5 <18,28 18,29 – 24,73 24,73 – 29,70 >29,71 

18 <18,5 18,51-24,99 25-29,99 >30 
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Num estudo de Silva e colaboradores (2008), efetuado a 2651 crianças 

portuguesas com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade, utilizaram o 

IMC como medida de avaliação da composição corporal definido para o excesso de 

peso e obesidade e concluíram que a prevalência do excesso de peso nas crianças 

portuguesas é muito elevada, correspondendo a 14,1% para os rapazes e de 18,6% para 

as raparigas e a prevalência da obesidade foi de 4,4% nos rapazes e 6,5% nas raparigas. 

O mesmo não se verifica no estudo de Araújo (2007), onde os principais resultados 

mostram que no grupo masculino a prevalência de excesso de peso foi de 16,28% e de 

obesidade de 4,97%, enquanto que no feminino foram de 14,39% e 2,33% 

respetivamente.  

Nos EUA, 25% das crianças estão acima do peso e 11% são obesas, sendo que 

cerca de 70% dos adolescentes obesos estão a crescer e a tornar-se em adultos obesos 

(Nicklas et al., 2001). Estudos mais recentes apontam a obesidade como o problema 

nutricional mais prevalente nos Estados Unidos, chegando a afetar um terço da 

população adulta e adolescente, referindo que se não houver intervenção as projeções 

anunciam que a população americana chegará a 2035 com 90% dos indivíduos em 

excesso de peso (Fisberg, 2006). No Brasil, dados da Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade-ABESO, mostram que aproximadamente 40% da população 

brasileira apresenta excesso de peso (Fisberg, 2006). 

O excesso de peso e a obesidade na infância são conhecidos por terem um 

impacto significativo sobre a saúde física e psicológica, além disso, distúrbios 

psicológicos, como depressão ocorrem com maior frequência em crianças obesas 

(Dehghan et al, 2005). Já na fase de desenvolvimento para a fase adulta, o ano de 

caloiros da faculdade é provavelmente um período crítico para o risco de ganho de peso 

entre jovens-adultos (Wengreen & Moncur, 2009). 

 

1.2.    OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

 

A obesidade na infância e adolescência, tanto nos países desenvolvidos como 

nos países em vias de desenvolvimento, está a tornar-se um autêntico flagelo (Wang et 

al., 2006). 

Na infância existem fatores relevantes para o aparecimento da obesidade: o 

aumento exagerado do ganho gestacional, o desmame precoce e introdução inadequada 
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de alimentos complementares, o emprego de fórmulas láteas inadequadamente 

preparadas, distúrbios do comportamento alimentar e inadequada relação familiar 

(Fisberg, 2006). No adolescente, somam-se a isso todas as alterações do período de 

mudança para a fase adulta, o sedentarismo, lanches em excesso mal ponderados, a 

enorme sensibilidade à publicidade consumista e a baixa autoestima (Fisberg, 2006). 

O excesso de peso e a obesidade são fatores determinantes para a saúde, que 

levam à mudança metabólica adversa e ao aumento do risco de doenças não 

transmissíveis (Jain et al., 2012). O problema do excesso de peso e obesidade está 

confinado, não só para os adultos, mas também está sendo relatado entre as crianças e 

adolescentes dos países desenvolvidos, assim como dos países em desenvolvimento, 

uma vez que, a adolescência é um período de transição da infância para a idade adulta, 

assumindo uma posição crítica no ciclo de vida dos seres humanos, caracterizados por 

uma taxa excecionalmente rápida de crescimento (Tanner 1978, citado por Jain et al 

2012). 

Para Oliveira e colaboradores (2009), a adolescência é uma fase da vida que 

merece especial atenção, pois trata-se da transição da infância para a idade adulta que 

pode originar ou não em problemas futuros no desenvolvimento do indivíduo. É 

também, considerada como uma etapa do desenvolvimento humano essencial para o 

crescimento e maturação física e psicológica, um período em que a mudança é a 

principal fonte de toda a novidade, onde o indivíduo procura construir a sua identidade e 

se depara com algumas dificuldades (Oliveira et al., 2009). O indivíduo passa por um 

processo de transformações fisiológicas e por várias alterações psicossociais (Enes & 

Slater, 2010). 

Durante a adolescência, principalmente na puberdade, ocorre um elevado 

crescimento físico, um aumento de 50% do peso e 15% da estatura final do adulto. Tal 

crescimento rápido, seguido pelo desenvolvimento psicossocial e estimulação cognitiva 

intensa, torna as necessidades de energia e nutrientes elevadas, que na maioria das vezes 

são mal interpretadas (Carvalho et al., 2001). Deste modo, os adolescentes podem ser 

considerados um grupo de risco nutricional (Enes & Slater, 2010), onde “a obesidade 

nos jovens está associada a problemas de saúde cardiovasculares, endócrinos e 

psicológicos e constitui um fator de risco premonitor da morbilidade e mortalidade na 

idade adulta” (Baptista & Meyer, 2008). 

Segundo Guo e colaboradores (2012), o excesso de peso e obesidade entre 

crianças e adolescentes, tendem a ser o resultado de um complexo de interações entre 
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genes, comportamentos de estilo de vida, hábitos alimentares e fatores 

socioeconômicos. Como a gestão de excesso de peso/obesidade entre crianças e 

adolescentes é muitas vezes baseada em modificações de estilo de vida, o 

reconhecimento das diferenças de comportamentos de vida, hábitos alimentares, ou 

fatores familiares entre as crianças e adolescentes com status de peso diferente é o 

primeiro passo para tomar (Guo et al., 2012). 

Uma das nossas maiores prioridades deverá ser a prevenção da obesidade, de 

modo a promover estilos de vida saudáveis, pois a perda de peso substancial é difícil de 

manter (Nicklas et al., 2001). Assim, através do artigo de Nicklas e colaboradores 

(2001) podemos concluir que a obesidade atingiu proporções epidêmicas, as crianças 

que estão acima do peso tendem a permanecer acima do peso como adultos, e as 

mudanças de hábitos alimentares específicos (tais como padrões de refeição e 

frequência das refeições, consumo de alimento, consumo de bebida restaurante, 

tamanho das porções, e qualidade alimentar) podem explicar o aumento da adiposidade 

em crianças. Durante as décadas de 70 e 80 anos, o aumento médio do peso corporal das 

crianças foi de 2,5 kg, não havendo um aumento significativo na estatura e durante a 

década de 80 para a década de 90, o aumento atingiu os 5 kg (Nicklas et al., 2001). 

Num estudo efetuado por Padez e colaboradores (2004), em crianças 

portuguesas entre os 7 e os 9 anos para a classificação da prevalência do excesso de 

peso e obesidade, estes conferiram que cerca de 20.3% das crianças tinham excesso de 

peso e 11.3% eram obesas, verificaram ainda que as raparigas apresentaram taxas mais 

elevadas de excesso de peso e obesidade do que os rapazes, revelando ainda que 

Portugal apresenta maior prevalência de excesso de peso/obesidade do que outros países 

da Europa, igualando a Grécia com 29.4% de rapazes e 33.7% das raparigas com 

excesso de peso/obesas. 

Segundo o estudo de Conti e colaboradores (2005), detetou-se que 18,9% das 

meninas estavam com excesso de peso e obesidade, já nos meninos revelou-se 

praticamente o dobro, com 44,2%, enquanto a magreza correspondeu a 1,9% nos 

meninos e 3,1% nas meninas. Também Guo e colaboradores (2012) asseveram que a 

prevalência de excesso de peso e obesidade pediátrica foi relativamente elevado, 

particularmente entre os participantes do sexo masculino.  

Foi realizado um estudo a 4.262 crianças e adolescentes com idades 

compreendidas entre os 5 e os 18 anos, de zonas rurais do nordeste da China. As taxas 

de prevalência de excesso de peso para os meninos foram de 17,5% e para as meninas 
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de 12,9%, e de obesidade 9,5% e 3,1%, respetivamente (Guo et al, 2012). Cerca de 

metade dos pais com uma criança em excesso de peso ou obesidade referiram que não 

reconheceram o status de seu filho com excesso de peso, e 65% dos pacientes que 

tinham uma criança em excesso de peso afirmaram que não iriam tomar medidas para 

diminuir o peso do corpo da criança (Guo et al, 2012). O mesmo não se verificou no 

estudo de Doustmohammadian e colaboradores (2012), entre adolescentes iranianos dos 

11 aos 19 anos, obtendo excesso de peso em 6,2% dos meninos e 8,7% das meninas. 

Este estudo mostra que a obesidade em ambos os pais aumenta substancialmente a 

possibilidade dos seus filhos terem excesso de peso ou obesidade (Doustmohammadian 

et al, 2012). 

Assim, Oliveira e colaboradores (2009) asseveram que “a adolescência é um 

período complexo e de considerável risco para a saúde, mas também pode ser um 

período crítico para intervenções significativas de promoção da saúde e de estilos de 

vida saudáveis”. 

 

1.3.    HÁBITOS ALIMENTARES 

 

A obesidade é uma doença complexa que apresenta graves dimensões sociais e 

psicológicas, afeta praticamente todas as faixas etárias e grupos socioeconômicos 

(Lopes et al, 2010). A prevalência da obesidade em crianças e adolescentes tem crescido 

na maioria dos países tornando-se num dos problemas nutricionais da atualidade, 

frequentes mesmo em nações em desenvolvimento, nas quais persistem regiões e grupos 

sociais submetidos a contextos de fome e desnutrição (Lopes et al, 2010). 

Nas últimas décadas, os resultados de pesquisas indicam que as mudanças 

ocorridas nos padrões alimentares, como o aumento do consumo de açúcares simples, 

alimentos industrializados e ingestão insuficiente de frutas e hortaliças, são responsáveis 

pelo ganho de peso dos adolescentes (Enes & Slater, 2010). Carvalho e colaboradores 

(2007) referem que mudanças nos padrões de alimentação e atividade física são 

frequentemente o resultado de mudanças ambientais e sociais relacionadas ao 

desenvolvimento e à falta de políticas de apoio em setores como a saúde, meio 

ambiente, transportes, planejamento urbano, agricultura, processamento de alimentos, 

distribuição, marketing e educação. 

É reconhecido pela comunidade científica que a alimentação tem uma enorme 

influência no crescimento e desenvolvimento do ser humano (Carvalho et al, 2007). 
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“Vários fatores influenciam o comportamento alimentar, entre eles fatores externos 

(unidade familiar e suas características, atitudes de pais e amigos, valores sociais e 

culturais, media, alimentos rápidos, conhecimentos de nutrição e manias alimentares) e 

fatores internos (necessidades e características psicológicas, imagem corporal, valores 

e experiências pessoais, autoestima, preferências alimentares, saúde e desenvolvimento 

psicológico)” (Mello et al, 2004). 

Importa salientar que o mundo tem passado por uma série de transformações 

desde a década de 50, sendo a globalização e a urbanização, as mais percetíveis, visto 

que essas mudanças afetam, entre outros aspetos, a qualidade dos alimentos produzidos 

e industrializados e também as escolhas que os consumidores fazem, parecendo estar 

cada vez mais relacionadas a um novo estilo de vida e também ao maior grau de 

exigência no que respeita à quantidade dos alimentos (Maestro & Silva, 2004). 

Nos países industrializados, existe uma tendência de se adotar novos hábitos 

alimentares, estimulados pela indústria de alimentos em resposta às necessidades que a 

vida moderna impõe, de modo a se verificar redução do tempo envolvido nos “rituais 

alimentares” desde a preparação até à ingestão e diminuição do consumo de produtos 

regionais e com forte tradição cultural (Maestro & Silva, 2004). Neste âmbito surge um 

novo padrão de alimentação, o “padrão das sociedades industrializadas”, não apenas em 

países em desenvolvimento como os Estados Unidos e países da Europa, mas também 

nos países em desenvolvimento (Maestro & Silva, 2004). 

A obesidade é considerada, em países desenvolvidos, principalmente nos 

Estados Unidos, um importante problema de saúde pública, e pela OMS uma epidemia 

silenciosa global, onde os estudos apontam uma tendência de aumento na prevalência de 

sobrepeso em crianças e adolescentes, entre 6 e 18 anos, de 4,1% para 13,9%, no 

período entre 1975 e1997 (Giuliano & Carneiro, 2004). Nos últimos anos, houve uma 

tendência da população em substituir as principais refeições por lanches rápidos, pois os 

pais devido ao trabalho e às transformações provocadas pela vida moderna, transmitem 

esses hábitos mencionados como incorretos para os seus filhos, de modo a prejudicarem 

a alimentação adequada das crianças (Giuliano & Carneiro, 2004).  

Júnior e Lopes (2004) declararam que “o estilo de vida, caracterizado por um 

conjunto de comportamentos adotados no dia-a-dia, representa um dos principais 

moduladores dos níveis de saúde e qualidade de vida das pessoas”. Através destes 

mesmos autores foi possível verificar níveis insuficientes de atividade física, consumo 

de bebidas alcoólicas e maus hábitos alimentares, apesar do sexo feminino do município 
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de Florianópolis apresentar hábitos mais saudáveis, com menor consumo de frituras e 

um maior consumo de frutas e verduras na dieta, do que o sexo masculino (Júnior & 

Lopes, 2004). 

O estudo de Maestro e Silva (2004), realizado com crianças e adolescentes do 

ensino público de uma cidade do interior de São Paulo, patenteou o consumo de apenas 

11% de alimentos de frutas e hortaliças, enquanto o de alimentos industrializados foi 

aferido em aproximadamente 90% dos jovens. Os autores afirmaram que entre as causas 

desse tipo de comportamento estavam o elevado número de mães trabalhando fora do 

domicílio e a possível autonomia dos adolescentes, preferindo alimentos 

industrializados devido à simplificação do preparo das refeições (Maestro & Silva, 

2004). 

Mudanças nos padrões de alimentação, por exemplo consumo de restaurante de 

comida, consumo de bebidas, padrões de frequência das refeições e refeição, 

participação da alimentação escolar e consumo e qualidade alimentar, podem explicar o 

aumento acentuado da obesidade infantil, porque os alimentos não são geralmente 

consumidos em isolamento, e o padrão global de consumo pode ter um maior impacto 

cumulativo sobre a obesidade do que qualquer alimento ou nutriente (Nicklas et al, 

2001). No que diz respeito ao que é produzido em casa diariamente, no estudo de 

Jiménez e colaboradores (2012), com 718 crianças e adolescentes entre os 9 e os 17 

anos de idade, os resultados mostram que quando a refeição em família é preparada por 

pessoas que não sejam a mãe, por exemplo os avós ou a empregada, o estado nutricional 

das crianças piora consideravelmente. 

As crianças confecionam um quarto das suas refeições fora de casa, sendo que as 

mais velhas são aquelas que consomem maior proporção de refeições preparadas fora de 

casa, aumentando de 18% para pré-escolares, de 26% para crianças em idade escolar e 

27% a 30% para adolescentes, tendo como consequência o aumento da prevalência 

nacional da obesidade (Nicklas et al, 2001). Também Bowman e colaboradores (2004), 

mencionam que o consumo de fast food entre crianças parece ter um efeito adverso 

sobre a qualidade alimentar de uma forma, que pode aumentar plausivelmente o risco 

para a obesidade, obtendo na sua amostra 30,3% das crianças consumidoras de comida 

rápida. Essas crianças consomem menos frutas e legumes, mais alimentos fritos e 

refrigerantes, mais saturado e gordura, maior carga glicêmica, e menos fibra e 

micronutrientes. (Bowman et al, 2004). 
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O refrigerante é um líquido calórico que possui na sua composição substâncias 

como o sódio, carboidratos e principalmente o açúcar, por isso é um líquido bastante 

apreciado por crianças de todas as idades (Lopes et al, 2010). O consumo de 

refrigerantes mostrou associação importante com as crianças com excesso de peso e 

obesas (Lopes et al, 2010), especialmente em adolescentes do sexo masculino (Carvalho 

et al., 2001). O consumo de refrigerantes pode ser substituído por bebidas mais 

nutritivas, como o leite e possivelmente sumos de frutas, entre os adolescentes. 

(Harnack et al, 1999 citado por Nicklas et al, 2001). 

Um fator indispensável na nutrição, especialmente durante o crescimento, é o 

facto de tomar o pequeno-almoço regularmente, pois é um importante contribuinte para 

um estilo de vida saudável (Yang et al, 2006). Notavelmente, Chen et al. citado por 

Yang e colaboradores (2006) descobriu que tomar o pequeno-almoço de maneira 

irregular, teve um impacto negativo significativo com a qualidade de vida em crianças e 

adolescentes japoneses.   

“O consumo excessivo de álcool nos jovens, à semelhança do que acontece com 

as populações adultas, é responsável por diversos problemas, não só ao nível da saúde, 

como também ao nível socio-cultural (por exemplo, do rendimento escolar e da 

adaptação social) (Trindade & Correia, s/d). 

O álcool é a substância mais consumida entre os jovens, pois o seu uso tem sido 

cada vez mais em idades menores, aumentando o risco de dependência futura. O uso de 

álcool na adolescência está relacionado a uma série de comportamentos de risco, 

aumentando o envolvimento em acidentes, violência sexual e participação em gangues, 

devido a estar fortemente associado à morte violenta, queda no desempenho escolar, 

dificuldades de aprendizagem, prejuízo no desenvolvimento e estruturação das 

habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais do jovem (Pechansky et al, 2004). 

Muitos têm sido os estudos para reconhecer este tipo de comportamentos nos 

adolescentes e segundo alguns autores identificamos quatro fatores essenciais no 

consumo abusivo de álcool: o primeiro fator está relacionado com a sociedade e a 

cultura que possibilitam uma fácil acessibilidade dos jovens ao álcool, em segundo 

temos os fatores interpessoais, nomeadamente no consumo de álcool por parte dos 

familiares bem como um ambiente familiar bastante complexo (divórcio, violência, etc); 

em terceiro sucedem os fatores psicossociais, patentes em problemas de comportamento 

precoce, insucesso escolar bem como crenças e expetativas favoráveis ao consumo de 

álcool em tenra idade, e por último, os fatores genéticos que originam a vulnerabilidade 
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do adolescente aos efeitos do álcool (Van Der Stel e Voordewind, citado por Carvalho, 

2013). 

Segundo o estudo de Windle (2003), verificamos que tanto os jovens do género 

masculino como os do género feminino consomem álcool, embora o consumo seja mais 

predominante no género masculino, onde se declarou que o consumo de álcool e os 

comportamentos de risco associados ao seu consumo são comuns entre os géneros. 

Os profissionais que lidam com adolescentes devem estar prevenidos para uma 

avaliação apropriada quanto ao possível uso abusivo ou dependência de álcool nesta 

faixa etária (Pechansky et al, 2004). É necessário destacar que os critérios usados por 

alguns instrumentos para o diagnóstico de abuso e dependência de álcool foram 

desenvolvidos para adultos e devem ser aplicados com ressalvas para adolescentes 

(Pechansky et al, 2004). Assim, é indispensável que os profissionais conheçam as 

características da adolescência e as particularidades da dependência química nesta faixa 

etária (Pechansky et al, 2004). 

 

1.4. IMAGEM CORPORAL 

  

A imagem corporal é um conceito dinâmico que pode ser entendido através de 

uma imagem, uma representação mental ou uma constelação de representações do corpo 

que se muda gradualmente ao longo da vida, assim como o corpo se desenvolve e 

modifica (Collins, 1981). 

Embora a identidade de um indivíduo seja composta ao longo da vida, é durante 

a adolescência que variadas características, como sexualidade, crenças, desejos e 

objetivos de vida, se exteriorizam mais intensamente, pois a forma como o adolescente 

compreende seu corpo é condição essencial na formação de sua identidade (Ciampo & 

Ciampo, 2010). Logo, para se perceber o adolescente é fundamental recordar dois 

conceitos básicos originados no seu desenvolvimento, são eles imagem corporal e 

autoestima (Ciampo & Ciampo, 2010). Imagem corporal é um fenómeno polimorfo, 

modificável, que reflete desejos, atitudes emocionais e interação do indivíduo com 

outras pessoas, é a figuração do próprio corpo formada e estruturada na mente do 

indivíduo, ou seja, a maneira pela qual o corpo se apresenta (Smolak, 2004). Autoestima 

é um indicador de bem-estar mental, sendo compreendida como o conjunto de atitudes e 

ideias que cada pessoa tem sobre si, é dinâmica, apresenta oscilações e revela-se nos 

acontecimentos sociais, emocionais e psíquico-fisiológicos (Algars M. et al, 2009). No 
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estudo de Lopes e colaboradores (2010), em função da auto-estima das crianças 

participantes, foi-lhes perguntado se gostam ou não da sua imagem corporal, e as 

respostas mostram que as crianças com sobrepeso ou obesas apresentam um índice 

menor de imagem corporal positiva quando comparados aos de peso normal, afetando o 

seu desempenho escolar e os seus relacionamentos. 

A imagem corporal é definida tanto pelos aspetos nutricionais, por vezes 

responsáveis pelos transtornos alimentares, como por aspetos psicológicos, de como a 

pessoa se vê e trata do seu “eu” (Lima et al., 2008). “Os aspetos psicológicos incluem a 

vergonha que o individuo tem em relação ao seu próprio corpo, por não atender certos 

padrões estéticos, submetendo-se a pressão social as quais influenciadas por pessoas 

próximas incentivam-nas a terem corpos bonitos, não para satisfazer a si mesmo e sim 

para agradar os olhos das pessoas que os veem” (Lima et al., 2008). 

Também Hart citado por Corseuil e colaboradores (2009), refere a imagem 

corporal como um construto psicológico que se desenvolve por meio de sentimentos, 

pensamentos e perceções das pessoas sobre o seu aspeto em geral, nomeadamente as 

partes do corpo e as estruturas e funções fisiológicas, podendo essas perceções 

corresponder ou não à realidade. Uma das definições mais utilizadas para definir a 

imagem corporal é a de Schilder citado por Collins (1981), pois este autor declara-a 

como sendo a imagem dos nossos corpos formada na nossa mente. 

 Numa outra perspetiva, as relações com o corpo são influenciadas por fatores 

psicológicos, sociais, culturais e biológicos que definem a maneira como os indivíduos 

se veem, acham que são vistos e veem os outros, conduzindo homens e mulheres a um 

conjunto de preocupações e insatisfações com a imagem corporal, na procura da melhor 

aparência a nível físico (Damasceno et al, 2006). Independentemente da faixa etária ou 

fase da vida em que os indivíduos se encontram existe uma elevada influência dos 

fatores socioculturais tais como os amigos, familiares, media e grupo no qual estão 

inseridos, pela busca de uma melhor satisfação da imagem corporal e do corpo ideal 

(Damasceno et al, 2006). Todos estes fatores são responsáveis pelas alterações da 

perceção da imagem corporal que levam à insatisfação, particularmente em indivíduos 

do género feminino (Conti et al, 2005). 

A organização da imagem corporal não é puramente neurológica nem mental, 

acreditando-se também que as emoções tenham um papel importante no 

desenvolvimento da imagem corporal (Shontz citado por Barros, 2005). Por isso, se 

encaixa melhor em uma definição satisfatória, já que imagem corporal abrange os 
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processos fisiológicos, psicológicos e sociais, num intercâmbio contínuo entre eles 

(Barros, 2005). 

No estudo de Grinder citado por Collins (1981), admite que a imagem corporal 

foi, em geral mais crítica para as meninas do que para os meninos, uma vez que a 

sociedade colocou mais ênfase no género feminino do que a forma do género 

masculino. Portanto, a sociedade deu mais valor à aparência das meninas, onde 

constataram que o grau de satisfação com o corpo e com as suas várias partes, era mais 

importante para o sexo feminino (Collins, 1981). 

 Cada vez mais existem pessoas preocupadas com o seu corpo e insatisfeitas com 

a sua imagem corporal, principalmente as mulheres, devido à sociedade querer 

indivíduos com corpo magro e com formas definidas não suportando ser saudável e nem 

como adquiri-lo, e sim fazer do seu corpo um meio de consumo e de serviços no 

mercado, pelo facto dos corpos magros e bonitos serem vistos como símbolo de beleza 

expostos pela media (Lima et al, 2008). 

A partir da década de 1960, iniciou-se uma procura intensa pelo corpo ideal, 

transformando-se em objeto de consumo, desejado como magro e atlético, de formas 

bem definidas, ao passo que os indivíduos com mais peso começaram a apresentar uma 

desvalorização da sua imagem física, pois o peso é um fator agravante na interação 

social e agente de discriminação social e afetiva (Ferriani et al, 2005). As meninas estão 

mais interessadas com a gordura e mais propensas a se julgarem gordas que os meninos, 

visto que estes têm menos interesse em perder peso e mais importância em adquirir 

massa muscular e exibir a sua masculinidade (Algars et al., 2009). 

A media pode ser encarada como um dos principais fatores envolvidos na 

construção da identidade dos adolescentes, uma vez que produz modelos de vida, de 

consumo e de comportamento, divulga conhecimentos e debate temas que certamente 

influenciam a vida de todos. A procura pela imagem corporal é um dos fenômenos mais 

perturbantes na sociedade atual, que causa custos elevados e riscos à saúde, visto que os 

modelos de referência geram stresse, ansiedade e insatisfação com o corpo (Algars et 

al., 2009). Historicamente, os ícones femininos vêm se tornando mais magros, pois até 

ao século XIX a magreza era apreciada como sinal de saúde ruim, associada à 

fragilidade e pobreza, já em meados do século XX a imagem perfeita do corpo feminino 

passou a ser de mulheres com formas mais delineadas (Ciampo & Ciampo, 2010). 

O conhecimento de que a perceção distorcida do peso corporal leva a práticas 

inadequadas de controlo de peso, podendo favorecer medidas preventivas como 
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campanhas educacionais que visem esclarecer a ligação entre a cultura do corpo e os 

transtornos alimentares. 

A satisfação corporal manifesta-se como o componente afetivo da imagem 

corporal que possibilita o apropriado desempenho emocional e social do indivíduo 

perante a sociedade, sendo que a satisfação corporal e a autoperceção são fatores 

essenciais na autoaceitação das pessoas, podendo gerar atitudes que interpõem-se no seu 

convívio social (McCabe & Ricciardelli, 2004). Por outro lado, a insatisfação com o 

corpo causa sentimentos e pensamentos negativos relativos à aparência, de modo a 

influenciarem o bem-estar emocional e a qualidade de vida, pois o mundo social 

contemporâneo distingue os indivíduos não atraentes, onde o adolescente, sujeito às 

influências de família, amigos, grupos de pares e da media, tende a imitar 

comportamentos, que alteram o desenvolvimento da sua imagem corporal (Nicholls & 

Viner citado por Ciampo & Ciampo, 2010). 

 “Para avaliarmos a satisfação corporal do indivíduo subtraímos da aparência 

corporal real a aparência corporal ideal, se esse resultado for igual a zero o indivíduo 

é considerado como satisfeito, se diferente de zero como insatisfeito, e nesse caso sendo 

a diferença positiva significa que existe uma insatisfação pelo excesso de peso, e 

negativa uma insatisfação pela magreza” (Araújo et al., 2007). 

Nunes e colaboradores (2001), destacam que a insatisfação com a imagem 

corporal pode estar relacionada com possíveis transtornos alimentares, nomeadamente 

na adolescência, onde merece especial atenção nas consequências que podem gerar na 

vida do indivíduo. Num estudo de Araújo et al (2007), onde aplicaram a escala de 

silhuetas de Stunkard et al (1983), averiguaram que o excesso de peso é um fator 

determinante na satisfação da imagem corporal, pois as análises mostraram que os 

indivíduos com excesso de peso apresentam maior insatisfação comparativamente aos 

indivíduos com estado nutricional normal. Também em relação ao corpo, detetou-se 

entre ambos os sexos associação estatisticamente significante entre excesso de peso e 

insatisfação corporal, em relação ao peso corporal (Conti et al 2005). Corseuil e 

colaboradores (2009), analisaram 180 adolescentes do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 10 e 17 anos, e concluíram que 85% delas estavam insatisfeitas 

com a sua imagem corporal.   

Projetos de vida que incluam escola, amigos, família, trabalho e situações que 

possibilitem a promoção social nos distintos ambientes do cotidiano caracterizam-se por 

auxiliarem no estabelecimento da autoconfiança e na autoestima dos adolescentes, 
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devido à participação, principalmente em grupos, das atividades curriculares diárias e 

dos projetos educativos e pedagógicos que as escolas oferecerem, proporcionando 

oportunidades de conhecimento, análise e compreensão de factos, de forma a 

desenvolverem maior capacidade crítica frente aos elementos que a sociedade valoriza 

(Ciampo & Ciampo, 2010). 

 

1.5.    MEDIDAS DE PREVENÇÃO/TRATAMENTO 

 

As crianças são muitas vezes consideradas a população prioritária para 

estratégias de intervenção porque, em primeiro lugar, a perda de peso na idade adulta é 

difícil e há um maior número de potenciais intervenções para crianças do que para 

adultos (Dehghan et al, 2005). As escolas são um cenário natural para influenciar os 

ambientes alimentares e atividade física de crianças, outras configurações, tais como 

instituições pré-escolares e serviços pós-escolar terão oportunidades de ação similares 

(Dehghan et al, 2005). É difícil reduzir o excesso de peso em adultos, uma vez que se 

estabelece, por isso seria mais sensível iniciar a prevenção e tratamento da obesidade 

durante a infância, sendo que a prevenção pode ser alcançada através de uma variedade 

de intervenções que visem ambiente construído, atividade física e dieta (Dehghan et al, 

2005). Estas estratégias podem ser iniciadas em casa e em instituições pré-escolares, 

escolas ou serviços pós-escolar como cenário natural para influenciar a dieta e atividade 

física, e para os adultos em casa e no trabalho (Dehghan et al, 2005).  

Por se reconhecer que a obesidade é uma patologia resultante de uma 

multiplicidade de causas, é essencial tomar consciência que para se “lutar” eficazmente 

contra esta patologia, é preciso adotar uma abordagem preventiva abrangente, que 

envolva todas as partes interessadas a nível local, regional, nacional, europeu e mundial 

(Oliveira et al, 2009). Carvalho (2006) assevera que “o conhecimento é importante, mas 

para haver mudanças para comportamentos mais saudáveis, é necessário ter em conta 

os contextos específicos das pessoas e das suas próprias competências para serem 

capazes, se assim o desejarem, de mudar para estilos de vida mais saudáveis”. 

Saber o que é necessário para emagrecer não apresenta grandes dificuldades 

após algum tempo de prática, visto que querer, dever e poder emagrecer são questões 

mais complexas que exigem grande investimento emocional, intelectual e físico (Mello 

et al, 2004). “É em idade escolar que os hábitos alimentares saudáveis devem ser 
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criados e estimulados; e é na escola, local de eleição para se implementarem os bons 

hábitos, que as matérias teóricas, lecionadas pelo professor e apoiadas nos manuais 

escolares, deverão fornecer os conhecimentos que irão tornar as crianças aptas para 

escolher os alimentos e saber o que comem” (Marks, 2008). 

As normas gerais do tratamento do obeso devem manter três condições, são elas: 

a) uma dieta balanceada, que determine crescimento adequado e manutenção do peso, 

com consequente redução dos índices de massa corporal, sendo de fácil utilização, baixo 

custo e possível de ser mantida por períodos longos; b) exercícios físicos controlados, 

com atividades mistas, associando programas anaeróbios, recreativos, que originam 

bons resultados na perda de peso, manutenção da massa magra e modificação da massa 

gorda, com aeróbios, que preservam a capacidade cardiovascular; e c) apoio emocional, 

individual e familiar (Enes & Slater, 2010). As intervenções nos hábitos de vida devem 

ser iniciadas o mais precocemente possível, já que na adolescência, fase propícia para a 

consolidação de hábitos que poderão trazer implicações diretas para a saúde na vida 

adulta, ocorrem mudanças relevantes na personalidade do indivíduo (Enes & Slater, 

2010). 

É fundamental uma dieta alimentar equilibrada associada à prática de uma 

atividade física regular, tendo a família, os amigos e os profissionais ligados à saúde o 

papel de incentivar e informar as pessoas que estão obesas, para que alterem os seus 

estilos de vida, tanto em termos alimentares como na prática da atividade física (Salve, 

2006). 

Em Portugal, embora os estudos sobre obesidade infantil/juvenil sejam escassos, 

há evidências de uma crescente prevalência de excesso de peso e obesidade (Padez et al, 

2004), por isso o reconhecimento precoce de práticas alimentares incorretas pode 

estimular o interesse dos dirigentes, estudantes e familiares a implementar programas de 

educação alimentar, com medidas corretivas dirigidas nomeadamente aos escolares, de 

modo a obterem uma dieta adequada às suas necessidades, favorecendo a prevenção de 

determinadas doenças (Carvalho et al., 2001). Assim, considerando as consequências 

adversas decorrentes dos transtornos alimentares, bem como da obesidade, os 

profissionais de saúde devem ter em conta, não só os aspectos curativos voltados ao 

tratamento, mas também, e sobretudo, os aspetos preventivos, evitando que no futuro 

outros jovens possam desenvolver patologias idênticas, tendo como consequência o 

bloqueio do seu desenvolvimento global (Conti et al, 2005). 
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É importante desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde, bem como 

identificar e lidar com casos de insatisfação corporal, de modo a destacar o interesse por 

programas que devem estar preparados a oferecer adequado acolhimento aos 

adolescentes, contando com profissionais habilitados a desenvolver atividades bem 

definidas de atendimento, obtendo a promoção da saúde e a prevenção de agravos. Para 

a execução apropriada desses programas deve-se ter em conta alguns objetivos, tais 

como: a) identificação de grupos de maior risco (adolescentes com desenvolvimento 

precoce, portadores de deformidades, com excesso de peso ou obesidade); b) 

estimulação da participação familiar; c) esclarecimento de que cada adolescente é 

diferente do outro e todos são normais; d) ensinamento sobre a constituição e o 

funcionamento do corpo e as suas mudanças durante a adolescência; e) facilitação do 

acesso a conhecimentos básicos sobre saúde e necessidades nutricionais; f) orientação 

sobre os riscos de carências nutricionais e de comportamentos potencialmente 

causadores de danos à saúde, tais como restrições dietéticas e compulsão alimentar; g) 

crescimento do corpo saudável de modo natural e fisiológico; h) desenvolvimento de 

habilidades em lidar com situações adversas, com a ajuda dos pais e do grupo de pares; 

i) discussão sobre o poder de influência da media, entre os pares e na família, 

aprendendo a reconhecer as mensagens subliminares que estimulam o corpo ideal; j) 

encorajamento de mudanças com mensagens positivas para aumentar a satisfação 

corporal e o desejo de cuidar do próprio corpo; e k) promoção de ações no sentido de 

mudar o ideal de beleza atual de extrema magreza (Striegel-Moore citado por Ciampo & 

Ciampo, 2010). 

A participação na prevenção da obesidade em adolescente requer, muitas vezes, 

a assistência de profissionais que auxiliem os pais, orientando-os a lidar com as 

diferentes situações, mais especificamente quanto à imagem corporal, os pais tendem a 

ser menos positivos e mais críticos a respeito dos seus filhos, implicando com a 

aparência, alimentação e atividade física (Ciampo & Ciampo 2010). Outro aspeto 

importante que pode contribuir para a prevenção da insatisfação com o corpo é a 

integração do adolescente em atividades de lazer, criando laços sociais, desenvolvendo 

habilidades e reduzindo o stresse, visto que as atividades de lazer bem planeadas, com 

metas e objetivos bem delimitados, e estruturadas que apresentem desafios, estão 

relacionadas com melhor performance acadêmica, bem-estar emocional e autoestima 

(Tainor, 2010). 
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Contudo, há uma necessidade urgente de iniciar a prevenção e tratamento da 

obesidade infantil, de forma a implementar estratégias potenciais para a intervenção em 

crianças, referindo-se algumas delas a instituições pré-escolares, escolas ou serviços 

após a escola de cuidados como cenário natural para influenciar a dieta e atividade física 

(Dehghan et al, 2005). 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1.    CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

  

Para a concretização deste estudo participaram 57 alunos do 1ºano dos cursos 

profissionais do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Vila Real, dos quais 33 

(57,89%) eram do género masculino e 24 (42,11%) do género feminino. As idades dos 

alunos estavam compreendidas entre os 15 e os 18 anos com uma média de idades de 

16,32 ± 0.909 anos. 

 

Género 
Total 

Masculino Feminino 

33 (57,89%) 24 (42,11%) 57 

 

 

3.2.    INSTRUMENTOS E MATERIAIS 

 

3.2.1. Questionário 

 

Para o propósito do estudo, foi aplicado à amostra descrita, um questionário 

utilizado no âmbito do Projeto “Estilos de Vida dos Jovens Luso-Brasileiros”, 

disponível em http//-www.lusobrasil.comyr.com/, com data de acesso Fevereiro 2012. 

O respetivo questionário (Anexo 1) abordava diversas questões muito 

pertinentes para a obtenção de informação necessária para o estudo em questão. O 

mesmo incidiu sobre os seguintes aspetos: 

 Caracterização pessoal e sociocultural dos adolescentes; 

 Identificação da imagem corporal; 

 Informação acerca dos hábitos alimentares. 

Devido ao facto de existir uma grande diversidade de escolhas, procedemos ao 

agrupamento das frequências por intervalos de tempo. Este procedimento deveu-se ao 

modo de facilitar o tratamento estatístico e estar o mais concordante com a pesquisa 

bibliográfica. 
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3.2.2. Escala de silhuetas de Stunkard 

 

Para a avaliação da imagem corporal optou-se pela escala de sete silhuetas 

proposta por Stunkard, constituída por um conjunto de silhuetas, a qual representa um 

continuum desde a magreza (silhueta 1) até a obesidade severa (silhueta 7). Nesta 

escala, cada sujeito escolhe o número da silhueta que considera mais semelhante à sua 

imagem (imagem real) e, também, a que gostava de ser (imagem ideal). Calculou-se a 

diferença entre a imagem real e a imagem ideal para determinar o nível de insatisfação 

corporal. Quando essa diferença é igual a zero, o indivíduo é considerado como 

satisfeito com a sua aparência; quando é positiva, o indivíduo demonstra insatisfação 

por querer ter menos peso e quando é negativa, o indivíduo está insatisfeito por querer 

ter mais peso. 

 

3.2.3. IMC 

 

O instrumento para avaliar o excesso de peso e obesidade foi o Índice de Massa 

Corporal (IMC), onde foi utilizada uma relação entre o peso e a altura (peso (kg) / altura 

(m²)). 

Ao contrário do que aconteceu com o questionário, que foi realizado pelos 

alunos, o registo do peso e da estatura foram realizados pelo investigador, no sentido de 

aumentar a veracidade dos resultados, visto que, muitos jovens não têm a perceção 

exata dos seus valores. 

Para a recolha dos dados, os alunos, um a um, estavam descalços e com roupa 

leve, na posição anatómica de referência (corpo vertical, totalmente estendido, com os 

membros superiores estendidos ao lado do tronco e com o olhar dirigido para a frente e 

o mais imóvel possível). 

 Para analisar o peso foi utilizada a balança TANITA, sendo os valores desta 

medida registados em quilogramas (kg). A estatura foi obtida com um estadiómetro, 

fixo à parede a uma altura superior a 2 metros. Ambas as medidas foram coletadas por 

um único avaliador, sempre com os mesmos equipamentos, rotineiramente calibrados. 

Na definição do excesso de peso e obesidade foram utilizados os valores de corte 

internacionais determinada por Cole e colaboradores (2000), baseados nos valores de 

IMC de 25 e 30 kg/m². 
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3.2.4. Procedimentos 

 

A recolha dos dados ocorreu ao longo do mês de Maio de 2012. 

Este estudo seguiu as diretrizes e normas estabelecidas na escola, que após 

formalizado e autorizado o estudo pela diretora da instituição, foi exigida previamente 

dos participantes a autorização dos seus Encarregados de Educação e fornecidas a eles a 

informação sobre os objetivos do estudo. Só participaram neste estudo, os jovens que 

entregaram a autorização assinada pelos seus responsáveis. 

Posteriormente foi efetuado um pedido aos professores de Educação Física para 

que na respetiva aula pudessem liberar os grupos de alunos para se proceder à aplicação 

do questionário. Foram explicados os objetivos do estudo aos alunos e a recolha de 

dados foi anónima, garantindo assim a proteção e confidencialidade dos dados de forma 

a pedir a veracidade nas respostas. 

Todas as perguntas foram respondidas pelos alunos, à exceção do peso e da 

estatura, sob minha orientação e esclarecendo eventuais dúvidas. 

 

3.2.5. Tratamento Estatístico 

 

A inserção dos dados e a realização das análises estatísticas foram feitas através 

do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17. 

Numa primeira fase, procedemos ao tratamento estatístico descritivo, onde 

foram utilizadas frequências, percentagens, média (M), e desvio padrão. 

Para comparar os diferentes grupos neste estudo, optamos por uma estatística 

não paramétrica, onde utilizamos o teste Kruskal Wallis com um nível de significância 

assumido de 5% (p ≤0,05). 

Para estudar o grau de correlação existente entre variáveis calculou-se o 

coeficiente de correlação não paramétrico de Spearman e o seu correspondente nível de 

significância. 
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IV. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. OBESIDADE 

 

Neste estudo, após observar o quadro 3, constatamos que 1 adolescente está 

abaixo do peso (1,8%), 38 são normoponderais (66,7%), 10 apresentam excesso de peso 

(17,6%) e 8 exibem obesidade (14%). 

 

Quadro 3 – Análise do IMC em relação ao género feminino e masculino. 

 Percentagem 

 Baixo Peso Normoponderal Excesso de 

peso 

Obesidade Total 

Frq. % Frq. % Frq. % Frq. %  

Masculino 

 

1 3% 21 63,7% 7 21,2% 4 12,1% 33 

Feminino 

 

0 0% 17 70,8% 3 12,5% 4 16,7% 24 

Total 1 1,8% 38 66,7% 10 17,6% 8 14% 57 

p=0,738 

 

De acordo com os dados apresentados no quadro 3, podemos verificar que não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p=0,738) entre os géneros, sendo que 

no sexo masculino 21,2% estão com excesso de peso e 12,1% têm obesidade, já no sexo 

feminino 12,5% estão com excesso de peso e 16,7% são obesas, contudo se agruparmos 

o excesso de peso com a obesidade, existem no total 33,3% de meninos, comparado 

com 29,2% de meninas afetadas.  

Superada a ideia de que a gordura era formosura, hoje em dia sabemos que a 

obesidade na infância e adolescência é prejudicial para a saúde física e mental, levando 

a criança à obesidade na vida adulta. 

No estudo realizado por Copetti e colaboradores (2007), com escolares da 

Região Central do Rio Grande do Sul e utilizando os mesmos critérios, o grupo 

masculino apresentou prevalências superiores ao grupo feminino para o excesso de peso 

(17,9% e 15,5%) corroborando com os achados neste estudo, mas números inferiores 
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para a obesidade (5,7% e 3,3%) respetivamente, contrariando deste modo os valores 

encontrados no nosso estudo. 

Terres e colaboradores (2006), investigaram o excesso de peso e obesidade entre 

adolescentes dos 15 aos 18 anos, identificando uma prevalência de 20,9% para o 

excesso de peso e 5% para a obesidade. Também Padez e colaboradores (2004), 

acharam no seu estudo uma prevalência de excesso de peso e obesidade nas crianças 

portuguesas de 31,5%, corroborando com os resultados encontrados no nosso estudo 

(31,6%). Num outro estudo os resultados encontrados foram inferiores aos do nosso 

estudo, com 15,2% de excesso de peso e 2,8% de obesidade, onde os meninos 

apresentavam valores de obesidade superiores às meninas (Matos et al, 2006). 

 

4.2. HÁBITOS ALIMENTARES 

 

A fase da adolescência evidencia-se pela maior vulnerabilidade biológica e 

social responsável pelos desequilíbrios nutricionais, levando à formação de maus 

hábitos alimentares. 

Através do quadro 4 podemos verificar que a maioria dos alunos realiza as 3 

refeições principais do dia, sendo que dos 57 alunos, 39 tomam sempre o pequeno-

almoço (68,4%), 49 o almoço (86%) e 50 o jantar (86%). Mas é preocupante que 2 

alunos do sexo feminino (8,3%) referiram nunca tomar o pequeno-almoço e 16 alunos 

indicaram tomar às vezes (28,1%), visto esta ser a refeição primordial do dia. 

 

Quadro 4 - Principais refeições, diferenças entre géneros. 

 Masculino 

n=33 

Feminino 

n=24 

Total 

n=57 p 
Frq.  % Frq. % Frq. % 

P.Almoço Nunca 0 0% 2 8,3% 2 3,5%  

 Às vezes 7 21,2% 9 37,5% 16 28,1% 0,074 

 Todos os dias 26 78,8% 13 54,2% 39 68,4%  

Almoço Nunca 0 0% 0 0% 0 0%  

 Às vezes 3 9,1% 5 20,8% 8 14% 0,212 

 Todos os dias 30 90,9 19 79,2% 49 86%  

Jantar Nunca 0 0% 0 0% 0 0%  

 Às vezes 2 6,1% 5 20,8% 7 14% 0,096 

 Todos os dias 31 93,9% 19 79,2% 50 86%  
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Não se registam diferenças significativas entre os géneros relativamente ao 

pequeno-almoço (p=0,074), almoço (p=0,212) e jantar (p=0,096). 

Segundo Carvalho e colaboradores (2007) a frequência de alunos que tomavam 

diariamente o pequeno-almoço, almoço e jantar foram, respetivamente, 85,6%, 90,1% e 

88,6%, com os resultados semelhantes aos encontrados no nosso estudo, com apenas um 

aumento nos valores de pequeno-almoço e almoço. 

No estudo de Yan e colaboradores (2006), quase um quarto dos adolescentes 

saltam muitas vezes a primeira refeição do dia, sendo que no geral 23,6% dos 

participantes revelaram que comem o pequeno-almoço irregularmente, em tempos de 

escola. Por exemplo, Nicklas e colaboradores (2004) relataram que 19% dos americanos 

e 12% dos adolescentes australianos não tomam o pequeno-almoço. O mesmo se 

verifica num estudo japonês realizado por Murata (2000), onde mostra que mais de 15% 

dos alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos não tomam café da 

manhã.  

O facto de os indivíduos não realizarem o pequeno-almoço tende a estar 

associado à obesidade (Triches & Giugliani, 2005), pois ao tomar esta refeição ajuda a 

controlar o peso, uma vez que diminui o consumo de merendas mais energéticas 

(Nicklas et al., 2001). 

 Ainda dentro dos hábitos alimentares, mas mais direcionado às escolhas 

alimentícias, de acordo com o quadro 5, podemos averiguar que o leite é o alimento 

diariamente mais consumido pelos alunos com 59,7%, seguido dos refrigerantes com 

42,1%, em terceiro as frutas com 38,6%, as verduras em quarto com 15,8% e por último 

os doces com 8,8% dos inquiridos a relatar um consumo diário deste alimento. 

 Dos alimentos expostos, importa referir as diferenças entre os géneros, sendo 

que as meninas apenas consomem mais leite (62,5%) em relação aos meninos (57,6%), 

já os rapazes apresentam valores mais elevados em todos os outros alimentos, com 

12,1% nos doces, 42,4% nas frutas, 18,2% nas verduras e 48,5% nos refrigerantes, 

contra 4,2%, 33,3%, 12,5% e 33,3%, respetivamente nas raparigas. É bom lembrar que, 

apesar do leite estar com uma frequência média de consumo pelos adolescentes, 

observa-se a tendência de aumento no consumo do alimento pelas meninas, visto o sexo 

feminino mencionar ingerir mais leite (Carvalho et al., 2001). 
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Quadro 5 – Prevalência das escolhas alimentares, diferenças entre os géneros. 

 Masculino 

n=33 

Feminino 

n=24 

Total 

n=57 

Frq.  % Frq. % Frq. % 

Doces Nunca 0 0% 1 4,2% 1 1,8% 

p=0,308 Semanalmente 29 87,9% 22 91,7% 51 89,5% 

 Diariamente 4 12,1% 1 4,2% 5 8,8% 

Frutas Nunca 0 0% 1 4,2% 1 1,8% 

p=0,428 Semanalmente 19 57,6% 15 62,5% 34 59,7% 

 Diariamente 14 42,4% 8 33,3% 22 38,6% 

Verduras Nunca 2 6,1% 3 12,5% 5 8,8% 

p=0,630 Semanalmente 25 75,8% 18 75% 43 75,4% 

 Diariamente 6 18,2% 3 12,5% 9 15,8% 

Leite Nunca 1 3% 0 0% 1 1,8% 

p=0,676 Semanalmente 13 39,4% 9 37,5% 22 38,6% 

 Diariamente 19 57,6% 15 62,5% 34 59,7% 

Refrigerantes Nunca 1 3% 2 8,3% 3 5,3% 

p=0,422 Semanalmente 16 48,5% 14 58,3% 30 52,6% 

 Diariamente 16 48,5% 8 33,3% 24 42,1% 

Álcool Nunca 7 21,2% 13 54,2% 20 35,1% 

p=0,032* Semanalmente 25 75,8% 10 41,7% 35 61,4% 

 Diariamente 1 3,0% 1 4,2% 2 3,5% 

*p≤0,05  

 

 Num estudo efetuado por Junior e Lopes (2004), em adolescentes dos 15 aos 18 

anos, verificou-se que 69,7% dos rapazes e 64,3% das raparigas não consumiam fruta, e 

que 74,3% dos rapazes e 65,8% das raparigas também não consumiam verduras. 

Estes resultados não vão de encontro aos resultados do estudo de Carvalho 

(2013) no que diz respeito ao leite, com uma percentagem de consumo diário de 39,2% 

enquanto que no nosso estudo mais de metade, cerca de 59,7%, refere tomar leite 

diariamente. 

Na adolescência, tanto no género masculino como no feminino, as razões mais 

apontadas pelos consumidores jovens para o início de consumo, são: a necessidade de 
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ser mais sociável, alegre e relaxado, as influências dos grupos de pares e os meios de 

comunicação, como revistas, televisão e internet, que conduzem o indivíduo a pensar 

que a bebida alcoólica traz poder, sedução, afirmação pessoal, alegria, entre outras 

(Balsa et al, 2011).  

No mesmo quadro, podemos apurar que 35,1% refere que nunca consome 

álcool, 61,4% afirma que consome semanalmente e 3,5% declara consumir diariamente. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para o álcool, com 

p=0,030, entre os géneros é de salientar que os meninos consomem mais álcool durante 

a semana em relação às meninas, com 75,8% e 41,7% respetivamente. O mesmo já não 

se verifica ao consumo diário, visto que 3,0% dos meninos refere consumir diariamente 

para 4,2% das meninas. No estudo de Windle (2003), averiguamos que ambos os jovens 

do género masculino e do género feminino consomem álcool, embora o consumo seja 

mais predominante no género masculino. Também num outro estudo, os rapazes 

revelam maiores níveis de consumo de álcool quando comparadas com as raparigas 

(Mendes & Lopes, 2007). 

São encontradas percentagens mais baixas do consumo de bebidas alcoólicas, no 

estudo de Junior e Lopes (2004), em valores estatísticos entre rapazes com 40,8% e 

raparigas com 35,4%. 

  

4.3. IMAGEM CORPORAL 

 

 Quadro 6 – Frequência da Imagem Corporal Real e Imagem Corporal Ideal 

Silhuetas Imagem Real Imagem Ideal 

1 0 (0%) 0 (0%) 

2 0 (0%) 0 (0%) 

3 10 (17,5%) 11 (19,3%) 

4 18 (31,6%) 37 (64,9%) 

5 23 (40,4%) 8 (14,0%) 

6 5 (8,8%) 1 (1,8%) 

7 1 (1,8%) 0 (0%) 

  

 A distribuição das frequências da Imagem Real e da Imagem Ideal é apresentada 

no quadro 6. A silhueta mais escolhida para a imagem real (40,4%) foi a número 5 e 

para a imagem ideal (64,9%) a número 4.  
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Podemos referir que a imagem corporal tem uma componente subjetiva, pelo 

facto de ser construída através de cognições afetivas, apoiadas em função da 

comparação com os outros, onde a media tem um papel imprescindível neste sentido, 

pela elevação de corpos atraentes (Cameron & Ferraro, 2004). As imagens divulgadas 

pelos media, do corpo magro visto como ideal, dominam as escolhas dos 

comportamentos alimentares e atitudes dos jovens, para com os seus corpos, pois a 

imagem corporal é composta tendo como base o modelo que é originado pela sociedade 

onde estamos inseridos, em que os homens e mulheres tentam alcançar corpos atrativos 

(Becker et al, 1999). 

  

Quadro 7 – Prevalência da insatisfação corporal 

Nível de insatisfação corporal Frequência 

-1 7 (12,3%) 

0 23 (40,4%) 

1 21 (36,8%) 

2 5 (8,8%) 

3 1 (1,8%) 

 

O nível de insatisfação corporal é calculado pela diferença entre a imagem real e 

a imagem ideal. Quando os valores são negativos significa que o indivíduo deseja 

aumentar o seu peso, quando o nível de insatisfação corporal é 0 significa que estão 

satisfeitos com a sua imagem corporal e quando os valores são positivos os indivíduos 

desejam emagrecer. A análise deste quadro permite-nos verificar que 40,4% dos 

indivíduos estão satisfeitos com a sua imagem corporal, 47,4% deseja emagrecer e 

12,3% gostariam de aumentar o seu peso. 

 A insatisfação com o corpo e a preocupação com o peso são aspetos relevantes 

para os jovens. Soveral e colaboradores (2005), afirmaram que o excesso de peso é um 

factor determinante na autoestima dos jovens, onde observaram que 77% dos estudantes 

que se consideraram insatisfeitos referiram ser o excesso de peso a causa da sua 

insatisfação. 

 Costa (2011) verificou que 40,9% dos indivíduos estão satisfeitos com a imagem 

corporal, 39% deseja emagrecer e 20% querem aumentar o seu peso, sendo que estes 

resultados são semelhantes aos do nosso estudo. 
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No quadro 8 apresentamos os valores relativos à comparação entre variáveis: 

prevalência de obesidade e imagem real. 

 

Quadro 8 – Comparação da imagem real em função da prevalência da obesidade 

Imagem Real Prevalência da Obesidade 

 Normal 

n=39 

Obesidade 

n=18 

3 10 (25,6%) 0 (0%) 

4 17 (43,6%) 1 (5,6%) 

5 11 (28,2%) 12 (66,7%) 

6 1 (2,6%) 4 (22,2%) 

7 0 (0%) 1 (5,6%) 

p=0,000* (*p≤0,05 ) 

 

 Existe correlação positiva entre o IMC e a imagem corporal dos alunos (r= 0,740 

p=0,000). 

 Nos indivíduos normais a imagem real varia entre a imagem 3 e a imagem 6, já 

nos indivíduos obesos varia da imagem 4 à imagem 7. 

 

Quadro 9 – Comparação da insatisfação com a imagem corporal em função da 

prevalência da obesidade. 

Nível de insatisfação corporal Prevalência da Obesidade 

 Normal 

n=39 

Obesidade 

n=18 

Engordar 7 (17,9%) 0 (0%) 

Satisfeito 21 (53,8%) 2 (11,1%) 

Emagrecer 11 (28,2%) 16 (88,9%) 

  

No que diz respeito ao nível de insatisfação com a imagem corporal em função 

da prevalência da obesidade, os dados apresentados permitem-nos verificar que, 17,9% 

dos indivíduos normoponderais desejam engordar, 53,8% estão satisfeitos com a sua 

imagem corporal e 28,2% pretendem emagrecer. Relativamente aos indivíduos com 

excesso de peso/obesos, 11,1% está satisfeito com a sua imagem corporal e 88,9% 

querem emagrecer. 
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Quadro 10 – Nível de insatisfação da imagem corporal em função do género. 

Nível de insatisfação corporal Género 

 Masculino 

n=33 

Feminino 

n=24 

Engordar 5 (15,2%) 2 (8,3%) 

Satisfeito 15 (45,5%) 8 (33,3%) 

Emagrecer 13 (39,4%) 14 (58,3%) 

 

 No quadro 10 apresentamos o nível de insatisfação corporal por género, onde 

observamos que no género masculino 15,2% tem o desejo de aumentar o peso, 45,5% 

estão satisfeitos e 39,4% desejam emagrecer. Em relação ao género feminino, os valores 

são ligeiramente diferentes, apenas 8,3% desejam aumentar de peso, 33,3% estão 

satisfeitos e 58,3% ambicionam emagrecer. 

Embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significativas, 

a insatisfação corporal neste estudo tende a ser mais evidenciada nas mulheres quando 

comparadas aos homens assim como o estudo de Araújo e Araújo (2003), juntamente 

com o desejo de um corpo mais magro. Obtendo como resultado que a grande maioria 

das mulheres está insatisfeita com seu corpo, equivalendo a uma percentagem de 73% 

(Lima et al, 2008). 

 Em alguns estudos realizados verificou-se que à medida que aumenta o IMC, 

aumenta o nível de insatisfação corporal, onde o género masculino apresenta menos 

insatisfação corporal em comparação com o género feminino (Schwartz e Brownell, 

2004). A insatisfação com o peso é coexistente da maturação feminina, uma vez que, os 

adolescentes tornam-se mais insatisfeitos à medida que vão crescendo (Schwartz & 

Brownell, 2004). 

 

4.4.  COMPARAÇÕES EM FUNÇÃO DA IDADE 

 

Numa primeira fase foi objetivo identificar se existiam diferenças 

estatisticamente significativas em função da idade. Contudo neste estudo não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas em relação à imagem corporal, 

obesidade e aos hábitos alimentares em função da idade. Uma possível justificação para 

este facto pode estar relacionada com a proximidade das idades dos adolescentes. 
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V. CONCLUSÃO 

 

Segundo Smolak (2012), e através dos resultados encontrados no nosso estudo, 

podemos concluir que as meninas estão mais preocupadas que os meninos em serem ou 

tornarem-se gordas, comparando mais facilmente a sua aparência com a dos outros. 

As manifestações de insatisfação com a imagem corporal nem sempre são 

evidentes ou fáceis de reconhecer, pois muitas vezes existem apenas mensagens 

subliminares emitidas pelo adolescente, tornando-se mais difícil identificar esse 

problema (Ciampo & Ciampo, 2010). No sentido de tentar estabelecer o mais rápido 

possível esse diagnóstico, é essencial que os profissionais que atendem os adolescentes 

sejam capazes de: ouvir escrupulosamente o adolescente sobre a sua saúde e todas as 

questões a ela relacionadas: dúvidas, receios, dificuldades, desconhecimento sobre os 

temas que o afligem, considerando-se, sob os aspetos éticos, que o adolescente tem 

direito à individualidade no atendimento e à sua confidencialidade; perguntar 

diretamente sobre a imagem corporal, se o assunto ainda não tiver sido referido; discutir 

o tema abertamente, esclarecendo, encorajando e orientando o adolescente; e ouvir 

cuidadosamente os familiares (Ciampo & Ciampo, 2010). 

Neste estudo, verificámos que 1 adolescente está abaixo do peso (1,8%), 38 são 

normoponderais (66,7%), 10 apresentam excesso de peso (17,6%) e 8 exibem obesidade 

(14%). No que respeita aos hábitos alimentares nem todos os adolescentes consomem o 

pequeno-almoço, sendo esta a refeição primordial do dia. Relativamente às escolhas 

alimentícias, podemos apurar que o leite foi o alimento diariamente mais consumido 

pelos alunos com 59,7%, seguido dos refrigerantes com 42,1%, em terceiro as frutas 

com 38,6%, as verduras em quarto com 15,8% e por último os doces com 8,8% dos 

inquiridos a relatar um consumo diário deste alimento. 

O consumo de álcool, para além de influenciar a saúde física e mental, pode 

relacionar-se, com a diminuição do rendimento escolar e com comportamentos de risco 

para a saúde (especialmente no âmbito de comportamentos sexuais de risco e de 

comportamentos de risco na condução de veículos motorizados) (Trindade & Correia, 

s/d). No nosso estudo foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para 

o álcool, com p=0,030, onde podemos referir que ambos os géneros consomem álcool, 

predominando mais no género masculino. 
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Relativamente à imagem corporal, a insatisfação corporal neste estudo tende a 

ser mais evidenciada nas mulheres quando comparadas aos homens e os indivíduos com 

excesso de peso apresentam maior insatisfação corporal relativamente aos indivíduos 

com estado nutricional normal. Concluímos também, que existe uma correlação positiva 

entre o IMC e a imagem corporal dos alunos (r=0,740, p=0,000) . 

Contudo, de acordo com Carvalho e colaboradores (2001), em função do risco 

de excesso de peso em adolescentes, reforça-se a necessidade de haver estratégias de 

prevenção, no sentido de promover mudanças de hábitos e comportamentos voltados, 

não só para a dieta, mas essencialmente para o estilo de vida, antes da evolução dos 

problemas e agravos à saúde. Para conhecer melhor as diferenças nas práticas 

alimentares entre os adolescentes, são necessários estudos posteriores para que, no 

desenvolvimento das estratégias de educação nutricional, se formem propostas mais 

efetivas (Carvalho et al., 2001). 
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VI. RECOMENDAÇÕES 

 

É importante: 

 Controlar o acesso a alimentos prejudiciais à saúde, de modo a facilitar 

alimentos adequados na escola; 

 Aumentar a informação acerca dos riscos de uma má alimentação, da não 

prática de atividade física e do consumo de álcool; 

 Fiscalizar as leis em vigor, principalmente sobre a venda de álcool; 

 Criar de espaços de lazer para as crianças e os adolescentes; 

 Alertar os adolescentes, em casa, para os malefícios de não tomar o 

pequeno-almoço; 

 No meio familiar, disponibilizar uma alimentação saudável e adequada às 

necessidades de cada adolescente; 

 Realizar campanhas de promoção e marketing de produtos que trazem 

benefícios para a saúde; 

 Aumentar a oferta desportiva e motivar os alunos para a sua prática. 
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CARO (A) JOVEM: Sendo importante a tua colaboração, desde já peço que 

respondas com sinceridade, e a todas as questões. Este questionário é confidencial, 

e as tuas respostas são totalmente ÂNONIMAS. 

 

1. Qual o teu género: 

Masculino        Feminino 

 

2. Qual a tua data de nascimento (dia/mês/ano): 

 

3. Qual o teu peso (Kg)?  

 

4. Qual a tua altura (metros)? 

 

5. Qual o nome da tua escola/universidade? 

 

6. Qual a tua cidade? (nome da cidade, vila ou aldeia) 

 

7. Qual o ano que frequentas? 

 

8. Que meio de transporte utilizas para ir para a escola/universidade? 

 

9. Se fores rapaz, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreve o número, no espaço em branco, da imagem com a qual te identificas: 

 

E da imagem que gostarias de ter: 
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10. Se fores rapariga, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreve o número, no espaço em branco, da imagem com a qual te identificas: 

 

E da imagem que gostarias de ter: 

 

11. Quantos cigarros fumas por dia (0; 1 a 5; 6 a 10; 11 a 15; + de 15) 

 

Nas QUESTÕES que se seguem, as 5 opções de resposta correspondem a: o 1º 

quadrado (começando do teu lado esquerdo) corresponde a nunca; o 2º a 

raramente; o 3º a às vezes; o 4º a dia sim, dia não e o 5º a todos os dias. 

 

12. Tomas o pequeno-almoço: 

nunca                               todos os dias 

 

13. Almoço: 

nunca                               todos os dias 

 

14. Jantar 

nunca                               todos os dias 
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Nas QUESTÕES que se seguem, as 5 opções de resposta, relativamente à semana, 

correspondem a: o 1º quadrado (começando do teu lado esquerdo) corresponde a 

nunca; o 2º uma vez; o 3º duas a quatro vezes; o 4º 5 a seis vezes, o 5º uma vez por 

dia, o 6º a duas a 3 vezes por dia e o 7º a mais de 4 vezes por dia. 

 

15. Comes doces: 

nunca                                           mais de 4 vezes por dia 

 

16. Comes fruta: 

nunca                                           mais de 4 vezes por dia 

 

17. Comes vegetais: 

nunca                                           mais de 4 vezes por dia 

 

18. Bebes água: 

nunca                                           mais de 4 vezes por dia 

 

19. Bebes leite: 

nunca                                           mais de 4 vezes por dia 

 

20. Bebes bebidas alcoólicas: 

nunca                                           mais de 4 vezes por dia 

 

 

 

 

Muito Obrigada!  
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