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RESUMO 

 

 

O súbito aumento de casos de excesso de peso e obesidade nas populações mais jovens 

e a sua ligação a diversos tipos de patologias, nomeadamente as relacionadas com a 

insatisfação com a imagem corporal, motivou a execução deste estudo, assumindo como 

principal objetivo, verificar a associação da imagem corporal real e da insatisfação com a 

imagem corporal com diversas variáveis. A amostra deste estudo é constituída por 581 alunos 

dos 2º e 3º ciclos de escolaridade da Escola Básica de Lousada Oeste, com idades 

compreendidas entre 9,9 e os 17,5 anos (M=12,48 e DP=1,61). Para a recolha de dados foi 

utilizado um questionário baseado no Health Behaviour in School aged Children (HBSC). 

Para o cálculo do IMC foram recolhidos o peso e a altura e utilizados os valores de corte de 

Cole et al (2000) para definir a prevalência de obesidade. Na avaliação da insatisfação com a 

imagem corporal foi utilizada a escala de silhuetas de Collins (1991). No tratamento 

estatístico foram utilizados o desvio-padrão, a média e as respetivas frequências e 

percentagens para a análise descritiva, o teste Qui-Quadrado nas análises comparativas e a 

regressão linear múltipla na análise multivariada. Relativamente aos resultados obtidos, os 

índices de prevalência de excesso de peso e obesidade são elevados (32,7%), sendo superiores 

nos rapazes (34,5%) relativamente às raparigas (30,7%). Os índices de insatisfação com a 

imagem corporal são elevados (63,7%), sendo que na análise comparativa, existem diferenças 

estatisticamente significativas segundo o género (p=0,002) e a prevalência de obesidade 

(p=0,000). Na regressão linear múltipla foram associadas de forma negativa e significativa à 

imagem corporal real, a idade (p=0,000) e a prática de atividades desportivas (p=0,010) e de 

forma positiva o IMC (p=0,000). Relativamente à insatisfação com a imagem corporal, 

associaram-se de forma significativa e positiva o IMC (p=0,000) e negativa a idade (p=0,000). 

Desta forma e tendo em conta os resultados obtidos, constata-se que o aumento da 

idade e a diminuição do IMC são fatores que contribuem para a diminuição dos índices de 

insatisfação com a imagem corporal.  

 

 

 



VI 

 

 

ABSTRACT 

 

The surge in cases of overweight and obesity in younger populations and their 

connection to various types of diseases, particularly those related to dissatisfaction with body 

image, motivated the execution of this study, taking as its main objective, to examine the 

association of real body image and dissatisfaction with body image with many variables. The 

sample consists of 581 students of the 2nd and 3rd cycles of basic education School Lousada 

West, aged between 9.9 and 17.5 years ( M = 12.48 , SD = 1.61 ) . To collect data, a 

questionnaire based on the Health Behaviour in School aged Children (HBSC) was used. To 

calculate BMI were collected weight and height and used cutoff values of Cole et al (2000) to 

define the prevalence of obesity. In the evaluation of dissatisfaction with body image scale 

silhouettes of Collins (1991) was used. In the statistical analysis the standard deviation, the 

mean and the respective frequencies and percentages for descriptive analysis, Chi- square test 

on comparative analysis and multiple linear regression were used in the multivariate analysis . 

With regard to results, the prevalence rates of overweight and obesity are high (32.7%), being 

higher in boys (34.5 %) than girls (30.7 %). The rates of dissatisfaction with body image are 

high (63.7 %), and the comparative analysis, there were statistically significant differences 

according to gender (p = 0.002) and the prevalence of obesity (p = 0.000) . In  multiple linear 

regression were associated negatively and significantly with real body image, age (p = 0.000) 

and the practice of sports activities (p = 0.010) and positively BMI (p = 0.000). Regarding 

dissatisfaction with body image were associated significantly and positively BMI (p=0.000) 

and negatively age (p=0.000). 

Thus, taking into account the results obtained, it is observed that the with increasing 

age and BMI reduction are factos that contribute to decreased rates of dissatisfaction with 

body image. 
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A configuração atual da nossa sociedade carateriza-se por uma fase de intensas mudanças 

nos hábitos de vida das pessoas que a constituem. As mudanças ocorridas e os hábitos que se 

vão instalando proporcionam as condições ideais para que a obesidade se alastre de forma 

silenciosa. A situação tende a agravar-se quando esses hábitos são adquiridos em tenra idade, 

ceifando aquilo que deveria ser uma infância e uma adolescência plena de saúde e bem-estar, 

sem qualquer limitação física, psicológica ou social. Este rápido aumento dos índices de 

obesidade nas populações é de tal forma evidente e preocupante que a obesidade é 

considerada pela World Health Organization (WHO) como a epidemia do século XXI. Esta 

problemática vem-se tornando comum a vários países, independentemente das suas 

características ou condições financeiras, instalando-se não só nos países desenvolvidos como 

nos países em desenvolvimento. No entanto, esta tem aumentado de forma mais dramática em 

países economicamente desenvolvidos e em populações urbanizadas, tornando-se um 

autêntico flagelo (Wang e Lobstein, 2006). 

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), através da plataforma contra a obesidade, 

Portugal não foge à regra e fixa-se entre os primeiros classificados, juntamente com Itália, 

Grécia e Espanha onde prevalecem os índices mais elevados de obesidade nas populações 

mais jovens.  

Esta associação entre excesso de peso, obesidade e população jovem relaciona-se com 

uma série de fatores de risco para a saúde, tais como a hipertensão, hipercolesterolemia, 

diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, osteoartrites, cancro (útero, próstata, mama e cólon) 

e doenças da vesícula (Dishman et al, 2004). Além de todos os riscos inerentes à saúde física, 

associados à obesidade, surgem também distúrbios psicossociais e emocionais acompanhados 

de depressão, ansiedade e diminuição de auto estima, estendendo-se também a problemas de 

marginalização social e diminuição da qualidade de vida (Whitlock et al, 2005). Estes 

distúrbios têm origem exatamente na rejeição social, num contexto social que dá cada vez 

mais importância à beleza física, segundo padrões estereotipados, levando à discriminação 

educativa, social e culminando no isolamento social (Oliveira et al, 2009).  

A adoção de comportamentos sedentários e o consequente menor dispêndio de 

energia, onde se incluem o aumento do tempo gasto a brincar com o computador, a ver 

televisão, a jogar jogos de vídeo ou a ouvir música (Vande et al, 2005), vão ter um papel 

fundamental, num filme de consequências imprevisíveis com visível impacto na atual e futura 

qualidade de vida das populações.  
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Perante este cenário, assume vital importância a prática de atividade física, revelando-

se fundamental na prevenção de doenças, nomeadamente as que estão relacionadas com o 

excesso de peso e obesidade. A prática de atividade física contribui ainda de forma incisiva na 

melhoria das propriedades fisiológicas, morfológicas e bioquímicas do organismo humano 

(Giráldez et al, 2008). Esta melhoria a todos os níveis leva a um aumento da autoestima e um 

consequente bem-estar na forma como nos relacionamos com os outros e com o nosso próprio 

corpo. Desta forma, a imagem corporal assume particular importância para os adolescentes, 

pois é preponderante a preocupação com o corpo, desempenhando este um papel principal na 

adolescência regendo muitas vezes a confiança que depositam em si próprios e em tudo o que 

se envolvem. A forma como se relacionam com o seu corpo e a insatisfação com a imagem 

corporal e o que ela representa para si próprios é uma das grandes motivações deste estudo.  

Todas estas interações referidas anteriormente, se revelam extremamente importantes 

e interessantes, relegando para um estudo que pretende descobrir a insatisfação com a imagem 

corporal e até que ponto os jovens revelam divergências acentuadas em relação ao que 

gostariam de ser.  

Como objetivo geral, vamos verificar a influência da imagem corporal real e da 

insatisfação com a imagem corporal com o género, idade, prática de atividades desportivas e IMC 

e como objetivos específicos serão comparadas a imagem corporal real e a insatisfação com a 

imagem corporal, segundo o género, a prática de atividades desportivas e a prevalência de 

obesidade. 

Este estudo encontra-se estruturado em seis partes, designadamente a revisão da 

literatura, a metodologia, a apresentação dos resultados, a discussão dos mesmos, as 

conclusões retiradas e as propostas futuras. 

A primeira parte é dedicada à revisão da literatura da investigação. Na revisão da 

literatura, será feita uma abordagem dos aspetos relacionados com a obesidade, 

nomeadamente a sua definição, a sua prevalência na população com particular incidência na 

obesidade infantil e em Portugal, as causas e consequências da prevalência de obesidade, os 

métodos de avaliação e a prevenção e tratamento da mesma. Será ainda abordada a questão da 

atividade física, a sua importância no contexto global atual e os seus benefícios. A imagem 

corporal também será abordada sob a perspetiva do seu conceito e evolução, percorrendo e 

analisando a influência da prática de atividade física, do género e da obesidade na construção 

da imagem corporal do adolescente.  
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No capítulo referente à metodologia, é caracterizada a amostra, o instrumento 

utilizado, bem como todos os procedimentos efetuados para a realização deste estudo. 

Na apresentação e discussão dos resultados, serão expostos os resultados obtidos e, 

posteriormente, serão confrontados com outros estudos semelhantes.  

Por fim serão apresentadas as respetivas conclusões e serão deixadas algumas 

sugestões que se julgam pertinentes para futuras pesquisas neste âmbito.
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2.1 Obesidade 

 

 

2.1.1 – Definição e caraterização 

 

 

A  definição do conceito de obesidade torna-se difícil, não sendo consensual, 

tornando-se mais fácil classificar um indivíduo de obeso do que propriamente definir o 

conceito em si mesmo. De qualquer forma e numa tentativa de definição do termo, de uma 

forma simples, a obesidade pode ser definida como sendo o excesso de gordura corporal 

(Flodmark et al, 2004; Cole e Rolland-Cachera, 2002), ou a condição de ter altos níveis de 

gordura corporal armazenada (Sobal, 2001), à qual pode ser acrescentado o seu efeito nefasto 

na saúde das populações (Antipatis e Gill, 2001). 

Na mesma linha de pensamento e fazendo referência aos efeitos nefastos para a saúde 

e bem-estar dos indivíduos, a obesidade é classificada como uma doença crónica, sendo 

mesmo comparada por Bray (2004) à hipertensão e à aterosclerose. Também Pérez et al 

(2008), no sentido de catalogar a obesidade como uma doença crónica, acrescentam que é a 

doença nutricional crónica, não transmissível mais frequente. 

Numa perspetiva mais causal, a obesidade traduz-se pelo resultado inevitável de um 

desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia (Bray, 2004), sendo que se manifesta 

quando as calorias ingeridas são sucessivamente em maior proporção do que as despendidas 

(Vögele, 2005; Wardle, 2005), levando a que estas se acumulem no corpo sob a forma de 

gordura. Retratando este desequilíbrio, Neto (2006) regista que a obesidade é a combinação 

explosiva de dietas hipercalóricas, acrescentando os comportamentos sedentários adotados, 

como sendo também eles responsáveis pelo problema. 

Não se limitando à definição do conceito em si mesmo, Antipatis e Gill (2001), 

referem que além de constituir um grave problema de saúde pública, a obesidade vem-se 

tornando um grave problema económico de importância global, pois são despendidos 

elevados gastos económicos no tratamento das doenças relacionadas com a obesidade e que 

absorvem uma grande parte dos orçamentos de cada país. 
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Tal como referido anteriormente, a obesidade carateriza-se pela quantidade de gordura 

corporal acumulada (Sobal, 2001), sendo que a sua distribuição no corpo e os locais onde se 

acumula se revelam de extrema importância, pois as doenças associadas estão relacionadas 

com a distribuição morfológica da gordura. Assim, baseados em características morfológicas, 

a obesidade pode ser subdividida em dois grupos diferentes (National Institutes of Health, 

1998). 

 

Obesidade andróide, abdominal ou visceral (maçã) – A gordura é depositada na zona da 

cintura, em seu redor e na área abdominal superior e é mais caraterística do género masculino. 

Este tipo de obesidade é considerada substancialmente mais grave, sendo que o aumento da 

circunferência da cintura é acompanhado de outras complicações, tais como, diabetes tipo 2, 

dislipidemia, hipertensão, doenças cardíacas, derrames e mortalidade precoce.  

 

Obesidade do tipo ginóide (pêra) – Este tipo de obesidade é característica do género 

feminino e a gordura corporal é depositada particularmente na região glútea, coxas e ancas. 

 

  

 

Fig. 1 - Classificação da obesidade segundo a distribuição morfológica (Tchernof e Després, 

2010). 

Obesidade ginóide Obesidade andróide 
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2.1.2 – Etiologia e causas 

 

 

Ao longo dos tempos, a visão acerca do excesso de peso e a obesidade tem vindo a 

alterar-se de forma bastante acentuada. Antigamente, a alimentação era uma questão de 

sobrevivência para muitos e assegurar o aporte de energia para alcançar as necessidades 

dietéticas era a principal preocupação nutricional (Faria e Bonito, 2001). A obesidade, o corpo 

opulento e as reservas de gordura eram vistas como sinais de saúde e prosperidade. Foster 

(citado por Silva et al, 2008) acrescenta ainda que no período da renascença, a mulher 

desejável apresentava uma imagem corporal opulenta, sendo esta o símbolo da reprodução. 

Assim, a figura arredondada e proeminente esteve, em tempos, associada à beleza. Um 

elevado peso corporal era associado ao sucesso social e económico e era uma questão de 

orgulho. Os padrões foram-se alterando e por volta dos finais do século XIX, foi-se registando 

uma inversão da opinião, passando gradualmente a estabelecer-se a figura magra como sinal 

de beleza e conotando a obesidade como uma imagem negativa.  

Nos tempos mais recentes, a obesidade vem-se tornando numa das maiores 

preocupações a nível mundial. Este fenómeno torna-se demasiado evidente, quando se 

observa o repentino aumento nas taxas de obesidade ocorrido num tão curto espaço de tempo. 

Sendo assim, é colocada de parte a existência de modificações genéticas significativas dentro 

das populações que permitam justificar a situação (Lobstein et al, 2004). Os avanços no 

conhecimento do fenómeno da obesidade permitem mesmo determinar que na ausência de 

fatores ambientais, a suscetibilidade genética raramente causa a obesidade (Vögele, 2005). 

O aspeto multifatorial é referido por Sobal (2001), ao referir-se ao excesso de peso e 

obesidade como sendo complexos fenómenos biopsicossociais moldados por muitos fatores, 

incluindo uma variedade de influências sociais e culturais. Este aspeto multifatorial resulta da 

complexa interação entre fatores genéticos, ambientais e psicossociais (Van Gaal et al, 2001). 

Além do aspeto multifatorial, Sobal (2001) acrescenta ainda um aspeto dinâmico ao conceito 

e refere que é um produto sinérgico da interação entre a fisiologia e o mundo social. 

Vögele (2005) aponta vários fatores responsáveis pelo aumento da prevalência da 

obesidade:  
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- fatores genéticos – Embora possam ter o seu contributo na etiologia da obesidade, 

geralmente são atenuados ou exacerbados pelos fatores não genéticos (Vögele, 2005). 

- fatores prenatais – Existe uma evidência crescente de que o ambiente  pré-natal (no útero) 

desempenha um papel importante em afetar adaptações de mecanismos centrais de regulação 

do consumo e gasto energético, portanto, potencialmente aumentando o risco para a obesidade 

na vida adulta. Tem também sido associado que um maior peso ao nascer, tem sido associado 

a uma maior probabilidade de ser obeso na infância (Vögele, 2005). 

- hábitos alimentares – A obesidade é causada quando a energia 

ingerida é superior à energia despendida. Assim os hábitos alimentares dos indivíduos com 

sobrepeso e obesidade representam um importante fator etiológico e tem profundas 

implicações para intervenções na procura de reduzir o peso (Vögele, 2005). 

- comportamento alimentar – A forma como os indivíduos se comportam a nível alimentar, 

sendo que importa mais a qualidade do que ingerem do que a quantidade. As dietas e a opção 

por comidas altamente calóricas influenciam a prevalência da obesidade (Vögele, 2005). 

- atividade física – As pessoas atualmente apresentam índices de atividade física muito 

baixos, ou seja, são menos ativos fisicamente do que em qualquer outra altura da história, 

coincidindo com o aumento da prevalência de obesidade (Vögele, 2005). 

 

O crescente fenómeno da obesidade sugere que as alterações no meio ambiente 

físico, sociocultural, económico e político, são as principais responsáveis pela epidemia 

(Antipatis e Gill, 2001), refletindo as profundas mudanças ocorridas na sociedade nos últimos 

anos que criaram um ambiente promotor de um estilo de vida sedentário e de consumo de 

comidas com altos teores de gordura. Este estilo de vida sedentário das populações 

desenvolve o risco de doenças crónicas e aumenta a probabilidade de morte prematura (Blair 

e Connelly, 1996). Este crescente sedentarismo, aliado à má dieta seguida pelos jovens 

atualmente, minam completamente o estilo de vida saudável e degradam a qualidade de vida 

de forma silenciosa e prematura. Para corroborar a ideia da má dieta seguida pelos jovens, 

nomeadamente os portugueses, atente-se nos dados recolhidos num estudo colaborativo da 

OMS, denominado Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) no ano letivo 

2009/2010 em 5050 jovens com média de idades de 14 anos em que 59,5% afirma beber mais 

de uma vez por semana refrigerantes e 61,8% come doces 1 ou mais vezes por semana.  

Quanto às atividades de lazer de cariz sedentário, estão incluídas entre elas o 

computador, a televisão, as consolas de jogos e outros em que o dispêndio energético é 

praticamente nulo. Atualmente, as crianças e jovens passam cada vez mais tempo em frente à 
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Fig. 2 - Média de horas diárias de comportamentos sedentários 

(Sousa,2010). 

televisão, sendo que este comportamento se encontra associado a um aumento do IMC 

(Hancox e Poulton, 2006). Os mesmos autores sublinham a ideia de que a grande quantidade 

de tempo dedicada a ver televisão é um dos principais fatores que contribuem para a atual 

epidemia de obesidade infantil. 

No relatório do HBSC relativo à realidade dos jovens portugueses, o tempo médio 

passado em frente do ecrã, nomeadamente ao computador tem vindo a aumentar, sendo que 

de 2002 para 2010 se registou um aumento substancial do mesmo. Em dados recolhidos em 

2002 registavam-se 25% dos inquiridos que afirmavam passar mais de três horas diárias em 

frente ao computador, e em 2010 esse valor aumentou para os 48,2%, representando desta 

forma um aumento bastante significativo, talvez reflexo das mudanças ocorridas na sociedade.  

Num outro estudo, realizado em Portugal em adolescentes entre os 10 e os 18 anos, revelou a 

média de horas diárias 

dedicadas a atividades de 

cariz sedentário. Assim 

repare-se que a maior parte 

do tempo é dedicado a ver 

televisão (2,8h/3,3h), 

seguido da internet 

(1,7h/2,0h) (Sousa, 2010). 

Os comportamentos 

sedentários, são apontados 

como um dos grandes responsáveis pelo aumento dos índices de obesidade e quando em 

excesso, tornam-se eles próprios um problema de saúde pública, especialmente na infância e 

adolescência (Miranda et al, 2009), pois esta é uma fase sensível onde é determinante e 

fundamental a aquisição e adoção de comportamentos e hábitos de vida saudáveis. 

Antipatis e Gill (2001), acrescentam ainda que algumas das mudanças ao longo das 

várias gerações têm contribuído para o incremento da obesidade. Assim, referem que a 

prevalência da obesidade em idades mais jovens pode ser explicada também pelo facto dos 

pais estarem cada vez mais preocupados com a segurança dos seus filhos. Referem que alguns 

comportamentos dos progenitores têm vindo a contribuir para o aumento da obesidade e 

promoção do sedentarismo, tais como o facto de os impedirem de se deslocarem a pé ou de 

bicicleta ou jogar em espaços públicos e promoverem o fácil acesso a novas tecnologias. Estes 

comportamentos vêm-se traduzindo num dos grandes promotores de sedentarismo da 

sociedade atual e consequente aumento dos índices de obesidade (Antipatis & Gill, 2001).  



Revisão da Literatura 

23 

Lobstein et al (2004), referem também alguns comportamentos e tendências sociais que 

têm contribuído para a diminuição dos índices de atividade física e aumento do sedentarismo. 

Assim referem: 

 o aumento do uso de transportes motorizados; 

 o aumento dos riscos de tráfego para pedestres e ciclistas; 

 a diminuição de oportunidades para a prática de atividade física de lazer; 

 o aumento dos tempos de recreação sedentária; 

 a transmissão de vários canais de televisão a qualquer hora; 

 a maior quantidade e variedade de alimentos disponíveis, altamente energéticos; 

 os níveis crescentes de promoção e comercialização de alimentos calóricos; 

 a compra mais frequente e generalizada de alimentos; 

 a propagação de restaurantes e lojas de fast food; 

 a compra de grandes quantidades de comida por menos dinheiro; 

 o aumento da frequência das refeições; 

 o aumento do consumo de refrigerantes em vez de água, apontando como exemplos as 

escolas.  

 

O fenómeno da obesidade é atualmente um problema transversal, alastrando-se a um 

conjunto de países de diferentes características. Desde os países desenvolvidos aos países em 

desenvolvimento, a obesidade instala-se de forma silenciosa e pragmática. Este problema 

vem-se desenvolvendo em meios onde até então não se notava a sua influência, padronizando-

se entre as famílias pobres dos países ricos e as famílias ricas dos países pobres. Nos países 

industrializados, as famílias mais pobres refletem alguma vulnerabilidade relativamente à 

obesidade, sendo apontadas como responsáveis a pobre dieta e as limitadas possibilidades de 

praticar a atividade física (Lobstein et al, 2004). Nos países em desenvolvimento, a 

prevalência centra-se principalmente nas famílias mais ricas, embora se note também um 

crescimento nos restantes segmentos da população (Lobstein et al, 2004). 

 

O Ministério da Saúde, através do seu portal para a saúde aponta alguns fatores de risco 

para o desenvolvimento da obesidade: 

 Vida sedentária - quanto mais horas de televisão, jogos eletrónicos ou jogos de 

computador, maior a prevalência de obesidade;  
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 Zona de residência urbana - quanto mais urbanizada é a zona de residência maior é a 

prevalência de obesidade;  

 Grau de informação dos pais - quanto menor o grau de informação dos pais, maior a 

prevalência de obesidade;  

 Fatores genéticos - a presença de genes envolvidos no aumento do peso aumentam a 

suscetibilidade ao risco para desenvolver obesidade, quando o indivíduo é exposto a 

condições ambientais favorecedoras, o que significa que a obesidade tem tendência 

familiar;  

 Gravidez e menopausa podem contribuir para o aumento do armazenamento da 

gordura na mulher com excesso de peso. 

 

 

2.1.3 – Prevalência  

 

A prevalência de obesidade apresenta atualmente valores bastante significativos e 

preocupantes e vem-se transformando num sério caso de saúde pública (WHO, 2000; Kosti & 

Panagiotakos, 2006; Lissau et al, 2004; Rito et al, 2008), estabelecendo-se como a segunda 

principal causa de morte evitável, depois do tabaco (Miller et al, 2004; Langhans & Geary, 

2005).  

Para se atentar e comprovar a crescente dimensão deste problema deve-se ter em 

atenção alguns factos incontornáveis, tais como a quase duplicação dos casos de obesidade a 

nível mundial desde 1980 (Chan, 2012) e a alta prevalência de obesidade infantil, mais 

concretamente em menores de 5 anos, em idade pré-escolar, apontando para valores 

superiores a 40 milhões de crianças. 
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Fig. 3 - Prevalência de obesidade em jovens acima de 20 anos em ambos os sexos em 2008 

(WHO, 2011). 

 
Segundo dados da WHO, em 2008, mais de 1400 milhões de adultos acima dos vinte 

anos encontravam-se com níveis de excesso de peso, dos quais 200 milhões de homens e 300 

milhões de mulheres apresentavam índices de obesidade. A International Obesity Taskforce 

(IOTF), em 2010, verificou que cerca de mil milhões de adultos apresentavam índices de pré-

obesidade (IMC 25-29,9 kg / m²) e cerca de 475 milhões eram obesos. Quando verificados 

dados da mesma entidade em relação a crianças e adolescentes, mais de 200 milhões de 

crianças em idade escolar têm excesso de peso e destas, 40 a 50 milhões apresentam índices 

de obesidade, podendo tornar esta geração, na primeira com esperança média de vida mais 

curta do que a dos seus progenitores. 

A WHO, estima ainda que perto de 35 milhões de crianças com excesso de peso vivam 

em países em desenvolvimento e 8 milhões em países desenvolvidos (WHO, 2012). Este 

crescente problema de saúde pública, sublinha que 65% da população mundial vive em países 

onde o sobrepeso e a obesidade mata mais pessoas do que a subnutrição (WHO, 2012). 

No que diz respeito à União Europeia, cerca de 60% dos adultos e 20% das crianças 

em idade escolar tem excesso de peso ou são obesas (IOTF, 2010).  

Perante as consequências a longo prazo do excesso de peso e obesidade, o grande 

aumento da sua prevalência nas populações jovens (Nobre et al, 2004) nos últimos 30 anos é 

motivo de muita preocupação (Johnson-Taylor e Everhart, 2006). Esta preocupação é 

sustentada por dados que se revelam cada vez mais assustadores. A taxa anual de prevalência 

da obesidade infantil tem aumentado, gradualmente, e é atualmente, dez vezes mais alta do 
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Fig. 4 – Distribuição do percentil de I.M.C.  

(Sousa, 2010). 

que em 1970, tal como referido na Carta Europeia de Luta contra a Obesidade. A própria 

Direção Geral de Saúde (DGS) alerta que se não forem tomadas medidas de prevenção, mais 

de metade da população mundial será obesa. 

No que se refere a dados da prevalência de excesso de peso e obesidade em território 

nacional, existem alguns estudos segundo os quais é possível aferir localmente ou de forma 

mais abrangente os índices de prevalência da obesidade em diversas faixas etárias.  

Assim, segundo dados consultados na IOTF, num estudo realizado entre 2003 e 2005, 

registaram-se 34.4 % de mulheres com excesso de peso e dessas 13,4% são obesas. No que se 

refere aos homens, 45.2% registam excesso de peso e desses 15% são obesos. Estes dados 

centram-se em indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos (do Carmo et 

al, 2007).  

No que diz respeito a valores em idades mais jovens, segundo Padez et al (2004), 

através de dados recolhidos entre Outubro de 2002 e Junho de 2003, em crianças entre os 7 e 

os 9 anos, 20,3% das crianças apresenta excesso de peso e 11,3% são obesas. 

Num estudo conduzido por Sardinha 

et al (2010), em indivíduos entre os 10 e os 

18 anos, registou-se 17% de excesso de peso 

e 4,6% de obesidade no género feminino. No 

género masculino registou-se 17,7% de 

excesso de peso e 5,8% de obesidade.  

Um outro trabalho de investigação 

realizado a 5708 crianças e adolescentes em 

Portugal com idades compreendidas entre os 

10 e os 18 anos e a frequentar o Ensino 

Básico, revelou índices de 22,6% de excesso 

de peso e 7,8% de obesidade, sendo que os 

rapazes registaram 22,9% de adolescentes 

com excesso de peso e 8,8% de obesidade.  

Estes dados revelam uma ligeira superioridade quer na prevalência de obesidade, quer 

de excesso de peso, quando comparados com os do género feminino onde se registaram 

22,4% de excesso de peso e 6,9% de obesidade (Sousa, 2010).  

Através do Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil, denominado “COSI”, e 

centrado nas crianças entre os 6 e os 10 anos, numa amostra constituída por 6810 crianças 

registou-se 28,1% de excesso de peso, dos quais 8,9% eram obesas (Rito et al, 2008). 
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Fig. 5 - Prevalência de obesidade em crianças entre os 6 e os 

10 anos (relatório COSI, 2008). 

 

Um outro estudo denominado EPObIA (Estudo de Prevalência da Obesidade Infantil e 

dos Adolescentes em 

Portugal Continental) 

datado de 2009, realizado 

pelo Observatório Nacional 

da Obesidade e do Controlo 

do Peso (ONOCOP) e pela 

Sociedade Portuguesa para 

o Estudo da Obesidade 

(SPEO) envolvendo 4803 

crianças e adolescentes, 

revelou uma prevalência de excesso ponderal de 19% em crianças dos 2 aos 5 anos de idade, 

dos quais 5,8% obesos. Em adolescentes dos 11 aos 15 anos registaram-se 27,7% dos casos 

acima do peso recomendado, dos quais 6,9% registam índices de obesidade (Miranda et al, 

2009). 

O estudo HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) Coordenado pela Drª 

Margarida Matos, ocorrido em Portugal, em 2006, revelou 2,8% de obesidade e 15,2% de 

excesso de peso. Por sua vez, com dados recolhidos em 2010, regista 15% de excesso de peso 

e 3,4% de obesidade, verificando-se um aumento nos níveis de obesidade quando comparados 

estas duas últimas versões do estudo. Segundo o mesmo estudo, desde 1998, os dados de 

excesso de peso têm evoluído desde os 15,6%, para os 18,2% em 2002, 18% em 2006 e 

18,5% em 2010. 

O estudo Epiteen realizado no Porto em 2040 alunos com idades compreendidas entre 

os 13 e os 14 anos registou no género masculino 20,8% de excesso de peso e 6,6 de 

obesidade. No género feminino registaram-se valores ligeiramente inferiores com 18,8% de 

excesso de peso e 5,7% de obesidade. 

Em 2007, num estudo realizado no distrito de Viseu foram verificados 13,7% de 

excesso de peso e 3,4% de casos de obesidade (Amaral et al, 2007). 

Como se pode verificar e concluir, tendo em conta os diversos valores apresentados e 

apesar de alguma discrepância entre os mesmos, todos apontam no sentido da crescente 

gravidade da problemática do excesso de peso e obesidade, nomeadamente entre as 

populações mais jovens.  
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2.1.4 – Consequências 

 

A obesidade tem alcançado proporções epidémicas em todo o mundo e estima-se que 

pelo menos 2,8 milhões de pessoas morram a cada ano como resultado do excesso de peso ou 

obesidade (WHO, 2012). A verdade é que esta se encontra intimamente ligada a um sem 

número de doenças que vão reduzindo a qualidade de vida de forma drástica, bem como 

aumentando significativamente a morbidade e a mortalidade (Wechsler et al, 2005).  

Apontando para riscos acrescidos em idades mais avançadas, alterando o panorama na 

vida adulta, quando a obesidade incide em idades mais precoces, Müller e Weber (2005), 

Lissau (2004), Antipatis e Gill (2001), Dietz e Gortmaker, (2001), referem ainda que cerca de 

30% das crianças obesas se tornam adultos obesos e são mais propensos a desenvolver 

doenças não transmissíveis mais precocemente.  

Segundo as atas elaboradas no V Seminário Internacional/II Ibero-Americano de 

Educação Física, Lazer e Saúde (2009), o aumento geral da obesidade tem consequências 

físicas e mentais a longo prazo para a população. Refere ainda que durante a adolescência, a 

obesidade está intimamente relacionada com o aumento do risco de doença cardiovascular e 

diabetes mellitus não insulino tratada, preocupações psicossociais e aumento do risco de 

algumas formas de cancro (Beaulieu, 2008). A WHO refere que a epidemia de diabetes além 

de estar intimamente associada à obesidade e à urbanização, disparou em países ricos e pobres 

(Chan, 2012). Ainda, segundo o mesmo documento, a obesidade está intimamente relacionada 

com o aumento do risco de doenças ao nível de praticamente todos os órgãos e aparelhos, 

desde o aparelho cardiovascular, gastrointestinal, génito-urinário, reprodutor e locomotor. 

Encontra-se ainda ligada a complicações metabólicas, complicações do sistema pulmonar, 

osteoartroses, insuficiência venosa crónica, risco anestésico e hérnias. Da obesidade poderão 

advir ainda o aumento da pressão arterial e triglicéridos séricos, anormalidades no 

metabolismo da glicose, problemas hepáticos e apneia do sono, acrescentando ainda os 

problemas psicossociais (Antipatis e Gill, 2001). Para além de um aumento dos riscos futuros, 

as crianças obesas apresentam dificuldades respiratórias, aumento do risco de fraturas, 

hipertensão, marcadores precoces de doenças cardiovasculares, resistência à insulina e efeitos 

psicológicos nefastos (WHO, 2012). 
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A lista de possíveis implicações da prevalência de obesidade é longa e manifesta-se 

sob a forma de diminuição da qualidade de vida. Associada à imagem corporal e aos padrões 

de beleza constantemente impostos pela nossa sociedade, a obesidade surge ainda ligada a 

distúrbios psicossociais e emocionais acompanhados de depressão, ansiedade e diminuição de 

autoestima, de autoconfiança, fraca imagem corporal, isolamento social, sentimentos de 

rejeição, depressão, insucesso escolar (Mourão-Carvalhal, 2008) e marginalização entre os 

seus pares (Strauss e Pollack, 2003). 

 

2.1.5 – Prevenção 

No que diz respeito ao tratamento da obesidade, diversos autores defendem e apontam 

a prevenção como sendo a alternativa mais vantajosa no tratamento da doença e essencial para 

todos os países afetados (Lobstein et al, 2004). É certo que a tendência atual por parte dos 

diversos governos privilegia já a criação de programas no sentido da prevenção (Wechsler et 

al, 2005; Laessle, 2005), devendo estes ser elaborados sobre as populações alvo, tais como 

crianças e adolescentes (do Carmo et al, 2006; Wechsler et al, 2005; Laessle, 2005). 

Esta opção pela prevenção em idades precoces procura responder ao facto de a 

obesidade estar a crescer a proporções pandémicas e os custos para o tratamento de doenças 

associadas com a obesidade estar a consumir grande parte dos orçamentos relativos à saúde 

(Sullivan et al, 2001). Desta forma as estratégias voltadas para a prevenção da obesidade são 

suscetíveis de serem mais rentáveis e eficientes a longo prazo (Antipatis e Gill, 2001; Seidell, 

2001), devendo estar entre as prioridades na saúde pública, através da promoção de estilos de 

vida saudáveis (Antipatis e Gill, 2001) em todos os grupos etários, incluindo crianças e 

adolescentes (Seidell, 2001).  

A intervenção em idades mais precoces, nomeadamente durante a infância, revela-se o 

melhor momento para se estabelecerem hábitos alimentares saudáveis e hábitos de atividade 

física regulares e que sobretudo, devem ser mantidos durante essa fase e na posterior idade 

adulta (Pérez et al, 2008). Apontando medidas de intervenção nestas idades mais precoces, 

devem ser reunidos esforços no sentido de melhorar as refeições e lanches servidos em 

escolas, proporcionar mais oportunidades para a atividade física na escola e em casa e educar 

os jovens sobre a importância da atividade física, dieta e de ter um peso corporal saudável 

(Laessle, 2005). 
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2.1.6 - Métodos de avaliação de obesidade 

 

A comparação de dados de prevalência de obesidade em crianças e adolescentes em várias 

partes do mundo torna-se difícil devido à falta de padronização e interpretação de indicadores 

de excesso de peso e obesidade nestes grupos etários.  

Os estudos têm sido geralmente baseados em antropometria, que utiliza dados como 

massa, estatura, perímetros, diâmetros ósseos e espessura das pregas adiposas (Gonçalves e 

Mourão, 2008). Nas medidas antropométricas mais utilizadas, tanto clinicamente como em 

estudos populacionais, estão a circunferência abdominal e o IMC (Lobstein et al, 2004). A 

medida que tem sido mais utilizada para definir a obesidade é o IMC. É um indicador de 

gordura corporal, que não requer equipamento sofisticado e é fácil de calcular, revelando no 

entanto limitações na sua utilização como método de determinar a adiposidade (Pasco et al, 

2012; Flodmark et al, 2004). Este método revela-se simples e barato e torna-se muito útil para 

levantamentos epidemiológicos que implicam um grande número de indivíduos (Han e Lean, 

2002). O IMC trata-se de um método analítico, não laboratorial, não invasivo e fácil de 

mensurar (Sant’Anna et al, 2009) que permite a avaliação da composição corporal de uma 

forma indireta, e que de forma rápida e simples, possibilita inferir se um indivíduo tem baixo 

peso, peso normal ou excesso de peso, pelo que foi adotado internacionalmente para 

classificar a obesidade (Frota, 2007).  

No que se refere às limitações na aplicação deste método, Antipatis e Gill (2001) referem 

a necessidade de se ter cuidado na interpretação das medições de IMC em determinados 

indivíduos e grupos étnicos. Esclarecem os autores que a relação entre IMC e gordura 

corporal varia de acordo com a construção do corpo e a proporção do mesmo, e um 

determinado IMC pode não corresponder para o mesmo grau de gordura através de todas as 

populações. Também Soares (2003), revela algumas limitações na aplicação deste método, 

especificando que os valores de IMC podem sofrer alterações em virtude do tamanho da 

cabeça, bem como da taxa dorso/pernas. Refere ainda que se torna difícil diferenciar crianças 

pesadas das gordas e leves das magras, reiterando que a definição da situação exposta deve 

ser feita por meio de exames mais completos. Para Ogden et al (2010), o IMC não mede 

diretamente a adiposidade, mas defendem que em crianças, a correlação entre IMC e 

adiposidade é maior nos níveis mais altos de IMC do que em níveis mais baixos.  
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Apesar das várias limitações apontadas à aplicação deste método, o IMC está associado a 

fatores de composição corporal e baseia-se em medições amplamente disponíveis, sendo desta 

forma aceite como uma medida válida indireta de adiposidade em crianças (Rolland-Cachera, 

2011). A Organização Mundial de Saúde (OMS), classificou o excesso de peso e obesidade 

baseada no IMC para adultos de ambos os géneros, estabelecendo que um IMC normal se 

situa entre 18,5 e os 24,9 kg/m2. 

 

 

 

   

 

O cálculo do IMC, tem em conta a altura e o peso dos indivíduos, sendo o quociente 

entre a massa corporal expressa em quilos e a altura em metros ao quadrado, traduzido pela 

seguinte fórmula: 

 

IMC = Peso (kg) / Estatura2 (m) 

 

O fenómeno da obesidade durante muitos anos foi difícil de estudar devido ao facto de 

muitos países usarem níveis diferentes para a classificar. Contudo, durante a década de 

noventa o IMC, foi universalmente aceite como medida do grau de excesso de peso e 

obesidade (Seidell, 2001). No que diz respeito a crianças e adolescentes, muitos países 

tomaram como referência para o diagnóstico da obesidade, a relação entre o peso e altura em 

determinada idade através curvas de percentil do crescimento (Sousa, 2010). Esta necessidade 

de padronização e de interpretação dos indicadores de excesso de peso e obesidade, nasceu da 

dificuldade de se fazer uma qualquer comparação de dados de prevalência de obesidade nestas 

faixas etárias em diversas partes do mundo (Seidell, 2001). Assim, existe a necessidade de um 

Fig. 6 – Classificação segundo o IMC 

(WHO). 
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consenso internacionalmente aceite para a mensuração das várias medidas antropométricas, 

pontos de corte específicos em idades e grupos demográficos específicos, para que exista uma 

harmonização dos métodos utilizados e permitia melhorar as comparações entre os diversos 

estudos (Rolland-Cachera, 2011; Lobstein et al, 2004), permitindo comparar efetivamente os 

dados recolhidos (Lobstein et al, 2004). 

O IMC aumenta de modo gradual na infância, diminui durante a idade pré-escolar e 

aumenta novamente na adolescência. Por esta razão, o IMC das crianças e dos adolescentes 

tem de ser avaliado com recurso a valores de referência em função da idade e do sexo (Cole et 

al, 2000). Relativamente a populações mais jovens e com o objetivo de desenvolver uma 

definição internacionalmente aceite de sobrepeso e obesidade infantil, especificando a 

medição, a população de referência, e os pontos de corte tendo em conta a idade e o sexo, 

Cole et al (2000) desenvolveram um estudo em seis países, com crianças e adolescentes entre 

os 6 e os 18 anos, concluindo que os pontos de corte propostos definem uma forma menos 

arbitrária de comparar as taxas de prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças. Os 

autores defendem ainda que este estudo deve encorajar a comparação direta das tendências da 

obesidade infantil mundial (Cole et al, 2000). Estabeleceram uma definição standard, 

determinando pontos de corte específicos baseados nos valores de IMC de 25Kg/m2 e 

30Kg/m2 para excesso de peso e obesidade, para idades compreendidas entre os 2 e os 18 

anos. A forma de classificação defendida por Cole et al (2000) relaciona os pontos de corte do 

IMC do adulto (aos 18 anos) com os percentis de IMC para crianças e adolescentes.  

A grande inovação introduzida por Cole et al (2000) foi a introdução das curvas de 

IMC, para indivíduos entre os 2 e os 18 anos, representando desta forma um importante 

avanço na assistência à saúde de crianças e adolescentes (Soares, 2003). 
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Fig.7 - Classificação da obesidade através do IMC, segundo valores de corte específicos, 

para idades compreendidas entre os 2 e os 18 anos (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). 
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2.2 - Atividade Física (AF) 

 

2.2.1 – A atividade física (AF) 

 

Sendo comum e aceite que os índices de AF têm decaído nas últimas décadas (Malina 

e Katzmarzyk , 2006), atingindo níveis reduzidos (Martinez Gonzalez et al, 2001; Matsudo et 

al, 1998) e que têm proliferado as ocupações sedentárias, tornam-se preocupantes as 

consequências desta mudança. Por outro lado, a adoção de níveis elevados de AF nas idades 

compreendidas entre os 9 e os 18 anos, sobretudo quando esta é regular, poderá prever um 

elevado nível de AF na vida adulta (Telama et al, 2005), contribuindo desta forma para a 

promoção de estilos de vida saudáveis. 

A AF é entendida como qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos, 

que resulta num gasto energético acima dos valores de repouso (Caspersen et al, 1985). No 

entanto, refere o exercício como um subgrupo da AF, tal como as atividades desportivas. Os 

autores definem o exercício físico como sendo caraterizado por movimentos corporais 

planeados, estruturados e repetitivos, sendo que persegue o objetivo de melhorar ou manter a 

aptidão física. Por sua vez, atividades desportivas correspondem a uma forma ainda mais 

específica de AF estruturada, competitiva, sujeita a regras, caraterizada pela proeza, sorte e 

estratégia (Carpensen et al, 1985).  

Relativamente às recomendações dos níveis de AF, para que se possam retirar 

proveitos físicos, psicológicos e sociais, Caspersen et al (1985), referem que existe a 

necessidade de pelo menos meia hora diária de AF. No que diz respeito à intensidade da 

mesma, qualquer atividade é melhor que nenhuma e uma AF moderada é sempre mais 

proveitosa do que o sedentarismo (Blair & Connelly, 1996). Para Haskell et al (2007), para 

que se mantenha ou promova a saúde, todos os adultos saudáveis entre os 18 e os 65 anos, 

necessitam de praticar pelo menos 30 minutos de AF aeróbia moderada, em pelo menos 5 dias 

por semana. Por outro lado poderão optar por fazer 20 minutos, pelo menos três vezes por 

semana, de AF aeróbia intensa. No entanto, no sentido de melhorar os seus índices físicos e 

reduzir o risco de doenças crónicas podem ultrapassar os valores mínimos recomendados 

(Warburton et al, 2006). 

A WHO (2010) recomenda para crianças e adolescentes entre os 5 e os 17 anos pelo 

menos 60 minutos diários de AF moderada a intensa para melhorar a aptidão 

cardiorrespiratória e muscular, a saúde óssea, e os índices de saúde cardiovascular e 
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Fig. 8 - Frequência semanal de prática de atividade 

física com dispêndio energético (Sousa, 2010). 

metabólica. A AF inclui brincadeiras, jogos, atividades desportivas, deslocações, atividades 

recreativas, educação física ou outro tipo de exercício planeado. A promoção deste tipo de 

comportamento deve ser uma prioridade para médicos e outros profissionais de saúde (Sallis e 

Patrick, 1994). 

Num estudo elaborado por Blair e Brodney (1999), em que cruzaram dados de outros 

estudos elaborados anteriormente, concluíram que a AF regular atenua e diminui a frequência 

de riscos de saúde associados com o excesso de peso ou obesidade. Acrescentaram ainda que 

a AF parece não só atenuar os riscos para a saúde, como diminui a morbidade e mortalidade 

em indivíduos com excesso de peso e obesos quando comparados com indivíduos com peso 

normal e sedentários. Por último, revelaram que a inatividade física e a baixa aptidão 

cardiorrespiratória são tão importantes como o sobrepeso e a obesidade nos prognósticos de 

mortalidade.  

No que diz respeito aos hábitos da prática de AF de populações jovens, Gorden-Larsen 

et al (2004), concluíram que a grande maioria dos adolescentes americanos não praticavam 

AF pelo menos 5 vezes por semana e que depois de se tornarem adultos continuavam a falhar 

essa meta. 

Em Portugal e segundo dados do HBSC (2010), apenas 48,2% dos indivíduos 

inquiridos, afirma praticar exercício físico 3 ou mais vezes por semana, não se verificando 

alterações significativas 

relativamente a dados recolhidos 

pelo mesmo estudo em anos 

anteriores.  

No estudo de Sousa (2010), 

apenas 25% dos adolescentes 

portugueses inquiridos revelaram 

praticar mais do que 2,5 horas por 

semana de exercício físico. 

Para muitos dos inquiridos 

apenas as aulas de Educação Física 

servem para praticar alguma AF. Relativamente à Educação Física escolar, esta é vista como 

um local privilegiado e ideal para a promoção da AF, pois até 97% das crianças do ensino 

fundamental participam de algum tipo de programa de Educação Física (Sallis e McKenzie, 

1991), representando uma forma de combater os elevados índices de sedentarismo 

verificados. 
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Fig. 9 - Sedentarismo e actividade física na Europa – Sjöström 

et al (2006) adaptado de Baptista et al (2011). 

 

Num estudo do Observatório Nacional da Atividade Física e do Desporto, em que 

avaliou 6299 portugueses de 10 ou mais anos de idade em entre 2006 e 2009, tendo em conta 

algumas recomendações de diversas entidades, nomeadamente a acumulação de 60 minutos 

por dia para os jovens e de 30 minutos por dia para pessoas adultas e idosas de AF de 

intensidade pelo menos 

moderada constatou que 

apenas os rapazes de 

10/11 anos apresentam 

valores médios 

indicativos de serem 

suficientemente ativos. 

As raparigas ficam 

aquém da prática de 60 

minutos por dia de AF de 

intensidade moderada e 

vigorosa. Constatam ainda 

que se verificam valores 

mais reduzidos de AF nas mulheres comparativamente aos homens, particularmente entre os 

10 e os 30 anos. 

 

2.2.2 – Benefícios da prática de atividade física  

A prática de AF regular contribui para um estilo de vida saudável prevenindo vários 

tipos de patologias (obesidade, diabetes, hipertensão e osteoporose), além de melhorar todas 

as propriedades fisiológicas, morfológicas e bioquímicas do organismo humano (Giráldez et 

al, 2008). No entanto, mesmo em indivíduos com sobrepeso ou obesos, que estão ativos e em 

forma, que praticam AF, estes são menos propensos a desenvolver doenças crónicas 

relacionadas com obesidade e ter morte prematura do que pessoas com peso normal que 

levam vidas sedentárias (Blair e Brodney, 1999). A prática de AF representa um significativo 

impacto no perfil lipídico em adultos de ambos os sexos independentemente da idade e 

variações do peso corporal (Guedes e Gonçalves, 2007).  
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De uma forma geral, todos os estudos consultados referem a AF como sendo 

promotora de um estilo de vida saudável num combate ao estilo de vida sedentário que se vem 

instalando na sociedade atualmente.  

Em 2009 surgiu um documento elaborado para a União Europeia por alguns peritos 

europeus (Rutten et al, 2009) com orientações europeias para AF incluindo as políticas para a 

promoção da saúde e bem-estar, onde estão resumidos e enunciados os benefícios essenciais. 

›› Redução do risco de doença cardiovascular; 

›› Prevenção e/ou atraso no desenvolvimento de hipertensão arterial, e maior controlo 

da tensão arterial em indivíduos que sofrem de tensão arterial elevada; 

›› Bom funcionamento cardiopulmonar; 

›› Controlo das funções metabólicas e baixa incidência da diabetes tipo 2; 

›› Maior consumo de gorduras, o que pode ajudar a controlar o peso e diminuir o risco 

de obesidade; 

›› Diminuição do risco de incidência de alguns tipos de cancro, nomeadamente dos 

cancros da mama, da próstata e do cólon; 

›› Maior mineralização dos ossos em idades jovens, contribuindo para a prevenção da 

osteoporose e de fraturas em idades mais avançadas; 

›› Melhor digestão e regulação do trânsito intestinal; 

›› Manutenção e melhoria da força e da resistência musculares, o que resulta numa 

melhoria da capacidade funcional para levar a cabo as atividades do dia-a-dia; 

›› Manutenção das funções motoras, incluindo a força e o equilíbrio; 

Manutenção das funções cognitivas, e diminuição do risco de depressão e demência; 

›› Diminuição dos níveis de stress e melhoria da qualidade do sono; 

›› Melhoria da autoimagem e da autoestima, e aumento do entusiasmo e otimismo; 

›› Diminuição do absentismo laboral (baixas por doença); 

›› Em adultos de idade mais avançada, menos risco de queda e prevenção, ou 

retardamento de doenças crónicas associadas ao envelhecimento. 

A AF, tendo em conta a obtenção de benefícios para a saúde, apresenta mais vantagens 

em relação a outro tipo de intervenções por muitas e diversas razões. A AF e o exercício 

físico têm um custo baixo, poucos e insignificantes efeitos secundários negativos e sendo um 

comportamento socialmente aceitável pode incrementar uma maior aceitação do tratamento 

(Campbell & Hausenblas, 2009). Desta forma a promoção de estilos de vida saudáveis e a 

prática de AF constituem uma forma bastante eficaz na promoção da saúde e na obtenção de 

efeitos benéficos a todos os níveis. 
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2.3 – Imagem corporal 

 

2.3.1 – Conceito e evolução 

 

O neurologista Henry Head (1920, citado por Cunha, 2004), defende que cada 

indivíduo constrói uma figura ou modelo do seu corpo, que por sua vez, constitui um esquema 

pelo qual todos os movimentos e postura corporais são julgados. Na mesma linha de 

pensamento, em 1932 o psiquiatra e neurologista Paul Schilder (citado por Cariola, 2006), 

refere-se à IC como sendo a imagem de nosso próprio corpo que formamos na nossa mente. 

Schilder (1968) revela uma evolução na sua linha de pensamento ao incluir na IC um caráter 

multidimensional, incluindo as relações sociais, culturais, psicológicas e fisiológicas como 

sendo importantes para a construção da imagem corporal do indivíduo. Desta forma foram 

introduzidas outras componentes ao afirmar que a IC, é influenciada pelas experiências, ações 

e decisões que vamos tendo ao longo da vida. Todas as componentes referidas e se as 

interações não se processarem da melhor forma, poderá ser desenvolvida uma inadequada IC 

(Cunha, 2004). 

A IC é definida por Fowler (1989) como sendo o desenho mental do próprio corpo, 

onde se incluem as perceções conscientes e inconscientes das atitudes e sentimentos que o 

indivíduo elabora face ao seu corpo e ao longo da sua existência. 

De uma forma geral as relações e interações estabelecidas e as experiências vividas, 

assumem uma importância central e fundamental na formação da IC de cada indivíduo, 

devendo ser entendida como tendo um carácter multidimensional e dinâmico, variando ao 

longo da vida, consoante as experiências vividas e as influências que vamos sofrendo de todo 

o meio exterior.   

Num trabalho em que estuda a contribuição da IC e de todos os seus componentes e as 

suas implicações fisiológicas e sociais, Barros (2005) cita Cash e Pruzinsky (1990) em que 

estes elaboram sete afirmações que melhor abrangem o conceito de imagem corporal. 

Assim : 

1. IC refere-se às perceções, aos pensamentos e aos sentimentos sobre o corpo e suas 

experiências, constituindo uma experiência subjetiva;  
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2. Imagens corporais são multifacetadas. As suas mudanças podem ocorrer em muitas 

dimensões. 

3. As experiências da IC são permeadas por sentimentos sobre nós mesmos. O modo como 

percebemos e vivenciamos o nosso corpo relata como nos percebemos a nós mesmos; 

4. Imagens corporais são determinadas socialmente. Essas influências sociais prolongam-se 

por toda a vida; 

5. Imagens corporais não são fixas ou estáticas. Aspetos de nossa experiência corporal são 

constantemente modificados. 

6. As imagens corporais influenciam o processamento de informações, sugerindo-nos a ver o 

que esperamos ver. A maneira como sentimos e pensamos o nosso corpo influencia o modo 

como percebemos o mundo. 

7. As imagens corporais influenciam o comportamento, particularmente as relações 

interpessoais. 

 

Os autores referem o caráter multidimensional e dinâmico do conceito e sublinham a 

forma como este se pode alterar ao longo da vida, dependendo das experiências vividas por 

cada indivíduo. Também para Wertheim e Paxton (2011) a construção da IC é 

multidimensional, envolvendo elementos cognitivos, afetivos e comportamentais.  

A IC, desempenha um papel essencial na qualidade de vida dos indivíduos, pois 

sofremos influência, desde idades muito precoces, quer física quer psicologicamente pela 

imagem que construímos de nós próprios (Cash e Pruzinsky, 2004). Desta forma, o nosso 

corpo vai adquirindo memória dos acontecimentos e consequentemente vai ganhando história 

e identidade, resultando daí uma imagem corporal (Tavares, 2003). 

Num estudo publicado em 2006 (Damasceno et al), concluíram que a IC é 

influenciada significativamente por fatores socioculturais, tais como os amigos, os pais e 

restantes familiares e a comunicação social nas várias fases da vida. 

O corpo é a apresentação de qualquer pessoa perante a sociedade, a primeira imagem que 

passamos aos outros. Assim torna-se relevante que gostemos da nossa imagem e nos sintamos 

bem com o nosso corpo. Este conceito torna-se tão mais importante e fundamental, numa 

altura em que se acentua um período de construção e definição da identidade pessoal como é a 

adolescência (Cunha, 2004). 
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2.3.3- Perceção da Imagem Corporal 

 

A IC tal como referido anteriormente, é um conceito multidimensional que envolve o 

aspeto percetivo e o aspeto subjetivo. O aspeto percetivo é relativo à perceção do tamanho 

corporal e o aspeto subjetivo engloba atitudes acerca do tamanho, peso, partes corporais e 

aparência física geral (Cash e Brown, 1987). 

A perceção das crianças e jovens relativamente ao peso, magreza e imagem  corporal, 

tem-se estabelecido como prioridade crescente na preocupação dos profissionais de saúde 

(Collins, 1991), demonstrando a relevância do tema e a sua influência na vida das crianças e 

jovens. As primeiras perceções da imagem corporal formam-se no início da vida (Welch et al, 

2004) e o início da perceção de figuras díspares e as suas expectativas em relação à magreza 

entre as mulheres pode ser evidente, já em 6 e 7 anos de idade (Collins, 1991; Dohnt e 

Tiggeman, 2006), tornando-se estas preocupações com o corpo cada vez mais precoces 

(Strauss & Pollack, 2003; Welch et al, 2004). 

Thomas Cash (2008) defende que a IC se forma de forma gradual durante a infância e 

defende duas categorias onde se podem inserir os fatores fundamentais que influenciam o 

desenvolvimento e a perceção da IC: 

- As influências do passado, que moldam a forma como perspetivamos a nossa 

aparência nas coisas que fazemos;  

- As influências atuais, que se referem aos eventos e experiências na vida quotidiana 

que determinam a forma como pensamos, sentimos e reagimos à nossa aparência. 

 

A perceção da IC é utilizada para se perceber como o indivíduo percebe/avalia a forma 

e o tamanho do seu corpo. As medidas percetivas avaliam as distorções na imagem corporal, a 

estimativa do tamanho corporal (Ferreira e Leite, 2002). Assim para se avaliar, um dos 

métodos mais comuns é a utilização de conjuntos de silhuetas representando vários tamanhos 

com sequências de silhuetas que vão das mais magras até às mais obesas. Geralmente, 

apresenta entre 7 a 9 imagens, havendo conjuntos de silhuetas com imagens de crianças, 

adolescentes e adultos, funcionando como instrumentos de avaliação para grupos específicos 

da população (Aparício et al, 2011). 
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2.3.3 - Insatisfação com a imagem corporal (IIC) 

 

A cultura ocidental moderna promove a figura magra, tomando o ideal de magreza 

como imagem ideal e figura de referência (Campbell & Hausenblas, 2009), denegrindo o 

excesso de peso e estigmatizando os indivíduos obesos (Wardle e Cooke, 2005). Este tipo de 

comportamento é facilitador do facto das pessoas que sofram de obesidade, interiorizem essas 

mensagens e se sintam mal consigo próprias (Schwartz e Brownel, 2004; Strauss e Pollack, 

2003). A interiorização e consequente mal-estar conduzem a uma IIC, acarretando 

consequências a vários níveis, nomeadamente físicos, psicológicos e mesmo económicos 

(Campbell e Hausenblas, 2009).  

A figura esbelta está geralmente associada com felicidade, sucesso, juventude e 

aceitação social, enquanto a obesidade está ligado à preguiça, falta de força de vontade e 

descontrolo (Grogan, 2008). Este tipo de estigmas pressionam as pessoas na procura de uma 

imagem de acordo com o que está enraizado culturalmente e quando não se obtém os 

resultados pretendidos, desenvolve-se a IIC. 

Para Schwartz e Brownel (2004), existe uma clara relação entre a obesidade e a IIC, 

definindo ainda como principais fatores de risco para o desenvolvimento da mesma, as 

pessoas com excesso de peso, o género feminino e as pessoas com distúrbios alimentares. 

Smolak (2011) é também da opinião que este problema está frequentemente relacionado com 

distúrbios alimentares e depressões. 

A IC é indissociável de um conteúdo afetivo relativo à satisfação com o próprio corpo 

e com os sentimentos respeitantes a si mesmo na relação com o mundo e com os outros 

(Sobral, 1996). Quando existe uma preferência por certas caraterísticas corporais diferentes 

das que percecionam do seu próprio corpo, esta leva a um efeito negativo e consequente 

insatisfação relativamente à sua imagem corporal (Wertheim e Paxton, 2011). Para Kakeshita 

(2008) a IIC está presente em adultos e crianças de um modo geral. Os modelos corporais da 

sociedade ocidental contemporânea de beleza e o sucesso profissional e pessoal exercem uma 

enorme pressão sobre os indivíduos (Kakeshita, 2008; Adami et al, 2005), levando à procura 

relativa ao estereótipo criado, sendo que o desvio relativamente ao mesmo é o responsável por 

algumas patologias e práticas menos saudáveis (Adami et al, 2005; Alves et al, 2009).  
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A pressão para a obtenção de um corpo ideal magro é ainda mais acentuada pela 

comunicação social ao difundir constantemente o ideal de magreza, contribuindo desta forma 

para uma insatisfação crescente com o corpo (Cash & Pruzinsky, 2004). Thompson (1996) 

aponta 4 razões essenciais para o desenvolvimento e manutenção da IIC: a comparação social, 

a razão sociocultural, os comentários negativos e o estatuto maturacional. 

Para Smolak (2011), existem alguns fatores de risco importantes e que potenciam a 

IIC apontando o IMC, fatores socioculturais e as características individuais. O IMC é referido 

como sendo o fator mais consistente na contribuição para a insatisfação. Os fatores 

socioculturais, onde são incluídos a comunicação social, os brinquedos, os comentários entre 

pares e dos progenitores e a moda também representam um papel importante embora sejam 

influenciados por outros fatores. De uma forma geral, os grupos de risco que normalmente 

surgem associados de uma forma mais vincada à insatisfação com a imagem corporal são os 

indivíduos com excesso de peso/obesidade e o género feminino (Hargreaves & Tiggemann, 

2004). 

Em 2009, num estudo efetuado em 234 adolescentes de ambos os géneros, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 17 anos com o objetivo de avaliar a distorção da imagem 

corporal, verificou a existência de uma proporção considerável de adolescentes com distorção 

da mesma. Na maior parte dos casos existia uma subestimação da imagem corporal com os 

adolescentes a considerarem ser mais magros do que realmente eram (Gaspar, 2009).  

No estudo da HBSC e segundo dados recolhidos em 2010, a maioria dos inquiridos 

revelam-se de alguma forma insatisfeitos com a sua imagem corporal. Assim apenas 49,1% se 

revela satisfeito enquanto 15,4% pretendem engordar e 35,4% pretendem emagrecer (Matos et 

al, 2010).  

 

2.3.4 – Insatisfação com a imagem corporal (IIC) e relação com género/atividade física/ 

estado ponderal 

2.3.4.1 – Género 

 

A IIC varia conforme o género, sendo que o género feminino se vincula de uma forma 

mais evidente a essa insatisfação. Existem claras diferenças nos ideais de beleza entre os dois 

géneros. As raparigas idealizam a magreza como meta a atingir e os rapazes um corpo 

musculado e pesado (Rosenblum e Lewis, 1999; Almeida, 2004). Petroski et al (2009), 
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referem que se verifica uma grande pressão social sobre os dois géneros, na busca dos ideais 

de beleza anteriormente referidos. Labre (2002, citado por Adami et al, 2005), refere que a 

televisão e os filmes são promotores de uma homogeneidade de opinião relativamente ao ideal 

de beleza.  

No que se refere à pressão existente na comunicação social, a exposição a anúncios 

comerciais onde é idealizado um corpo magro leva à insatisfação com o corpo, sendo que 

afeta principalmente o género feminino (Hargreaves & Tiggemann, 2004; Jones et al, 2004). 

No entanto, a IIC não é uma preocupação exclusivamente feminina. Os rapazes tendem a estar 

também insatisfeitos com a imagem corporal embora se encontrem valores mais significativos 

para o género feminino (Kostanski et al, 2004; Markey & Markey, 2005).  

Num estudo efetuado por Hargreaves e Tiggemann (2004), ao observar os efeitos dos 

anúncios de televisão em 595 adolescentes de ambos os géneros, concluíram que a exposição 

a anúncios comerciais com ideais de beleza relativos à magreza para as raparigas e com portes 

atléticos e musculados para os rapazes levou a uma maior IIC por parte das raparigas. Assim 

concluíram que o impacto da comunicação social se acentua mais frequentemente sobre o 

género feminino estimulando a insatisfação com a imagem corporal.  

Baranowsky et al (2003) elaboraram um artigo onde avaliaram a satisfação corporal de 

625 adolescentes e os transtornos alimentares associados de dois países diferentes. Entre 

outras conclusões, constataram que a IIC é mais significativa entre o género feminino em 

ambos os países. 

A IC relaciona-se assim como sendo uma marca feminina, sobretudo na adolescência, 

quando o corpo estabelece seu formato. Os rapazes, apesar de não estarem totalmente isentos 

dos efeitos nefastos dos meios de comunicação social sobre a imagem corporal, ao não 

sofrerem tanta pressão social, tendem a aceitar melhor o seu corpo, revelando índices de IIC 

mais ligeiros (Graham et al, 2000, citado por Branco et al, 2006). 

Em 1998, Feingold e Mazzella realizaram um estudo de meta análise cruzando dados 

dos 50 anos anteriores disponíveis em 222 estudos, relativamente às diferenças entre géneros 

no que diz respeito à IC e atratividade. Concluíram existir um aumento significativo, 

apelidando de dramático aumento de casos de raparigas com IIC. 

Na maior parte dos estudos revistos, os dados apontam no sentido das raparigas 

apresentarem valores mais elevados relativamente à IIC, quando comparados com o género 

oposto (Silberstein et al, 1988, Cash & Brown, 1989; Thompson, 1996; Abrantes, 1998, 

Gaspar, 1999; Gaspar, 2009; Matos et al, 2006; Branco et al, 2006; Barbosa, 2001; Çok, 

1990; Sira & Ballard, 2011).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144504000695
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144504000695
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Segundo Vasconcelos (1995), as mulheres avaliam o seu corpo de uma forma menos 

favorável, especialmente na insatisfação com o peso. Percecionam com maior discrepância a 

sua IC e a ideal e são mais suscetíveis a sofrer desordens alimentares associada a uma IC 

negativa ou distorcida. 

Assim, o género assume para muitos autores (Thompson, 1996; Cash e Pruzunsky, 

1990; Thompson et al, 1996; Markey & Markey; 2005) uma questão fundamental na IIC.  

 

2.3.4.2 – IMC 

Na cultura ocidental, a magreza é conotada com competência, sucesso e ser atraente 

sexualmente, vivendo-se uma verdadeira sobrevalorização das qualidades físicas em 

detrimento das psicológicas/cognitivas (Alves et al, 2009). Desta forma, é quase unânime que 

existe uma clara evidência da relação entre obesidade e IIC. O IMC constitui o fator de risco 

mais consistente para a insatisfação com a IC em crianças (Smolak, 2011) e a correlação entre 

IIC e IMC acentua-se durante a adolescência. 

Os indivíduos obesos tendem a subestimar ou distorcer as suas próprias dimensões 

corporais e revelam uma maior insatisfação e preocupação com a sua IC (Almeida, 2004).  

            Num estudo realizado, Corseuil et al (2009) concluíram que o IMC e a percentagem 

de massa gorda, representavam fortes indicadores de IIC. A maior parte dos estudos revistos 

apontam no mesmo sentido, sendo que quanto maior o IMC, maior se revela a IIC (Branco et 

al, 2006; Gaspar, 2009;  Laus et al, 2011; Sira & Ballard, 2011). 

Para Gaspar (2009), o percentil IMC exerce um efeito agravante sobre a IIC, 

demonstrando que as raparigas e rapazes com risco excesso de peso/obesidade se revelam 

mais insatisfeitos. A autora acrescenta ainda que se verifica uma percentagem de indivíduos 

normoponderais que revelam estar insatisfeitos com a sua imagem corporal (Gaspar, 2009; 

Sampaio, 2010), demonstrando maior vulnerabilidade relativamente à sua aparência 

(Sampaio, 2010). 

Fowler (1989) estudou a relação entre a imagem corporal e peso corporal em 

adolescentes norte-americanas, de 13 e 17 anos de idade, verificando que o peso corporal 

interfere na formação e distorção da IC. Acrescenta ainda o autor que as adolescentes obesas 

se mostraram mais conscientes do seu peso mas registando uma baixa autoestima e perceção 

distorcida de IC. 

De uma forma geral, elevados índices de IMC refletem elevados índices de IIC, 

podendo afirmar que o fator IMC é determinante nos índices de IIC em ambos os géneros. 
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2.3.4.3 - Atividade física (AF) 

 

Os benefícios da AF, vão muito para além da melhoria dos índices físicos, aliando-se 

também os benefícios psicológicos. A melhoria da autoimagem e bem-estar; aumento da 

autoconfiança e do estado de vigília; alterações positivas no humor, diminuição da tensão, 

depressão e ansiedade; aumento do prazer no exercício e nos contatos sociais, são alguns 

desses benefícios (Serpa, 1993).  

Em relação à prática regular de AF, esta tem sido associada a uma IC mais positiva, 

sendo apontada como um dos componentes que influenciam a IC (Lutter et al, 1990). Num 

estudo de meta análise, Hausenblas e Fallon (2006) concluíram que a prática de AF está 

relacionada com melhorias na IC. No entanto, referem que a relação entre AF e IC pode ser 

dependente de outros fatores. Hausenblas e Downs (2001), efetuaram um estudo com atletas e 

não atletas e constataram também que os atletas têm uma IC mais positiva do que os não 

atletas. Gaspar (2009) constatou também que o exercício físico se encontra relacionado com a 

melhoria da IC, embora se verifique apenas nos níveis mais altos de prática. 

Davis e Cowles (1991) estudaram a relação entre IC e AF em indivíduos praticantes e 

não praticantes de AF maiores de 14 anos. As conclusões refletem que, para além de o género 

feminino se preocupar mais com a IC, verificaram ainda que a AF parece contribuir para a 

diminuição da IIC nos escalões etários mais baixos.  

Outros estudos efetuados, revelam o efeito protetor da AF relativamente à IIC tais 

como Gaspar (2009), Vasconcelos (1995) e Batista (2000). 

Numa investigação envolvendo 629 raparigas praticantes de vários níveis de AF 

(Desportos de competição / Desportos de Lazer / Educação Física) e não praticantes, 

constatou que as praticantes de desporto/lazer eram as que apresentavam melhores resultados 

relativamente à satisfação com a imagem corporal e que as que apresentavam piores 

resultados eram as não praticantes de AF. No entanto, nem todos os estudos revistos 

relacionam de forma conclusiva a prática de AF com a melhoria da IC.  

Para Laus (2009), num estudo realizado em 375 adolescentes com idade média de 16,2 

anos, não foi confirmada a relação entre a prática de AF e a perceção da IC. Ainda assim, 

observaram que as meninas que praticam algum tipo de AF possuem mais distorção e mais 

insatisfação que as que não praticam, não ocorrendo o mesmo no género masculino. 
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Um outro estudo desenvolvido em adolescentes do género feminino praticantes e não 

praticantes de Ginásticas de Academia, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos 

constatou que o grupo de não praticantes de AF apresentou níveis de satisfação com a IC mais 

elevados do que o grupo de praticantes de AF (Araújo, 2001). 

Assim, podemos referir que a maioria dos estudos revistos apontam a prática de AF 

como contribuindo para uma menor IIC embora nem sempre se note essa influência. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGIA
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3.1 – Definição de objetivos 

 

A formulação de objetivos tem por finalidade definir as metas orientadoras deste 

trabalho. Assim e de acordo com a amostra definida, foram definidos os seguintes objetivos: 

 

 

3.1.1 - Objetivo geral 

 

Verificar a influência da imagem corporal real e da insatisfação com a imagem 

corporal com o género, idade, prática de atividades desportivas e IMC dos alunos do segundo 

e terceiro ciclos do Ensino Básico da Escola Básica Lousada Oeste.  

  

 

  

3.1.2 - Objetivos específicos 

 

1. Comparar a imagem corporal real segundo o género, praticantes e não praticantes de 

atividades desportivas e prevalência de obesidade;  

2. Comparar a insatisfação com a imagem corporal segundo o género, praticantes e não 

praticantes de atividades desportivas e prevalência de obesidade; 

 

 

3.2 - Caraterização da escola 

 

O Agrupamento de Escolas Lousada Oeste situa-se no centro de uma paisagem rural 

enquadrada no Vale do Mezio, no concelho de Lousada, distrito do Porto e está incluído na 

Zona Pedagógica do Tâmega. 

A escola sede, Escola Básica Lousada Oeste, localiza-se no lugar da Jusã, freguesia de 

Nevogilde e insere-se numa paisagem onde predominam as atividades agrícolas e florestais e 

onde predominam a indústria, sobretudo de pequena e média dimensão, que substituiu há já 
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algum tempo a agricultura como atividade dominante e que incide sobretudo nos setores do 

mobiliário, confeção e calçado. 

Os alunos são, na sua maioria, oriundos de meios economicamente desfavorecidos, 

situação em muito agravada pelo aumento do desemprego. A generalidade dos alunos reside 

nas freguesias da área pedagógica do Agrupamento, vivendo em casa própria com os pais e 

irmãos. Grande parte do seu tempo livre é ocupado a ver televisão e não dedicam muito tempo 

aos estudos. Gostam de conviver com os amigos e de frequentar o café da região (PE, 2011). 

 

 

3.3 – Caraterização da amostra 

 

A amostra foi constituída por 581 indivíduos (n=581) da Escola Básica Lousada 

Oeste, que frequentam os 2º e 3º ciclos de escolaridade. No 2º ciclo, 130 alunos (22,4%) 

pertencem ao 5º ano de escolaridade e 151 (26%) pertencem ao 6º ano. No que se refere ao 3º 

ciclo, 109 (18,8%) pertencem ao 7º ano, 104 (17,9%) pertencem ao 8º ano e 87 (15%) 

pertencem ao 9º ano de escolaridade. Quando distribuídos apenas por ciclos, 281 (48,4%) 

alunos pertencem ao 2º ciclo e 300 (51,7%) pertencem ao 3º ciclo.  

 

 

Quadro 1- Caraterização da amostra segundo o ciclo e anos de escolaridade. 

  freq  

(n) 

Percentagem 

(%) 

freq 

(n) 

Percentagem 

(%) 

2º ciclo 

5º ano 130 22,4% 

281 48,4% 

6º ano 151 26% 

3º ciclo 

7º ano 109 18,8% 

300 51,6% 8º ano 104 17,9% 

9º ano 87 15% 

 Total 581 100% 581 100% 
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Na amostra escolhida, 307 alunos são do género masculino e 274 são do género 

feminino e as idades estão compreendidas entre os 9 e os 17 anos (M=12,48 e DP=1,61). 

A média de idades dos alunos do 2º ciclo é de 11,22 (DP=0,97) enquanto no 3º ciclo a média 

é de 13,67 (DP=1,12). O quadro que se segue pretende caracterizar a média e o desvio padrão 

das idades da população estudada: 

 

Quadro 2 – Caraterização da amostra segundo o género e os ciclos de escolaridade. 

 
Masculino Feminino 

Idade 

(M±DP) 

Total 

2º ciclo 

Freq 159 122 

11,22±0,97 

281 

% 27,4% 21% 48,4% 

3º ciclo 

Freq 148 152 

13,67±1,12 

300 

% 25,5% 26,2% 51,6% 

Total 

Freq 307 274 

12,48±1,61 

581 

% 52,8% 47,2% 100% 

Idade (M±DP) 12,50±1,65 12,45±1,58   
 

 

Ao compararmos as médias de idades por género, verificamos que no género 

masculino a média de idades é de 12,50 (DP=1,65) e no género feminino é de 12,45 

(DP=1,58). 

Relativamente aos dados antropométricos recolhidos, os pesos recolhidos atingem a média de 

48,41 kg (DP=12,73), sendo que variam entre os 25,1 kg (min.) e os 95,1 kg (max.). Na 

estatura, as alturas variam entre 1,27 m (min.) e 1,80 m (max.) sendo a média recolhida de 

1,53 m (DP=0,11). 

 

Quadro 3 – Caraterização da amostra segundo os dados antropométricos (peso e altura). 

 Min Max M e DP 

Peso (kg) 25,1 95,1 48,41±12,73 

Altura (m) 1,27 1,80 1,53±0,11 
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3.4 – Definição de variáveis 

 

3.4.1 – Variáveis Independentes 

 

 Género (M/F) 

 Idade 

 Prática de Atividades desportivas (Sim/Não) 

 Prevalência de obesidade (magro+normoponderal/sob+obesos) 

 

 

3.4.2 – Variáveis dependentes 

 

 Imagem corporal real (ICR) 

 Insatisfação com a Imagem Corporal (IIC)  

 

 

3.5 – Instrumentos e procedimentos metodológicos 

 

 

Para a realização deste estudo, recorreu-se à aplicação de um questionário respeitando 

o anonimato e a confidencialidade de cada aluno inquirido e foram recolhidos os dados 

antropométricos necessários à concretização do estudo. A aplicação dos questionários e a 

recolha dos dados antropométricos foram efetuadas nas aulas de Educação Física, com a 

supervisão e controlo dos professores da respetiva disciplina.  

Para os devidos efeitos, foi pedida atempadamente a autorização junto da Direção da 

Escola e apenas após esta ter sido concedida se avançou para a recolha de dados e aplicação 

dos questionários. 

Os dados foram recolhidos entre dezembro 2011 e janeiro 2012 e a aplicação do 

questionário decorreu nos meses de fevereiro de 2012 e março de 2012. 
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3.5.1 - IMC 

 

 

Os dados antropométricos foram recolhidos pelos professores de Educação Física das 

respetivas turmas durante as aulas e obedeceram a determinados pressupostos que visavam 

uniformizar o processo de recolha. Assim e relativamente à recolha de dados relativamente ao 

peso, os alunos encontravam-se descalços, com roupa leve e sem quaisquer adornos que 

pudessem subverter os dados recolhidos. A pesagem foi efetuada na posição de referência, 

com os membros superiores estendidos ao longo do tronco, a cabeça e os pés apontados para 

frente e o olhar para o horizonte (Plano de Frankfort). 

Para a recolha dos dados relativos ao peso, foi utilizada uma balança digital da marca 

Terraillon
®

, com capacidade para 140 kg e os dados foram registados em kg e arredondados 

ao decigrama mais próximo. 

No que se refere à estatura, foi utilizada uma fita métrica de 2 metros colada num 

plano vertical com os dados a serem expressos em metros, arredondados ao centímetro mais 

próximo. A recolha obedeceu também a alguns pressupostos de uniformização na recolha, 

sendo que foi efetuada com os alunos descalços, na posição de referência, pés bem assentes 

no chão e calcanhares encostados à superfície vertical. A medição traduziu-se na distância 

entre o vertex e o plano horizontal. 

Para a avaliação do IMC, foi efetuada uma relação entre o peso e o quadrado da altura 

(peso-kg/ altura²-m). Conhecido o IMC, foi estabelecida a classificação dos diferentes 

estados, de acordo com os resultados obtidos. Esta classificação seguiu uma definição 

extraída de Cole et al (2000), que possui pontos de corte específicos por género e por idades. 

Após o cálculo do IMC e respetivo enquadramento do resultado obtido, foi realizada uma 

categorização para a determinação da prevalência de excesso ponderal em (1) 

magro+normoponderal, (2) sobrepeso e (3) obesidade. Relativamente às análises 

comparativas as categorias foram reduzidas a apenas duas, sendo (1) magro+normoponderal e 

(2) sob+obesos. 
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3.5.2 - Imagem corporal 

 

A perceção da IC foi analisada pela escala de sete silhuetas, proposta por Collins 

(1991) que representa uma sequência desde a magreza (silhueta 1) até a obesidade (silhueta 

7). A escala de silhuetas, para a avaliação da IIC pode ser visualizada na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10 – Escala de Silhuetas proposto por Collins (1991) 

 

Na referida escala de silhuetas, os adolescentes escolheram o número da silhueta 

referente à sua Imagem Corporal Real (ICR), e também, a imagem que desejariam ter e 

considerariam ideal (ICI). Para a avaliação da IIC subtraiu-se o valor da ICR pelo valor da 

ICI, podendo variar de (-6 até 6). Para a variação igual a zero, ou seja quando a ICR 

correspondia à ICI, o adolescente foi classificado como satisfeito com a sua imagem corporal 

e, para variação diferente de zero, foi classificado como insatisfeito. Para as crianças e 

adolescentes em que essa diferença foi positiva, em que a ICR foi superior à ICI, considerou-

se uma insatisfação por excesso ponderal, manifestando o desejo de emagrecer, onde a ICR é 

inferior à ICI, uma insatisfação por magreza, onde demonstram o desejo de engordar. 
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3.5.3. Hábitos de prática desportiva  

 

De forma a avaliar os hábitos de prática desportiva, foi aplicada uma questão que se 

referia à prática de exercício físico fora do âmbito escolar, acompanhado por um professor ou 

treinador. Na resposta a este item, o aluno escolhia a situação correspondente à sua situação 

(Sim/ Não).  

 

3.6. Análise de dados 

 

Os dados relativos a este estudo, foram analisados no programa SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences), para Windows – versão 17. Na análise descritiva foi 

analisado o desvio-padrão, a média e as respetivas frequências e percentagens. Nas análises 

comparativas foi utilizado o teste do Qui-Quadrado. O nível de significância utilizado em 

todas as comparações realizadas ao longo do estudo foi de 0,05. Para verificar a associação 

entre as variáveis dependentes e independentes foi efetuada a regressão linear múltipla. 
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4.1. Análise descritiva  

 

4.1.1.Prevalência de obesidade total e por géneros 

Na análise da prevalência de obesidade total e por géneros, foram encontrados dados 

de prevalência de excesso de peso e obesidade elevados, que poderão ser consultados no 

quadro 4.  

Quadro 4 – Análise descritiva segundo a prevalência de obesidade. 

  Magro 

+ 

Normoponderal 

Sobrepeso Obesidade Sob+Obesos 
  

Masculino 

Freq 201 84 22 106 

% 65,5% 27,4% 7,2% 34,5% 

Feminino 

Freq 190 66 18 84 

% 69,3% 24,1% 6,6% 30,7% 

Total 

freq. 

% 

391 

67,3% 

150  

25,8% 

40 

6,9% 

190  

32,7% 

 

Relativamente aos dados antropométricos recolhidos e após a determinação do IMC, 

segundo a definição extraída de Cole et al (2000) tendo em conta a idade e o género dos 

avaliados, verificamos que a taxa de prevalência de sobrepeso se situa nos 25,8% e a de 

obesidade nos 6,9%. Assim, constatamos que se registam 32,7% dos indivíduos em estado 

sob+obesos, acima dos limites do peso ideal para a sua idade e género.  

Relativamente à diferenciação por género, verificamos que existe uma maior 

prevalência nos índices de sobrepeso e obesidade no género masculino quando comparado 

com o feminino. Assim, no género masculino registam-se 27,4% de indivíduos em sobrepeso 

e 7,2% obesos, enquanto no género feminino se verificam 24,1% de sobrepeso e 6,6% de 

obesidade. Quando agrupados apenas em duas categorias, verificam-se 34,5% de Sob+obesos 

no género masculino e 30,7% no feminino.  
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4.1.2. Hábitos de prática desportiva 

 

Relativamente aos hábitos de prática desportiva, podemos verificar que uma grande 

parte dos indivíduos não se envolve em atividades desportivas, conforme se pode comprovar 

no quadro 5. 

Quadro 5 – Análise descritiva dos hábitos de prática desportiva. 

Questão   Masculino Feminino Total 

Praticas exercício físico 

fora da Escola, com um 

professor ou treinador? 

Sim 

Freq 161 85 246 

% 52,4% 31,0% 42,3% 

Não 

Freq 146 189 335 

% 47,6% 69,0% 57,7% 

 

Assim, após a análise do quadro 5, podemos constatar que a maioria dos inquiridos 

(57,7%) não revela hábitos desportivos fora do ambiente escolar. Relativamente às diferenças 

entre géneros, denotam-se índices mais elevados da prática desportiva nos rapazes. Assim, no 

género masculino, 52,4% dos inquiridos afirmam praticar desporto, enquanto no género 

feminino esse valor é de apenas 31%.  

 

4.1.3. Perceção da imagem corporal 

No quadro 6 podemos consultar a análise descritiva da imagem corporal real, bem 

como analisar as suas preferências relativamente à sua imagem corporal ideal. 

 

Quadro 6 – Análise descritiva da imagem real e ideal. 

IC 1 2 3 4 5 6 7 

Imagem Real 

freq 0 13 103 238 170 53 4 

% - 2,2% 17,7% 41% 29,3% 9,1% 0,7% 

Imagem Ideal 

freq 6 10 104 372 86 1 2 

% 1% 1,7% 17,9% 64% 14,8% 0,2% 0,3% 
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Relativamente aos dados recolhidos, verificamos que a maioria dos alunos inquiridos 

(41%) refere a sua imagem real como semelhante à silhueta 4, enquanto 17,7 % se revê na 

silhueta 3 e 29,3% com a silhueta 5. No que se refere à imagem ideal, 64% dos alunos 

desejaria ser parecido com a silhueta 4, 17,9% com a silhueta 3 e 14,8% com a silhueta 5. 

 

 

 

 

Ainda relativamente à imagem corporal real, a média da população estudada situa-se 

nos 4,27 (dp=0,955) o que de certa forma se revela um pouco superior relativamente à 

imagem ideal. Esta revela-se um pouco mais magra do que aquilo que revelam ser a sua 

imagem real, situando-se nos 3,92 (dp=0,722). 

 

Insatisfação com a Imagem Corporal  

Através do quadro 7 podemos verificar e comprovar a elevada insatisfação corporal 

demonstrada pelos alunos. 

Quadro 7 – Análise descritiva da insatisfação com a imagem corporal. 

Grau de 

insatisfação 
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

freq 

% 

15 105 212 181 51 15 1 0 1 

2,6% 18,1% 36,5% 31,2

% 

8,8% 2,6% 0,2% - 0,2% 

 

20,7% 

Desejam engordar 

36,5% 

Satisfeitos 

43% 

Desejam emagrecer 

 

Na análise da tabela podemos constatar que 63,7% se encontra insatisfeito com a sua 

imagem corporal desejando emagrecer (43%) ou engordar (20,7%). De registar ainda que a 

maioria dos inquiridos que se revelam insatisfeitos com a sua imagem corporal, pretende 

emagrecer ou engordar de forma ligeira.  

ICR 4,27) 
ICI (3,92) 
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4.2. Análise comparativa 

 

4.2.1. Imagem corporal real 

 

4.2.1.1. Segundo o género 

 

Na análise do quadro 8 podemos verificar as diferenças evidenciadas pelos dois 

géneros relativamente à sua imagem corporal real. 

Quadro 8 – Análise comparativa da imagem corporal real segundo o género. 

  

IC 
1 2 3 4 5 6 7 

M
 Real 

freq 0 5 56 129 88 26 3 

% - 1,6% 18,2% 42% 28,7% 8,5% 1,0% 

F
 Real 

freq 0 8 47 109 82 27 1 

% - 2,9% 17,2% 39,8% 29,9% 9,9% 0,4% 

 X
2
 = 2,524                           p=0,773 

 

 

Da análise do quadro anterior verificamos que relativamente à imagem corporal real, 

entre o género masculino e feminino, não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas (X
2
 = 2,524 e p=0,773).  

A maioria dos inquiridos quer do género masculino, quer do género feminino, 

considera que a sua imagem real se assemelha à silhueta 4, sendo de 42% e 39,8% 

respetivamente.  
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4.2.1.2. Segundo a prática desportiva 

 

No quadro 9 podemos observar a escolha dos praticantes e não praticantes de 

atividades desportivas relativamente à sua imagem corporal real.  

 

 

Quadro 9 – Análise comparativa da imagem corporal real segundo a prática desportiva.  

  

IC 
1 2 3 4 5 6 7 

S
 Real 

freq 0 6 41 99 76 20 4 

% - 2,4% 16,7% 40,2% 30,9% 8,1% 1,6% 

N
 Real 

freq 0 7 62 139 94 33 0 

% - 2,1% 18,5% 41,5% 28,1% 9,9% - 

X
2
 =6,700                            p=0,244 

 

 

Na análise da imagem corporal real segundo a prática desportiva, não se encontraram 

diferenças estatisticamente significativas (X
2
 =6,700 e p=0,244). 

Relativamente aos alunos que praticam desporto fora do ambiente escolar, verifica-se 

que a maioria assemelha a sua imagem real à silhueta 4 (40,2%) e 5 (30,9%). Relativamente 

aos alunos inquiridos e que referem não praticar desporto fora da escola, 41,5% refere a sua 

imagem corporal real com a silhueta 4 e 28,1% com a figura 5.  
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4.2.1.3. Segundo a prevalência de obesidade 

 

 

 No quadro 10 observamos as preferências dos indivíduos relativamente à sua imagem 

corporal real, tendo em conta o seu estado ponderal.  

 

 

Quadro 10 – Análise comparativa da imagem corporal real, segundo a prevalência de 

obesidade.  

  

IC 
1 2 3 4 5 6 7 

Normoponderal  Real 

freq 0 13 100 205 70 3 0 

% - 3,3% 25,6% 52,4% 17,9% 0,8% - 

Sob+Obesos Real 

freq 0 0 3 33 100 50 4 

% - - 1,6% 17,4% 52,6% 26,3% 2,1% 

X
2
 = 238,651                           p= 0,000 

 

 

 

Na análise da imagem corporal real, segundo a prevalência de obesidade verificaram-

se diferenças estatisticamente significativas (X
2
 = 238,651 e p= 0,000). O grupo de indivíduos 

magro+normopondal refere a sua imagem corporal real semelhante à silhueta 4 (52,4%), à 

silhueta 3 (25,6%) e 5 (17,9%). Relativamente aos Sob+obesos, referem a silhueta 5 (52,6%), 

a silhueta 6 (26,3%) e a silhueta 4 (17,4%). Assim nota-se uma escolha das silhuetas mais 

magras por parte dos indivíduos magros+normoponderais e a escolha de silhuetas mais 

robustas por parte dos indivíduos sob+obesos.   
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4.2.2. Insatisfação com a imagem corporal 

 

4.2.2.1.Segundo o género 

Através da análise do quadro 11, verificamos as diferenças entre géneros, 

relativamente à insatisfação com a imagem corporal. 

Quadro 11 – Análise comparativa da insatisfação com a imagem corporal segundo o género. 

  
Deseja 

emagrecer 
Satisfeito 

Deseja 

engordar 

Masculino 

Freq 111 127 69 

% 36,2% 41,4% 22,5% 

Feminino 

Freq 138 85 51 

% 50,4% 31% 18,6% 

Total 

Freq 249 212 120 

% 42,9% 36,5% 20,7% 

X
2
=12,113 e p = 0,002 

 

Quando observamos a insatisfação com a imagem corporal em função do género, 

verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois géneros 

(X
2
=12,113 e p = 0,002). Assim, 41,4% do género masculino encontra-se satisfeito com a sua 

imagem corporal. Dos restantes indivíduos registam-se 36,2% com vontade de emagrecer e 

22,5% com vontade de engordar. Quando se analisam os dados referentes ao género feminino 

verifica-se que a maioria se encontra insatisfeita com a sua imagem corporal (69%), sendo 

que 31% se encontra satisfeita com a sua imagem, 50,5% deseja emagrecer e 18,6% deseja 

engordar. Verifica-se que existe uma grande insatisfação com a sua imagem corporal em 

ambos os géneros (63,6%), sendo que as raparigas sentem e manifestam um maior sentimento 

de desconforto perante a sua imagem corporal (69%), relativamente ao género masculino 

(58,7%). 
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4.2.2.2. Prática desportiva 

 

Através da análise do quadro 12, podemos observar a insatisfação com a imagem 

corporal, em função da prática desportiva. 

 

Quadro 12 – Análise comparativa da insatisfação com a Imagem Corporal segundo a prática 

desportiva. 

  
Deseja 

emagrecer 
Satisfeito 

Deseja 

engordar 

Praticantes 

Freq 106 97 43 

% 43,1% 39,4% 17,5% 

Não 

Praticantes 

Freq 143 115 77 

% 42,7% 34,3% 23,0% 

Total 

Freq 249 212 120 

% 42,9% 36,5% 20,7% 

X
2
=3,099 e p=0,212 

 

 

Relativamente à comparação entre os praticantes de atividade desportiva e os não 

praticantes relativamente à insatisfação com a imagem corporal, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (X
2
=3,099 e p=0,212). 

Nos praticantes de atividade desportiva, 39,4% dos indivíduos demonstra satisfação 

com a sua imagem corporal. Relativamente aos não praticantes, 34,3% demonstra estar 

satisfeito com a sua imagem corporal. Apesar da não existência de diferenças estatisticamente 

significativas, revela-se uma tendência para os praticantes de atividades desportivas estarem 

mais satisfeitos com a sua imagem corporal e desejarem emagrecer quando em comparação 

com os não praticantes.  
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4.2.2.3. Prevalência de obesidade 

 Ao analisar os dados constantes do quadro 13, podemos verificar as diferenças 

relativamente à insatisfação com a imagem corporal, em função da prevalência de obesidade. 

Quadro 13 – Análise comparativa da Insatisfação com a imagem corporal segundo a 

prevalência de obesidade. 

  
Deseja 

emagrecer 
Satisfeito 

Deseja 

engordar 

Magro+ 

Normoponderal 

freq 101 177 113 

% 25,8% 45,3% 28,9% 

Sob+obesos 

freq 148 35 7 

% 77,9% 18,4% 3,7% 

X
2
=145,495                        p=0,000 

 

 

Na análise, verificamos existirem diferenças estatisticamente significativas, entre os 

dois grupos relativamente à insatisfação com a imagem corporal (X
2
=145,495 e p=0,000). 

No grupo magro+normoponderal, verifica-se que apenas 45,3% dos indivíduos se 

consideram satisfeitos com a imagem corporal, diminuíndo substancialmente esse valor nos 

indivíduos sob+obesos, onde apenas 18,4% se encontra satisfeito com a sua imagem corporal. 

No que respeita ao desejo de emagrecer verificamos valores de 25,8% na população 

normoponderal e 77,9% na população com excesso de peso. 
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4.3. Análise multivariada 

 

4.3.1. Regressão Linear Múltipla  

 

4.3.1.1. Imagem Corporal Real 

 

A regressão linear múltipla foi utilizada no sentido de procurar associações das 

diversas variáveis independentes com a imagem corporal real e com a insatisfação com a 

imagem corporal. Assim, foram utilizadas as variáveis género (M/F), idade, os hábitos de 

prática desportiva e o Índice de Massa Corporal como variáveis independentes. No quadro 

seguinte encontram-se os resultados do modelo de regressão linear múltipla no estudo da 

relação entre a ICR e o género, idade, exercício físico, e o IMC.  

 

Quadro 14 – Análise multivariada – Regressão Linear Múltipla entre a imagem corporal real 

e o género, idade, prática de exercício físico e IMC. 

 β t sig. 

Género -0,069 -1,930 0,054 (NS) 

Idade -0,176 -4,931 0,000 

Hábitos de prática desportiva -0,093 -2,578 0,010 

IMC 0,718 20,170 0,000 

Variável dependente – Imagem corporal real r
2
=0,494 

 

Na análise dos dados obtidos com a regressão verifica-se que as variáveis género, 

idade, hábitos de prática desportiva e IMC explicam 49,4% da variância da imagem corporal 

real percecionada pelas crianças e adolescentes neste estudo. As variáveis associadas 

significativamente foram a idade (p=0,000), os hábitos de prática desportiva (p=0,010) e o 

IMC (p=0,000), sendo que este último foi positivamente associado, enquanto as restantes 

variáveis foram associadas negativamente. Na análise desta associação regista-se que com o 

aumento da idade e o número de horas de prática desportiva, a imagem corporal real se centra 

em figuras mais condizentes com a magreza. Relativamente ao IMC, com o aumento deste, 

aumenta também de forma significativa a Imagem Corporal Real, identificando-se com 

figuras mais marcadas de excesso de peso e obesidade. 
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4.3.1.2. Insatisfação com a Imagem Corporal 

 

 

No quadro abaixo, são expostos os resultados da regressão linear múltipla da variável 

dependente insatisfação com a imagem corporal e das variáveis independentes género, idade, 

exercício físico e IMC. 

 

Quadro 15 – Análise multivariada – Regressão Linear Múltipla entre a insatisfação com a 

imagem corporal e o género, idade, hábitos de prática desportiva e IMC. 

 β t sig. 

Género 0,011 0,291 0,771 (NS) 

Idade -0,222 -5,788 0,000 

Hábitos de prática desportiva -0,043 -1,125 0,261 (NS) 

IMC 0,660 17,295 0,000 

Variável dependente – Insatisfação com a imagem corporal r
2
=0,418 

 

No que diz respeito às associações entre as variáveis independentes e a insatisfação 

com a imagem corporal, verificamos que se encontram associadas significativamente a idade 

(p=0,000) e o IMC (p=0,000). Destas, a idade foi associada negativamente, enquanto o IMC 

foi associado positivamente. Destes dados, podemos constatar que com o aumento da idade, 

os níveis de insatisfação com a imagem corporal diminuem e com o aumento do IMC os 

índices de insatisfação com a imagem corporal aumentam. 

As variáveis independentes referidas inicialmente (género, idade, hábitos de prática 

desportiva e IMC) explicam 41,8% da variância da insatisfação com a imagem corporal das 

crianças e adolescentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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5.1. Análise descritiva 

5.1.1. Prevalência de obesidade total e por géneros 

Relativamente aos valores da prevalência de excesso de peso e obesidade na amostra 

estudada, podemos concluir que os 32,7% de alunos sob+obesos são um valor considerável no 

mundo atual, reforçando a ideia da obesidade ser considerada pela WHO a epidemia do século 

XXI. Estes valores vão de encontro a alguns estudos realizados percebendo e cimentando a 

ideia de que deve haver uma intervenção rápida sobre este problema. Entre os estudos que 

revelaram valores semelhantes, temos Sousa (2010), que revelou uma percentagem de 31% de 

indivíduos sob+obesos. Relativamente a outros estudos revistos, em território nacional, os 

valores encontrados no presente estudo são ligeiramente superiores, tal como o EPObIA e 

EPITEEN que revelaram respetivamente uma prevalência de sob+obesos de 27,7% e 27,4%. 

Existem no entanto estudos que apontam para valores mais baixos, quando comparados com 

os resultados da amostra escolhida, mas que não devem por isso deixar de constituir uma 

preocupação, pois estes tendem a aumentar cada vez mais. Assim, Matos et al (2010) e 

Amaral et al (2007), apresentam respetivamente 18,4% e 17,1% de sob+obesos. Muitas 

justificações poderiam ser apontadas para os elevados valores encontrados, mas os 

comportamentos sedentários aliados a uma dieta bastante calórica e incorreta do ponto de 

vista nutricional parecem assumir a maior parte da responsabilidade na questão. Os 

comportamentos alimentares na família e os hábitos de ver televisão (Hancox e Poulton, 

2006), brincar com o computador, jogar jogos de vídeo ou ouvir música (Vande et al, 2005) 

por longos períodos de tempo contribuem também de certa forma para a incrementação dos 

índices de obesidade. 

No que se refere às diferenças entre géneros, o género masculino apresenta neste 

estudo uma percentagem superior de alunos (34,5%) em estado de sob+obesos, 

comparativamente com o género feminino (30,7%). A maior incidência de excesso de peso no 

género masculino quando comparado com o feminino pode ser constatada em outros estudos, 

tais como, Sardinha et al (2010) e Sousa (2010).  

O facto do género masculino revelar índices de excesso ponderal mais elevados, 

poderá ser explicado pela pressão existente sobre o género feminino por parte da comunicação 

social para a obtenção de um corpo magro onde se exalta a magreza como sinónimo de beleza 
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(Cameron e Ferraro, 2004), levando as raparigas a fazer esforços para se manterem magras. 

Tal como referido na revisão bibliográfica, o género feminino surge como mais preocupado e 

o que se sente mais influenciado na procura de uma IC coincidente com os ideias de beleza 

difundidos (Silberstein et al, 1988, Cash e Brown, 1989; Thompson, 1996; Abrantes, 1998, 

Gaspar, 1999; Gaspar, 2009; Matos et al, 2006; Branco et al, 2006; Barbosa, 2001; Çok, 

1990; Sira e Ballard, 2011), podendo explicar os menores índices de prevalência de excesso 

ponderal e um maior cuidado com a sua aparência.  

 

 

   

5.1.2. Hábitos de prática desportiva 

 

Relativamente aos hábitos de prática desportiva, a grande maioria dos alunos 

inquiridos do género feminino afirma não praticar desporto fora do contexto escolar (69%). 

Quanto ao género masculino, os valores de prática desportiva revelam-se francamente 

superiores, embora ainda existam cerca de metade dos inquiridos que não praticam desporto 

fora da escola (47,6%). As diferenças entre os géneros verificadas no presente estudo 

coincidem com outros onde foram encontradas diferenças no envolvimento nos índices de 

atividade física entre géneros, tais como Vasconcelos e Maia (2001) e Loureiro e Matos 

(2006) onde ficou patente os diferentes níveis de envolvimento em atividades físicas e 

desportivas entre rapazes e as raparigas, sendo que os índices se revelam superiores no género 

masculino. Os baixos índices de prática desportiva poderão ainda ser explicados pelo facto da 

amostra ser de uma zona rural, onde a oferta de programas de AF são reduzidos (Mourão-

Carvalhal, 2000). Estes dados, relativamente ao envolvimento dos alunos em atividades de 

prática desportiva fora do âmbito escolar refletem, sobretudo, o elevado sedentarismo que se 

instala entre as populações mais jovens, tornando-se ainda mais perigosos, quando cruzados 

com os elevados índices de sobrepeso e obesidade presentes no estudo e relatados 

anteriormente. A disciplina de Educação Física, tal como referido McKenzie et al (2004) 

constitui, na maior parte dos casos, a única experiência de AF organizada e regular para 

muitas crianças e adolescentes. Desta forma, torna-se central a preocupação de criar nos 

alunos o gosto pelo hábito da prática de AF, bem como transmitir a importância que assume 

esta prática no presente e futuro dos próprios alunos envolvidos. A AF na escola deve ter 

impacto nos adolescentes e corresponder aos seus interesses, contribuindo para a adoção de 

um estilo de vida ativo na fase adulta (Woold e Hendry, 1998). Portanto, está à vista de todos 
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a importância que assume a disciplina de Educação Física no contexto atual, que parece 

inversamente proporcional à importância que lhe tem sido atribuída pelos sucessivos 

governos.  

Woold e Hendry (1998), mencionam ainda vários fatores sociais que determinam a 

ligação dos jovens à atividade física. Entre outros referidos, centro-me naqueles que penso 

poderem estar diretamente ligados a alguns dos resultados obtidos no presente estudo. Assim 

temos o género, sendo que refere os rapazes como sendo mais ativos do que as raparias, o 

estatuto socioeconómico, referindo que normalmente as crianças e adolescentes de estatutos 

sociais mais elevados são fisicamente mais ativos do que aqueles que pertencem a estatutos 

sociais mais baixos. A amostra escolhida é de um meio rural, e de um meio socioeconómico 

médio-baixo, o que de certa forma poderá explicar o baixo envolvimento dos inquiridos em 

atividades de prática desportiva. Por fim, um dos fatores que referem e que também poderá 

explicar os baixos índices de AF são a acessibilidade e proximidade, determinando os fatores 

ambientais como importantes nos índices de AF. A distância a que se encontram os locais de 

prática de AF e as possibilidades de transporte poderão contribuir, positiva ou negativamente, 

para a sua prática, tal como a menor disponibilidade dos pais para poderem transportar os seus 

filhos para os locais de prática de AF. 

A Educação Física merece um lugar de destaque no difícil papel de combate aos altos 

índices de sobrepeso e obesidade e a todas as patologias a eles associadas. Esta ação envolve 

todos o que estão a ela diretamente e indiretamente ligados, obriga a que todos tenham um 

papel ativo e responsável e que tenham consciência e a consigam transmitir da importância de 

uma AF regular e principalmente na criação de hábitos e gostos pela AF e todos os benefícios 

que poderão daí advir.  

  

 

5.1.3. Perceção da imagem corporal  

A maior parte dos indivíduos (41%) apresenta a silhueta 4 como sendo a 

correspondente à sua IC, seguido de 29,3% na silhueta 5 e 17,7% na silhueta 3. Estes 

resultados não poderão ser dissociados do estado nutricional dos indivíduos, sendo que a 

maioria se enquadra no estado normoponderal e coincidente com a imagem 4. A escolha da 

silhueta 4 como referência da sua imagem corporal real está de acordo com o estudo de 

Adami et al (2008) onde se encontram resultados semelhantes.  
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Relativamente à imagem ideal, 64% deseja ser parecido com a silhueta 4 e 17,9% com 

a silhueta 3, esta associada a um ideal mais marcado de magreza. Esta preferência pela 

silhueta 3 poderá ser resultado de inúmeras pressões da promoção da figura magra, referindo 

o ideal de magreza como imagem ideal (Campbell e Hausenblas, 2009).  

Relativamente aos dados gerais denota-se a existência de uma grande insatisfação com 

a sua imagem corporal, registando-se 63,7% de alunos insatisfeitos com a sua imagem 

corporal, sendo que destes, 43% revela o desejo de emagrecer e 20,7%, o de engordar. Estes 

dados revelam-se extremamente interessantes e preocupantes, pois, cerca de 5 em cada 8 

crianças/adolescentes deste estudo se encontra de alguma forma insatisfeito com a sua 

imagem corporal, transmitindo o desejo de emagrecer ou engordar. Os dados recolhidos 

revelam-se esclarecedores quanto aos índices de insatisfação com a sua imagem corporal 

remetendo-nos para outros estudos revistos onde a prevalência de IIC é bastante elevada, tais 

como o estudo da HBSC (2010) onde a maioria dos inquiridos se revelaram de alguma forma 

insatisfeitos com a sua imagem corporal, com 50,9% dos inquiridos, onde 35,4% pretendem 

emagrecer. Também Gaspar (2009) revela no seu estudo altos índices de insatisfação com a 

imagem corporal com tendência para o desejo de emagrecer. Estes elevados índices de IIC, 

refletem os modelos corporais existentes na sociedade e a sua conotação com sucesso 

profissional e pessoal, exercendo uma enorme pressão sobre os indivíduos (Kakeshita, 2008; 

Adami et al, 2005) para a obtenção de um corpo “aceitável”. Através destes elevados índices 

de IIC, podemos inferir que uma série de fatores estarão na origem destes dados. Assim e de 

acordo com a bibliografia estudada, a estigmatização dos indivíduos (Wardle e Cooke, 2005) 

que não se encontram dentro dos parâmetros difundidos como imagem ideal, torna-se 

facilitadora do facto dessas mesmas pessoas, interiorizarem essas mensagens e se sintam mal 

consigo próprias (Schwartz e Brownel, 2004; Strauss e Pollack, 2003). A convivência social 

entre pares, bem como a pressão de ser aceite socialmente através do seu corpo de acordo com 

os parâmetros da cultura ocidental levam a que quando a criança/adolescente não consiga 

atingir os parâmetros definidos desenvolva insatisfação com a imagem corporal, mesmo em 

indivíduos que se encontram num patamar saudável e mesmo assim deseje emagrecer. 
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5.2. Análise comparativa 

5.2.1. Imagem corporal real 

5.2.1.1. Segundo o género 

A comparação entre géneros, relativamente à imagem corporal real, não resultou em 

diferenças estatisticamente significativas. Em ambos os géneros (M=61,8%; F=59,9%) se 

evidencia que os indivíduos da amostra centram a sua imagem real na silhueta 4 ou menor, tal 

como no estudo elaborado por Adami et al (2008) e Machado (2010), onde se revelaram 

resultados semelhantes. Este valor aparece diretamente relacionado com o facto de a maioria 

dos inquiridos dos dois géneros se encontrar na classificação de magro+normoponderal 

(M=65,5% e F=69,3%). No entanto podemos verificar que as percentagens de elementos 

enquadrados na categoria magro+normoponderal são superiores relativamente à percentagem 

de indivíduos que se perceciona dessa forma. Assim, constatamos que cerca de 3,7% dos 

rapazes e 9,4% das raparigas sobreavaliam a sua imagem corporal, achando-se mais gordos do 

que realmente são. Estes valores revelam uma tendência maior para, no caso das raparigas, 

embora estejam na categoria de magro+normoponderais se acharem mais gordas do que a 

realidade, desejando uma figura mais magra, mais de acordo com a pressão da figura esbelta e 

geralmente aceite na sociedade atual. Estes resultados anteriormente expostos, contrariam 

Gaspar (2009), onde apesar de se confirmar a existência de uma discrepância entre a imagem 

corporal real definida pelos alunos e a realidade, esta seria uma subestimação da imagem 

corporal com os adolescentes a considerarem ser mais magros do que realmente eram 

contrariamente ao presente estudo. Na investigação de Branco et al (2006) também se detetou 

uma tendência para superestimar a imagem corporal, sendo que esta apenas se revelou para o 

género feminino, enquanto existia no género masculino uma tendência para se acharem mais 

magros do que a realidade. Esta tendência para se acharem mais gordos do que realmente são, 

poderá ser fruto de diversos fatores, tais como a “pressão” exercida pela sociedade pela busca 

de um ideal de magreza constantemente conotado com o sucesso pessoal e profissional e pela 

difusão deste estereotipo através da comunicação social (Cash e Pruzinsky, 2004). A pressão 

exercida pelos pares através da comparação social, os comentários negativos e o estado 

maturacional são fatores referidos por Thompson (1996) e que me parecem exercer influência 

negativa sobre as crianças e adolescentes, aquando da perceção da sua própria imagem 

corporal. 
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5.2.1.2. Segundo a prática desportiva 

 

Também relativamente à imagem corporal real segundo a prática desportiva, não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas, sendo que a maioria dos inquiridos 

praticantes de atividade desportiva escolhe a silhueta 4 ou menor (59,3%). Relativamente aos 

não praticantes de atividade desportiva também a maioria (62,1%) escolhe as silhuetas 

referidas anteriormente. Estes valores estão também associados ao estado ponderal, pois 

64,6% dos praticantes e 69,3% dos não praticantes incluem-se na categoria 

magro+normoponderal. Desta forma constatamos que 5,3% dos praticantes acham que estão 

no estado ponderal superior à realidade tal como 7,2% dos não praticantes. Estes resultados 

poderão evidenciar um efeito protetor na perceção da imagem corporal por parte dos 

praticantes de atividade desportiva, conseguindo de uma forma mais correta avaliar o seu 

estado corporal. No estudo de Coelho et al (2010), verificou-se também a tendência para os 

praticantes de exercício físico registarem uma melhor perceção da imagem corporal, embora 

apenas se tenha notado a tendência nas idades mais jovens. Assim, segundo Damásio (2000) 

citado por Coelho et al (2010) “o exercício físico proporciona um maior input de informações 

propriocetivas, processamento e uma melhor consciência somotossensorial”, que se traduz 

numa melhor perceção da imagem mental que temos do nosso corpo (Coelho et al, (2010).  

 

5.2.1.3. Segundo a prevalência de obesidade 

 

Relativamente à imagem corporal real segundo a prevalência de obesidade, foram 

naturalmente encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto à escolha das 

silhuetas nos dois grupos comparados. Assim, denota-se uma clara discrepância entre os dois 

grupos comparados (magros+normoponderais e sob+obesos). No grupo 

magros+normoponderais existe uma clara tendência pela silhueta 4 ou menor (81,3%), 

enquanto nos sob+obesos 81% percecionam-se com as silhuetas 5, 6 e 7. Assim verificam-se 

18,7% dos magros+normoponderais que sobrevalorizam a sua imagem corporal achando-se 

mais fortes e robustos do que realmente são. No grupo dos sob+obesos verificam-se 19% dos 

indivíduos com tendência para subestimar a sua imagem corporal não se identificando com o 

seu real estado ponderal. 
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5.2.2. Insatisfação com a imagem corporal 

5.2.2.1. Segundo o género 

Relativamente à insatisfação com a imagem corporal, segundo o género, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, sendo que as raparigas revelam uma 

maior insatisfação com a sua imagem corporal (69%) relativamente aos rapazes (58,6%). A 

maior incidência de respostas relativamente à insatisfação com a imagem corporal em ambos 

os géneros (M-36,2%; F-50,4%) deve-se ao excesso de peso, desejando emagrecer. Os 

resultados obtidos da predominância de IIC no género feminino, estão de acordo com outros 

estudos revistos em que apesar de se terem observado elevados índices de insatisfação com a 

imagem corporal em ambos os géneros, o género feminino revela ser o mais afetado com 

percentagens mais elevadas. Assim e de acordo com alguns estudos revistos (Silberstein et al, 

1988, Cash e Brown, 1989; Thompson, 1996; Abrantes, 1998, Gaspar, 1999; Gaspar, 2009; 

Matos et al, 2006; Branco et al, 2006; Barbosa, 2001; Çok, 1990; Sira e Ballard, 2011), as 

raparigas são mais afetadas por este problema, revelando-se mais insatisfeitas, apresentando 

dados mais elevados relativamente à IIC, quando comparados com o género oposto.  

Podemos procurar razões para a existência desta diferença entre géneros mas existem 

algumas defendidas por diversos autores que parecem assumir particular importância na 

procura de culpados. Assim, estes elevados valores de insatisfação com a imagem corporal, 

revelam-se preocupantes, sendo que a constante difusão do ideal de magreza através da 

comunicação social se apresenta como uma das prováveis causas deste problema levando a 

que muitos jovens procurem incessantemente o corpo desejado, sendo influenciados numa das 

fases mais sensíveis da sua vida. Vasconcelos (1995) refere que o género feminino avalia o 

seu corpo de forma menos favorável, especialmente na insatisfação com o peso, 

percecionando com maior discrepância a imagem corporal real e a ideal. O autor refere ainda 

a suscetibilidade deste género para sofrerem desordens alimentares associada a uma IC 

negativa ou distorcida.  

Face ao revisto e tendo em conta os resultados, o género assume, tal como para muitos 

autores (Thompson, 1996; Cash e Pruzunsky, 1990; Markey e Markey; 2005) uma questão 

fundamental no desenvolvimento de IIC. 

 

 



Discussão dos resultados 

75 

5.2.2.2. Segundo a prática desportiva 

 

Na análise comparativa segundo a prática desportiva, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas, denotando-se perfeitamente uma grande prevalência 

de insatisfação nos dois grupos de comparação. De qualquer forma prevalece também uma 

pequena tendência para valores mais altos de insatisfação com a imagem corporal no grupo 

dos não praticantes de atividade desportiva (65,7%), relativamente aos praticantes (60,6%). 

Esta maior prevalência de IIC no grupo dos não praticantes de atividade desportiva é 

corroborado pelos estudos de Davis e Cowles (1991), Gaspar (2009), Vasconcelos (1995), 

Hausenblas e Fallon (2006), e Baptista (2000) onde referem o efeito protetor da AF 

relativamente à IIC, contribuindo para uma menor IIC.  

Face a estes resultados, entende-se que os indivíduos praticantes de atividade 

desportiva, revelam uma maior satisfação com a sua imagem corporal, corroborando da 

opinião de Rutten et al (2009), que referem que para além de todos os benefícios físicos os 

praticantes de atividade física obtêm ainda uma melhoria da autoimagem e da autoestima, e 

aumento do entusiasmo e otimismo. Torna-se obviamente uma prioridade a multiplicação de 

ofertas no que à atividade física diz respeito, que permitam às crianças/adolescentes procurar, 

experimentar e beneficiar da prática da mesma, a todos os níveis, com óbvios proveitos para a 

sua saúde. A prática de atividade física desde tenra idade permite, tal como refere Serpa 

(1993) a melhoria da autoimagem e bem-estar, o aumento da autoconfiança e do estado de 

vigília, alterações positivas no humor, diminuição da tensão, depressão e ansiedade; aumento 

do prazer no exercício e nos contatos sociais, indo muito além da melhoria dos índices físicos, 

aliando-se os benefícios psicológicos obtidos através da prática da mesma. Assim prevalece 

também a ideia de Lutter et al (1990) em que defendem que a prática regular de AF, tem sido 

associada a uma IC mais positiva, sendo apontada como um dos componentes que 

influenciam a IC. 
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5.2.2.3. Segundo a prevalência de obesidade 

 

Na análise da IIC relativamente ao IMC, registam-se diferenças estatisticamente 

significativas, sendo que os indivíduos sob+obesos registam maiores índices de IIC quando 

comparados com os magros+normoponderais. No entanto, em ambos os estados ponderais a 

maioria dos indivíduos se encontram insatisfeitos com a sua IC. Nos indivíduos classificados 

como magros+normoponderais, 54,7% revelam insatisfação com a IC e no grupo dos 

sob+obesos 81,6% revelam o mesmo sentimento. 

Destes valores, destacam-se os elevados índices de IIC nos indivíduos 

magros+normoponderais, corroborando um pouco da ideia de que prevalece a ideia de 

magreza como figura ideal, levando a que mesmo os indivíduos na categoria 

magro+normoponderal se sintam e desenvolvam IIC. Também Gaspar (2009) e Sampaio 

(2010) verificaram nos seus estudos uma percentagem elevada de insatisfação com a imagem 

corporal entre os alunos magros+normoponderais. 

Relativamente a estes resultados e às diferenças encontradas entre os dois grupos de 

comparação, verificamos que é no grupo sob+obesos que se verificam os mais elevados 

índices de IIC. Os alunos com IMC mais elevado, são os que manifestam de uma forma mais 

consistente a sua IIC, sendo que apenas 29,4% dos mesmos se encontra satisfeito com a sua 

IC. Assim sendo, estou de acordo com Alves (2009), que refere que se vive uma verdadeira 

sobrevalorização das qualidades físicas em detrimento das psicológicas/cognitivas, levando a 

que com IMC mais elevados os alunos se sintam mal consigo próprios, desenvolvendo de 

uma forma mais marcante IIC. 

Atendendo a todos as patologias e práticas menos saudáveis associadas ao 

desenvolvimento de IIC (Adami et al, 2005; Alves et al, 2009), e perante estes altos níveis de 

IIC, parece ser premente a intervenção sobre este problema. 

Estes grandes níveis de IIC vão de encontro a outros estudos elaborados, tais como 

Branco et al, (2006); Gaspar, (2009); Laus et al, (2011); Sira e Ballard, (2011), onde, tal 

como no presente estudo, o incremento de IMC é um forte indicador do aumento da IIC. Tal 

como o revisto anteriormente e nos estudos consultados, a obesidade, é tida como um dos 

grandes fatores de IIC (Schwartz e Brownel, 2004; Smolak, 2011; Hargreaves & Tiggemann, 

2004). 
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5.3 Análise Multivariada 

5.3.1. Regressão Linear Múltipla 

5.3.1.1. Imagem Corporal Real 

Na regressão linear múltipla relativamente à variável dependente, verificamos que as 

variáveis independentes idade, hábitos de prática desportiva e IMC têm influência 

significativa na escolha da silhueta relativamente à sua imagem corporal real (p <0,05). Os 

resultados da regressão efetuada vão de encontro ao estudo de Fonseca e Matos (2005), onde 

surgiram também associadas significativamente relativamente à imagem corporal real, o IMC 

e a idade. 

Podemos também verificar que as variáveis idade, hábitos de prática desportiva, género e 

IMC explicam 49,4% (r
2
=0,494) da variância das escolhas das silhuetas relativamente à 

perceção da imagem corporal.  

Numa perspetiva de se entender quais as variáveis independentes que se associam de 

uma forma mais acentuada relativamente à imagem corporal real, verificamos que o IMC se 

destaca das demais, associando-se positivamente, ou seja, com o aumento deste, as crianças e 

adolescentes tendem a escolher figuras mais condizentes com estados de sobrepeso e 

obesidade.  

Relativamente à variável idade, esta associa-se negativamente, ou seja, verifica-se que 

com o aumento da idade, se evidencia a tendência para a escolha de figuras com sinais mais 

marcados de magreza, sendo que os mais jovens se associam a figuras mais marcadas de 

sobrepeso e obesidade. Este resultado poderá indiciar uma maior e melhor perceção da 

imagem corporal à medida que as crianças e jovens vão crescendo, indicando, tal como em 

Fonseca e Matos (2005) que com o aumento da idade se verifica uma melhor acuidade na 

perceção da imagem corporal. 

Na variável hábitos de prática desportiva e a sua associação com a imagem corporal 

real, podemos verificar uma associação negativa, remetendo a escolha de figuras mais 

marcadas de magreza para as crianças/adolescentes que praticam um maior número de horas 

de exercício físico. Os resultados indiciam o efeito protetor do exercício físico na perceção da 

imagem corporal. Tal como o estudo revisto em capítulos anteriores, Coelho et al (2010), 

verificaram também a tendência para os praticantes de exercício físico registarem uma melhor 

perceção da sua imagem corporal, embora apenas se tenha notado a tendência nas idades mais 

jovens. Estes resultados corroboram as ideias anteriormente abordadas acerca do efeito protetor 
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do exercício físico na perceção da imagem corporal, proporcionando uma atitude mais positiva e 

mais correta acerca do seu próprio corpo. 

 

 

5.3.1.2. Insatisfação com a imagem corporal 

 

A regressão linear múltipla para a insatisfação com a imagem corporal, evidencia as 

variáveis idade e IMC associadas significativamente à variável dependente (p <0,05). 

Novamente e tal como na regressão efetuada anteriormente relativamente à imagem corporal 

real, surge novamente com uma forte associação à insatisfação com a imagem corporal, o 

IMC. Mais uma vez, assume uma preponderância fundamental na insatisfação com a imagem 

corporal e assume um papel relevante. Este encontra-se positivamente associado, sendo que 

com o aumento dos valores relativos ao IMC, aumentam também os índices de insatisfação 

com a imagem corporal. Estes resultados não surpreendem, pois vão de encontro à maioria da 

bibliografia consultada e referida no capítulo da revisão bibliográfica. Assim, acentua-se a 

ideia de Schwartz e Brownel (2004) e de Hargreaves e Tiggemann, (2004) que defendem que 

existe uma clara relação entre a obesidade e a IIC, atribuindo como fatores de risco de 

desenvolver IIC entre outros, as pessoas com excesso de peso. Estes resultados vão de 

encontro a resultados obtidos por outros autores que apontam no mesmo sentido (Branco et 

al, 2006; Gaspar, 2009; Laus et al, 2011; Sira e Ballard, 2011).  

Assim e perante os resultados, verifica-se uma concordância com Smolak (2011) que 

refere o IMC como o fator de risco mais consistente para a IIC em crianças, defendendo ainda 

uma correlação entre o IMC e a IIC, acentuando-se a IIC à medida que aumenta o IMC, tal 

como o verificado neste exercício de regressão. 

A idade assume também um papel significativo (p=0,000), relativamente aos índices 

de insatisfação com a imagem corporal, sendo que surge associada negativamente. Assim, à 

medida que a idade avança, os índices de insatisfação com a imagem corporal vão 

diminuindo. Verifica-se desta forma que são os mais novos que revelam maiores índices de 

insatisfação com a imagem corporal, tornando as preocupações com o seu próprio corpo uma 

prioridade cada vez mais precoce. Esta relação entre IIC e idade toma proporções 

preocupantes visto estarem a surgir em fases cada vez mais precoces da vida das crianças e 

adolescentes. Collins (1991) e Dohnt e Tiggeman, (2006), tal como na revisão efetuada, 

referem que o início da perceção de figuras díspares e as suas expectativas em relação à 
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magreza entre as mulheres pode ser evidente, já em 6 e 7 anos de idade. Estas preocupações 

com o corpo, corroboradas pelos resultados deste estudo vão de encontro ao que defendem 

Strauss e Pollack, 2003 e Welch et al, 2004 em que referem que estas preocupações com o 

corpo se desenvolvem em idades cada vez mais cada vez mais precoces.  

Esta associação entre a idade e os índices de insatisfação com a imagem corporal 

deverá emitir um sinal de alerta na tomada de decisões por parte de toda a comunidade, sendo 

que se verificam elevados índices de insatisfação nas populações mais jovens. Desta forma, 

será importante que se adotem atitudes de prevenção em idades cada vez mais precoces para 

que a intervenção se revele eficaz e se proporcione uma infância e uma adolescência plena de 

saúde e boas práticas, prevenindo que se assista à continuação de boas práticas e hábitos de 

vida saudável na fase adulta.  

Através dos resultados obtidos e defendida uma intervenção precoce, através da 

prevenção, objetivamos que os fatores defendidos por Thomas Cash (2008), no 

desenvolvimento e perceção da imagem corporal, nomeadamente as influências atuais e as 

passadas se tornem experiências o mais agradáveis possível para que possamos moldar e 

diminuir os altos índices de insatisfação com a imagem corporal verificados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSÕES
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Neste capítulo serão apresentadas as conclusões emergentes do presente estudo. Este 

teve como objetivo principal verificar a associação da imagem corporal real e da insatisfação 

com a imagem corporal com o género, idade, prática de atividades desportivas e IMC. 

. Como objetivos específicos estabeleceu-se comparar a imagem real e a insatisfação com 

a imagem corporal em função do género, hábitos de prática desportiva e prevalência de 

obesidade. 

Dos resultados obtidos podemos concluir que: 

 a imagem corporal real se encontra associada de uma forma significativa com a idade, 

com a prática de atividades desportivas e com o IMC;  

 com o aumento da idade, as crianças e jovens tendem a escolher silhuetas mais 

magras. A mesma situação se verifica à medida que aumenta o número de horas na 

prática de atividades desportivas, funcionando estas duas variáveis como fatores 

protetores na perceção da imagem corporal.  

 a insatisfação com a imagem corporal se encontra associada significativamente com a 

idade e o IMC. 

 os índices de insatisfação com a imagem corporal tendem a diminuir com o aumento 

da idade, bem como com a diminuição do IMC.  

 os índices de insatisfação com a imagem corporal na amostra são elevados, situando-

se nos 63,7%, sendo que prevalece o desejo de emagrecer. 

 os índices de prevalência de obesidade são elevados, principalmente no género 

masculino, coincidindo no entanto com estudos onde os valores encontrados são 

semelhantes.  

 relativamente aos hábitos de prática desportiva, mais de metade da amostra não pratica 

atividades desportivas fora da escola acompanhado de um professor ou treinador, 

sendo que as raparigas apresentam valores mais elevados de não envolvimento em 

atividades desportivas fora do âmbito escolar.  

 na imagem corporal real verificaram-se diferenças estatisticamente significativas 

apenas em função da prevalência de obesidade, revelando que as crianças/adolescentes 
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com IMC mais elevado, escolhem figuras condizentes com esses mesmos estados 

ponderais. 

 na insatisfação com a imagem corporal encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas em função do género e da prevalência de obesidade, sendo que prevalece 

o desejo de emagrecer. O género feminino revela-se mais afetado, apresentando 

índices mais elevados de IIC, relativamente ao género oposto. Também as 

crianças/adolescentes que se encontram em estados ponderais condizentes com estados 

de sobrepeso e obesidade apresentam índices mais elevados de IIC. 

Após a apresentação das conclusões, conclui-se de uma forma geral que existe urgência na 

aplicação de medidas preventivas por parte das entidades responsáveis para que os índices de 

prevalência de obesidade consigam ser reduzidos. Relativamente à prática desportiva, há a 

necessidade de procurar criar mais recursos e infraestruturas desportivas nos meios rurais, de 

forma a aumentar a oferta desportiva aos jovens e criar um ambiente propício e motivador 

para que as crianças e jovens sejam levados à prática desportiva, contribuindo para que o 

sedentarismo dê lugar a crianças ativas, saudáveis e felizes e possam aproveitar todos os 

benefícios que daí advêm.  

Terá de existir também uma clara intervenção na desmistificação da figura amplamente 

difundida de magreza, valorizando as qualidades intrínsecas dos indivíduos em detrimento das 

físicas, tomando o indivíduo como um todo e não apenas o que está visível. Os índices de IIC 

são extremamente elevados, o que poderá conduzir a uma série de patologias e más práticas, 

sendo por isto mesmo necessária uma intervenção a todos os níveis, desde as instâncias 

governamentais, comunicação social, progenitores, comunidade escolar e entre pares. Todos 

estes intervenientes são parte ativa no processo e deverão por isso mesmo influenciar 

positivamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PROPOSTAS FUTURAS



 

 

 

A pertinência do tema abordado leva-nos, após a conclusão deste estudo, a verificar a 

possibilidade de complementaridade, bem como em abordar outros caminhos que possam 

auxiliar no estudo e na resolução de problemas, na procura de soluções que possam 

proporcionar às crianças e jovens uma infância e adolescência na plenitude das suas 

capacidades, adotando hábitos e modos de vida saudáveis que possam perpetuar-se no seu 

futuro. Assim, propomos: 

1) a utilização de uma amostra maior, de âmbito nacional, onde se possam verificar os 

dados a nível nacional e por região, sendo posteriormente alargada a nível 

internacional, permitindo a comparação entre diversos países; 

2) a utilização de meios urbanos e rurais de modo a verificar a influência do meio de 

proveniência nos resultados obtidos; 
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