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RESUMO 

 

A adolescencia é uma fase de profundas transformações fisiológicas e psicológicas em que 

são observadas distorções e insatisfações quanto a Imagem Corporal (IC), sendo um processo 

complexo que necessita melhores elucidações. O objetivo deste estudo é comparar as 

variáveis antropométricas e relacionár a influencia sociocultural com à IC e  entre alunos da 

rede pública e particular na cidade de Fortaleza. Foram avaliados 225 estudantes da rede 

pública e 225 da rede particular de ensino, com idade entre 14 e 16 anos. Protocolos 

utilizados: o Questionario de Satisfação Corporal (BSQ); as Escalas de Silhuetas Brasileiras 

em Adolescentes, desenvolvidas por Kakeshita e; o Questionário de Atitudes Socioculturais 

em Relação à Aparência (SATAQ-3). Para a avaliação antropométrica foi utilizado: o Índice 

de Massa Corporal (IMC) e; a Circunferência da Cintura (CC). O IMC dos alunos avaliados 

foi de 21,8 (± 5,2) Kg/m
2
 , a CC foi de 74,5 (±10,1) cm e a média da estatura dos estudantes 

da escola particular foi maior que os da pública, 163,9 (± 8,1) vs. 166,4 (±8,4) cm (p=0,002). 

No que concerne a prática de educação física (EF) na escola particular, os meninos praticam-

na com mais frequência, (49%), já as meninas 32% (p=0,002). Após análise do SATAQ-3 

entre os escolares da rede pública e particular, constatou-se que a mídia demostrou ter maior 

influência, como maiores índices do SATAQ-3 nos alunos da rede particular (p=0,04), e que 

quanto maior a insatisfação verificada pelo BSQ com a IC maior a influência dos subitens 

geral, atlético e corpóreo do SATAQ-3. Pode ser contado a presença de distorções na IC nos 

escolares e alterações significativas nos alunos da rede pública e particular assim como nas 

alterações por sexo, em que os alunos da rede pública apresentaram uma maior insatisfatição 

da IC e as meninas demonstraram menor interesse na prática da EF Escolar. 

 

Palavras-chave: Imagem Corporal. Avaliação Antropométrica. Escola. 



 

xi 

 

ABSTRACT 

 

Adolescence is a phase of profound physiological and psychological changes in which Body Image 

(BI) distortions and dissatisfactions are constantly observed. This distinction is a complex process that 

requires better elucidations. The aim of this study is to analyze anthropometric variables and relate to 

sociocultural influences of BI between students of  a private and other public school of the city of 

Fortaleza. It was evaluated 225 students for both each institution aged between 14 and 16 years. 

Protocols used: Questionnaire of Body Satisfaction (BSQ); Silhouettes Scales Brazilian in 

Adolescents, developed by Kakeshita and Sociocultural Attitudes Questionnaire in Relation to 

Appearance (SATAQ-3). For the anthropometric measurements was used: Body Mass Index (BMI) 

and Waist Circumference (WC). The BMI was 21.8 (± 5.2) kg / m2 and WC was 74.5 (± 10.1) cm. 

The average height of the students of the private school was higher than the public one, 163.9 (± 8.1) 

vs. 166.4 (± 8.4) cm (p = 0.002). With regard to physical education, in the private school, the boys 

related to be more involved (49%), than girls 32% (p = 0.002). After analysis of SATAQ-3 among 

students of public and private schools, it was found that the media has shown to have greater 

influence, such as higher rates of SATAQ-3 students in the private school (p = 0.04), and higher 

dissatisfaction verified with highest BI influence of general and athletic body domains. It was found 

that  distortions in BI showed differences between both schools which students of the public institution 

presented  higher levels of  dissatisfaction  and girls related lower interest in the practice of Schoolar 

Physical Education. 

 

Keywords: Body Image. Anthropometric Assessment. School. 
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INTRODUÇÃO 

 

A observação e assimilação da imagem de padrões estéticos de referência tornou-se 

um fator comumente estabelecido na sociedade contemporânea, especificamente entre os 

adolescentes, os quais são relacionados com a maior probabilidade de insastifação para com 

as próprias características estéticas corporais. A Imagem Corporal (IC) segundo, Schilder 

(1994, p.11) "é a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, o modo pelo 

qual o corpo se apresenta para nós". 

A massa corporal é considerada outro fator importante que norteia o imginário 

coletivo. O sobrepeso é definido como o excesso de massa corporal em comparação com 

tabelas ou padrões de normalidade e obesidade como doença decorrente do excesso de 

gordura corporal que acarreta prejuízos à saúde e à qualidade de vida (WHO, 2000). Estudos 

científicos apontam que há uma maior probabilidade dos adolescentes com sobrepeso e/ou 

obesos se tornarem adultos obesos e em consequência insatisfeitos com sua IC, em virtude da 

exigência social da atualidade que exige um corpo perfeito e não saudável (Goldhaber-Fiebert 

et al., 2013).  

Ao longo das últimas décadas, o crescente processo de modernização conduziu a 

população a um estilo de vida inadequado, caracterizado pelo aumento do consumo de 

alimentos com alto teor calórico e declínio no nível de atividade física (Teles, Reis & Dias, 

2008; Bernardi et al., 2010). Este padrão de comportamento resulta em um aumento nas 

prevalências de sobrepeso e obesidade em todos os estratos da população (Ribeiro et al., 

2006). 

São vários os fatores que favorecem o individuo a ser acometido ao sobrepeso e/ou 

obesidade. Cita-se como exemplo a mudança no estilo de vida (Nahas et al., 2009), a 

modernização (Allender et al., 2008), o sedentarismo (Hallal et al., 2012), além dos fatores 

psicossociais (Teles, Reis & Dias, 2008). Diante de tais achados é possivel afirmar que há 

disparidades entre a massa corporal e a satisfação com seu corpo, contudo poucos estudos são 

relatados à adolescentes. Deste modo, esta investigação teve como Tema: “Percepção da 

Imagem Corporal  em Adolescentes do Ensino Médio”. O objetivo principal desta pesquisa 

foi comparar as variáveis antropométricas e relacioná-los à IC entre alunos da rede pública e 

particular  na cidade de Fortaleza, Ceará-Brasil compreendendo suas interfaces entre os sexo e 

suas correlações. 
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A partir dessas exposições será apresentado o referencial teórico sobre a IC, seus 

aspectos históricos, conceituais e suas nuances em adolescentes; posteriormente, será relatado 

os aspectos fisiológicos, psicológicos e socias; em seguida, será exposto a influência da IC na 

sociedade do século XXI e a IC na escola; por último será dissertado sobre a atividade física e 

sua influência na satisfação com a IC. 

Em seguida, será oferecida a metodologia proposta, os resultados obtidos e debatidos 

com outros estudos para compor a conclusão da pesquisa desenvolvida. 

 

PERTINÊNCIA E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Muitos adolecentes preocupam-se demasiadamente com a sua autoimagem, deste 

modo, em determinados períodos da juventude, é gerada uma profunda insatisfação com sua 

condição física e/ou estética. As mídias de comunicação e socialização impõe o esteriótipo de 

beleza a ser utilizado como referência através da programação televisa ou em estratégias de 

publicidade, deste modo, a população em sua maioria, busca tornar a sua imagem corporal 

semelhante aos padrões estéticos. Entretanto, para a obtenção dos objetivos estabelecidos, 

alguns métodos são utilizados erroneamente como, por exemplo, restrições alimentares 

rigorosas e o uso de esteróides anabolizantes. 

Este trabalho possui como fundamentação relevante o sobrepeso e obesidade que se fazem 

comumente presentes entre os adolescentes, portanto, havendo a necessidade de investigar quais 

os fatores determinantes que propiciam esse grande número de jovens acometidos ao sobrepeso 

e/ou obesidade e as consequentes patologias que essa condição orgânica ocasiona. Buscou-se 

ainda encontrar as possíveis intervenções solucionáveis para reduzir o excesso de massa corporal 

entre os jovens, tendo em visto que a atuação do Profissional de Educação Fisica, não impede o 

desenvolvimento de determinadas patologicas, entretanto, o sobrepeso e/ou obesidade podem ser 

inibidos ou submetidos a tratamento através de condutas educativas direcionando o exercício 

físico como estratégia. Contudo, deve-se salientar que poucos estudos foram conduzidos na busca 

de compreeder às distinções entre os alunos da rede pública e particular. 

Seguindo essa linha metodológica, a motivação para a realização do estudo é: Qual a 

percepção de autoimagem do adolecente? Qual são os indices de sobrepeso? Gerando a 

hipótese que dependendo do nível da insatisfação com IC e sobrepeso, poderá atrapalhar o 

futuro desse adolecente. Por esta razão este trabalho terá os objetivos abaixo.  
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OBJETIVO GERAL 

 

Comparar as variáveis antropométricas e relacioná-los à imagem corporal (IC) de 

alunos da rede pública e particular  na cidade de Fortaleza- Ceará, Brasil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar as variáveis antropométricas dos alunos da rede pública e particular; 

- Correlacionar a satisfação da imagem corporal com os aspectos sociais culturais dos 

participantes do estudo. 

- Analisar o grau de distorção da imagem corporal. 



 

 

 

 

 

1.Revisão da 

Literatura 

 



 

5 

1. REVISÃO DA LITERATURA 
1.1 IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES 

 

Para relatar e revisar o que os autores e as pesquisas descrevem sobre IC em 

adolescentes, este capítulo trará transcrito os apectos históricos e a conceituação deste tema, 

além de, explanar como vem se caracterizando a IC, nos dias de hoje, para o público jovem. 

Serão expostas ainda, as transformações fisiológicas, sociais e psicológicas que o adolescente 

passa nesta fase da vida. 

 

1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA IMAGEM CORPORAL 

 

Constatações históricas que conhecemos atualmente como IC são relatadas no século 

XVI, na França, com o médico e cirurgião Ambroise Paré (1510-1590), que percebeu a 

existência do membro fantasma, caracterizando-o como a alucinação de que um membro 

ausente estaria presente. Três séculos depois, Weir Mitchell, da Filadélfia (EUA), demonstrou 

que a IC pode ser mudada sob o tratamento ou em condições experimentais (Gorman apud 

Barros, 2005). 

A escola francesa também deixou sua contribuição com os estudos de Bonnier, o qual, 

em 1905, descreveu um distúrbio em toda imagem corporal como ‘esquematia’, que significa 

distorção do tamanho das áreas corporais (Barros, 2005).  

Nas décadas de 60 e 70, a atenção dos pesquisadores voltou-se para investigar a 

alteração da percepção do corpo em pessoas que tinham transtornos alimentares e alterações 

na massa corporal. Slade e Russel (1973) descreveram os resultados encontrados em pessoas 

com anorexia nervosa e num grupo controle, derivados do primeiro método criado para 

avaliar a percepção do seu tamanho físico e massa corporal, o Movable Caliper Technique 

(MCT). Em 1962, a psiquiatra Hilde Bruch chamou a atenção da comunidade médica e 

científica ao propor que o primeiro sintoma da anorexia nervosa fosse uma “perturbação na 

imagem corporal de proporções delirantes” (Bruch, 1962, p.188). 

No fim dos anos 80 o interesse das pesquisas perceptivas desviou-se para um foco 

atitudinal, marcadamente, a insatisfação corporal. Tendo como referencial as teorias da 

psicofísica, Ricky Gardner e outros pesquisadores na época repensaram a avaliação perceptiva 

da imagem corporal (Tavares et al., 2010). 
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Mas a maior contribuição nesta área foi dada por Paul Schilder, pois desenvolveu sua 

experiência tanto na neurologia quanto na psiquiatria, assim como na psicologia. Schilder 

considera a imagem corporal um fenômeno multifacetado. Em suas investigações, “ele 

analisou a imagem corporal não apenas no contexto do orgânico, mas também na psicanálise e 

na sociologia” (Schilder, 1994, p. 8). 

No Brasil, a área da IC começou a ser investigada na década de 90. Um dos primeiros 

estudos realizados foi o de Cordás e Castilho (1994), os quais apresentaram a versão em 

português do BSQ. O objetivo foi avaliar a insatisfação corporal de pacientes com transtornos 

alimentares.  

Maiores pesquisas sobre o tema imagem corporal se iniciaram no começo do século 

XX, com foco na descoberta do que uma determinada lesão acarretava à percepção do sujeito 

sobre seu próprio corpo ou o espaço que o circundava. Destes primórdios aos dias de hoje o 

conceito de imagem corporal sofreu algumas modificações e surgiram novas formas de 

investigá-lo, criando o amplo repertorio avaliativo e conceitual que se tem hoje, no século 

XXI (Tavares et al., 2010).  

 

1.3. CONCEITUAÇÃO DE IMAGEM CORPORAL 

 

De acordo com Schilder (1994, p. 11) entende-se por IC a figuração de nosso corpo 

formada em nossa mente; ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós, sendo uma 

percepção subjetiva que temos ao nos percebermos no universo que vivemos. 

A imagem corporal é compreendida como as percepções, pensamentos e sentimentos 

de um indivíduo a respeito de seu próprio corpo (Grogan, 2008; Miranda et al., 2011; Conti & 

Latorre, 2009) e inclui a dimensão perceptual e a atitudinal. 

A dimensão perceptual refere-se à acurácia do julgamento de um indivíduo sobre seu 

tamanho, formato e massas relativas às suas proporções atuais (Cash et al., 1991), sendo 

geralmente medida por meio do grau de distorção entre o tamanho do corpo real e o percebido 

(Cash, 2012). Os distúrbios na percepção da imagem corporal resultam em uma sub ou 

superestimação do corpo como um todo ou partes dele (Gardner, 2011).  

Já a dimensão atitudinal é composta por quatro componentes: afetivo, cognitivo, 

comportamental e insatisfação global (Menzel, Krawczyk, & Thompson, 2011). Este último 

pode ser ainda definido como “os pensamentos e sentimentos negativos de uma pessoa sobre 
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seu corpo” (Grogan, 2008, p. 4), substancialmente derivados da discrepância entre a aparência 

autopercebida e o corpo considerado ideal pelo indivíduo (Cash, 2011), sendo um grande 

preditor de comportamentos de risco à saúde, como baixa autoestima (Berg et al., 2010), 

sintomas depressivos (Braush & Gutierrez, 2009), ideais suicidas (Crow et al., 2008), 

comportamento alimentar inadequado e desenvolvimento de transtornos alimentares 

(Westerberg-Jacobson, Edlund, & Ghaderi, 2010). 

 

1.4 CARACTERIZAÇÕES DA IMAGEM CORPORAL 

 

A IC é, atualmente, um tema evidenciado em diversas áreas, como: jurídica, midiática 

e científica. Nesta última, dada a relevância do problema em nível nacional, vários estudos 

vêm sendo realizados com o intuido de compreender não somente as ações da mídia no 

comportamento das pessoas, mas, também, na compreensão dos efeitos deletérios nas crianças 

e nos adolescentes. O modelo de beleza vem mudando, com uma diminuição significativa do 

manequim considerado ideal observa-se que disturbios como a vigorexia e a anorexia, 

especialmente entre os jovens, aumentaram signifcativamente nos ultimos anos (Le & 

Appenzeller, 2007).  

Investigações realiadas por Cardoso et al. (2012) e Frost & McKelvie (2005) 

constataram que a satisfação corporal está alicerçada na satisfação com a massa e a catexia 

corporal. Os autores consideram que a IC é a lacuna entre a IC atual e aquela considerada 

ideal pelo indivíduo. A satisfação com a massa corporal é descrita como a proximidade que 

essa condição atual da massa corporal está para com a de refência idealizada por este mesmo 

indivíduo. Por fim, catexia corporal diz respeito à satisfação que alguém tem em relação a 

uma parte específica ou aspecto do próprio corpo. 

Segundo Gardner e Brown (2010), a insatisfação corporal pode ser definida como a 

discrepância entre o tamanho percebido pela pessoa e o tamanho que ela gostaria de ter, 

idealmente. Adicionalmente, Miranda et al. (2011), Gondoli et al. (2011) e Laus et al. (2012) 

afirmam que a insatisfação corporal pode ser compreendida como a avaliação negativa do 

próprio corpo. Observa-se assim, a multiplicação de casos de distorção da imagem corporal, 

que resultam em distúrbios alimentares como anorexia, bulimia e vigorexia (Fortes, Morgado 

& Ferreira, 2013).  

Essas insatisfações, por sua vez, comumente acarretam preocupações e interferências 

nas atividades pessoais e profissionais dos praticantes, mesmo quando aceitam sua aparência 
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física com algum sofrimento. Além disso, salienta-se que tanto homens quanto mulheres 

apresentam os mesmos desejos e comportamentos diante do anseio pela conquista, a qualquer 

custo, do corpo ideal (Azevedo, 2012). 

Segundo a International Health Racquet and Sports Club Association - IHRSA (2012), 

os 15 mercados latino-americanos da indústria fitness analisados em seu último relatório 

geram US$ 5,6 bilhões em receitas em mais de 46.000 academias. Cerca de 15 milhões de 

latino-americanos são membros de uma academia. Contando apenas o Brasil, constata-se que 

ele é responsável por concentrar mais da metade das academias presentes na América Latina, 

com um total de 23.398 estabelecimentos (IHRSA, 2012). O que mostra a preocupação com a 

IC pela sociedade brasileira que reverberam nas crianças e nos adolescentes de modo não 

completamente compreendido pela literatura científica. 

Há que se considerar, porém, que inúmeros problemas têm sido identificados nas 

escalas existentes, sendo os mais comuns: representações irreais do corpo humano; 

desproporções entre os membros superiores e inferiores, direito e esquerdo; desenhos com 

características faciais e corporais que refletem apenas a etnia caucasiana; pequeno número de 

figuras, geralmente entre sete e nove para cada sexo; incrementos não constantes nos 

intervalos entre as figuras adjacentes; apresentação em uma única folha de papel; natureza 

ordinal das figuras; impossibilidade de aferição do componente perceptual da imagem 

corporal; e abstenção de medidas de validade e fidedignidade (Gardner & Brown, 2010). 

As escalas desenvolvidas por Gardner et al. (2009) e as conduzidas por Kakeshita 

(2008) constituem-se capazes de mensurar também a acurácia da estimação do tamanho 

corporal real. Isso porque, entre todas as escalas disponíveis atualmente, apenas essas duas 

utilizaram dimensões antropométricas conhecidas de indivíduos com diferentes Índice de 

Massa Corporal (IMC) para gerar cada uma das figuras. Assim, nas escalas de Kakeshita 

(2008), cada figura tem correspondência a um valor médio e intervalos de IMC pré-

determinados, o que possibilita a análise dos resultados de estimação corporal e insatisfação 

corporal também em termos numéricos, facilitando análises quantitativas dos dados. 

No Brasil, os adolescentes correspondem à faixa etária com o maior número de 

publicações sobre o tema (Adami et al., 2012; Corseuil et al., 2009; Dumith et al., 2012; 

Pereira et al., 2011), embora haja, notadamente, uma escassez de instrumentos desenvolvidos 

especificamente para avaliação da IC nessa faixa etária em todo o mundo. 

http://www.ihrsa.org/
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Considerando pesquisas que envolvem IC, a utilização de medidas que não tenham sua 

fidedignidade e validade devidamente testadas, certamente prejudica a confiabilidade dos 

dados. Atualmente já se considera uma escala de silhuetas para adolescentes. Uma vez que as 

escalas criadas por Kakeshita (2008) levam em consideração o biotipo da população brasileira 

e apresentam as já citadas inúmeras vantagens em relação às escalas existentes. 

 

1.5 ADOLESCÊNCIAS E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

Constata-se que na mudança da fase infantil à fase adulta diversas alterações ocorrem 

no corpo e na mente dos indivíduos. Aspectos neurocientíficos apontam que mudanças 

hormonais e neuroquímicas, associadas a aspectos sociais, proporcionam comportamentos em 

que o indivíduo passa por diversas situações, em sua maioria, desafiadores para as suas 

condições, em que a maneira como o adolescente percebe seu corpo é condição fundamental 

para a formação de sua identidade (Alberga et al., 2012; Baxter-Jones, Elsermann, Sherar, 

2005). Para compreender tais questões podem-se constatar transformações significativas, 

dentre estas: 

- Transformações fisiológicas; 

- Transformações sociais; 

- Transformações psicológicas. 

 

1.5.1 TRANSFORMAÇÕES FISIOLÓGICAS 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define que o adolescente é aquele com 

idade entre 12 e 18 anos, contudo, os serviços de saúde consideram a adolescência a fase entre 

10 e 19 anos, pois, a partir dos 10 anos, iniciam-se várias transformações no seu corpo, no seu 

crescimento, na sua vida emocional, social e nas suas relações afetivas (BRASIL, 2008; OMS, 

1965). 

Outros autores propõem outras definições como as considerações de Osório (como 

citado por Conti, Gambardella & Frutuoso, 2005) que afirma que a adolescência pode ser 

compreendida como uma etapa evolutiva do ser humano. Nesse período destaca-se o processo 

maturativo biopsicossocial do indivíduo, motivo pelo qual não se pode compreender a 

adolescência estudando separadamente os aspectos maturos do adolescente. Tais aspectos 
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constituem o conjunto de características do fenômeno da adolescência (Conti, Gambardella & 

Frutuoso, 2005, p. 36).  

A adolescência é um período em que acontecem mudanças no corpo, nos sentimentos, 

no humor, no jeito de enxergar a si mesmo e ao mundo, enquanto aumentam as atividades e as 

responsabilidades (BRASIL, 2012).  

Portanto, é esperada a ocorrência de transformações corporais que são associadas a 

novos padrões comportamentais e também sociais. Todo esse processo, definido como 

puberdade, é a fase inicial da adolescência e de suas mudanças para a fase adulta (Guyton & 

Hall, 2011). 

Diversas considerações são realizadas na compreensão dessa nova fase no indivíduo. 

No sexo feminino inicia-se o desenvolvimento das mamas, acompanhado pelo surgimento dos 

pelos pubianos na região genital e nas axilas. A primeira menstruação e todas as alterações 

fisiológicas no sistema reprodutor feminino, chamado de menarca, ocorrem aproximadamente 

aos 12 anos de idade e as transformações no corpo começam a se tornar mais evidentes, uma 

vez que protuberâncias como nádegas, cintura, mamas e quadril, passam por um processo 

evolutivo considerado acelerado (BRASIL, 2012).  

Alterações fisiológicas também são observadas no sexo masculino, como relata o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012, p. 28) ao expor que na puberdade ocorrem o 

alargamento dos ombros e um aumento gradativo e considerável da força e da musculatura 

esquelética. Outras mudanças observadas são as transformações na voz, no tamanho peniano, 

no nariz, mãos e pés, ao passo que surgem os primeiros pelos, que são finos e corridos, na 

região genital, face, axilas e demas regiões anatômicas. É na adolescência que ocorre a 

primeira ejaculação chamada de semenarca, que é a eliminação de sêmen pelo pênis. Nessa 

fase, pode acontecer a polução noturna, ou seja, ejaculação involuntária de sêmen, ocorrida 

quando indivíduo está adormecido. Geralmente após a semenarca já é visível o 

desenvolvimento da região peitoral, esse processo é denominado como ginecomastia puberal.  

Em ambos os sexos ocorrem transformações evolutivas essencialmente na estatura a 

qual é influenciada por aspectos, alimentares econômicos e sociais. A adolescência é 

frequentemente associada a um período do desenvolvimento humano marcado por 

transformações biológicas e psíquicas geradoras de inquietudes e sofrimento, sendo a 

emergência da sexualidade e a dificuldade em estabelecer a própria identidade alguns dos 

elementos associados a essa fase (Silva & Prati, 2014). 
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1.5.3 TRANSFORMAÇÕES PSICOLÓGICAS 

 

Em uma fase inicial da adolescência tudo se encontra em um grande turbilhão: os 

sentimentos, as emoções, as ideias, os valores e os objetivos. Todas as alterações ocorrem 

repentinamente e o adolescente não possui consciência da condição atual, não assimilando o 

porquê das alterações corporais, sentindo-se insastifeito com o seu corpo e com todas as 

demais alterações, deste modo, refletindo em uma sensibilidade exagerada e na irritabilidade 

do carácter (Osório, 1996; Silva & Prati, 2014).  

Admite-se, em geral, que essa fase do desenvolvimento humano tem início a partir das 

mudanças físicas que ocorrem com os indivíduos no início da puberdade. Neste sentido, 

torna-se importante pontuar que puberdade e adolescência, apesar de estarem diretamente 

relacionadas, correspondem a dois fenômenos específicos, ou seja, enquanto a puberdade 

envolve transformações biológicas inevitáveis, a adolescência refere-se aos componentes 

psicológicos e sociais que estão diretamente relacionados aos processos de mudança física 

gerados neste período (Osório, 1996). 

Nessa etapa do desenvolvimento, o indivíduo passa por momentos de desequilíbrios e 

instabilidades extremas, sentindo-se muitas vezes inseguro, confuso, angustiado, injustiçado, 

incompreendido, o que pode acarretar problemas para os relacionamentos do adolescente com 

as pessoas mais próximas do seu convívio social. Entretanto, essa crise desencadeada pela 

vivência da adolescência é de fundamental importância para o desenvolvimento psicológico 

dos indivíduos, o que faz dela uma crise normativa (Drummond & Drummond Filho, 1998).  

 

1.5.2 TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

 

Os julgamentos acerca da IC na mente do adolescente acontecem em três dimensões: 

família, escola e sociedade. Como se refere Tiba (como citado em Ferriani et al. 2005, p. 30), 

“a identidade dos adolescentes se organiza através de identificações, inicialmente com os pais, 

professores e ídolos, mas depois com o ‘grupo de iguais’, que constitui um importante modelo 

de identificação, pois é na turma que o adolescente compartilha e troca experiência”.  

Em se tratando de adolescente com excesso de massa corporal existe uma barreira no 

convívio social, onde os outros observam o corpo como símbolo de aceitação. O corpo nesse 
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momento passa a assumir um importante papel de rejeição por parte do sistema social do 

indivíduo. Diante do exposto, o adolescente obeso percebe seu corpo como não 

correspondente àquele idealizado para si e também para o ‘grupo de iguais’, e via de regra, é 

através da identificação e comparação com os outros adolescentes (Yin et al., 2005; Viner & 

Cole, 2005). 

Dessa forma, percebe-se que a construção da imagem corporal não depende do 

indivíduo apenas, mas também da opinião e aceitação do ‘grupo de iguais’ ou grupos sociais, 

aos quais se deseja fazer parte. Portanto, deve-se adequar às regras básicas de convívio 

distintas em cada grupo social. Estas são impostas de forma direta ou indiretamente, servindo 

como um convite a fazer parte ou, doutra forma, a retirar-se do grupo por não mais está dentro 

dos parâmetros impostos (WHO, 2000; Sousa, Loureiro & Carmo, 2008).   

 

1.6 INFLUÊNCIA DA IMAGEM CORPORAL NO SÉCULO XXI 

 

A influência das relações sociais na transformação da IC exerce um papel importante 

na adoção de comportamentos de risco em relação ao corpo (Guzzo, 2005). Uma das 

principais manifestações dessa influência cultural sobre a IC pode ser exemplificada através 

do papel da mídia (Conti, Bertolin & Peres, 2010; Rodgers et al., 2011), mediado pelo 

aumento das tecnologias da informação. Nesse contexto, alguns autores destacam que a 

influência dos padrões de beleza difundidos pela mídia são aspectos importantes no 

desenvolvimento e na manutenção de transtornos alimentares e de percepção de imagem 

(Stice & Tristan, 2005; Flament et al., 2012). 

Um fator importante para o entendimento da influência da mídia sobre o corpo refere-

se a imposição de comportamentos a fim de serem alcançados os padrões estéticos de corpo 

(Mendez, 2005; Vaz, 2006; Alvarenga, 2010). Resultados de algumas pesquisas têm indicado 

que a pressão e a internalização são os componentes mais fortemente relacionados com a 

insatisfação corporal (Heinberg et al., 2008; Conti et al., 2010; Laus et al., 2012). Cusumano 

e Thompson (1997), Thompson (2004), Amaral et al. (2011) e Flament et al. (2012) destacam 

os efeitos da exposição a imagens midiáticas sobre a satisfação corporal, especialmente entre 

mulheres, trazendo indícios de que a mídia exerce influência na adoção de comportamentos 

de restrição alimentar e na dedicação a programas de atividades físicas. 
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A insatisfação com a IC é um problema evidente em adolescentes de diferentes regiões 

do mundo (Dumith et al., 2012; Mousa et al., 2010). Esta faixa etária é a que tem maior 

predisposição para se sentir pressionada pela sociedade na aquisição de um corpo socialmente 

aceitável (Miranda et al., 2011; Fortes et al., 2013).  

Estas verificações apontam para a necessidade de uma orientação adequada para 

preservação da saúde nos adolescentes, dado que adolescentes insatisfeitos com a imagem 

corporal frequentemente optam comportamentos alimentares defeituosos, como, por exemplo, 

anorexia nervosa e bulimia. As práticas corporais, atreladas aos aspectos nutricionais surgem 

como fatores primordias par ao controle de patologias associadas ao excesso de massa 

corporal, como na construção de uma IC aceitável e idealizada pelo adolescente podendo este, 

em casos mais extremos, ser acometidas de severas alterações comportamentais. (Kakeshita & 

Almeida, 2006). 

 

1.7 IMAGEM CORPORAL NA ESCOLA 

 

A IC atualmente ganha relevância entre escolares, e a insatisfação com a mesma pode 

estar se tornando um problema devido às consequências que podem acarretar (Rech et al., 

2014). 

Sabe-se hoje que a existência da obesidade infantil está relacionada com a insatisfação 

com a IC, mostrando o quão preocupante encontra-se esta situação na população de escolares 

(De Sousa, 2008; Neumark-Sztainer, et al., 2006). 

Diversos estudos corroboram com as colocações acima, como, Branco, Hilário e 

Cintra (2006), Miranda et al. (2011) e, Santana et al. (2013). Afirmando que os escolares 

apresentam insatisfação com sua imagem corporal.  

Os escolares com adiposidade abdominal e/ou percentual de adiposidade em níveis 

elevados e aqueles indivíduos acometidos ao sobrepeso e/ou obesidade apresentam maior 

probabilidade de serem insatisfeitos com a IC (Rech et al., 2014). A insatisfação corporal tem 

relação já comprovada com estes elementos (Ferrando et al., 2002; Glaner et al., 2013; Stice 

& Whitenton, 2002). 

No Brasil, a insatisfação corporal vem tomando números assustadores entre os 

escolares, podendo gerar depressão, ansiedade, baixa autoestima e distúrbios alimentares, 

prática descomedida de exercícios, com possibilidades de ocasionar causar o aumento de 
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massa corporal de forma excessiva e descontrolada. (Furnham, Badmin & Sneade, 2002; 

Ravelli et al., 2011; Saikali et al., 2004; Stice et al., 2000). 

A insatisfação corporal pode ser considerada um dos fatores diagnósticos dos 

Transtornos Alimentares (TA), tais como anorexia e bulimia nervosa. Dessa forma, 

comportamento de risco para TA e insatisfação corporal estão intimamente relacionados 

(Alves et al., 2008; Scherer et al., 2010; Fortes, Morgado & Ferreira, 2013).  

Atualmente, os estudos têm verificado alta prevalência de comportamento de risco 

para TA em adolescentes do sexo feminino (Bighetti et al., 2003; Rodgers, Cabrol & Paxton, 

2011; Flament et al., 2012). 

Os TA, como anorexia e bulimia, são condições psiquiátricas com etiologia 

multifatorial, particularmente aqueles relacionados a fatores sócio-culturais, psicológicos e 

comportamentais, desordenados. TA, por sua vez, está relacionado com efeitos prejudiciais à 

saúde (Leal et al., 2013; Ferreira & Vieira, 2008; Fortes et al., 2015).  

A anorexia nervosa caracteriza-se por perda de massa corporal intensa à custa de 

dietas rígidas em busca incessante da magreza, distorção da IC e amenorreia. Pacientes com 

anorexia nervosa do subtipo purgativo, ou seja, que apresentam episódios bulímicos e alguma 

prática de purgação (vômitos, diuréticos, enemas e laxantes), são mais impulsivos e 

apresentam aspectos de personalidade diferentes de pacientes que usam apenas práticas 

restritivas e são mais perfeccionistas e obsessivas (Garner et al., 1993; Russell, 1979; Abreu 

& Cangelli, 2004). 

A bulimia nervosa, por sua vez, caracteriza-se por grande ingestão de alimentos de 

uma maneira muito rápida e com a sensação de perda de controle, os chamados episódios 

bulímicos. Estes são acompanhados de métodos compensatórios inadequados para o controle 

da massa corporal, como vômitos auto-induzidos, uso de medicamentos (diuréticos, laxantes, 

inibidores de apetite), dietas e exercícios físicos, abuso de cafeína ou uso de cocaína (Russell, 

1979). 

A descrição de bulimia nervosa, a qual conhecemos hoje, foi elaborada por Russell em 

1979, quando descreveu trinta pacientes com massa corporal eutrófica, pavor de engordar, 

episódios bulímicos e vômitos auto-induzidos. Como essas pacientes haviam apresentado 

anorexia nervosa no passado, Russel considerou inicialmente que a bulimia seria uma sequela, 

uma "estranha" variação da anorexia nervosa (Russell, 1979). 
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1.8 ATIVIDADE FÍSICA 

 

Neste capítulo será transcrito a conceituação da Atividade Física (AF) e a sua 

importância fundamental para a manutenção de uma vida saudável e de qualidade 

 

1.8.1 CONCEITUAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

A AF pode ser entendida como qualquer movimento produzido pela musculatura 

esquelética voluntariamente com gasto energético acima dos níveis de repouso (WHO, 2013; 

Del Duca & Nahas, 2011; Florindo & Hallal, 2011). A prática regular de AF auxilia na 

promoção da saúde e na qualidade de vida, proporcionando benefícios significativos à saúde 

física e mental do indivíduo (Cid, Silva, & Alves, 2007; Nahas & Fonseca, 2004; Malina & 

Bouchard, 2009).  

Embora isso seja apontado por evidências científicas convincentes, um grande 

contingente populacional, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, 

apresentam níveis insuficientes de prática de AF (Barros, Barros & Santos, 2011; Malta et al., 

2010). O baixo nível de sua prática está associado ao desenvolvimento de patologias que 

afetam a saúde como um todo, resultando em maiores gastos para a saúde pública (Fontes & 

Vianna, 2009). 

 

1.8.2 ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

Estudos científicos realizados nos últimos anos demonstram que boa parte dos 

problemas de saúde estão associados à falta de atividade física, estimando-se que 

mundialmente, 1,9 milhões de mortes se devem à falta de atividade física (WHO, 2003). 

Optar por um estilo de vida, munido de comportamentos, é considerado risco para a saúde 

cardiovascular, como o excesso de sedentarismo, está associado a um elevado registro de 

casos de morbidade e mortalidade (Marques & Costa, 2010; Hallal et al., 2012).  

Optar por atividades sedentárias representa um risco para o desenvolvimento de 

patologias crônicas, como, por exemplo, as patologias cardiovasculares, considerada uma das 

maiores causas de óbitos na sociedade ocidental (Marques & Costa, 2010; Santos, 2012). Na 

verdade, o sedentarismo contribui para o desenvolvimento de patologias hipocinéticas, como 



 

16 

por exemplo, a obesidade, hipertensão arterial, Diabetes Mellitus tipo II (DM II), sarcopenia, 

patologias cardiovasculares e osteoporose (Machado, 2011; Mcardle, Katch, & Katch, 2011).  

Os indivíduos que mantêm um estilo de vida ativo apresentam maior resistência ao 

desenvolvimento de patologias, são mais autoconfiantes, menos propicios ao estresse e 

depressão, possuem redução na pressão arterial e na frequência cardíaca de repouso, além de 

suportarem atividades de longa duração com maior facilidade quando comparados com 

indivíduos acometidos ao sendetarismo (WHO, 2003; Silva, 2014). Estas características 

quando relacionadas à saúde psicológica, são fundamentais no desenvolvimento interpessoal e 

na construção social da IC do adolescente. 

As razões de maior importância para a prática de AF envolvem a promoção da saúde, 

aptidão física, disposição, atratividade e harmonia. Indivíduos com elevado percentual de 

adiposidade corporal atribuem a prática de atividade física como meio formador da identidade 

corporal, assim como aqueles insatisfeitos com a sua IC buscam as atividades corporais para o 

controle da massa corporal, pois apresentam maior insatisfação com a imagem corporal, que 

parece estar mais associada a aspectos relacionados com o bem-estar do que com a condição 

física (Fermino, Pezzini & Reis, 2010) mostrando o importante efeito social da atividade 

física. 

 

1.9 SOBREPESO, OBESIDADE E IMAGEM CORPORAL 

 

Os transtornos alimentares são um dos fatores relacionados ao sobrepeso e/ou 

obesidade, sendo consideravelmente mediada através de uma tendenciosa realização de dietas 

para o controle da massa corporal. O execesso de massa corporal prediz um aumento das 

situações constragedoras relacionadas a essa condição física, aumentando a pressão social 

para o emgraecimento imediato. Consequentemente, o sobrepeso e/ou obesidade podem ter 

efeitos deletérios na autoestima e na satisfação corporal, especialmente, em adolescentes com 

autoimagem negativa, vulneráveis às pressões culturais pela magreza (Carvalho, Amaral & 

Ferreira 2009, p. 204).  

O preconceito é evidente, pois nas várias formas de manifestação da opinião pública 

sendo família, escola e sociedade, há uma preferência para os aspectos concedidos pela mídia 

que prioriza a cultura esteticista valorizando e idealizando a imagem corporal de magreza 

como padrão de referência. Os valores e parâmetros midiáticos são assimilados e absorvidos 
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pelos adolescentes, que costumam formular seu caráter e visão acerca da imagem corporal 

aceitável a partir destes valores (Fitzsimmons-Craft et al., 2012; Amaral et al., 2011). 

Partindo desta idéia, muitos adolescentes encontram-se confusos com relação a própria 

imagem corporal, pois o corpo ideal mostra-se inalcançável para a maioria. Quando não se 

trata de sobrepeso e/ou obesidade, outros transtornos alimentares então entram em cena, como 

por exemplo, a anorexia e a bulimia nervosa (Fortes, Morgado & Ferreira, 2013; Abreu & 

Cangelli, 2004). 

De acordo com Busse e Silva (como citado em Carvalho, Amaral & Ferreira, 2009, p. 

203) “(...) a anorexia nervosa é um transtorno do comportamento alimentar caracterizado por 

limitações dietéticas auto-impostas, padrões bizarros de alimentação com acentuada perda de 

massa corporal induzida e mantida pelo paciente, associada a um temor intenso de tornar-se 

obeso”. 

Anorexia nervosa é muito comum, principalmente, entre as meninas. Ocorre, 

primeiramente, devido ao julgamento preconceituoso por parte dos meninos, que valorizam o 

corpo magro como o ideal. Dessa forma a pressão social e psicológica gera tal transtorno 

alimentar, pois o que ocorre é que não há uma orientação profissional nas dietas estrambóticas 

‘criadas’ por elas mesmas (Carvalho, Amaral & Ferreira, 2009, p. 38). 

Uma vez diagnosticado este transtorno o indivíduo tem dificuldades em enxergar que 

está doente, muitas vezes negando a opinião de familiares, pessoas do ciclo de amizade e até 

mesmo de profissionais em transtornos alimentares. O indivíduo cria um mundo em sua 

mente, onde mesmo com magreza acentuada, ainda se ver gordo, ou seja, há uma imagem 

distorcida do próprio corpo (Fortes et al., 2013). 

A anorexia está intimamente ligada à bulimia nervosa. A qual Busse e Silva (como 

citado por Carvalho, Amaral & Ferreira, 2009, p. 203) cita que “(...) é síndrome caracterizada 

por repetidos ataques de hiperfagia, preocupação excessiva com o controle de peso corporal, 

levando o paciente a adotar medidas extremas a fim de mitigar os efeitos de engordar da 

ingestão de alimentos”.  

Este estágio é uma ramificação agravante do controle de massa corporal. Nota-se que a 

preocupação que os adolescentes têm com o própria massa corporal poderá chegar a 

extremos, como no caso de bulimia nervosa. Acontece que, neste caso, na mente do 

adolescente a visão da imagem corporal encontra-se num patamar psicopatológico, pois os 
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padrões exercidos pela sociedade não o influenciam mais, dessa forma o que predomina são 

as próprias verdades da visão corporal, tidas como ideais para ele (Abreu & Cangelli, 2004).  

Diversos métodos são utilizados para buscar avaliar os padrões de massa corporal 

adequado à idade e ao sexo do adolescente. A antropometria permite determinar o estado 

nutricional de indivíduos e populações; é de fácil aplicação em todos os serviços de saúde; 

prático e amplamente aceito pela população, por ser um método não invasivo (Huxley et al., 

2010). 

 

1.10 ANTROPOMETRIA NA ADOLESCENCIA 

 

A antropometria é o método utilizado na avaliação da proporcionalidade humana e 

composição corporal, que consequentemnete, possibilita o diagonstico e controle do estado 

nutricional do indivíduo. A antropometria em investigação de nutrição se ocupa da medição 

das variações nas dimensões físicas e na composição global do corpo humano em diferentes 

idades e em distintos graus de nutrição. Deste modo, as medidas antropométricas variam de 

acordo com o sexo, etnía, idade e aspectos nutricionais. É considerado um método de baixo 

custo, não-invasivo, útil e amplamente utilizado para identificar alterações na composição 

corporal, relacionados ao excesso do componente de massa adiposa o qual é determinado pelo 

consumo energético, desencadeando, portanto, distúrbios e/ou patologias como, por exemplo, 

sobrepeso, obesidade e magreza, além de ser objetivo e sensível para detectar precocemente 

alterações no estado nutricional. Assim, representa um bom recurso para rastrear grupos 

(Huxley et al., 2010). 

Adicionalmente, os procedimentos são precisos e fidedgnos quando se utiliza a 

padronização da técnica de coleta das medidas antropométricas. Para a avaliação individual 

deve-se utilizar dados sequenciais do indivíduo; a associação com outros métodos auxilia o 

diagnóstico nutricional. (Mccarthy et al., 2006). 

Com base nas medidas antropométricas, tais como, a massa corporal e a estatura, são 

construídos os índices antropométricos, por exemplo, o Índice de Massa Corporal (IMC) que 

é um dos indicadores mais utilizados, apesar de suas limitações (Neovius et al., 2004). A 

Circunfência da Cintura (CC) é uma das medidas propostas para atingir resultados mais 

próximos da realidade, já que os depósitos de adiposidade abdominal também causam 

isoladamente vários problemas de saúde (Imai et al., 2012). Outra medida proposta é a 
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Estatura por Idade (EI). Os índices antropométricos podem ser expressos em forma de desvio-

padrão (escore Z) ou em percentil. Quando comparados com os valores considerados de 

referência, curva de referência segundo idade e sexo, passam a ser denominados indicadores 

antropométricos, por exemplo, percentual de adolescentes com baixa EI (WHO, 2007). 

Dentre os principais métodos, pode-se citar: 

- IMC; 

- CC; 

- EI. 

 

1.10.1 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

 

O IMC, calculado pela massa corporal (kg) /estatura
2
 (m), é a medida mais comumente 

empregada em estudos de grupos populacionais para classificação primária do estado 

nutricional (Anjos, 1992; WHO, 2007). Esse índice fornece a mais útil medida de obesidade a 

nível populacional. Pode ser usado para estimar a prevalência de obesidade dentro de uma 

população e quais os seus riscos associados (WHO, 2000).  

Trata-se de um método bastante aceito cientificamente devido à facilidade de sua 

aplicação e por apresentar relação com a gordura corporal total, mesmo em populações 

jovens. Os pontos de corte para classificação da baixa massa corporal, sobrepeso e obesidade 

devem ser estabelecidos através de amostras representativas do país, adequadas à faixa etária 

e ao sexo (Cole, 2000; Cole et al., 2007, WHO, 2007). 

Para a população adulta, um valor de IMC igual ou superior a 25 Kg/(m)
2
 e um valor 

de IMC igual ou superior a 30 Kg/(m)
2
 são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde 

como sendo as definições de pré-obesidade e obesidade, respectivamente (WHO, 2000; 

Frelut, 2001). No entanto, torna-se necessário estabelecer um intervalo de valores relacionado 

com a idade, que permita identificar e definir excesso de peso e obesidade para a criança e 

adolescente. 
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Tabela 1 – Índice de Massa Corporal 

 
Fonte: (WHO, 2007) 

 

As constantes alterações na composição corporal e na massa corporal durante a 

infância e adolescência, tornam complicado o estabelecimento de uma classificação de 

obesidade para crianças e adolescentes, que seja universal (WHO, 2000). É sabido que a 

massa adiposa, responsável pelo aumento de massa corporal, sofre inúmeras variações durante 

o crescimento, sendo diferentes em ambos os sexos (Grogan, 2008). 

Nas crianças, o IMC altera-se substancialmente com a idade, aumentando durante a 

primeira infância, caindo no período pré-escolar e escolar e subindo novamente com a 

adolescência e os primeiros anos de vida adulta. Por esta razão, o IMC nas crianças e 

adolescentes tem de ser utilizado valendo-se das curvas de referência relacionadas com a 

idade. Tais curvas foram produzidas por diversos países, no entanto, muitas são imperfeitas, 

ou por terem sido feitas com dados remotos ou porque o alcance da idade é restrito (WHO, 

2007). 

Uma das metodologias de avaliação utilizadas é o uso de tabelas de percentis nacionais 

que relacionam a massa corporal e estatura com a idade das crianças, obtendo-se uma tabela 

de percentis para o IMC (WHO, 2007). Nestas tabelas, os percentis 85 (p85) e percentil 95 

(p95) de uma amostra são usados frequentemente para definir, respectivamente, o excesso de 

massa corporal e a obesidade em crianças e adolescentes, mas este valor depende da amostra 

que serve de referência (Himes & Dietz, 1994; WHO, 2007). 

Contudo, o IMC mostra-se útil na pesquisa, desde que seja ajustado para adolescentes, 

conforme a realidade da faixa etária, idade e sexo da população em questão do referido país. 
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1.10.2 CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (CC) 

 

A CC é uma medida indireta da excessividade adiposa abdominal e preditora de tecido 

adiposo intra-abdominal, inclusive em crianças (Mushtaq et al., 2011; Sherman et al., 2013).  

Desde a década de 1980, é ressaltada a importância da CC como indicador de risco à 

saúde em adultos (Larsson et al., 1984; Taylor et al., 2000), mais recentemente, sua 

relevância na predição de risco também em adolescentes, grupo de interesse no presente 

estudo (Sherman et al., 2013; Barreira et al., 2014). A circunferência da cintura aumentada 

durante a adolescência tem sido associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares 

na vida adulta (Jeddi et al., 2014; Sardinha et al., 2012). 

Percentis e/ou curvas de referência para a CC foram estimados para adolescentes em 

diversos países (Barreira et al., 2014; Baya et al., 2009), entre eles o Brasil (De Assis et al., 

2007).  Entretanto, os métodos de mensuração da CC (Horlick & Hediger, 2010) e de 

estimação dos percentis não foram iguais em todos os estudos, que dificulta a definição de um 

ponto de corte universal da CC para predição de risco em saúde para adolescentes. Classificar 

a circunferência da cintura em adolescentes brasileiros através dos percentis estimados para 

outras populações é uma tarefa complexa devido às diferenças existentes entre os grupos. 

 

Tabela 2 – Circunferência da Cintura 

Diagnóstico Valores críticos 

Zona saudável < percentil 75 

Zona de risco >= percentil 75 

Fonte: (FERNANDEZ, 2004) 

 

1.10.3 ESTATURA POR IDADE (EI) 

 

O padrão de crescimento das crianças e adolescentes brasileiros seguem na direção do 

padrão internacional, principalmente para as crianças de até 10 anos de idade. Por outro lado, 

vale ressaltar que os adolescentes do sexo masculino, a partir dos 15 anos de idade, ainda 

apresentam algum déficit com relação ao padrão esperado. Para os adolescentes do sexo 

feminino este déficit também existe, porém com menor magnitude (IBGE, 2010). 
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Um estudo representativo, realizado no Brasil, mostrou que a prevalência da baixa 

estatura leve entre as crianças e adolescentes, com idade entre 10 e 19 anos, variou de acordo 

com a classe econômica (IBGE, 2010). 

De acordo com estudos recentes em crianças e adolescentes, com baixa estatura leve 

nutricional, a redução no crescimento linear durante a infância aumenta a suscetibilidade à 

obesidade e à hipertensão (Khasnutdinova et al., 2010; Kimani-Murage et al., 2010). 

 

Tabela 3 – Estatura por Idade 

 
Fonte: (WHO, 2007)
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2. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo será transcrito os métodos utilizados na pesquisa, os critérios de seleção 

da amostra, instrumento de coleta de dados, materiais e técnicas, além de caracterizar o tipo 

de estudo e caráter da investigação. Será exposto toda a metodologia usada neste estudo, o 

público-alvo, perído, amostra, local, análises e procedimentos para com os dados. 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Para embasar o estudo, utilizou-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e 

descritiva.  

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

Foram participantes no estudo 450 estudantes da rede pública e particular do ensino 

medio, sendo 236 (52%) do sexo masculino e 214 (48%) do sexo feminino, com idade entre 

14 e 16 anos (15,3 ± 1,2 anos), da cidade de Fortaleza – Ceará/ Brasil.  

 

2.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

a) Ter idade entre 14 e 16 anos; 

b) Estar  matriculado regulamente regulamente e com frequencia regular nas aulas de 

Educação Fisica Escolar; 

c)Entregar TCLE assinado pelo pai ou responsavel; 
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2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram expressos através de uma análise descritiva, recorrendo à média, 

desvio padrão, bem como aos valores percentis. Foi utilizado o teste de Kolmorov-Smirnofv 

para avaliação da normalidade residual e o teste de Levene para avaliação de igualdade de 

variância. O teste exato de Fisher foi utilizado entre as variáveis categóricas. Para a 

comparação entre dois grupos foram utilizados o teste t de Student ou Mann-Whitney, quando 

adequado. Uma regressão bivariada foi realizada com as variáveis do SATAQ-3. Inicialmente 

todas as variáveis do estudo foram analisadas. No modelo final as variáveis p < 0.15 foram 

incluídas e um valor de p < 0.05 foram utilizados no modelo final .O nível de significância foi 

de (95%). Os dados foram submetidos a um programa de estatística do SPSS 20.0. 

 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

           Destaca-se que este estudo teve com base a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde do Brasil, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, tendo sido encaminhada para 

apreciação do Comitê de Etica em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade Metropolitana 

de Fortaleza, tendo obtido parecer favoravel sob o nº1. 351.573 

 

2.6 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

Foram utilizados variáveis antropométricas e questionários padronizados e validados 

que serão descritos com detalhes em seguida. 

 

2.6.1 ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA 

 

Os adolescentes tiveram sua massa e estatura corporais aferidas, conforme o manual 

de referência para medidas antropométricas (Lohman, Roche, & Martorell, 1988). Os valores 

de massa e estatura corporal foram usados para cálculo do IMC em (kg/m2). O IMC foi 

comparado a pontos de corte de acordo com o sexo e a idade (Cole, 2000; Cole et al., 2007) 

para classificar a composição corporal. Uma das metodologias de avaliação utilizadas é o uso 
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de tabelas de percentis nacionais que relacionam a massa corporal e a estatura com a idade 

das crianças, obtendo-se uma tabela de percentis para o IMC. 

A circunferência da cintura (CC) foi avaliada com base na tabela de percentis para 

crianças e adolescentes, de acordo com Fernadez et al. (2004).  

A coleta da medida da CC foi obtida através de uma fita métrica localizada no ponto 

médio entre a crista ilíaca e a face externa da última costela (OMS, 1995). Desde a d201a de 

1980, é ressaltada a importância da CC como indicador de risco à saúde em adultos (Larsson 

et al., 1984; Taylor et al., 2000), mais recentemente, sua relevância na predição de risco 

também em adolescentes, grupo de interesse no presente estudo (Sherman et al., 2013; 

Barreira et al., 2014). A circunferência da cintura, aumentada durante a adolescência, tem 

sido associada ao aumento do risco de patologias cardiovasculares na vida adulta (Jeddi et al., 

2014; Sardinha et al., 2012). 

Os dados da EI foram analisados com base na tabela de percentis, estabelecida para 

adolescentes, segundo a WHO (2007).  

Na verificação das variáveis antropométricas foram utilizados os seguintes 

instrumentos: uma balança eletrônica Filizola-110 para a massa corporal, com capacidade 

para 150 kg e divisões de 1/10 de kg, um estadiómetro Sanny ES2020 para estatura, uma fita 

antropométrica Sanny (precisão de 0.1 mm). 

 

2.6.2 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL 

 

O BSQ Questionnaire é composto por 34 questões de autopreenchimento, assinalados 

em escala Likert de pontos, variando de 1 (nunca) a 6 (sempre), distribuídas em quatro sub-

escalas, a saber: autopercepceção da formacorporal (22 questões); preocupação comparativa 

(5 questões); atitude (5 questões) e alterações graves (2 questões). Destina-se, portanto, à 

avaliação do componente Insatisfação Geral Subjetiva da Dimensão Atitudinal da Imagem 

Corporal. 

Nessa escala, quanto maior a pontuação, maior a insatisfação corporal. O escore total é 

calculado somando-se as 34 questões, variando de 34 a 204 pontos. A classificação dos 

resultados do BSQ foi dividida em quatro níveis de preocupação com a aparência física, 

seguindo o modelo proposto por Cordás e Castilho (1994) validado para adolescentes 

brasiliros por Conti & Latorre (2009): a somatória menor ou igual a 80, indica nenhuma 
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preocupação com a imagem corporal; somatória maior que 80 e menor ou igual a 110, indica 

leve preocupação com a imagem corporal; somatória maior que 110 e menor ou igual a 140, 

indica moderada preocupação com a imagem corporal e; pontuação maior ou igual a 140, 

indica grave preocupação com a imagem corporal. 

 

2.6.3 ESCALAS DE SILHUETAS BRASILEIRAS EM ADOLESCENTES 

 

O questionário de Kakeshita foi desenvolvido com base nas medidas antropométricas 

médias de homens e mulheres brasileiros e são constituídas por 15 cartões plastificados para 

cada sexo. Neles, cada figura corresponde a um IMC, – medida que expressa a massa corporal 

(kg) dividida pelo quadrado da estatura (m) –, variando de 12,5 a 47,5 kg/m2 e com diferença 

constante de 2,5 kg/m2 entre as figuras. Para o publico adolescente o presente questionário foi 

validado por Kakeshita; Laus & Almeida (2013). Os adolescentes foram, individualmente, 

apresentados às escalas de silhuetas, dispostas em séries ordenadas ascendentes. Para a 

avaliação da acurácia da estimação do tamanho corporal, os participantes deveriam escolher a 

figura que melhor representasse seu tamanho corporal atual, IMC atual. 

 

2.6.4 QUESTIONÁRIO DE ATITUDES SOCIOCULTURAIS EM RELAÇÃO À 

APARÊNCIA 

 

A versão original do SATAQ-3 foi desenvolvida em 2004, por Thompson et al. e 

validado para o Brasil em 2011 por Amaral. A versão do SATAQ-3 tem algumas diferenças 

da original, alguns de seus itens questionam mais a influência da mídia na comparação de 

corpos dos questionados com os que aparecem na TV, cinema ou revistas (Hirata, Pérez-

Nebra & Pilati, 2012).  

Este questionário é comporto de trinta itens que avaliam a influência da mídia na 

percepção corporal das pessoas. Esses itens são divididos em quatro fatores: 1) Internalização 

geral dos padrões estabelecidos, que buscam informações relacionadas à beleza veiculadas 

pela mídia; 2) Internalização atlética, que se refere à influência da visão de um corpo atlético 

no investimento da aparência; 3) Pressão sobre o corpo perfeito e o quanto a mídia influencia 

o indivíduo a persegui-lo; 4) Mídia como fonte de informações sobre aparência, que visa 

verificar o quanto os canais de mídia são importantes como fonte de informação sobre ser 
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atraente. O resultado dos escores é dado pela soma das respostas em cada fator. Quanto maior 

o escore maior é a internalização das mensagens da mídia específicas do fator. 

 



 

 

 

 

 

3.Apresentação 

dos Resultados 
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3.APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para comparar as variáveis antropométricas e relacioná-los à IC entre alunos da rede 

pública e particular na cidade de Fortaleza, compreendendo suas interfaces entre os sexos, 

será exposto, neste capítulo, os dados da coleta para a análise e interpretação à luz dos 

objetivos da pesquisa. Será transcrito os resultados através do uso de tabelas e figuras, para 

relatar a percepção dos alunos, por sexo, quanto a satisfação da IC; aspectos socioculturais da 

IC nos escolares e distorção corporal. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DOS ALUNOS AVALIADOS 

 

Foram avaliados 450 alunos, sendo 236 (52%) do sexo masculino e 214 (48%) do sexo 

feminino, com idade entre 14 e 16 anos (15,3 ± 1,2 anos). Os alunos apresentaram a média de 

59,7 kg (± 16,6) na sua massa corporal e a estatura de 165,1 cm (± 8,3); o Índice de Massa 

Corporal (IMC) dos alunos avaliados foi de 21,8 kg/m
2
 (± 5,2) e a Circunferência da Cintura 

(CC) de 74,5 cm (± 10,1). Duzentos e dois (44%) estudantes entrevistados relataram que 

participam das aulas de Educação Física Escolar (EFE), duzentos e quarenta e oito (56%) 

relatam não praticar aulas de EFE.  ver Tabela 4. 

  

RELAÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR 

  

As análises da imagem corporal através dos questionários (BSQ e SATAQ-3). Média 

encontrada no questionário BSQ foi de 72,6 (± 26,3) e na análise pelo SATAQ-3 total foi 

encontrado valor médio de 73,8 (± 18,0). Nas subescalas do SATAQ-3, o subítem geral, que 

se refere a influência da mídia apresentou uma média de 21,9 (±7,0); no subítem atlético, que 

relaciona-se com a visão de ter um corpo atlético, de 13,3 (± 5,1); no corpóreo, significa 

buscar ter um corpo perfeito e quanto a mídia é responsável por isso, de 16,9 (± 6,8); na 

mídia, compete a fonte de informações sobre sua aparência, de 21,6 (± 6,8). Por fim, no teste 

de Kakeshita, observamos que houve uma leve diferença nos resultados, estando 221 (49%) 

dos avaliados considerando-se normal suas silhuetas e 197 (44%) magro, já na classificação 

sobrepeso, apenas 32 (7%) estimam estar neste estado.  
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Tabela 4 – Descrição Geral dos Participantes 

M/F (%): Masculino/ Feminino (Valor Percentual). Os valores foram representados pelo número de participantes 
e valores percentuais, N (%) ou médias (Desvio Padrão). 

 

Na descrição das características antropométricas entre os alunos da escola pública e a 

particular, foi encontrado que 113 (50%) eram do sexo masculino e 112 (50%) do sexo 

feminino na escola pública, já na escola particular, 123 (55%) eram meninos e 102 (45%) 

eram meninas, não havendo diferenças estatísticas entre os sexos. A média de idade dos 

alunos da escola pública e particular foi de 15,4 anos (± 1,3) e 15,3 anos (± 1,0) (p=0,30). No 

que se refere a massa corporal dos avaliados, na escola pública e particular, a média 

encontrada foi de 59,7 (± 16,6) e 62,8 (± 12,4) respectivamente, não havendo diferenças 

significativas entre os grupos (p=0, 18). 

A média da estatura dos estudantes da escola particular foi maior que os da pública, 

163,9 cm (± 8,1) em contraste com 166,4 cm (± 8,4) (p=0,002). A média do IMC dos 

estudantes da escola pública e particular foi de 21,8 kg/m² (± 4,3) e 21,8 kg/m² (± 5,9) nessa 

ordem, não sendo relatadas diferenças estatisticamente significantes (p=0,96). Acerca da CC, 

a média da escola pública e particular foi de 75,5 cm (± 10,1) e 74,1 cm (± 9,6) por essa 

Variáveis Alunos avaliados (N=450) 

Sexo. M/F. N (%) 236 (52%)/214 (48%) 

Idade. Média (±DP) 15,3 (±1,2) 

Massa corporal (kg). Média (±DP) 59,7 (±16,6) 

Estatura (cm). Média (±DP)  165,1 (±8,3) 

IMC (kg/m
2
). Média (±DP) 21,8 (±5,2) 

Circunferência da cintura (cm). Média (±DP) 74,5 (±10,1) 

Pratica educação física escola. N (%) 202 (44%) 

BSQ. Média (±DP) 72,6 (±26,3) 

SATAQ-3 total. Média (±DP) 73,8 (±18,0) 

Domínios do SATAQ-3 

Geral. Média (±DP) 21,9 (±7,0) 

Atlético. Média (±DP) 13,3 (±5,1) 

Corpóreo. Média (±DP) 16,9 (±6,8) 

Mídia. Média (±DP) 21,6 (±6,8) 

Kakeshita. N (%)  

Magro 197 (44%) 

Normal 221 (49%) 

Sobrepeso  32 (7%) 
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ordem, não sendo diferentes entre os grupos (p=0,12). No que se refere à prática da EFE, 106 

(47%) alunos da rede pública e 96 (42%) na rede particular de ensino relataram praticar. 

 

Tabela 5 – Características Antropométricas dos Alunos Pública/Particular 

 

M/F (%): Masculino/ Feminino, (Valor Percentual). Os valores foram representados pelo número de 
participantes e valores percentuais, N (%) ou médias (Desvio Padrão). 1 Teste de chi quadrado, análise 

bivariada; 2. Teste T * P<0.05 e **P<0,01. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DOS ALUNOS POR 

COMPARAÇÃO DE SEXO 

 

ANÁLISE POR SEXO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 

 

Na avaliação dos alunos da escola pública, foi observado que, a idade dos meninos 

15,5 anos (± 1,4) e em meninas de 15,3 anos (± 1,3) (p=0,15). Já a massa corporal para 

meninos e meninas foi de 64,2 kg (± 19,7) e 55,9 kg (± 12,5), respectivamente (p=0,07). A 

estatura dos avaliados é de 168,2 cm (± 7,5) para meninos e 159,5 cm (± 6,1) para meninas 

(p=0,000).  

O estado nutricional (IMC) dos meninos e meninas apresentou valores similares, 21,8 

Kg/m
2
 (± 4,1) e 21,8 kg/m

2
 (± 4,5), respectivamente (p=0,88).  A Circunferência da Cintura 

(CC) dos meninos foi de 76,6 cm (± 9,7) e o das meninas 74,4 cm (± 10,4), não havendo 

diferenças entre os grupos (p=0,10). No que se refere às práticas de Educação Física Escolar 

(EFE) na escola pública, constatou-se que os meninos apresentam maior frequência 60 (53%) 

dos meninos e 46 (41%) das meninas praticam (p=0,02). 

Variáveis Escola pública Escola particular Valor de p 

Sexo. M/F. N (%) 113 (50%)/ 

112 (50%) 

123 (55%)/ 

102 (45%) 

10,06 

Idade. Média (±DP) 15,4 (±1,3) 15,3 (±1,0) 20,30 

Massa corporal (Kg). Média (±DP) 59,7 (±16,6) 62,8 (±12,4) 20,18 

Estatura (cm). Média (±DP)  163,9 (±8,1) 166,4 (8,4)                 20,002** 

IMC (Kg/m
2
) Média (±DP) 21,8 (±4,3) 21,8 (±5,9) 

2
0,96 

Circunferência da cintura (cm). 

Média (±DP) 

75,5 (±10,1) 74,1 (±9,6) 20,12 

Pratica educação física escola. N (%) 106 (47%) 96 (42%) 10,04* 
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Tabela 6 – Características Antropométricas dos Alunos da Rede Pública 

 

M/F (%): Masculino/ Feminino, (Valor Percentual). Os valores foram representados pelo número de 
participantes e valores percentuais, N (%) ou médias (Desvio Padrão). 1 Teste de chi- quadrado, análise 

bivariada; 2 Teste T *P<0,05 e ** P< 0,01. 
 

 

ANÁLISE POR SEXO DOS ALUNOS DA REDE PARTICULAR 

 

Analisando a escola particular, constatou-se que a idade dos meninos foi de 15,2 anos 

(± 1,1) e a das meninas de 15,3 anos (± 1,0), não havendo diferenças entre os sexos (p=0,15).  

Em relação a massa corporal , os meninos mostraram-se mais pesados, com 67,7 kg 

(±12,4) e as meninas 56,7 kg (± 9,4) (p=0,000). 

No que se refere à estatura corporal, os meninos também se destacaram, tendo 171,3 

cm (±5,9) e as meninas 160,5 cm (± 7,2) (p=0,000); o IMC dos meninos e das meninas, 

apresentou valores de 22,1 kg/m² (± 7,5) e 21,3 kg/m² (± 3,1), respectivamente (p=0,31). 

Os valores da CC dos meninos mais uma vez estão acima das meninas 76,5 cm 

(±10,9) vs 71,2 cm (± 6,7), respectivamnete (p=0,000). No que concerne a prática da EFE na 

escola particular, os meninos também praticam com mais frequência, 63 (49%), já as meninas, 

33 (32%) (p=0,002). Observe na tabela 7 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis  

Escola Publica  

 

Valor de p 

 Meninos Meninas  

Idade. Média (±DP) 15,5 (±1,4) 15,3 (±1,3) 20,15 

Massa corporal (Kg). Média (±DP) 64,2 (±19,7) 55,9 (±12,5) 20,07 

Estatura (cm). Média (±DP)  168,2 (±7,5) 159,5 (6,1) 20,000** 

IMC (Kg/m
2
). Média (±DP) 21,8 (±4,1) 21,8 (±4,5) 20,88 

Circunferência da cintura (cm). Média (±DP) 76,6 (±9,7) 74,4 (±10,4) 20,10 

Pratica educação física escola. N (%) 60 (53%) 46 (41%) 10,02* 
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Tabela 7 - Características  Antropométricas dos Alunos da Rede Particular 

 

M/F (%): Masculino/ Feminino, (Valor Percentual). Os valores foram representados pelo número de 

participantes e valores percentuais, N (%) ou médias (Desvio Padrão). 1 Teste de chi- quadrado, análise 

bivariada; 2 Teste T *P<0,05 e ** P< 0,01. 

 

3.3 AVALIAÇÕES DA AUTOIMAGEM ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS SATAQ-

3, BSQ E KAKESHITA NOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR 

 

Após análise do SATAQ-3 entre os escolares da rede pública e privada, contatou-se 

que a mídia demostrou ter influência nos escolares, como maiores índices do SATAQ-3 nos 

alunos da rede privada (p=0,04). Veja na Figura 1. 
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Figura 1 - Avaliação dos Subitens do SATAQ 3 nos Escolares da Rede Pública e Privada 

 

Variáveis  Escola Particular  Valor de 

p 

 Meninos Meninas  

Idade. Média (±DP) 15,2 (±1,1) 15,3 (±1,0) 
2
0,15 

Massa corporal (Kg). Média (±DP) 67,7 (±12,4) 56,7 (±9,4) 
2
0,000

**
 

Estatura (cm). Média (±DP)  171,3 (±5,9) 160,5 (±7,2) 
2
0,000

** 

IMC (Kg/m
2
). Média (±DP) 22,1 (±7,5) 21,3 (±3,1) 

2
0,31 

Circunferência da cintura (cm). Média (±DP) 76,5 (±10,9) 71,2 (±6,7) 
2
0,000

**
 

Pratica educação física escola. N (%) 63 (49%) 33 (32%) 
1
0,002

* 
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Verificando os valores do SATAQ-3 entre os escolares da rede pública, nota-se que as 

meninas demostraram maiores níveis do SATAQ-3 no subitem geral (p=0,000) e eram mais 

influenciadas pela mídia (p=0,000). Entretanto, na rede particular, observa-se maior 

disparidade no subitem geral (p=0,000) e corpóreo (p=0,006), em que as meninas apresentam 

maiores índices que os meninos. 
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Figura 2 – Avaliação dos Subitens do SATAQ 3 nos Escolares da Rede Pública e Particular, Comparação por 

Sexo (*p=0,000,# p=0,02, ɣ p=0,000 e β p=0,006). 

 

Na avaliação da autoimagem (BSQ Body Shape), mostrou-se que os alunos da rede 

pública demostraram maior preocupação com a imagem corporal (p=0,000). Na comparação 

entre o sexo dos alunos da rede pública, observou-se que as meninas tem maior preocupação 

com sua imagem corporal (p=0,000). Observe Figura 3. 

0

20

40

60

80

100
Pública

Privada*

Figura a

Body Shape Questionnaire(BSQ)

0

20

40

60

80

100
Meninos

Meninas#

Figura b

Body Shape Questionnaire(BSQ)

F

igura 3 - Percepção da Autoimagem em Escolares da Rede Pública e Privada (3a) e Comparação Geral por Sexo 

(3b) através do Body Shape Questionnaire (BSQ) (*p=0,000 #p=0,000). 
 



 

36 

 

Como obervado na tabela abaixo, ao avaliar a correlação entre a idade e os subitens do 

SATAQ-3 com o BSQ, contatou-se uma relação positiva entre todas as varíaveis analisadas 

(p<0,01). Sendo assim, quanto maior os valores do BSQ maiores foram os valores dos 

subitens do SATAQ-3, exceto para mídia nos alunos da rede particular. 

 

Tabela 8 - Correlação (r) entre a Percepção da Imagem Corporal (BSQ) com a Idade e com os Subitens do 

SATAQ 3 

*P<0,05 e ** P< 0,01. 

 

Analisando o Kakeshita dos alunos da rede particular, observa-se que os meninos 

demostraram superioridade no estado de magreza, porém as meninas julgam-se estar no perfil 

normal, mostrando supremacia nesta descrição. Não houve diferenças entre os sexos no perfil 

sobrepeso, além de poucas amostras concordarem estar nesta condição (Figura 4a).  

Já os alunos da rede pública não foram observadas diferenças nos estados de magreza 

e normalidade do Kakashita do teste, já no sobrepeso as meninas estiveram um pouco acima 

dos meninos (Figura 4b). 
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Figura 4 - Análise Através do Kakashita Categorizado nos Alunos com Relação ao Sexo (4a) e Comparação do 

IMC com o Kakashita Categorizado (4b) 

 

Variáveis 

 

BSQ 

Escola Pública 

              r                          p 

BSQ 

Escola particular 

                 r                               p 

Idade 0,239 0,000
**

 - 0,43 0,51 

Subitens do SATAQ-3 

 

Geral 

Atlético 

Corpóreo 

Mídia 

 

 
0,201 

0,201 

0,330 
0,182 

 

 
0,002

** 

0,003
**

 

0,000
**

 
0,006

**
 

 

 
0,297 

0,169 

0,355 
0,072 

 

 
0,000

** 

0,01
** 

0,000
** 

0,28 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com levantos científcos, observa-se uma relativa escassez de estudos 

investigativos referentes a insatisfação com a Imagem Corporal (IC) em diferentes áreas de 

conhecimento, utilizando instrumentos de adaptação transcultural para uma população 

específica, entretanto, a literatura científica aponta, de maneira bastante consistente, a 

importância de indicadores antropométricos no fato de poderem predizer as variações da 

massa corporal e também intrinsecamente a este contexto há a possibilidade de encontrar 

relação entre medidas antropométricas e insatisfação corporal de adolescentes (Li et al., 

2005). 

Especialmente, na busca de comprender a saude desta população, em vitude dos 

elevados índices de sobrepeso e obesidade infantil estarem relacionadas com a insatisfação 

com a IC, mostrando o quão preocupante encontra-se esta situação na população de escolares 

(De Sousa, 2008; Neumark-Sztainer, et al., 2006). As características antropométricas dos 

indivíduos vêm sendo amplamente estudadas e correlacionadas com a IC, a fim de verificar a 

acurácia daqueles na percepção de sua IC (Almeida, 2008). 

Estudos mais recentes buscam compreender a presença de distúrbios na IC atrelados 

aos indicadores antropométricos em escolares (Pelegrini & Petroski, 2009; Corseuil et al., 

2009; Kakeshita & Almeida, 2006; Branco, Hilario & Cintra, 2006; Conti, Frutuoso & 

Gambardella, 2005; Vilela et al., 2004), vale salientar que há um reduzido número de estudos 

relacionados aos escolares da rede particular e pública nas escolas brasileiras. 

A média da Circuferência da Cintura (CC) identificada no presente estudo foi de 74,5 

cm (±10,1) e constatou-se uma maior circunferência entre os alunos da rede pública. No 

estudo de Pereira et al. (2011), realizado com 113 adolescentes de escolas públicas, foi 

identificado uma média de 71,9 cm (±7,8) da CC. 

Em adolescentes a CC é considerada o melhor índice de adiposidade central (Taylor et 

al., 2000) e preditor do risco cardiovascular em crianças e adolescentes (Mushtaq et al., 2011; 

Sung; So & Choi, 2008). A CC tem uma relação positiva com outros indicadores de 

adiposidade (Fernandes et al., 2009) e aumenta com a idade, em ambos os sexo (Jeddi et al., 

2014; Sardinha et al., 2012). 

Apesar das reduções significativas nos países em desenvolvimento, o déficit de 

estatura ainda continua sendo o principal problema de saúde pública em muitos deles. 
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Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que (34%) das crianças de 

todo o mundo apresentam déficit de estatura, percentual que aumenta para (44%) quando 

analisados os países menos desenvolvidos. No caso do Brasil, o problema apresentou 

marcantes reduções nas últimas décadas (De Onis; Blossner; Borghi, 2012; UNICEF, 2011; 

Monteiro, et al., 2009).  

Neste estudo os adolescentes tem em média estatura de 165,1 cm (± 8,3), com idade 

média de 15,3 anos (±1,2). Nota-se que o padrão de crescimento das crianças e adolescentes 

brasileiros seguem na direção do padrão internacional. Principalmente para as crianças de até 

10 anos de idade, independente do sexo, é fácil identificar que as estaturas medianas já estão 

praticamente coincidentes com a curva padrão (IBGE, 2010).  

Por outro lado, vale ressaltar que os adolescentes do sexo masculino a partir dos 15 

anos de idade ainda apresentam algum déficit com relação ao padrão esperado. Para os 

adolescentes do sexo feminino, este déficit também existe, porém com menor magnitude 

(IBGE, 2010).  

Um estudo realizado por Almeida (2008) com uma amostra de 450 crianças e 

adolescentes, com idades entre 10 e 18 anos, de uma escola do conselho da Ribeira Brava 

(Região Autónoma da Madeira - Portugal) mostraram que os meninos com idade média de 

15,0 a 15,9 anos estão com média da estatura de 170,0 cm (±5,0) e as meninas de 158,9 cm 

(±6,2), corroborando com os levantamentos realizados pelo IBGE (2010), em que os 

adolescentes brasileiros, nesta mesma faixa etária, apresentam um déficit em seu crescimento.   

Estudo realizado com estudantes de 6 a 12 anos de escolas públicas na cidade de 

Paulínia, interior de São Paulo, verificou a tendência positiva no incremento da estatura. As 

crianças foram avaliadas entre os anos de 1979 e 1980 e comparadas com dados coletados nos 

anos de 1993- e 1994, em uma amostra de mesma faixa etária, também de escolas públicas de 

Paulínia. Os resultados observados nas médias de estatura variaram de 1,3 cm a 5,0 cm. Nas 

idades de 6,5 e 12 anos foi observado o maior crescimento, 6,5 nos meninos e 10,5 nas 

meninas (Marmo et al., 2004). 

Na pesquisa em questão o Índice de Massa Corporal (IMC) dos alunos mostrou-se na 

maioria, 148 (65%) da escola pública e 160 (71%) da escola particular como eutroficos, 

estando apenas 59 (25%) e 54 (24%) alunos com sobrepeso, respectivamente. Tais resultados 

estão de acordo com estudos anteriores (Ferreira & Vieira, 2008). 
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Achados similares são observados em alunos no ensino médio. O estudo de Silva e 

Prati (2014), realizado com 155 estudantes, indicaram que (64,5%) dos escolares 

apresentaram peso esperado, enquanto que (23,9%) apresentaram-se com excesso de peso e 

(3,2%) baixo peso, além disso, (8,4%) encontravam-se em estado de obesidade. Pode-se 

sugerir que o comportamento construido na fase da adolescência seja perpetuado nas fases 

posteriores, tornando-se se suma importancia a contrução de um perfil educacional, 

embassado na busca de uma boa saúde. 

Ressalta-se, entretanto, que o uso do IMC, como uma medida de classificação do 

estado nutricional, pode ser útil em estudos populacionais, embora pouco refinado em relação 

à distribuição da gordura corporal (WHO, 2007; Rosa, et al., 2007; Guedes & Guedes, 2006). 

Apesar de ser um prognosticador débil da gordura corporal, o IMC é bastante útil devido à sua 

relação direta com vários indicadores de saúde, ou seja, à medida que aumenta o IMC, 

aumenta também o risco de complicações cardiovasculares, alguns cancros, diabetes mellitus, 

osteoartrite e patologia renal, daí a sua importância em termos epidemiológicos (Mcardle, 

Katch & Katch, 2011). 

Neste estudo mostra-se que apenas 202 (44%) dos estudantes entrevistados participam 

das aulas de Educação Física Escolar (EFE), os alunos da rede pública participam mais das 

aulas de EFE, 106 (47%) e que os meninos participam mais, 63 (49%).  

Nos últimos anos, diferentes estudos (Freire & Scaglia, 2003; Darido, et al., 2001; 

Eccheli, 2008; Barros, et al., 2002; Delgado & Paranhos, 2009) têm analisado as concepções 

dos alunos a respeito das aulas de EFE, cujos resultados demonstram que grande parte deles 

não gostam das atividades propostas.  

Portanto, a identificação dos motivos subjacentes à prática de atividade física 

possibilita que sejam delineadas ações mais eficientes de incentivo para início de sua prática e 

que possa levar os jovens à prática da mesma, promovendo, desse modo, clima motivacional 

favorável, o que aumenta as chances de adesão (Santos & Silva, 2011; Roberts & Treasure, 

2012). Tais ações levam a uma aparente percepção de insatisfação corporal. 

A adolescência caracteriza-se por mudanças na composição corporal, psicológica e na 

aptidão física. Este período de crescimento e maturação é também marcado por alterações 

comportamentais na dieta alimentar, na atividade física, no sedentarismo e na saúde 

psicológica (Alberga et al., 2012). 
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Apesar de, na adolescência, a atividade física ser de grande importância, pois contribui 

com a frequência de atividades físicas na vida adulta, vários estudos apontam baixa 

prevalência de atitude fisicamente ativa em jovens brasileiros (Hallal et al., 2010; Nahas et 

al., 2009; Tenório et al., 2010; Sartori & Schnadelbach, 2010). 

Embasamentos científicos apontam que existem evidências concretas de que o estado 

nutricional (Miranda et al., 2011), a composição corporal (Arroyo et al., 2008), os fatores 

midiáticos (Alvarenga, 2010) e a prática de atividade física podem influenciar na satisfação 

com o próprio corpo (Carraro, Nart & Scarpa, 2010). 

Estudos têm encontrado prevalência relativamente elevada de insatisfação corporal em 

adolescentes do sexo feminino (Alves, et al., 2008; Scherer et al., 2010; Martins, et al., 2010; 

Miranda et al., 2011; Mousa et al., 2010; Fortes et al., 2014). O que justifica o resultado 

identificado na presente investigação, mostrando que na avaliação da autoimagem geral por 

sexo, através do BSQ, as meninas estão mais preocupadas com seu corpo. O que também foi 

identificado na escola particular, onde novamente as meninas mostraram-se mais 

preocupadas.  

Resultado reforçado por Rech et al. (2014), sua análise de 1.230 alunos mostrou que 

os meninos apresentaram (61%) menos probabilidades de serem insatisfeitos com a IC em 

relação as meninas. 

Estes dados corroboram com estudos prévios realizados com adolescentes brasileiros 

(Alves et al., 2008; Alvarenga, 2010; Laus et al., 2012), indicando que as meninas brasileiras 

costumam apresentar maior preocupação com a aparência corporal. 

Na investigação da imagem corporal por meio do SATAQ-3, identificamos que o 

subitem Mídia destaca-se entre os adolescentes avaliados. Concordando com Rodgers et al. 

(2011), Gondoli et al. (2011) e Alvarenga (2010), que a mídia tem sido considerada o 

principal agente cultural na influência da IC, juntamente com os amigos e familiares. Sendo 

assim, a exposição de figuras de modelos/atrizes com magreza excessiva e comentários 

negativos a respeito da aparência corporal advindos de familiares e amigos parecem ser os 

principais desencadeadores da insatisfação com a imagem corporal no sexo feminino (Amaral 

et al., 2015; Conti et al., 2010; Laus et al., 2012). 

Ademais, estudos têm apontado que as adolescentes cuja meta é ser magra como as 

atrizes e as modelos de passarela costumam utilizar métodos inadequados para a diminuição 
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da massa corporal, tais como: vômitos autoinduzidos e prática extenuante de atividade física 

(Fortes, et al., 2013; Flament, et al., 2012; Rodgers et al., 2011). 

Diversos pesquisadores sugerem que as adolescentes, facilmente influenciadas pelo 

ambiente sociocultural (pais, amigos e mídia), geralmente sentem que estão sendo 

pressionadas em adotar comportamentos direcionados ao emagrecimento (Kakeshita & 

Almeida, 2006; Amaral, et al., 2011) as que, de certo modo, explica os achados da presente 

investigação. 

Em relação ao enquadramento da imagem corporal dos estudantes pela divisão entre 

escola pública e particular, observamos que no estado magro a escola pública foi superior 104 

(46%), contra 93 (41%), já no perfil normal, os alunos da rede particular estão à frente, com 

123 (55%), contra 98 (44%) da rede pública, quanto ao sobrepeso, não houve números de 

destaque.  

Em um estudo realizado com a escala de silhuetas de Kakeshita (2008) por Laus 

(2009), foi avaliado a insatisfação corporal de 275 adolescentes do ensino médio de escolas 

públicas e particular. Os resultados mostraram que tanto os meninos quanto as meninas 

gostariam de ter corpos menores (-1 kg/m² e -1.3 kg/m², respectivamente).  

Na avaliação através da escala de silhuetas de Kakeshita por sexo, vemos que os 

meninos tiveram superioridade no estado magro, porém, as meninas julgam-se estar no perfil 

normal, mostrando supremacia nesta descrição. Corroborando com o estudo de Pelegrine e 

Petroski (2009), que avaliaram 595 adolescentes, com idade entre 14 a 18 anos, no oeste de 

Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, com a escala de silhuetas de Stunkard, 

mostraram uma alta prevalência de insatisfação corporal, em ambos os sexos, sendo que os 

meninos desejavam aumentar o tamanho da silhueta corporal (41,3%), enquanto as meninas 

desejavam reduzir (50,5%).  

Após realizar uma correlação binária entre a idade e os subitens do SATAQ-3, 

observou-se que os alunos da escola pública com maior idade apresentavam maiores médias 

para o BSQ, sendo todos os subitens avaliados significativos para o estudo. Em contrapartida, 

na escola particular, não foi constatada esta relação entre a idade e a média do BSQ, sendo a 

mídia o único item que não apresentou significância no presente estudo. 

Foram encontrados valores na correlação do SATAQ-3 e do BSQ que indicaram boa 

validade do instrumento e da comprovação de suas associaçoes à insatisfação corporal. No 

estudo de desenvolvimento do SATAQ-3 (Thompson et al., 2004), os autores já acharam a 
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associação entre a influência sociocultural e a insatisfação corporal, fato confirmado tambem 

por meio destes resultados. Resultado semelhante também foi achado na adaptação 

transcultural deste instrumento para universitários brasileiros (Amaral et al., 2013), sugerindo 

a existência desta relação também em população brasileiras. 
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CONCLUSÕES 

 

Constatou-se a presença de distorções na Imagem Corporal (IC) nos escolares tanto na 

comparação entre rede publica e particular, quanto na comparação entre sexo. Nos primeiros, 

os alunos da rede pública apresentaram uma maior insatisfação da IC, e no segundo, as 

meninas demonstraram menor interesse na prática da Educação Física Escolar (EFE), 

podendo ser este comportamento de aversão às práticas corporais o responsável pela maior 

insatisfação neste grupo. 

Observou-se que quanto maior a insatisfação com a IC maior a influência dos subitens 

geral, atlético e corpóreo do SATAQ-3.  

Foi possível identificar que os adolescentes têm uma visão distorcida do IC, 

independente da classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), sendo o fator midiatico um 

dos mais insisivos nas alterações observados, portando o padrão social de aceitação um dos 

responsáveis pelas alterações observadas neste estudo, o que torna necessário uma maior 

atenção para com as questões associadas à IC, visto que muitos adolescentes objetivam uma 

busca por uma IC “perfeita” ou rejeitam a sua condição e extrapolam os limites de uma boa 

saúde física e mental.  

Dessa forma, torna-se vital a relização de programas intervencionais enfatizando a 

promoção da prática regular de exercicios físicos, ações educacionais com o intuito de 

incentivar e proporcioanar aos jovens a compreensão de seus corpos e das mudanças 

psicológicas observadas nesta população. 
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ANEXOS 

ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 
 

O (a)Sr(a)__________________________________________________,representante legal 

do aluno ____________________________________________que foi convidado a participar 

como voluntário do estudo “Percepção da imagem corporal em adolescentes do ensino 

médio”, realizado pela aluno Francisco Nataniel Macedo Uchoa, do Curso de Mestrado em 

Ciências do Desporto, Especialização em Avaliação e Prescrição na Atividade Física da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real – PT, sob orientação da Professora 

Ágata Cristina Marques Aranha. Tal pesquisa tem como objetivo comparar as variáveis 

antropométricas e relacioná-los à imagem corporal de alunos da rede pública e particular na 

cidade de Fortaleza- Ceará, Brasil.  

Os dados serão coletados através da aplicação de questionários (testes) e observação 

por parte do pesquisador. Dessa maneira, podemos afirmar que a pesquisa não apresenta 

riscos a sua saúde, sendo garantida a privacidade das respostas e dos dados coletados, que 

serão utilizados cientificamente. Informamos também que Vsa. não será submetido (a) a 

despesas financeiras, nem receberá gratificação ou pagamento pela participação neste estudo. 

VSa. poderá receber esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa quando requisitar, 

podendo desistir de continuar colaborando se assim o desejar.  

“Concordo em participar como voluntário (a) no estudo acima citado. Declaro ter sido 

informado (a) pelo pesquisador sobre o desenvolvimento da pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, as finalidades, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Estou ciente de que poderei deixar de colaborar com o estudo em qualquer 

momento que desejar.” 

 

Fortaleza, ____ de __________________ de 2015. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável do avaliado 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do acadêmico pesquisador 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO DE ATITUDES SOCIOCULTURAIS EM RELAÇÃO 

A APARÊNCIA - SATAQ – 3 

 

Por favor, leia cada um dos itens abaixo cuidadosamente e indique o número 

que melhor reflete o quanto você concorda com a afirmação de acordo com a 

legenda abaixo. 
     

      1. Discordo totalmente 2. Discordo em grande parte 3. Nem concordo nem 
discordo 4. Concordo em grande parte 5. Concordo totalmente 

     

      Pergunta 1 2 3 4 5 

1. Programas de TV são importantes fontes de informação sobre moda e sobre 
“como ser atraente”.           

2. Já me senti pressionado (a) pela TV ou por revistas a reduzir a massa corporal.           

3. Não me importo se meu corpo se parece com o de pessoas que estão na TV.           

4. Comparo meu corpo com o de pessoas que estão na TV.           

5. Comerciais de TV são importantes fontes de informação sobre moda e sobre 
“como ser atraente”.           

6. PARA MULHERES: Não me sinto pressionada pela TV ou por revistas a ficar bonita. 
PARA HOMENS: Não me sinto pressionado pela TV ou por revistas a ficar musculoso.           

7. Gostaria que meu corpo fosse parecido com o dos (as) modelos das revistas.           

8. Comparo minha aparência com a das estrelas de TV e do cinema.           

9. Videoclipes não são importantes fontes de informação sobre moda e sobre “como 
ser atraente”.           

10. PARA MULHERES: Já me senti pressionada pela TV ou por revistas a ser magra. 
PARA HOMENS: Já me senti pressionado pela TV ou por revistas a ser musculoso.           

11. Gostaria que meu corpo fosse parecido com o dos (as) modelos dos filmes.           

12. Não comparo meu corpo com o das pessoas das revistas.           

13. Artigos de revistas não são importantes fontes de informação sobre moda e sobre 
“como ser atraente”.           

14. Já me senti pressionado (a) pela TV ou por revistas a ter um corpo perfeito.           

15. Gostaria de me parecer com os (as) modelos dos videoclipes.           

16. Comparo minha aparência com a das pessoas das revistas.           

17. Anúncios em revistas são importantes fontes de informação sobre moda e sobre 
“como ser atraente”.           

18. Já me senti pressionado (a) pela TV ou por revistas a fazer dieta.           

19. Não desejo ser tão atlético (a) quanto as pessoas das revistas.           

20. Comparo meu corpo ao das pessoas em boa forma.           

21. Fotos de revistas são importantes fontes de informação sobre moda e sobre 
“como ser atraente”.           

22. Já me senti pressionado (a) pela TV ou por revistas a praticar exercícios.           

23. Gostaria de ter uma aparência tão atlética quanto a das estrelas do esporte.           

24. Comparo meu corpo com o de pessoas atléticas.           

25. Filmes são importantes fontes de informação sobre moda e sobre “como ser 
atraente”.           

26. Já me senti pressionado (a) pela TV ou por revistas a mudar minha aparência.           
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Fonte: Amaral, A. C. S., Conti, M. A., Filgueiras, J. F. F., & Ferreira, M. E. C. (2015). Qualidades Psicométricas 
do Questionário de Atitudes Socioculturais em relação à aparência-3 (SATAQ-3) para adolescentes. Psicologia: 

Teoria e Pesquisa (UNB), Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Não tento me parecer com as pessoas da TV.           

28. Estrelas de cinema não são importantes fontes de informação sobre moda e 
sobre “como ser atraente”.           

29. Pessoas famosas são importantes fontes de informação sobre moda e sobre 
“como ser atraente”.           

30. Tento me parecer com atletas           



 

68 

 

ANEXO III – BODY SHAPE QUESTIONNAIRE - BSQ 

 

Gostaríamos de saber como você vem se sentindo em relação à sua aparência nas 

últimas quatro semanas. Por favor, leia cada questão e faça um círculo 

apropriado. Use a legenda abaixo. 

      

       
1. Nunca 2. Raramente 3. Às vezes 4. Frequentemente 5. Muito frequentemente 6. 

Sempre 

      

       1. Sentir-se entediado (a) faz você se preocupar com sua forma física? 1 2 3 4 5 6 

2. Você tem estado tão preocupado (a) com sua forma física a ponto de sentir que 

deveria fazer dieta? 

      3. Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são grande demais para o restante de 

seu corpo? 
      4. Você tem sentido medo de ficar gordo (a) ou mais gordo (a)? 

      5. Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser suficientemente firme? 

      6. Sentir-se satisfeito (a) (por exemplo após ingerir uma grande refeição) faz você sentir-
se gordo (a)? 

      7. Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que chegou a chorar? 

      8. Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia balançar? 

      9. Estar com homens (mulheres) magros (as) faz você se sentir preocupado (a) em 

relação ao seu físico? 

      10. Você já se preocupou com o fato de suas coxas poderem espalhar-se quando se 
senta? 

      11. Você já se sentiu gordo (a), mesmo comendo uma 1 2 3 4 5 6 quantidade menor de 

comida? 

      12. Você tem reparado no físico de outros homens (mulheres) e, ao se comparar, sente-
se em desvantagem? 

      13. Pensar no seu físico interfere em sua capacidade de se concentrar em outras 

atividades (como por exemplo, enquanto assiste à televisão, lê ou participa de uma 

conversa)? 
      14. Estar nu (nua), por exemplo, durante o banho, faz você se sentir gordo (a)? 

      Você tem evitado usar roupas que o (a) fazem notar as formas do seu corpo? 

      16. Você se imagina cortando fora porções de seu corpo? 

      17. Comer doce, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz você se sentir gordo 

(a)? 

      18. Você deixou de participar de eventos sociais (como, por exemplo, festas) por sentir-
se mal em relação ao seu físico? 

      19. Você se sente excessivamente grande e arredondado (a)? 

      20. Você já teve vergonha do seu corpo? 
      21. A preocupação diante do seu físico leva-lhe a fazer dieta? 

      22. Você se sente mais contente em relação ao seu físico quando de estômago vazio (por 

exemplo pela manhã)? 
      23. Você acha que seu físico atual decorre de uma falta de autocontrole? 

      24. Você se preocupa que outras pessoas possam estar vendo dobras na sua cintura ou 

estômago? 
      25. Você acha injusto que os outros homens (mulheres) sejam mais magros (as) que 

você? 
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26. Você já vomitou para se sentir mais magro (a)? 

      27. Quando acompanhado (a), você fica preocupado (a) em estar ocupando muito espaço 

(por exemplo, sentado num sofá ou no banco de um ônibus)? 
      28. Você se preocupa com o fato de estarem surgindo 1 2 3 4 5 6 dobrinhas em seu 

corpo? 

      29. Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na vitrine de uma loja) faz você 

sentir-se mal em relação ao seu físico? 
      30. Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de gordura? 

      31. Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu corpo (por exemplo, 

vestiários ou banhos de piscina)? 

      32. Você toma laxantes para se sentir magro (a)? 

      33. Você fica particularmente consciente do seu físico quando em companhia de outras 

pessoas? 

      34. A preocupação com seu físico faz-lhe sentir que deveria fazer exercícios? 

       

Fonte: Conti, M. A., & Latorre, M. R. D. O. (2009). Estudo de validação e reprodutibilidade de uma escala de 

silhueta para adolescentes. Psicol. Estud, Maringá, 14(4), 699-706. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722009000400010&lng=en&nrm=iso  
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ANEXO IV - QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL 

 

Nome:  

Sexo:  

Idade:  

Série: 

 

1. Qual figura representa seu corpo atual?  

 

2. Qual figura representa o corpo que você gostaria de ter? 

 

3. Qual figura representa o corpo ideal? 

 

Fonte: Kakeshita, I. S., Laus, M. F., & Almeida, S. S. (2013). “Living well but looking good: A modern health 

dichotomy” A brief overview on women’s body image. Motriz, 19(3), 558-564 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz/article/view/7192/pdf 
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ANEXO V: FIGURA DA ESCALA DE SILHUETAS PARA 

ADULTOS/ADOLECENTES 

 

 

 

 

Fonte: Kakeshita, I. S. (2008). Adaptação e validação de escalas de silhuetas para crianças e adultos 

brasileiros. Ribeirão Preto, SP: USP. Originalmente apresentado com tese de doutorado, Universidade de São 

Paulo. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59134/tde-25052008-170240/pt-br.php 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59134/tde-25052008-170240/pt-br.php
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ANEXO VI – FORMULÁRIO ANTROPOMÉTRICO 

 

 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Estatura: 

Circuferência da Cintura: 

Massa Corporal: 

Pratica Educação Fisica Escolar?   
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ANEXO VII - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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