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RESUMO 

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 insatisfação para 

com as próprias características estéticas corporais. Este trabalho possui como 

fundamentação relevante a necessidade de melhores elucidações acerca dos efeitos do 

sobrepeso e da obesidade, quadro clínico comumente observado entre os adolescentes. 

Portanto, investigar os fatores determinantes que propiciam esse aumento de casos, e 

suas consequências fisiológicas e psicológicas são fundamentais. O presente estudo 

objetiva analisar a influencia da imagem corporal sobre a conduta alimentar, a 

autoestima e os hábitos esportivos em adolescentes do Ensino Médio de escolas 

públicas e particulares na cidade de Fortaleza, Ceará. Serão utilizadas variáveis 

antropométricas (Massa corporal total e Estatura) e questionários padronizados e 

validados para a análise das variáveis abordadas (Imagem corporal, Transtorno 

alimentar, Atividade física e Autoestima). Estas variaveis estão dispostas em três 

estudos realizados. O primeiro estudo realizado foi uma revisão de literatura com o 

objetivo de realizar uma revisão de literatura para analisar a influência da atividade 

física e do comportamento alimentar sobre o IMC em escolares e adolescentes. Foi 

realizada uma busca nas bases de dados PubMed e LILACS, na qual foram encontrados 

1.412 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 17 estudos foram 

selecionados para análise qualitativa. O segundo estudo buscou avaliar a influência da 

mídia e intatisfação corporal no risco de desenvolvimento de transtornos alimentares em 

adolescentes. Este estudo foi realizado com 1011 adolescentes: 527 meninas e 484 

meninos. Determinou-se o IMC de cada adolescente e aplicaram-se os instrumentos 

Eating Attitudes Test (EAT-26), Sociocultural Attitudes Towards Appearance 

Questionnaire-3 (SATAQ-3) e Body Shape Questionnaire (BSQ). Para análise 

estatística, utilizou-se o teste t de Student, o teste do qui-quadrado, o teste de correlação 

de Pearson, o odds ratio e a regressão linear múltipla hierarquizada. E o terceiro estudo 

propôs avaliar o impacto da atividade física  no índice de massa corporal e na 

autoestima de adolescentes. Foram incluídos 1.011 adolescentes, com idades entre 14 e 

18 anos. Primeiramente foi calculado o IMC, em seguida os adolescentes preencheram 

os questionários de Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), e do IPAQ 

(International Physical Activity Questionnaire). Para análise estatística foram utilizados 

os testes de t-student e qui-quadrado. Também foi analisado o Odds Ratio e o Intervalo 

de Confiança (IC) (95%). Os resultados da revisão de literatura mostram que o 

sobrepeso e obesidade foram relacionados com hábitos alimentares incorretos (pular o 

café da manhã, consumo de alimentos com alto teor de gordura e refrigerantes com alto 

teor de açúcar), baixos níveis de atividade física e longas horas dedicadas a atividades 

sedentárias (videogames ou assistir TV). relacionados. No estudo 2, a influência dos 

meios de comunicação está associada a uma maior probabilidade de adolescentes 

apresentarem IIC. Um aumento na IIC está associado a um aumento do risco de 

desenvolver TA em adolescentes de ambos os sexos, mas é maior em meninas do que 
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em meninos. Além disso, a influência da MM e do IMC são preditores de IIC em ambos 

os sexos; e IIC é um preditor de risco deTA em meninas e meninos. Já os achados do 

estudo 3 mostraram que adolescentes do sexo feminino que são fisicamente ativas tem 

22,4%  menos chances de desenvolver sobrepeso/obesidade (OR=0.776, IC 95% 0.741-

0.813) e 34,4% menos chances de apresentar baixa autoestima (OR=0.656, IC 95% 

0.616-0.698). A participação nas aulas de educação física diminuiu em 88% a chance de 

adolescentes do sexo masculino apresentarem baixa autoestima (OR=0.120 IC 95% 

0.043-0.339). Em adolescentes do sexo feminino a prática de atividade física na escola 

atua na prevenção da baixa autoestima, bem como auxilia no controle do incremento de 

peso corporal. Em adolescentes do sexo masculino a participação nas aulas de educação 

física atua como um fator protetor para a baixa autoestima.  

 

Palavras-chave: Satisfação corporal; Comportamento alimentar; Atividade física; 

Adolesc
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ABSTRACT 

Observation and image assimilation of aesthetic standards of reference has become a 

commonly established factor in contemporary society, specifically among adolescents, 

which are related to the greater likelihood of dissatisfaction with their own aesthetic 

body characteristics. This study has as relevant grounding the need for better 

elucidations about the effects of overweight and obesity, a clinical condition commonly 

observed among adolescents. Therefore, investigating the determining factors that favor 

this increase in cases, and their physiological and psychological consequences are 

fundamental. This study aims to analyze the influence of body image on eating 

behavior, self-esteem and sports habits in high school adolescents from public and 

private schools in the city of Fortaleza, Ceará. Anthropometric variables (total body 

mass and height) and standardized and validated questionnaires will be used to analyze 

the variables addressed (body image, eating disorder, physical activity and self-esteem). 

These variables are arranged in three studies. The first study was a literature review 

aiming to perform a literature review to analyze the influence of physical activity and 

eating behavior on BMI in schoolchildren and adolescents. A search was performed in 

the PubMed and LILACS databases, which found 1,412 articles. After applying the 

inclusion and exclusion criteria, 17 studies were selected for qualitative analysis. The 

second study aimed to evaluate the influence of media and body dissatisfaction on the 

risk of developing eating disorders in adolescents. This study was conducted with 1011 

adolescents: 527 girls and 484 boys. The BMI of each adolescent was determined and 

the instruments Eating Attitudes Test (EAT-26), Sociocultural Attitudes Towards 

Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3) and Body Shape Questionnaire (BSQ) were 

applied. For statistical analysis, Student's t-test, Chi-square test, Pearson's correlation 

test, odds ratio and hierarchical multiple linear regression were used. And the third 

study proposed to evaluate the impact of physical activity on body mass index and self-

esteem in adolescents. We included 1,011 adolescents, aged 14 to 18 years. BMI was 

first calculated, then the adolescents completed the Rosenberg Self-Esteem Scale (EAR) 

and the IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) questionnaires. For 

statistical analysis, the t-student and chi-square tests were used. We also analyzed the 

Odds Ratio and Confidence Interval (CI) (95%). The results of the literature review 

show that overweight and obesity were related to incorrect eating habits (skipping 

breakfast, eating high-fat foods and high-sugar sodas), low levels of physical activity 

and long hours. dedicated to sedentary activities (video games or watching TV). related. 

In study 2, the influence of the media is associated with a higher probability of 

adolescents with IIC. An increase in IIC is associated with an increased risk of 

developing ED in adolescents of both sexes, but is higher in girls than in boys. In 

addition, the influence of MM and BMI are predictors of IIC in both sexes; and IIC is a 

predictor of risk of ED in girls and boys. The findings of study 3 showed that female 

adolescents who are physically active are 22.4% less likely to develop overweight / 

obesity (OR = 0.776, 95% CI 0.741-0.813) and 34.4% less likely to have low self-

esteem (OR = 0.656, 95% CI 0.616-0.688). Participation in physical education classes 
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decreased the chance of male adolescents with low self-esteem by 88% (OR = 0.120 CI 

95% 0.043-0.339). In female adolescents the practice of physical activity at school acts 

in the prevention of low self-esteem, as well as helps in the control of the body weight 

increase. In male adolescents participation in physical education classes acts as a 

protective factor for low self-esteem. 

 

 Keywords: Body satisfaction; Food behavior; Physical activity; Adolescents. 
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2 
 

1.1 ESTADO DA ARTE 

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 & Fonseca, 2004), 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 tem como Tema: “Influência do nível de satisfação corporal sobre o 

comportamento alimentar e sobre os hábitos esportivos de adolescentes em escola do ensino 

médio”. O objetivo principal desta pesquisa será 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 sexos e suas correlações. 

A partir dessas exposições será apresentado o referencial teórico sobre a IC,transtonos 

alimentares e adolescência e suas transformações  seus aspectos históricos, conceituais e suas 
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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. 

1.2 ENQUADRAMENTO 

A insatisfação com o corpo tem aumentado muito nas últimas décadas na fase da 

adolescência, pois antigamente o modelo de beleza era caracterizado e exaltado por um corpo 

feminino obeso, porém, nos últimos anos a figura humana ideal passou a ser, um corpo magro, 

esguio e atlético. Conti et al. (2010) afirmam que esse padrão de beleza desconsidera os 

aspectos de saúde e as diferentes composições físicas da população, ocasionando, muitas vezes, 

uma IC negativa, apontada por altos níveis de insatisfação corporal. Costuma-se identificar 

diferenças de insatisfação com a massa corporal e a aparência corporal quando comparados 

atletas e população “normal” da sociedade (Oliveira et al., 2003). 

Além disso, alguns pesquisadores ressaltam que a insatisfação corporal é um dos, senão 

o maior, agente influenciador no desencadeamento de comportamentos de risco para os 

Trastornos Alimentares (TA) como, por exemplo, a autoindução de vômitos e uso de laxantes/ 

diuréticos, que por sua vez, podem levar ao desenvolvimento de TA (Scoffier; Woodman; 

D‟Arripe-longueville, 2011). 

Alguns autores provam que a influência do comportamento alimentar em grande parte 

da população acontece no período da adolescência, onde evidenciam o aumento do percentual 

de gordura e de massa magra no sexo feminino e masculino (Furnham et al., 2002; Alves et al., 

2008; Crow et al., 2008; Corseuil et al., 2009; Glaner et al., 2013). Castro et al. (2008) afirmam 

que isso se determina como respostas comportamentais ou sequenciais associadas ao ato de 

alimentar-se e sobre o que os levam a pratica de exercícios de forma inadequada. Estes 

transtornos na maioria das vezes estão diretamente ligados a IC, a prática inadequada de 

exercícios físicos e a mídia, sendo assim muitos pesquisadores despertaram o interesse em 

estudar os componentes da IC entre diversos grupos, especialmente em adolescentes, pois 

acredita-se que essas alterações morfológicas podem refletir positiva ou negativamente na 

insatisfação corporal desses adolescentes. 

Os comportamentos de risco para os TA podem ser assim exemplificados: restrição 

alimentar, uso de fármacos visando ao emagrecimento, prática de atividade física extenuante, 

compulsão alimentar e preocupação exagerada com os alimentos. Ademais, estudos tem 

declarado que a insatisfação corporal pode ser sintoma de primeira ordem no desenvolvimento 
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de condutas alimentares inadequadas, podendo levar a transtornos. Apesar de no Brasil não 

haverem dados populacionais sobre a prevalência destes transtornos, pois estudos em diversas 

regiões do país demonstram que, entre a população jovem feminina pode chegar a (15%). Entre 

a população masculina, no entanto, os dados são ainda mais controversos, mas acredita-se que a 

prevalência se aproxima da proporção de 10 para 1 caso, em relação as mulheres (Leal et al., 

2013).   

Outros fatores, além da insatisfação corporal, têm sido associados aos comportamentos 

alimentares inadequados desses adolescentes (Leal et al., 2013). Mond et al. (2006) salientam 

que o comprometimento excessivo dispendido para a prática de exercício físico pode estar 

relacionado com a alimentação desordenada. Contudo ainda não há consenso quanto ao papel do 

exercício físico na influência sobre os comportamentos alimentares dos adolescentes, sendo que 

alguns autores ressaltam sua ocorrência, enquanto outros argumentam que a prática regular de 

exercícios não necessariamente promovem efeitos nos hábitos alimentares venenosos a saúde. 

  Alves et al. (2009) e Scherer et al. (2010) argumentam que, nos últimos anos, houve um 

aumento dos estudos sobre sintomas e comportamentos de risco para TA, e com acontecimento 

em idades cada vez mais precoces, tornando-se um sério problema de saúde pública, 

especialmente em adolescentes do sexo feminino que costumam atingir o pico de velocidade de 

crescimento em estatura aos 12 anos, enquanto o sexo masculino comumente chega a esse 

evento maturacional por volta dos 14 anos. 

Apesar de muitas discussões a este respeito, e muitos estudos desenvolvidos com a 

finalidade de constatar efeitos de diversos fatores sobre os diferentes construtos relacionados 

aos comportamentos alimentares inadequados e a relação dos mesmos com a prática exaustiva 

de exercícios físicos, outros aspectos psicológicos podem estar inteiramente associados. A 

autoestima tem sido investigada como um desses fatores, uma vez que ela é entendida como a 

avaliação do indivíduo sobre o seu próprio valor, competência e adequação se refletem em uma 

atitude positiva ou negativa, em algum grau, em relação a si mesmo (Rosenberg, 1965).  

Pesquisas têm mostrado a influencia da pratica de exercícios físicos na saúde mental em 

diferentes indicadores, como humor, depressão, ansiedade, stress e autoestima (Biddle, Fox, & 

Boutcher, 2000). Sabendo disso, a autoestima tem revelado ser uma boa variável psicológica 

para identificação dos benefícios do exercício físico ao nível psicológico (Sonstroem & Morgan, 

1989). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é verificar a influência do comportamento 

alimentar sobre os hábitos esportivos desses adolescentes do Ensino Médio e a influência e 

relação dos exercícios físicos nos casos de TA. 



 

5 
 

1.3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

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 impõem o esteriótipo de beleza a 

ser utilizado como referência através da programação televisiva 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 a necessidade de melhores 

elucidações acerca dos efeitos do sobrepeso e da obesidade, quadro clínico comumente 

observado entre os adolescentes. Portanto, investigar os fatores determinantes que propiciam 

esse aumento de casos, e suas consequências fisiológicas e psicológicas são fundamentais.  

Seguindo essa linha metodológica, as motivações para a realização do estudo são:  

1. Qual a influência da atividade física e do comportamento alimentar no índice de 

massa corporal?  

2. Como a mídia age na insatisfação corporal e no risco de desenvolvimento de 

transtornos alimentares?  

3. Qual o impacto da atividade física no índice de massa corporal e na autoestima de 

adolescentes? 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese está organizada em quatro capítulos, sendo o Primeiro Capitulo 

dedicado à Introdução e o Enquadramento descrevendo com uma breve revisão da 

literatura, sobre os aspectos conceituais de Adolescência, Imagem corporal, Transtorno 

alimentar Autoestima e Atividade física; a Apresentação do problema; a Estruturação da 

tese; as Hipóteses do estudo e os respectivos Objetivos do estudo.  

O Segundo Capítulo foi elaborado de acordo com os objetivos pré-determinados 

para a presente investigação e dividida em três Estudos, todos estruturados de forma 

independente, levando em consideração os procedimentos adequados para realização de 

um trabalho científico. 
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O Estudo 1: intitulado “A influência da atividade física e do comportamento 

alimentar no índice de massa corporal de crianças e adolescentes: uma revisão da 

literatura”, pretende dar resposta à hipótese e objetivo do referido estudo. 

O Estudo 2: intitulado “Influência da mídia e intatisfação corporal no risco de 

desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes”, pretende dar resposta às 

hipóteses e objetivos do referido estudo. 

O Estudo 3: com o título “Impacto da atividade física  no índice de massa 

corporal e na autoestima de adolescentes”, pretende dar resposta às hipóteses e objetivos 

do referido estudo. 

No Terceiro Capítulo consta a Discussão Geral relacionada aos três Estudos; e 

finalmente no Quarto Capitulo, apresentou-se as Considerações Finais, com as possíveis 

conclusões, confrontando os nossos resultados e reorganizando os contornos das 

hipóteses e objetivos apresentados, sendo especuladas algumas implicações para a 

prática profissional, pressupostos, limitações do estudo, além de realizar algumas 

recomendações para estudos futuros. 

De acordo com o modelo escandinavo, esta tese procurou responder e discutir os 

três estudos de uma forma contextual. Assim, as evidências do estudo 1 foram 

elaboradas com a intenção de buscar inicialmente uma revisão bibliográfica sobre 

atividade física e comportamento alimentar, tendo em vista que são temas de extrema 

importância e abordados nos estudos 2 e 3. O estudo 2 buscou responder as hipóteses e 

objetivos relevantes quando relacionadas com o efeito a mídia de massa, insatisfação 

com a imagem corporal e transtornos alimentares. E o estudo 3 corrobora com o estudo 

2 quando insere as variáveis atividade física, autoestima e índice de massa corporal que 

são de fundamental importância para os resultados.  

1.5 HIPÓTESES  

1.5.1 Hipóteses do estudo 1 

A atividade física e o comportamento alimentar influenciam sobre o IMC em 

escolares e adolescentes. 

1.5.2 Hipóteses do estudo 2 
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A influência da mídia está intimamente relacionada com o comportamento 

alimentar de adolescentes, sendo obsevado também diferenças existentes entre os sexos. 

A influência sociocultural é o preditor mais forte da insatisfação corporal em 

adolescentes, apresentando maior influencia sobre o sexo feminino. 

A insatisfação com a imagem corporal está altamente relacionada com 

transtornos alimentares em ambos os sexos.  

1.5.3 Hipóteses do estudo 3 

Baixos níveis de atividade física influenciam no índice de massa corporal de 

adolescentes. 

Adolescentes identificados com sobrepeso e obesidade possuem baixos níveis de 

autoestima. 

1.6 OBJETIVOS DO TRABALHO  

1.6.1 Objetivo geral 

Analisar a influencia da imagem corporal sobre a conduta alimentar, a autoestima e os 

hábitos esportivos em adolescentes do Ensino Médio de escolas públicas e particulares na 

cidade de Fortaleza, Ceará, durante o ano de 2017. 

1.6.2 Objetivos Especificos, estudo 1.  

A influência da atividade física e do comportamento alimentar no índice de 

massa corporal de crianças e adolescentes: uma revisão da literatura 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura para analisar a 

influência da atividade física e do comportamento alimentar sobre o IMC em escolares e 

adolescentes. 

1.6.3 Objetivos Especificos , estudo 2. 

Influência da mídia e intatisfação corporal no risco de desenvolvimento de 

transtornos alimentares em adolescentes.  
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Os objetivos deste estudo foram, portanto: (1) analisar a influência dos meios de 

comunicação de massa sobre a IC e o TA, comparando meninos e meninas; e (2) 

analisar a influência do IC no TA, comparando meninos e meninas. 

1.6.4 Objetivos Especificos , estudo 3. 

Impacto da atividade física  no índice de massa corporal e na autoestima de 

adolescentes. 

O objetivo deste trabalho foi, portanto, estudar o impacto da prática de atividade 

física sobre o índice de massa corporal e a autoestima de adolescentes.  
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CAPÍTULO II - DELINEAMENTO DA PESQUISA: Estudo 1 

A influência da atividade física e do comportamento alimentar no índice de massa 

corporal de crianças e adolescentes: uma revisão da literatura 
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A influência da atividade física e do comportamento alimentar no índice de massa 

corporal de crianças e adolescentes: uma revisão da literatura 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão da literatura para analisar a 

influência da atividade física e do comportamento alimentar no índice de massa corporal 

de crianças e adolescentes em idade escolar. Foi realizada uma busca nas bases de dados 

PubMed e LILACS, na qual foram encontrados 1.412 artigos. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, 17 estudos foram selecionados para análise qualitativa. 

Sobrepeso e obesidade foram relacionados com hábitos alimentares incorretos (pular o 

café da manhã, consumo de alimentos com alto teor de gordura e refrigerantes com alto 

teor de açúcar), baixos níveis de atividade física e longas horas dedicadas a atividades 

sedentárias (videogames ou assistir TV). relacionados. 

Palavras-chave: Adolescentes, Índice de massa corporal, Crianças, Comportamento 

alimentar, Atividade física. 
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The influence of physical activity and eating behaviour on body mass index in 

children and adolescents: A review the literature 

ABSTRACT 

The object of the present study was to carry out a literature review to analyze the 

influence of physical activity and dietary behavior on body mass index in school-age 

children and adolescents. A search was carried out using the PubMed and LILACS 

databases, in which 1,412 articles were found. After application of inclusion and 

exclusion criteria, 17 studies were selected for qualitative analysis. Overweight and 

obesity were related with incorrect dietary habits (skipping breakfast, consumption of 

foods with high fat contents and high-sugar soft drinks), low levels of physical activity 

and long hours devoted to sedentary activities (playing video games or watching TV) 

were also related.  

Keywords: Adolescents, Body mass index, Children, Dietary behaviour, Physical 

activity. 
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Introdução 

A incidência de sobrepeso e/ou obesidade em crianças e adolescentes aumentou 

significativamente, principalmente em países desenvolvidos e em determinados 

segmentos de países em desenvolvimento (WHO, 2000). Na América Latina, estima-se 

que entre 42,4 e 51,8 milhões de crianças e adolescentes sofrem excesso de massa 

corporal, representando 20-25% dessa população (Rivera et al., 2014). Nos países 

europeus, a prevalência de obesidade infantil e juvenil é superior a 20% (Rolholm, 

Baker & Sørensen, 2010), enquanto a dos países asiáticos é menor, estimada entre 5% e 

10% (Onis, 2015). A obesidade não só leva a um aumento na incidência de doenças, 

como diabetes, hipertensão, acidentes vasculares cerebrais e câncer, mas também pode 

causar problemas psicológicos, como a redução da auto-estima e o aumento da 

depressão em crianças e adolescentes sujeitos a fortes pressão sociocultural para possuir 

um corpo magro (Friedman et al., 1995). Crianças e adolescentes com excesso de peso 

são mais propensos a seguir dietas pouco saudáveis para tentar controlar seu peso em 

comparação àqueles cujo peso é normal (Neumark-Sztainer et al., 1997); em particular, 

as meninas com excesso de peso apresentam maior risco de desenvolver transtornos 

alimentares, devido à pressão sociocultural ser magra (Crago, Shisslak & Estes, 1996). 

O comportamento alimentar é determinado por fatores demográficos, 

nutricionais e comportamentais (Toral & Slater, 2007). Durante os anos escolares, os 

jovens são mais propensos a sentimentos e comportamentos oscilantes relacionados ao 

corpo, por exemplo, em hábitos alimentares e atividade física (Martins et al., 2010; 

Vale, Kerr & Bosi, 2011). Como resultado desses fatores, estudos relatam uma alta 

prevalência de comportamento alimentar prejudicial à saúde entre adolescentes 

escolares (Martins et al., 2010; Castro et al., 2011), principalmente meninas (Flament et 

al., 2012). Muitas características do ambiente podem ajudar a determinar a atividade 

física (AF) de uma criança, incluindo a atitude dos pais e o estímulo que eles fornecem 

para participar de esportes, a porcentagem de tempo gasto ao ar livre, a localização 

geográfica e a época do ano (Te Velde et al., 2014; Kruger, Kruger & Macintyre, 2005). 

Sedentarismo, influências econômicas e socioculturais e alimentação passiva excessiva 

são fatores obesogênicos que levam ao aumento da prevalência de obesidade infantil 

(Parsons et al., 1999). Kruger, Kruger & Macintyre (2005). indicam a importância da 

aplicação de estratégias de avaliação para identificar crianças propensas ao 

sobrepeso/obesidade, uma vez que o tratamento de adultos para obesidade geralmente 

não produz bons resultados. Muitos estudos têm utilizado instrumentos para medir 

comportamentos específicos, conhecimentos, atitudes e intenções no comportamento 

alimentar e na prática de AF em adolescentes e crianças, e sua influência no índice de 

massa corporal (IMC) nessa população. O objetivo do presente estudo foi realizar uma 

revisão de literatura para analisar a influência da atividade física e do comportamento 

alimentar sobre o IMC em escolares e adolescentes.  
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Metodologia 

Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica envolvendo uma 

análise crítica da literatura publicada sobre atividade física e comportamento alimentar 

em escolares. 

Foi realizada uma busca nos bancos de dados eletrônicos PubMed e LILACS. As 

palavras-chave usadas em Português e Inglês foram: “physical activity OR physical 

exercise‟ AND „teenagers or schoolchildren‟ AND „overweight‟ AND „obesity‟ AND 

„dietary behaviors OR food behavior”. A busca bibliográfica foi limitada por data 

(2000-2017) e idioma (português, espanhol e inglês). 

Os critérios de inclusão foram para estudos originais, em seres humanos, 

descritivos e analíticos, que utilizaram instrumentos para analisar o impacto da prática 

da AF e do comportamento alimentar no IMC de escolares. Os critérios de exclusão 

excluíram estudos relacionados ao tema fora do ambiente escolar, estudos que 

analisaram esportes específicos, estudos realizados em períodos fora da rotina da sala de 

aula, revisões de literatura, pontos de vista/opiniões de especialistas, estudos de 

validação, monografias, dissertações e teses. 

Depois que os resultados foram obtidos, artigos duplicados foram excluídos e 

uma seleção preliminar foi feita através da leitura dos títulos e resumos dos 

manuscritos. Títulos e resumos foram selecionados independentemente por dois 

investigadores (F.N.M.U. e R.P.L.) para verificar sua elegibilidade. Em casos de 

discrepância, o consenso foi obtido por discussão ou consultando um terceiro revisor 

(N.A.). As referências que pareciam preencher os critérios de inclusão foram revisadas 

em texto completo pelos mesmos revisores (F.N.M.U. e R.P.L.). Os textos completos 

dos artigos potencialmente elegíveis foram então analisados. 

Os dados de cada artigo selecionado foram analisados para obtenção do 

delineamento do estudo, tamanho total da amostra, sexo, idade e procedência dos 

indivíduos da amostra, instrumentos utilizados e principais resultados. 

Resultados 

Foram identificadas 1.412 publicações com as combinações de palavras-chave 

em todas as bases de dados selecionadas, com 40 artigos duplicados. Após a leitura do 

título e resumo, foram excluídos os estudos que não atendiam aos critérios de inclusão. 

Os textos completos dos artigos restantes foram lidos e 17 foram selecionados para 

análise qualitativa (Figura 1). As características dos estudos selecionados são fornecidas 

na tabela 1. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de artigos. 

O número total de crianças e adolescentes foi de 60.250 mulheres, entre 6 e 19 

anos de idade, incluindo brancos, negros, hispânicos, mexicanos, asiáticos, índios 

americanos, latino-americanos, gregos, europeus e sul-africanos. Entre 55,5% (Story et 

al., 2001) e 92,1% (Kruger, Kruger & Macintyre, 2005) das crianças e adolescentes 

apresentaram peso normal. A proporção de crianças com baixo peso situou-se entre 2% 

(Liberona et al., 2010) e 4,7% (Moschonis et al., 2014). A proporção de crianças com 

excesso de peso variou entre 10,8% (Zanirati, Lopes & Santos, 2014) e 30,9% (Manios 

et al., 2013) e a proporção de crianças obesas entre 3,9% (Zanirati, Lopes & Santos, 

2014) e 24,3% (Story et al., 2001). 

Três estudos relataram uma associação entre comportamento sedentário e 

comportamento alimentar incorreto. A relação entre sedentarismo e excesso de peso foi 

observada em nove estudos (56,3%), e uma associação entre comportamento alimentar 

incorreto e sobrepeso foi observada em cinco estudos (31,25%). 
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Tabela 1 - Características dos estudos incluídos. NI = sem informação, F = mulheres, M = homens, AF = Atividade Física. 

Autor (ano) Desenho n Total Sexo População  
Percentual de sujeitos 

pelo IMC 
Instrumentos  Resultados primários 

Farajian et 

al. (2011) 
Transversal 4786 

F: 50,7% 

M: 49,3% 

Alunos gregos com 

10 a 12 anos de 

idade 

Baixo peso: 4,2% 

(meninas: 5,0%; 

meninos: 3,3%) 

Excesso de peso: 29,5% 

(meninas: 29,2%; 

meninos: 20,9%) 

Obesos: 11, 7% 

(meninas: 10,6%; 

meninos: 12,9%) 

1. Food Frequency 

Questionnaire (FFQ) 

 

2. Mediterranean Diet 

Quality Index for children 

and adolescents 

(KIDMED) 

 

3. Physical activity 

Questionnaire for Older 

Children (PAQ-C) 

Crianças com hábitos alimentares mais 

saudáveis, com base em uma dieta 

mediterrânea, são mais ativas 

fisicamente. 

Iannotti e 

Wang (2017) 
Transversal 

2001-

2002: 

14,607 

2005-

2006: 

9,150 

2009-

2010: 

10,848 

2001-

2002: F: 

7630 M: 

6977 

2005-

2006: F: 

4719 M: 

4431 

2009-

2010: F: 

5261 M: 

5587 

Adolescentes 

americanos de 11 a 

16 anos de idade 

Baixo peso: 4,7%/ 3,7%/ 

4,2% 

Peso normal: 70,1%/ 

66,6%/ 66,5% 

Excesso de peso: 14,9%/ 

17,0%/ 16,6% 

Obeso: 10,3%/ 12,7%/ 

12,7% 

1. Socio-demographic 

Variables  

2. Physical activity  

3. Sedentary behaviour 

time  

4. Health Behaviour in 

scholl-Aged Children 5. 

Food-frequency 

questionnaire. 

Adolescentes apresentam alta 

frequência de hábitos obesogênicos; a 

maioria não realiza o mínimo 

recomendado de 60 minutos de AF por 

dia e não consome mais de 5 porções de 

frutas e vegetais por dia. 
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Kruger et al. 

(2005) 
Transversal 1257 

F: 649 

M: 608 

Crianças de 10 a 15 

anos de idade da 

Província Noroeste 

da África do Sul 

Peso normal: 92,1% 

Excesso de 

peso/obesidade: 7,8% 

1. Demographic, socio-

economic, environmental 

and health factors  

2. Multiple-pass 24-hour 

recall  

3. Physical activities over 

the previous 24 h 

A frequência de crianças com sobrepeso 

/ obesidade foi menor em crianças de 11 

anos (6,7%) e maior em crianças de 10 

anos (9,1%) e 15 anos (9,1%). A maior 

prevalência de sobrepeso / obesidade 

foi encontrada em crianças brancas de 

pele branca. - Famílias menores, 

sedentarismo e aumento da idade nas 

meninas foram determinantes do 

aumento de peso. - Os programas de 

prevenção devem se concentrar em 

aumentar a prática de atividade física 

por crianças para melhorar seu peso 

atual e futuro. 

Liberona et 

al. (2010) 
Transversal 1732 

F: 838 

M: 894 

De 9 a 12 anos em 

escolas primárias na 

região Metropolitana 

de Santiago, Chile. 

Baixo peso: 2% 

Peso normal: 59% 

Excesso de peso: 22% 

Obesidade: 17% 

1. Food frequency 

questionnaire, 24- hour 

dietary recall  

2. HAF, Physical activity 

questionnaire 

3. ESOMAR questionnaire 

Os altos índices de sobrepeso e 

obesidade nos escolares chilenos se 

devem à combinação de baixa AF e 

dieta pobre. A obesidade foi mais 

prevalente em crianças de nível 

socioeconômico mais baixo, 

provavelmente devido ao maior 

consumo de alimentos ricos em 

carboidratos. 

Manios et al. 

(2013) 
Transversal 2492 

F: 1251 

M: 1241 

Alunos entre 9 e 13 

anos da Attica, 

Thessaloniki e 

Heraklion 

Peso normal: 57,6% 

Excesso de peso: 30,9% 

1. Physical examination 

and anthropometry  

2. Haematological and 

biochemical indices  

3. Dietary assessment 

using the 24-h recall 

technique  

4. Waist-mounted 

pedometer  

A obesidade foi o único fator que 

aumentou significativamente a 

probabilidade de anemia em meninos e 

meninas. Obesidade estava relacionada 

com indices de baixo escalão. 
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5. Socio-economic and 

demographic variables 

Moschonis et 

al. (2013) 
Transversal 2043 

F: 1025 

M: 1018 

Crianças e 

adolescentes gregos 

com idades entre 9 e 

13 anos. 

Peso normal: 59,0% 

Excesso de peso: 29,7% 

Obeso: 11,3% 

1. Dietary assessment 

using the 24-h recall 

technique  

2. Physical activity  

3. Anthropometry and 

physical examination  

4. Biochemical índices 

5. Socio-economic and 

perinatal information  

6. Principal component 

analysis (PCA)  

7. Breakfast and meal 

frequency patterns 

O comportamento alimentar com mais 

de 5 refeições e 45 minutos de atividade 

física moderada a vigorosa está 

relacionado à redução da dislipidemia 

em escolares de 9 a 13 anos. 

Moschonis et 

al. (2014) 
Transversal 2073 

F: 1041 

M: 1032 

Escolares de quatro 

regiões da Grécia de 

9 a 13 anos. 

Baixo peso: 2,9% 

Peso normal: 56,0% 

Excesso de peso: 29,9% 

Obeso: 11,2% 

1. Dietary assessment 

using the 24-h recall 

technique 2. Breakfast and 

meal frequency patterns 3. 

Physical activity 4. 

Morphological and 

anthropometric evaluation 

5. Socio-economic and 

perinatal information 

O aumento do consumo de produtos 

lácteos e alimentos ricos em fibras, 

tomando um bom café da manhã e 

gastando mais tempo em atividades 

físicas moderadas a vigorosas, são 

fatores que diminuem a probabilidade 

de obesidade e/ou o aumento dos níveis 

de massa gorda. 
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Muros et al. 

(2017) 
Transversal 456 

F: 235 

M: 221 

Adolescentes 

espanhóis com idade 

entre 11 e 14 anos 

Peso normal: 77,3% 

Excesso de peso: 17,1% 

Obeso: 5,6% 

1. KIDSCREEN-27 

questionnaire  

2. Physical Activity  

3. Questionnaire for Older 

Children (PAQ-C)  

4. Mediterranean Diet 

Quality Index for children 

and adolescents 

(KIDMED) 

Atividade física teve uma influência 

maior sobre o IMC do que os hábitos 

alimentares (dieta mediterrânea), 

portanto, o foco de intervenções para 

melhorar a saúde e, portanto, a 

qualidade de vida dos adolescentes deve 

ser a atividade física. 

Sabiston and 

Crocker 

(2008) 

Transversal 532 
F: 326 

M: 206 

Adolescentes de 15 a 

18 anos de 

Vancouver, 

Colúmbia Britânica, 

Canadá 

Abaixo do peso: 15,4% 

Peso normal: 72,4% 

Excesso de peso: 9,8% 

Obeso: 2,4% 

1. Perceived Competence 

Scales for Participating in 

Regular Physical Activity 

(PCSPA)  

2. Healthy Eating 

(PCSHE)  

3. Self- and Task- 

Perception Questionnaire  

4. Leisure-Time Exercise 

Questionnaire 

5. Adolescent Food Habits 

Checklist 

Adolescentes com obesidade 

expressaram a intenção de consumir 

alimentos mais saudáveis. Os meninos 

são mais ativos, enquanto as meninas 

procuram uma dieta mais saudável. 
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Saucedo-

Molina et al. 

(2015) 

Transversal 1028 
F: 605 

M: 423 

Adolescentes 

mexicanos (15-19 

anos) 

Baixo peso: F 1,3% M 

2,6% 

Abaixo do peso: F 2,5% 

M 6,9% 

Peso normal: F 66,3% M 

61,2% 

Excesso de peso: F 

22,1% M 15,5% 

Obesidade: F 7,1% M 

13,8% 

1. International Physical 

Activity Questionnaire 

(IPAQ) 

2. Risk Factors Associated 

with Eating Disorders in 

children at puberty 

(FRATAP) 

O menor IMC foi relacionado com 

maior frequência de refeições e maior 

atividade física. Indivíduos com baixo 

peso ou abaixo do peso praticaram 

atividade física vigorosa/intensa por um 

período médio mais longo em minutos, 

com os meninos mais ativos que as 

meninas. 

San Mauro et 

al. (2015) 
Transversal 189 

F: 95 

M: 94 

Crianças em idade 

escolar entre 6 e 16 

anos de idade, de 

uma escola primária 

e uma escola 

secundária na 

Comunidade de 

Madri, Espanha 

Acima do peso: 27,6% F: 

12,4% M: 15,3% 

1. International Physical 

Activity Questionnaire 

(IPAQ) 

2. Clinical performance 

guide to sleep disorders 

3. Mediterranean Diet 

Quality Index for children 

and adolescents 

(KIDMED) 

Meninos obesos passam mais tempo em 

atividades de lazer sedentárias. 
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Stevens et al. 

(2003) 

Ensaio clínico 

randomizado 
1455 

F: 692 

M: 755 

Crianças indígenas 

americanas, 3ª, 4ª e 

5ª séries 

NI 

1. KAB questionnaire. 

2. Food Self-Efficacy 

3. Food Choice Intentions  

4. Which food has more 

fat?  

5. Physical Activity Self-

Efficacy  

6. Physical activity  

7. Curriculum knowledge  

8. Attempted weight loss  

9. Healthy body size 

perception 

As tentativas de usar programas de dieta 

e perda de peso foram negativas no 

grupo controle e no grupo de 

intervenção no início do estudo. Eles 

aumentaram à medida que as avaliações 

progrediram, no entanto, essas 

mudanças não foram significativas, 

indicando que a intervenção não teve 

efeito positivo. A intervenção foi 

baseada na atividade física, e o grupo de 

intervenção mostrou-se mais ativo em 

todas as avaliações, mas esse nível de 

atividade tendeu a diminuir com o 

tempo. 

Story et al. 

(2001) 
Transversal 1441 

F: 693 

M: 748 

Crianças indígenas 

americanas, com 

idade média de 8,6 

anos 

Abaixo do peso: 2,3% 

Peso normal: 55,5% 

Sobrepeso: 17,9% 

Obesos: 24,3% 

1. KAB questionnaire 

2. Food Choice Intentions  

3. Food Self-Efficacy 

4. Physical Activity Self- 

Efficacy  

5. Attempted Weight Loss  

6. Health Body Size 

Perception 

Os resultados deste estudo mostram que 

as crianças estavam muito preocupadas 

com seu peso e que os esforços para 

alterar seu peso eram comuns entre as 

crianças com excesso de peso. 
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Suñé et 

al.(2007) 
Transversal 719 

F: 361 

M: 358 

Crianças em idade 

escolar entre 11 e 13 

anos em Capão da 

Canoa, no Rio 

Grande do Sul, 

Brasil 

Peso normal: 75,2% 

Excesso de peso: 21,3% 

Obesidade: 3,5% 

1. Nutrition status of 

parents  

2. Sedentary behaviour 

time  

3. Physical activity  

4. Foods with high energy 

density 

Realizar atividades sedentárias por 

longos períodos e consumir alimentos 

com alta energia e alto conteúdo 

energético são determinantes para o 

aumento do peso corporal 

Utter et 

al.(2003) 
Transversal 4746 

F: 2263 

M: 2483 

Branco, preto, 

asiático, hispânico, 

nativo americano, 

misto/outro. Média 

de idade: 14 anos 

NI 

1. YAQ  

2. Leisure Time Exercise 

Questionnaire 

Meninos e meninas com 

comportamento mais sedentário 

também foram associados ao maior 

consumo de gordura. No entanto, os 

adolescentes sedentários que passaram 

mais tempo lendo e estudando 

consumiram menos alimentos 

energéticos à base de gordura. 

Vilchis-Gil 

et al. (2015) 
Caso-controle 402 

F: 44,8% 

M: 55,2% 

Crianças de 6 a 12 

anos na Cidade do 

México. 

Obeso (caso): 50,2% 

Peso normal (controle): 

49,8% 

1. Questionnaire on 

dietary habits during the 

school day  

2. Food Frequency 

Maus hábitos alimentares, pular o café 

da manhã, menos horas de sono e 

menor frequência de atividade física 

foram fatores associados à obesidade. 

Zanirati et al. 

(2014) 
Transversal 294 

F:48, 9% 

M: 51,1% 

Alunos de 7 a 11 

anos de idade em 

uma escola 

municipal de Belo 

Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil 

Abaixo peso: 3,6% 

Peso normal: 80.2% 

Excesso de peso: 10,8% 

Obeso: 3,9% 

Obesidade severa: 1,2% 

1. Previous Day Food 

Questionnaire (QUADA)  

2. Dietary assessment 

using the 24-h recall 

technique  

3. Food Frequency 

Questionnaire (FFQ) 

Em crianças de baixo nível 

socioeconômico, o ambiente escolar de 

tempo integral incentivou hábitos mais 

saudáveis, como a prática de atividade 

física e uma dieta mais saudável. 
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Discussão 

A obesidade tem um efeito sério sobre os adolescentes, reduzindo sua qualidade de 

vida devido ao estigma e à discriminação social (Muros et al., 2017) desencadeada por não 

ter um corpo “aceitável”. Além dos efeitos psicológicos, a obesidade também está 

associada à dislipidemia (Moschonis et al., 2013), deficiência de ferro e deficiência de 

ferro com anemia (Zanirati, Lopes & Santos, 2014), bem como doença cardiovascular, 

diabetes e síndrome metabólica (Wang, 2002). 

Story et al. (2001), observaram em seu estudo que indivíduos com excesso de peso 

tinham fortes intenções de escolher uma dieta mais saudável; o mesmo foi relatado por 

Sabiston & Crocker (2008), possivelmente porque os escolares com peso normal não têm 

necessidade de mudar seu comportamento alimentar para alcançar mudanças em seus 

corpos (Te Velde et al., 2014). Iannotti & Wang (2017), afirmam que os brancos jovens 

apresentam muitos comportamentos obesogênicos, com excesso de peso de até 29,7%. Os 

sul-africanos apresentaram os maiores índices de crianças / adolescentes com peso normal 

(92,1%); Sobrepeso/obesidade foi relacionado ao sedentarismo e maior idade em 

meninas14. Os maiores percentuais de sobrepeso foram encontrados em escolares gregos, 

com 30,9% (Manios et al., 2013), e o maior percentual de obesidade (24,3%) em crianças 

indígenas americanas (Story et al., 2001). 

Adolescentes com peso normal realizam mais AF, preferem alimentos mais 

saudáveis e passam menos tempo em frente às telas; esses comportamentos refletem um 

estilo de vida saudável e são bons preditores de qualidade de vida nessa população (Muros 

et al., 2017). Em seu estudo, Utter, Neumark-Sztainer, Jeffery & Story (2003), observaram 

que meninos e meninas com um comportamento alimentar mais saudável passavam menos 

tempo em frente à televisão ou relatavam inatividade associada a outros hábitos, como a 

leitura. 

Crianças e adolescentes que dormem menos, passam mais tempo em frente à tela ou 

jogam videogame e consomem mais refrigerantes de alto teor de açúcar apresentam maior 

probabilidade de desenvolver obesidade (Vilchis-Gils et al., 2015), além de apresentarem 

alterações no perfil lipídico e maior prevalência de dislipidemia (Moschonis et al., 2013). É 

notável que os adolescentes mais velhos tendem a realizar menos AF (Kruger, Kruger & 

Macintyre, 2005; Utter, Neumark-Sztainer, Jeffery & Story, 2003) e mais atividades 

sedentárias, além de apresentar maior consumo de doces e refrigerantes e menor consumo 

de frutas e verduras (Iannotti & Wang, 2017). O comportamento obesogênico aumenta 

com a idade, e esse aumento é consistente com o aumento da obesidade na população até a 

idade adulta (Kruger, Kruger & Macintyre, 2005; Iannotti & Wang, 2017). Crianças com 

sobrepeso e obesidade vivem em ambientes mais obesogênicos e sedentários, mais 

próximas de lanchonetes e outras fontes de alimentos muito densos e de alta energia, e 

onde a atividade física ao ar livre não é incentivada devido à disponibilidade de 

entretenimento interno e viagens de veículos (Kruger, Kruger & Macintyre, 2005). Comer 

um bom café da manhã e / ou não pular o café da manhã, juntamente com o maior 
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consumo de produtos lácteos, foram relacionados com uma dieta mais saudável e menor 

IMC; o consumo de alimentos ricos em fibras (frutas, verduras e produtos integrais) foi 

relacionado com menor espessura das dobras cutâneas (Te Velde et al., 2014; Moschonis et 

al., 2014); isso foi corroborado por Vilchis-Gil et al. (2015), que descobriram que a 

ingestão mais alta de frutas está associada a um menor IMC. Além disso, maior consumo 

de carboidratos (alimentos tradicionais com adição de gordura), refrigerantes e sucos de 

frutas naturais foram associados ao risco de maior obesidade (Vilchis-Gil et al., 2015). As 

crianças são fortemente atraídas por refrigerantes com alto teor de açúcar devido a uma 

combinação de fatores, incluindo o sabor e a imagem de uma bebida efervescente.  

O consumo dessas bebidas é muito preocupante, uma vez que na maioria das casas 

elas estão prontamente disponíveis e não há regras sobre seu consumo (Te Velde et al., 

2014), constituindo um "convite" a hábitos não saudáveis em casa. Em estudo com 

crianças e adolescentes da Região Metropolitana do Chile, Liberona et al. (2010), 

observaram que mais da metade dos escolares eram sedentários (65,4%) e apenas 0,7% 

apresentavam bons níveis de AF. Em uma comparação de AF entre os sexos, Kruger, 

Kruger & Macintyre (2005), observaram que os meninos praticam mais AF do que as 

meninas, e esse achado foi corroborado por Sabiston & Croker (2008), Saucedo-Molina et 

al. (2015) e Iannotti e Wang (2015) também descobriram que os meninos se envolvem 

mais em AF, mas dizem que também passam mais tempo em atividades sedentárias, 

enquanto as meninas consomem mais frutas e verduras, mas também mais doces; não 

houve padrão uniforme de comportamentos obesogênicos maiores em um sexo ou outro, 

corroborando estudos anteriores (Sabiston & Crocker, 2008). O sexo feminino e o 

desenvolvimento pós-menarca foram identificados como fatores determinantes para maior 

conteúdo de gordura corporal em adolescentes (Kruger, Kruger & Macintyre, 2005), 

embora outros autores tenham constatado que o sexo masculino foi mais afetado pelo 

excesso de peso (Liberona et al., 2010; Moschonis et al., 2014; Moschonis et al., 2013; 

Saucedo-Molina et al., 2015;Suñé et al., 2007). Kruger, Kruger & Macintyre (2005), 

relataram que os índices de obesidade e sobrepeso foram menores em crianças com 11 

anos e significativamente maiores em crianças de 10 anos e adolescentes de 15 anos. A 

porcentagem de crianças com sobrepeso e obesidade vem aumentando nos últimos anos, 

portanto, é importante criar hábitos de vida saudáveis desde a infância. O ambiente 

familiar é responsável por incentivar hábitos alimentares saudáveis, mas, além disso, os 

pais têm papel fundamental em incutir em seus filhos o hábito de praticar esportes, sendo 

mais ativos, dando o exemplo e realizando AF com seus filhos (Farajian et al., 2011). 

Níveis mais altos de sobrepeso / obesidade podem ser encontrados em domicílios 

menores, uma vez que famílias com menos de cinco membros têm renda mais alta e mais 

alimentos disponíveis por pessoa (Kruger, Kruger & Macintyre, 2005). O nível 

socioeconômico, relacionado às ocupações e renda dos pais, influencia a ingestão 

alimentar e os padrões de AF no domicílio (Kruger, Kruger & Macintyre, 2005). Liberona 

et al. (2010) e Muros et al. (2017) relatam que adolescentes de menor nível 

socioeconômico têm menos acesso a alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, 

peixes e azeite. As famílias de baixa renda consomem uma proporção menor de alimentos 
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ricos em proteína e gordura, que são mais caros e consomem mais alimentos ricos em 

carboidratos (Liberona et al., 2010). Suñé et al. (2007) analisaram a prevalência de 

obesidade e sobrepeso em escolares de 11 a 13 anos no sul do Brasil. Eles observaram que 

as crianças nas escolas privadas tinham níveis mais elevados de obesidade e excesso de 

peso do que as crianças nas escolas públicas. Além disso, crianças de escolas privadas 

apresentaram risco 53% maior de se tornarem com sobrepeso ou obesidade (Suñé et al., 

2007). No Brasil, crianças do ensino fundamental e médio matriculadas em escolas 

públicas tendem a ser de famílias com menor renda do que as crianças de escolas privadas, 

portanto é surpreendente que adolescentes de famílias com melhores recursos e maior 

acesso a alimentos de melhor qualidade nutricional apresentem maior taxas de sobrepeso e 

obesidade do que crianças com menos recursos econômicos. Kruger, Kruger & Macintyre 

(2005), encontraram resultados semelhantes, observando que lares de maior renda 

apresentam maior índice de crianças com sobrepeso/obesidade, devido ao seu acesso a fast 

foods com maior teor de gordura. Liberona et al. (2010) observaram que a obesidade foi 

mais prevalente em alunos de nível socioeconômico mais baixo, enquanto o sobrepeso foi 

mais prevalente no grupo socioeconômico médio-alto e o peso normal foi mais prevalente 

em alunos de alto nível socioeconômico. Esses resultados sugerem que o nível 

socioeconômico isolado não é o fator determinante para uma nutrição melhor (mais 

saudável), mas que os comportamentos nutricionais e hábitos esportivos estabelecidos 

pelos pais em cada lar são muito mais importantes. Kruger, Kruger & Macintyre (2005), 

afirmam que o fato de morar em uma área urbana pode ser um fator obesogênico, pois 

nesses ambientes existem mais pontos de venda para fast food e vendedores ambulantes 

oferecendo às crianças alimentos com maiores teores de carboidratos refinados e gorduras. 

Além disso, o medo da violência nas grandes áreas metropolitanas reduz atividades 

recreativas em espaços públicos, e as pessoas estão mais inclinadas a usar seus carros 

mesmo para viagens curtas. 

A prática regular de atividade física, a adesão a hábitos alimentares saudáveis e a 

composição corporal adequada concordam em relacionar-se com a promoção e/ou 

manutenção da qualidade de vida em crianças, adolescentes e adultos (Muros et al., 2017). 

A dieta não parece ser a principal causa de ganho de peso, enquanto níveis baixos de AF 

parecem ser o mais importante determinante da obesidade (Kruger, Kruger & Macintyre, 

2005; Muros et al., 2017). Moschonis et al. (2014), afirmam que a prática de atividade 

física moderada por 45 minutos por dia é capaz de diminuir significativamente a 

concentração sanguínea de gorduras em crianças e adolescentes. Vilchis Gil et al. (2015) 

afirmam que a realização de pelo menos 1h / semana de AF na escola é suficiente para 

reduzir a probabilidade de se tornar obeso. Adolescentes sedentários apresentam risco 

quatro vezes maior de apresentar sobrepeso ou obesidade (Saucedo-Molina et al., 2015). 

Alguns estudos dizem que a combinação da prática contínua de atividade física com um 

comportamento alimentar adequado minimiza a prevalência de sobrepeso e/ou obesidade e 

aumenta a probabilidade de padrões de comportamento estabelecidos em crianças serem 

mantidas quando se tornam adultos (Vilchis et al., 2015; Biddle & Asare, 2011). 
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Políticas de incentivo a hábitos alimentares saudáveis na escola são consideradas de 

alta prioridade como forma de prevenção e intervenção na busca de melhor saúde (Lazzoli 

et al., 1998; Kastorini et al., 2016). Precisamos identificar as condições sociais e 

ambientais que influenciam os comportamentos obesogênicos dos jovens e a necessidade 

de intervenção em crianças e adolescentes (Iannotti & Wang, 2017). Os programas de 

prevenção devem visar o aumento da AF em crianças, a fim de melhorar seu status de peso 

atual e futuro (Kruger, Kruger & Macintyre, 2005). 

Conclusão 

Na maioria dos estudos analisados, os escolares apresentaram peso normal, com 

tendência ao aumento do IMC ao longo do tempo. O sobrepeso e a obesidade estão 

relacionados a hábitos alimentares incorretos (pular o café da manhã, consumo de 

alimentos com alto teor de gordura e bebidas com alto teor de açúcar), baixos níveis de 

atividade física e longas horas dedicadas a atividades sedentárias (videogames ou assistir 

TV). As meninas prestam mais atenção ao consumo de uma dieta saudável, enquanto os 

meninos apresentam melhores níveis de AF, no entanto, não há um padrão de 

comportamento saudável relacionado ao sexo. Crianças e adolescentes estão expostos a 

condições sociais que tendem a não apoiar comportamentos saudáveis; esses ambientes 

favorecem o desenvolvimento de maus hábitos alimentares e esportivos. 
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Influência da mídia e insatisfação corporal no risco de desenvolvimento de 

transtornos alimentares em adolescentes 

RESUMO 

A influência da Mídia de Massa (MM) pode levar os adolescentes a internalizar padrões de 

beleza física, resultando em insatisfação com seus próprios corpos, quando eles são 

incapazes de corresponder a esses padrões. Na busca constante por um "corpo ideal", os 

adolescentes podem começar a desenvolver comportamentos de risco para o 

desenvolvimento de Transtornos Alimentares (TA). O objetivo deste estudo foi analisar a 

influência dos meios de comunicação sobre a Insatisfação com a Imagem Corporal (IIC) e 

o TA em adolescentes, comparando sexos. Analisamos também a influência da IIC no 

risco de desenvolver comportamentos alimentares inadequados, com risco de TA, 

comparando os sexos. Um estudo transversal foi realizado com 1011 adolescentes: 527 

meninas e 484 meninos. Determinou-se o IMC de cada adolescente e aplicaram-se os 

instrumentos Eating Attitudes Test (EAT-26), Sociocultural Attitudes Towards 

Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3) e Body Shape Questionnaire (BSQ). Para análise 

estatística, utilizou-se o teste t de Student, o teste do qui-quadrado, o teste de correlação de 

Pearson, o odds ratio e a regressão linear múltipla hierarquizada. A influência dos meios de 

comunicação está associada a uma maior probabilidade de adolescentes apresentarem IIC. 

Um aumento na IIC está associado a um aumento do risco de desenvolver TA em 

adolescentes de ambos os sexos, mas é maior em meninas do que em meninos. Além disso, 

a influência da MM e do IMC são preditores de IIC em ambos os sexos; e IIC é um 

preditor de risco deTA em meninas e meninos. 

Palavras-chave: imagem corporal; mídia; distúrbios alimentares; adolescentes. 
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Influence of the Mass Media and Body Dissatisfaction on the Risk in Adolescents of 

Developing Eating Disorders 

ABSTRACT 

Media influence may lead adolescents to internalize patterns of physical beauty, resulting 

in dissatisfaction with their own bodies when they are unable to match up to these patterns. 

In the constant search for an „ideal body‟, adolescents may begin to develop risk behaviors 

for the development of eating disorders (ED). The object of this study was to analyze the 

influence of the mass media on body dissatisfaction (BD) and on ED in adolescents, 

comparing genders. We also analyzed the influence of BD on the risk of developing 

unsuitable eating behaviors, with risk of ED, comparing genders. A cross-sectional study 

was carried out with 1011 adolescents: 527 girls and 484 boys. The BMI of each 

adolescent was determined, and the instruments EAT-26, Sociocultural Attitudes towards 

Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3), and body shape questionnaire (BSQ), were 

applied. For statistical analysis, we used Student‟s t-test, the chi-square test, Pearson‟s 

correlation test, the odds ratio, and hierarchical multiple linear regression. The influence of 

the mass media is associated with a greater probability of adolescents presenting BD. An 

increase in BD is associated with an increased risk of developing ED in adolescents of both 

genders but is greater in girls than in boys. Furthermore, the influence of the MM and BMI 

are predictors of BD in both genders; and BD is a predictor of ED risk in both girls and 

boys. 

Keywords: body image; mass media; eating disorders; adolescents. 
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Introdução 

A imagem corporal refere-se às percepções, pensamentos e sentimentos dos 

indivíduos em relação aos seus corpos (Grogan, 2016). A internalização dos ideais de 

beleza leva os indivíduos a estimar a diferença entre os próprios corpos e esse ideal, 

desencadeando a Insatisfação com a Imagem Corporal (IIC) quando esse ideal não pode 

ser alcançado (Lawler & Nixon, 2011). A IIC entre adolescentes é um grave problema de 

saúde pública, pois gera uma série de condições prejudiciais (Coker & Abraham, 2014; 

Mond et al., 2011), como comprometimento do bem-estar emocional, baixa autoestima, 

sintomas depressivos e desordens alimentares (Coker & Abraham, 2014). A IIC afeta os 

adolescentes de diferentes maneiras: os meninos tendem a sofrer pressão sociocultural, 

estimulando-os a ter corpos maiores e mais musculosos (Pope et al., 1997), enquanto as 

meninas estão sob pressão para ter um corpo magro ou ultrafino (Thompson & Heinberg, 

1999). A pressão pode vir de pais, amigos, parceiros de namoro ou mesmo da mídia de 

massa (MM), que parecem exercer uma forte influência sobre os adolescentes (Stice & 

Whitenton, 2002). Alguns fatores socioculturais podem contribuir para o desenvolvimento 

de comportamentos de risco entre adolescentes (Dakanalis et al., 2013). A pressão social 

gerada pela MM propaga a ideia de que é necessário alcançar um 'ideal de beleza', 

enfatizando a magreza para as mulheres e os corpos musculares para os homens (Furnham, 

Badmin & Sneade, 2002); A mída também associa-se frequentemente o sucesso 

profissional e pessoal ao "corpo perfeito" (Stokes & Frederick-Recascino). A MM 

dissemina um padrão de beleza que pode ser difícil de alcançar para muitas pessoas (Stice 

et al., 1994; Keery, Van Den Berg & Thomson, 2004); A internalização desse ideal de 

beleza parece desempenhar um papel mediador entre a pressão sociocultural e o 

desenvolvimento da IIC (Homan, 2010). Uma imagem distorcida do "corpo ideal" 

associada a um sentimento de insatisfação consigo mesmo pode levar a hábitos alimentares 

desordenados, comprometendo a saúde dos adolescentes (Fortes et al., 2015). 

Grabe, Ward & Hyde (2008), em uma metanálise, observaram que mulheres e 

adolescentes expostos à mídia gastavam mais dinheiro em melhorar sua aparência e eram 

mais suscetíveis a Transtornos Alimentares (TA) porque se sentiam insatisfeitos com sua 

imagem corporal. A alta suscetibilidade ao desenvolvimento de comportamentos 

alimentares inadequados pode estar relacionada à tentativa de alcançar um padrão de 

beleza promovido pela MM. Pular refeições, fazer exercícios obsessivamente, causar 

vômitos e usar laxantes ou diuréticos têm sido reconhecidos como sintomas subclínicos de 

TA (Stice et al., 2008). A adolescência é um período de vulnerabilidade, especialmente 

para as meninas. Isso pode determinar um risco maior de desenvolver desordem alimentar, 

já que os adolescentes começam a se concentrar em sua imagem corporal durante esse 

estágio, como resultado de mudanças relacionadas à puberdade, incluindo um aumento 

súbito de peso (Rawana et al., 2010). Nos países industrializados, o TA é a terceira doença 

crônica mais comum em adolescentes do sexo feminino (Peláez et al., 2005). Nos países 

ocidentais, a taxa de anorexia (AN) é de 0,3% e de bulimia (BN) 1% (Hoek & Van 

Hoeken, 2003). Estudos anteriores mostraram que a IIC é um dos riscos mais consistentes 

para o desenvolvimento de transtornos alimentares (Paxton et al., 2006; Tiggermann, 2005) 
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e é uma das 10 principais causas de incapacidade em mulheres jovens (Mathers et al., 

2000). IIC e TA podem ser determinados por diferentes variáveis e estão fortemente 

relacionados com normas sociais e culturais e grupos étnicos (Keel & Klump, 2003); as 

causas de TA em cada população, portanto, precisam ser identificadas. Os transtornos do 

comportamento alimentar (anorexia nervosa e bulimia nervosa) são problemas de saúde 

mental que afetam indivíduos de ambos os sexos, mas principalmente mulheres jovens 

(Franko et al., 2013). 

Uma maneira de identificar os fatores de risco que podem levar à IIC ou ao risco de 

desenvolver TA ou identificar a internalização de fatores socioculturais é aplicando 

instrumentos de autorrelato. Muitos instrumentos foram criados para medir fatores 

socioculturais, um dos mais utilizados sendo o Sociocultural Attitudes Towards 

Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3), que mede a influência dos meios de 

comunicação na imagem corporal (Warren, Gleaves & Rakhkovskaya, 2013; Thompson et 

al., 2004). IIC também pode ser medido por instrumentos, como; o Body Shape 

Questionnaire (BSQ) é um instrumento de autorrelato que avalia a preocupação do 

indivíduo com a forma e o peso do corpo (Conti & Latorre, 2009). Instrumentos de auto-

relato facilmente aplicados são úteis para identificar indivíduos em risco de TA (Constaín 

et al., 2014); o indivíduo pode então ser encaminhado a um especialista para diagnóstico 

precoce e tratamento adequado. O Eating Attitudes Test-26 (EAT-26) é um instrumento 

multidimensional muito confiável e sensível para a detecção precoce de indivíduos com 

TA (Constaín et al., 2014). Identificar os fatores que levam os adolescentes a se sentirem 

insatisfeitos com sua imagem corporal e os fatores que aumentam sua suscetibilidade ao 

desenvolvimento da TA é importante para a criação de programas de prevenção e apoio a 

esses adolescentes. Os objetivos deste estudo foram, portanto: (1) analisar a influência dos 

meios de comunicação de massa sobre a IIC e o TA, comparando meninos e meninas; e (2) 

analisar a influência do IIC no TA, comparando meninos e meninas.  

Metodologia 

Participantes 

Realizamos um estudo descritivo, observacional e transversal. O tamanho da 

amostra foi calculado a partir da população da cidade de Fortaleza, Brasil, com 93.837 

alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de acordo com o Censo Escolar de 

2016. Nós usamos a fórmula   
 

  
  , onde n0 é a primeira abordagem ao tamanho da 

amostra e   
  é o erro de amostra tolerável. Com um erro amostral de 4%, n foi de 621 

alunos; nossa amostra total foi maior. Um total de 1300 adolescentes de ambos os sexos, 

com idades entre 14 e 18 anos, de 16 escolas secundárias da cidade de Fortaleza, Brasil, 

foram convidados a participar do estudo; 1011 adolescentes (527 meninas e 484 meninos) 

completaram e entregaram os instrumentos. O recrutamento de sujeitos e a aplicação dos 

instrumentos foram realizados em agosto e novembro de 2017. 
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Medidas demográficas e antropométricas  

O equipamento utilizado para a realização das medidas antropométricas foi uma 

balança eletrônica (Filizola ® -110), um estadiômetro (Sanny ®) e uma fita antropométrica 

(Sanny ®). Para avaliar a gordura corporal, utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), 

definido como a massa corporal dividida pelo quadrado da altura corporal, expressa em 

unidades de kg/m
2
 e analisada por sexo. O IMC foi calculado pela seguinte fórmula: IMC 

= massa/estatura
2
. O diagnóstico de IMC foi subdividido em magreza acentuada (IMC 

16,0–16,99), magreza (IMC 17,00–18,49) normal (IMC 18,5–24,9), excesso de peso (IMC 

25,0 e 29,9) e obesidade (IMC ≥ 30,0). 

Medições 

O Sociocultural Attitudes towards Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3) foi 

desenvolvido para refinar a mensuração da internalização, bem como para avaliar a 

distinção e a utilidade de outras dimensões da influência da mídia (Thompson et al., 2004). 

Este questionário já foi utilizado anteriormente em uma população brasileira, e sua 

validade tem sido examinada (Amaral et al., 2011). É composto por 30 itens para medir 

quatro dimensões da influência da mídia: Subescala 1 - Internalização - Geral (INT-GEN); 

Subescala 2 - Internalização - Atlético (INT-ATH); Subescala 3 - Pressão (PRESS); e 

Subescala 4 - Informações (INFO). As duas subescalas da internalização avaliam a 

incorporação de normas de aparência promovidas pela mídia nas próprias identidades dos 

indivíduos, até o ponto em que elas desejam ou se esforçam para corresponder aos ideais. 

O INT-GEN foi classificado como baixo (≤23 pontos), médio (23–28 pontos) e alto (≥29 

pontos). INT-ATH foi classificado como baixo (≤12 pontos), médio (13–16 pontos) e alto 

(≥17 pontos). A subescala PRESS contém itens que indexam uma sensação subjetiva de 

pressão da exposição a imagens de mídia e mensagens para modificar a aparência de uma 

pessoa. PRESS foi classificada como baixa (≤15 pontos), média (16–21 pontos) e alta (≥22 

pontos) (Calogero, Davis & Thompson, 2004). O INFO foi classificado como baixo (≤ 26 

pontos), médio (27–30 pontos) e alto (≥31 pontos). O resultado é dado pela soma das 

respostas de cada elemento; quanto maior a pontuação, maior a internalização das 

mensagens de mídia específicas para o elemento. A pontuação total para a influência da 

mídia de massa foi classificada como: influência pequena (≤77 pontos), influência 

moderada (78–94 pontos) e grande influência (≥95 pontos). 

O Body Shape Questionnaire (BSQ) é um instrumento destinado a medir a 

insatisfação com a imagem corporal (Cooper et al., 1987). Uma versão brasileira do BSQ 

para adolescentes de ambos os sexos foi previamente validada (Conti & Latorre, 2009). 

O questionário contém 34 questões em uma escala Likert de 6 pontos, variando de 

1 (nunca) a 6 (sempre), distribuídas em 4 subescalas: 1. Autopercepção da forma do corpo 

(22 questões); 2. preocupação comparativa (5 questões); 3. atitude (5 perguntas) e 4. 

alterações graves (2 questões), para dar uma pontuação que varia entre 34 e 204 pontos. 

Quanto maior a pontuação, maior a insatisfação. Com base nos resultados do BSQ, os 

sujeitos foram divididos em quatro níveis de insatisfação com a aparência física, seguindo 

o modelo validado para adolescentes brasileiros por Conti e Latorre (2009): Escore ≤79 
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(insatisfação com IB); 80 ≤ pontuação ≤ 109 (insatisfação leve com BI); 110≤ escore ≤ 140 

(insatisfação moderada com IB); pontuação ≥ 140 (insatisfação grave com IB). 

O Eating Attitudes Test (EAT-26) é um questionário de auto-relato que analisa 

comportamentos alimentares inadequados; foi validado para brasileiros (Bighetti et al., 

2004; Fortes et al., 2016). Ele contém 26 itens com respostas em uma escala do tipo Likert 

(0 = nunca, quase nunca ou ocasionalmente; 1 = às vezes; 2 = frequentemente; 3 = 

sempre). Existem três subescalas para avaliar o impacto de fatores ambientais e sociais na 

ingestão de alimentos: 1. Dieta, relacionada à rejeição patológica de alimentos com alto 

teor calórico e preocupação com a aparência física; 2. bulimia e preocupação com os 

alimentos, referindo-se a episódios de compulsão alimentar seguidos de comportamento 

purgativo para perda/controle do peso corporal; 3. autocontrole oral, referindo-se ao 

autocontrole em relação à alimentação. Escores ≥ 20 indicam comportamento de risco para 

desencadear transtornos alimentares. 

Procedimento  

Inicialmente, as escolas foram contatadas; uma vez obtida a autorização, iniciou-se 

o recrutamento de adolescentes. Sessões informativas foram realizadas para explicar aos 

adolescentes a natureza do estudo e qual seria sua participação. Uma vez que os 

adolescentes concordaram em participar, um consentimento informado foi assinado por 

ambos e seus pais/responsáveis. Escalas para avaliar a influência da mídia (SATAQ-3), 

nível de satisfação com a imagem corporal (BSQ) e atitudes alimentares (EAT-26) foram 

então aplicadas aos participantes. Os instrumentos foram preenchidos individualmente 

durante o horário escolar e o anonimato foi mantido. Os adolescentes permaneceram em 

sala de aula com uma das equipes de pesquisa presentes para esclarecer dúvidas sobre 

como preencher os questionários. 

Além disso, o IMC de cada adolescente foi calculado. O resultado de cada 

instrumento foi analisado. As correlações entre influência da mídia de massa × imagem 

corporal; influência da mídia de massa × atitudes alimentares; influência da mídia de 

massa × IMC, imagem corporal × risco de atitudes alimentares foram calculados. Para este 

estudo, foi feita uma comparação dos resultados entre os sexos. 

Análise de dados  

A estatística descritiva é apresentada como média ± desvio padrão (± DP), intervalo 

e frequência (% valores). O teste t de Student foi utilizado para comparação entre os sexos. 

Um teste do qui-quadrado foi usado para variáveis qualitativas. A correlação de Pearson e 

o odds ratio foram aplicados entre as variáveis analisadas. Regressão linear múltipla 

hierárquica foi aplicada para determinar se a influência da mídia de massa (SATAQ-3), IIC 

(BSQ) e IMC são capazes de prever o desenvolvimento de TA (EAT-26). Regressão linear 

múltipla hierárquica também foi usada para investigar se IMC e mídia de massa (SATAQ-

3) podem predizer IIC (BSQ). A análise estatística foi realizada no SPSS for Windows, 

versão 20.0 (IBM Corp: Armonk, NY, EUA). A significância estatística foi estabelecida 

em p ≤ 0,05. 
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Aprovação ética 

Todos os procedimentos realizados em estudos envolvendo participantes humanos 

estavam de acordo com os padrões éticos do comitê de pesquisa institucional e/ou nacional 

e com a declaração de Helsinki de 1975 e suas posteriores alterações ou padrões éticos 

comparáveis. O consentimento informado foi obtido de todos os participantes individuais 

incluídos neste estudo. Os adolescentes foram excluídos se seus pais recusaram seu 

consentimento informado. Este estudo foi realizado de acordo com a Declaração de 

Helsinki e foi aprovado pelo Comitê de Ética para Pesquisa em Seres Humanos, processo 

número 2.193.376.  

Disponibilidade de dados 

Os dados e materiais que apóiam as conclusões deste manuscrito estão incluídos no 

artigo. 

Resultados 

A Tabela 1 mostra as características gerais dos adolescentes separados por sexo. 

Um total de 54,7% dos adolescentes sofreu uma pequena influência da MM, 27,3% uma 

influência moderada e 18,0% uma forte influência. Verificou-se que um maior número de 

meninas do que meninos sofreu forte influência da MM (Tabela 2). Observamos que os 

valores para todas as subescalas do SATAQ-3 foram maiores para as meninas do que para 

os meninos, mostrando que elas são mais fortemente influenciados pela MM. Ambos os 

sexos apresentaram moderada influência no INT-GEN e baixa influência no INT-ATH e 

no INFO. Na subescala PRESS, as meninas apresentaram valores significativamente 

maiores que os meninos, sofrendo influência moderada (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Comparação das variáveis quantitativas em adolescentes com idade entre 14 e 

18 anos, por sexo. 

Variáveis  Valores  
Sexo 

Meninas Meninos 

Idade (anos) 
Média (DP) 15,6 (1,0) 15,7 (1,1) 

valor p 0,105 

IMC 
Média (DP) 21,8 (3,5) 22,0 (3,7) 

valor p 0,468 

Imagem corporal (score) (BSQ) 
Média (DP) 

78,6 

(34,9) 

63,0 

(27,3) 

valor p ≤0,001 

Atitudes alimentares (score) (EAT-26) 
Dieta  

Média (DP) 
7,74 

(7,61) 

5,12 

(5,58) 

valor p ≤0,001 

Bulimia Média (DP) 3,18 2,08 
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(2,97) (2,54) 

valor p ≤0,001 

Controle oral 
Média (DP) 

4,41 

(3,86) 

3,57 

(3,36) 

valor p ≤0,001 

Total 
Média (DP) 

15,3 

(10,9) 
10,7 (8,6) 

valor p ≤0,001 

Influência da mídia de massa (SATAQ-

3) 

INT-GEN 
Média (DP) 24,4 (8,4) 23,2 (7,4) 

valor p 0,011 

INT-ATL 
Média (DP) 12,0 (4,7) 12,7 (4,9) 

valor p 0,016 

PRESSÃO 
Média (DP) 17,4 (7,2) 14,9 (6,0) 

valor p ≤0,001 

INFO 
Média (DP) 25,1 (7,1) 24,3 (6,5) 

valor p 0,088 

Total 
Média (DP) 

81,2 

(23,3) 

77,2 

(20,5) 

valor p 0,004 

DP: Desvio padrão. 

 

 

Tabela 2. Classificação dos adolescentes quanto ao risco de transtornos alimentares, índice 

de massa corpórea (IMC), insatisfação corporal e influência da mídia de massa, por sexo. 

Instrumentos Classificação / Valor p Meninas Meninos Total  Valor p 

Atitudes alimentares 

(EAT-26) 

Nenhum risco de transtorno 

alimentar 
46,9% 46,3% 93,2% 

≤0,001 

Risco de TA 5,4% 1,5% 6,8% 

IMC 

Magreza acentuada 0,3% 1,0% 1,3% 

0,006 

Magreza 1,0% 0,4% 1,4% 

Normalidade 39,3% 34,4% 73,7% 

Excesso de peso 9,3% 8,0% 17,3% 

Obesidade 1,1% 2,8% 3,9% 

Obesidade severa 1,2% 1,3% 2,5% 

Imagem 

corporal (BSQ) 

Sem insatisfação 32,4% 38,9% 71,3% 

≤0,001 
Insatisfação leve 9,9% 5,2% 15,1% 

Insatisfação moderada 5,2% 2,6% 7,8% 

Insatisfação Grave 4,5% 1,2% 5,7% 

Influência de mídia 

de massa (SATAQ-

3) 

Baixo 26,4% 28,3% 54,7% 

≤0,001 Moderado 14,0% 13,3% 27,3% 

Alto 11,7% 6,3% 18,0% 

 



 

38 
 

 

 

Um total de 28,7% dos adolescentes apresentou IIC: 15,1% IIC discreto, 7,8% IIC 

moderado e 5,7% IIC grave (Tabela 2). Um maior percentual de meninas (19,6%) 

apresentou algum grau de IIC do que meninos (9%); os meninos apresentaram menor 

pontuação que as meninas no BSQ, demonstrando maior satisfação corporal (Tabela 1). 

Um total de 73,7% dos adolescentes apresentou IMC normal. O excesso de peso foi 

ligeiramente mais frequente nas meninas, enquanto a obesidade foi ligeiramente mais 

frequente nos meninos (Tabela 2). Um total de 6,8% dos adolescentes apresentou 

comportamentos alimentares inadequados com risco de desenvolver TA; a porcentagem foi 

significativamente maior nas meninas do que nos meninos (Tabela 2). Além disso, as 

meninas apresentaram escores mais altos que os meninos em todas as subescalas do EAT-

26 (Tabela 1).  

Influência da mídia de massa x IMC 

Maior influência da MM foi observada em meninos com sobrepeso e obesidade do 

que os meninos com peso normal e magro. Um total de 85% de meninas magras 

apresentou baixa influência da MM; maior influência foi observada quando o peso foi 

maior, com 56% das meninas com sobrepeso e 63% das meninas obesas sentindo sofrer 

moderada ou alta influência da MM. Observou-se uma correlação positiva muito baixa 

entre o IMC e o SATAQ-3 (Tabela 3).  

Tabela 3. Classificação dos adolescentes pelo EAT-26, questionário de forma corporal 

(BSQ) e IMC e relação com o SATAQ-3.  

Instrumentos Pontuação / Valor p 

SATAQ-3 

Meninos ( n = 484) Meninas ( n = 521) 

Baixo Moderado Alto Baixo Moderado Alto 

Atitudes alimentares 

(EAT-26) 

Risco de TA 32% 37% 31% 29% 32% 39% 

Nenhum risco de TA 67% 23% 11% 60% 23% 17% 

valor p <0,001 <0,001 

Correlação de Pearson 0.350 (p ≤ 0.001) 0.387 (p ≤ 0.001) 

Imagem corporal 

(BSQ)  

Não insatisfação 66.5% 25.8% 7.7% 65.7% 21.0% 13.4% 

Insatisfação leve 32.1% 39.6% 28.3% 35.0% 43.0% 22.0% 

Insatisfação moderada 23.1% 34.6% 42.3% 18.9% 35.8% 45.3% 

Insatisfação Grave 18.2% 27.3% 54.5% 15.2% 23.9% 60.9% 

valor p ≤0.001 ≤0.001 

Correlação de Pearson 0.429 (p ≤ 0.001) 0.515 (p ≤ 0.001) 

IMC 

Magreza 57% 36% 7% 85% 8% 8% 

Normalidade 64% 24% 11% 55% 26% 20% 

Excesso de peso 60% 23% 16% 40% 27% 33% 

Obesidade 51% 24% 24% 39% 26% 35% 

valor p 0.288 0.010 
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Correlação de Pearson 0.046 (p ≤ 0.001) 0.158 (p ≤ 0.001) 

TA: Transtorno alimentar.  

Influência da mídia x Atitudes alimentares 

A porcentagem de meninos e meninas com escore < 20 no EAT-26 que se sentiram 

não influenciados pela MM foi superior a 60%. Observou-se que os adolescentes com 

pontuação >20 no EAT-26 sentiram-se influenciados pela MM (Tabela 3). Também 

observamos que os meninos que são influenciados pela mídia têm uma probabilidade 

quatro vezes maior de apresentar comportamentos de risco para o desenvolvimento de TA, 

enquanto que as meninas afetadas apresentam uma probabilidade três vezes maior de 

apresentar comportamentos de risco para o desenvolvimento de TA (Tabela 4). 

Tabela 4. Odds ratio (OR) para a relação entre o SATAQ-3 e outras variáveis e o EAT-26 

e outras variáveis. 

Instrumentos 
Meninas Meninos 

OR IC 95%  OR IC 95% 

Influência da mídia de massa × Atitudes 

alimentares 3.60 2.36–5.50 4.22 2.42–7.38 

Influência da mídia de massa × IMC 1.50 1.0–2.23 1.33 0.89–1.99 

Influência da mídia de massa × Imagem 

corporal 7.32 4.19–12.78 6.11 2.82–13.23 

Imagem corporal × Atitudes alimentares 16.04 9.55–26.95 12.89 6.29–26.39 

Imagem corporal × IMC 3.01 1.68–5.39 4.39 2.54–7.60 

IC: Intervalo de confiança. 

Influência da mídia de massa x Imagem corporal  

Observamos que a IIC aumentou com o aumento da influência da MM, e houve 

uma concordância positiva moderada significativa para os adolescentes de ambos os sexos 

(Tabela 3). A influência da MM determinou que os meninos tinham uma probabilidade 

sete vezes maior de apresentar insatisfação corporal, enquanto nas meninas o número era 

oito vezes maior (Tabela 4). 

Imagem corporal x Atitutes alimentates 

Observamos que a maioria dos adolescentes, de ambos os sexos, que apresentavam 

algum grau de IIC (leve, moderado ou grave) apresentava comportamentos alimentares 

inadequados (Tabela 3). A correlação de Pearson mostrou que a presença de TA aumenta 

quando a IIC é maior, com significativa concordância positiva moderada para meninos e 

alta para meninas (Tabela 5). A insatisfação corporal determina uma maior probabilidade 

de desenvolvimento de TA: 16,04 vezes maior em meninas e 12,89 vezes maior em 

meninos (Tabela 4). 

Tabela 5. Classificação dos adolescentes pelas subescalas do IMC e EAT-26 e sua relação 

com o BSQ. 

Instrumentos Classificação BSQ 
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Meninos Meninas 

SI IL IM IG SI IL IM IG 

Atitudes 

alimentares 

(EAT-26)  

Risco de TA 38% 28% 22% 12% 17% 29% 22% 32% 

Nenhum risco de TA 88% 8% 3% 1% 78% 15% 6% 1% 

valor p ≤0.001 ≤0.001 

Correlação de Pearson 0.590 (p ≤ 0.001) 0.659 (p ≤ 0.001) 

IMC 

Magreza 86% 14% 0% 0% 85% 8% 8% 0% 

Normalidade 88% 8% 3% 1% 69% 18% 8% 5% 

Excesso de peso 64% 20% 11% 5% 36% 27% 15% 22% 

Obesidade 59% 20% 15% 7% 39% 9% 22% 30% 

valor p 0.288 0.010 

Correlação de Pearson 0.408 (p ≤ 0.001) 0.452 (p ≤ 0.001) 

SI = Sem insatisfação, IL = Insatisfação leve, IM = Insatisfação moderada, IG = 

Insatisfação grave. 

Imagem corporal x IMC 

A IIC foi maior nas meninas que apresentaram sobrepeso e obesidade do que nas 

meninas de peso normal ou magra (Tabela 3). Observou-se correlação positiva moderada 

significativa entre o aumento de peso e a IIC para ambos os sexos (Tabela 5). Adolescentes 

com sobrepeso e obesidade apresentaram 3 e 4 vezes mais chances de apresentar IIC do 

que adolescentes magros ou com peso normal (Tabela 4). 

Preditores de insatisfação corporal 

Para as meninas, o modelo de regressão foi estatisticamente significante (F (2,524) 

= 180,859; p = 0,000; R
2
 = 0,406). A MM medida pelo SATAQ-3 (ß = 0,448; t = 13,146; p 

= 0,000) e o IMC (ß = 0,386; t = 11,311; p = 0,000) predizeram a IIC nas meninas. 

Para os meninos, o modelo de regressão foi estatisticamente significante (F (2.481) 

= 121.232; p = 0.000; R
2
 = 0.335). A MM medida pelo SATAQ-3 (ß = 0,411; t = 11,034; p 

= 0,000) e o IMC (ß = 0,390; t = 10,465; p = 0,000) predizem a IIC nos meninos. 

Preditores de transtornos alimentares 

No sexo feminino, o modelo de regressão foi estatisticamente significativa (F 

(1,525) = 404.710; p = 0,000; R
2
 = 0,435). A IIC medido pelo BSQ (ß = 0,660; t = 20,117; 

p = 0,000) foi capaz de predizer o desenvolvimento de TA em meninas. As variáveis IMC 

e MM não foram preditoras e foram excluídas do modelo. 

Para rapazes, o modelo de regressão foi estatisticamente significativa (F (2,481) = 

135.204; p = 0,000; R
2
 = 0,360). A IIC medido pelo BSQ (ß = 0,539; t = 13,355; p = 

0,000) e a influência da MM medida pelo SATAQ-3 (ß = 0,119; t = 2,944; p = 0,003) 

predisseram o desenvolvimento de TA em meninos. O IMC não foi um preditor e foi 

excluído do modelo.  



 

41 
 

Discussão  

A influência midiática pode levar os adolescentes a internalizarem os ideais 

impostos pela sociedade como desejáveis para si mesmos, aumentando a probabilidade de 

sofrerem IIC e apresentarem comportamentos alimentares desordenados (Cusumano & 

Thompson, 2001; Lai et al., 2013). Na presente investigação, 45,3% dos adolescentes 

foram moderada ou fortemente influenciados pela MM, com mais meninas (25,7%) 

influenciados do que os meninos (19,6%). Nossos achados coincidiram com os relatados 

por Van Den Berg et al. (2013), que indicam que as meninas apresentavam internalização 

de um corpo ideal e percebiam uma maior pressão da MM do que os meninos. A imagem 

corporal das garotas é significativamente mais negativa quando elas são submetidas à 

visualização de imagens “finas” do que quando elas visualizam modelos “plus size” ou 

outros tipos de imagem (Groesz, Levine & Murnen, 2002), sugerindo que as figuras finas 

dos modelos que são padrões de beleza contribuem para uma auto-imagem negativa 

(Thompson & Stice, 2001). Os meninos parecem menos suscetíveis a perceber a pressão da 

apresentação de imagens idealizadas de homens musculosos, contribuindo para um nível 

mais baixo de IIC do que o encontrado em meninas (Van Den Berg et al., 2013). A 

preocupação com a imagem corporal pode começar no início da adolescência, aumentar 

durante esse período e diminuir em adultos jovens (Hong et al., 2015), afetando o bem-

estar psicológico em diferentes fases da vida (Koyuncu et al., 2010). O tipo e grau de 

distúrbio da imagem corporal varia com a idade, etnia, pares, família e influências 

socioculturais (O‟Dea, 2008). As influências socioculturais têm sido consideradas os 

fatores determinantes mais fortes para o desenvolvimento de um transtorno negativo da 

imagem corporal (Spurgas, 2005) e um preditor de TA devido à aceitação do 'ideal fino' 

pelos adolescentes (Field et al., 1999). Estudos anteriores em populações brasileiras 

relataram que 19,5% (Ribeiro-Silva et al., 2018) e 30% (Uchoa et al., 2017) dos 

adolescentes apresentavam IIC; no presente estudo, 28,6% dos adolescentes apresentaram 

insatisfação com o corpo. Tem sido relatado que a mídia desempenha um papel maior para 

as meninas do que os meninos em mensagens socioculturais sobre o corpo (Van Den Berg 

et al., 2013; Mellor et al., 2009; Knauss, Paxton & Alsaker, 2007); isso foi corroborado no 

presente estudo, no qual a IIC foi significativamente menor nos meninos (9%) do que nas 

meninas (19,6%). Um estudo realizado em universitárias egípcias encontrou valores mais 

significativos, com 77,9% dos participantes insatisfeitos com suas imagens (Mostafa et al., 

2018); os valores mais altos encontrados em mulheres egípcias podem ser devidos ao fato 

de que uma proporção maior era sobrepeso ou obesidade do que no presente estudo. Cabe 

ressaltar que, na presente pesquisa, os altos níveis de influência da MM (medida pelo 

SATAQ-3) foram relacionados com maiores níveis de IIC (medida pelo BSQ) em 

adolescentes, corroborando estudos prévios (Mostafa et al., 2018) e mostrando que a 

influência negativa da MM pode afetar a autoimagem dos adolescentes. Meninas e 

meninos influenciados pela MM têm 7 a 8 vezes mais chances de apresentar IIC, 

demonstrando que a autoimagem pode ser afetada em ambos os sexos por influência 

negativa da mídia. Além disso, a análise de regressão linear múltipla hierarquizada 

mostrou que a influência da MM e o IMC são preditores de IIC, corroborando estudos 
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prévios (Stice & Whitenton, 2002; Van Den Berg et al., 2013; Knauss, Paxton & Alsaker, 

2007; Mostafa et al., 2018; Jaeger & Câmara, 2015). Em um estudo anterior realizado em 

meninas, Mostafa et al. (2018), mostraram que o IMC foi o mais forte preditor de IIC; no 

entanto, no presente estudo, a MM foi um preditor mais forte do que o IMC. Em outro 

estudo, Jaeger e Câmara (2015), mostraram que o IMC e a influência da mídia foram bons 

preditores de IIC com valores de variância mais elevados do que os encontrados no 

presente estudo. Mellor et al. (2009), disseram que o IMC foi um bom preditor de IIC em 

meninos malaios, assim como as mensagens promovidas por adultos para perder peso e 

mensagens na MM para aumentar o tamanho muscular; nas meninas da Malásia, as 

mensagens dos adultos e da MM para perder peso, e as mensagens dos colegas para 

colocar músculos e reduzir o peso, eram preditores de IIC (Mellor et al., 2009). Embora as 

meninas geralmente apresentem maior IIC que os meninos (Van Den Berg et al., 2013), 

deve-se observar que a MM e o IMC foram variáveis que predisseram a IIC em ambos os 

sexos, mostrando que os meninos também internalizam as mensagens da mídia - embora 

em menor escala - refletidas em maior insatisfação com sua imagem corporal. Jaeguer e 

Câmara (2015), ressaltaram o papel da MM na IIC, mostrando que a apresentação na MM 

de tipos corporais específicos pode ter um efeito drástico na qualidade de vida dos 

indivíduos, resultando em aumento da IIC. 

Estudos atuais também sugerem que a exposição à mídia está relacionada com uma 

tendência crescente de iniciar comportamentos alimentares pouco saudáveis (Calado et al., 

2010). TA, como AN e BN, são problemas que afetam principalmente mulheres jovens; 

eles se tornam graves, quase sempre crônicos, com altos níveis de mortalidade e 

disfuncionalidade (Herpertz-Dahlmann, 2009). Aproximadamente 0,5% dos adolescentes 

são diagnosticados com AN e 3% com BN, dos quais 90 e 95%, respectivamente, são 

mulheres (American Psychiatric Association, 2013). Na presente investigação, 

descobrimos que o aumento da IIC esteve associado a um risco aumentado de desenvolver 

TA, sendo o risco maior nas meninas do que nos meninos, corroborando estudos anteriores 

(Laporta-Herrero et al., 2018). Cabe salientar que o presente estudo foi realizado fora do 

ambiente clínico, em adolescentes que não tinham diagnóstico de TA; Descobrimos que 

6,8% de nossa amostra apresentaram comportamentos de risco para o desenvolvimento de 

transtornos alimentares. Percentuais semelhantes aos encontrados no presente estudo foram 

relatados para os coreanos, com 6,2% dos adolescentes apresentando comportamentos de 

risco para o desenvolvimento de TA (Hong et al., 2015); percentuais mais altos foram 

relatados para os peruanos, em 13,2% (Montoya, Quenaya & Mayta-Tristán, 2015), 

adolescentes espanhóis, em 10,2% (Calado et al., 2010), e outro estudo em brasileiros em 

17,4% (Fortes et al., 2016). O risco de desenvolver transtorno alimentar foi 

significativamente maior em meninas que em meninos, corroborando achados anteriores 

(Calado et al., 2010). Em contraste, Jung et al. (2015), relataram que não houve diferenças 

entre os sexos em adolescentes coreanos. Lazo-Montoya et al. (2015) afirmaram que o 

risco de hábitos alimentares inadequados e, portanto, de desenvolvimento de TA, aumenta 

quando a influência da mídia é maior, corroborando os achados do presente estudo. Em um 

estudo anterior, Furnham et al. (2002) observaram que meninos e meninas apresentavam 

graus comparáveis de IIC, mas em direções opostas: 73% dos meninos queriam ser mais 
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pesados e 41% mais magros; enquanto 22% das meninas queriam aumentar seu peso e 

63% queriam reduzir seu tamanho físico (Furnham et al., 2002). Assim, enquanto os 

meninos abaixo do peso parecem estar insatisfeitos com seus corpos, as meninas abaixo do 

peso parecem estar muito satisfeitas (Cash, 1986). Ambos os sexos desejam a perfeição 

física, mas parece ser menos difícil aumentar o peso com exercício vigoroso e treinamento 

com pesos, e não apenas com dieta; Considerando que alcançar os padrões de beleza 

feminina impostos pela MM, de extrema magreza, pode levar as meninas a iniciarem 

comportamentos alimentares inadequados, aumentando seu risco de desenvolver 

transtornos alimentares (Champion & Furnham, 1999). Muitos indivíduos que sofrem de 

transtornos do comportamento alimentar não são diagnosticados (Constaín et al., 2014), 

por isso não recebem o apoio e treinamento necessários para sua condição. Observamos 

que o EAT-26 não é uma ferramenta de diagnóstico, mas é uma ferramenta confiável e 

sensível para identificar TA (Constaín et al., 2014); isso é importante para a detecção 

precoce de transtornos alimentares e encaminhamento de adolescentes em risco para 

especialistas que possam monitorá-los e tratá-los. 

No presente estudo, a IIC foi o principal preditor para o desenvolvimento de TA em 

meninos e meninas, corroborando os achados de estudos anteriores (Fortes et al., 2013; 

Fortes et al., 2015). Fortes et al. (2015) mostraram que a IIC é responsável por 51% da 

variação da TA. Em outro estudo, Fortes et al. (2013) mostraram que a IIC representa 59% 

da variância em meninas e 47% em meninos; esses valores são bastante superiores aos 

encontrados em nosso estudo, de 43,4% para meninas e 34,7% para meninos. O maior 

percentual encontrado para meninas pode ser devido ao fato de terem internalizado o 'ideal 

fino' mais fortemente do que os meninos (Miranda et al., 2011). Outro fator de predição 

para o desenvolvimento de TA foi a influência da MM; no entanto, esse achado foi 

relatado apenas para meninos e mostrou menos poder preditivo do que a IIC. Tiggemann et 

al. (2003) relataram que não encontraram relação entre a influência da mídia e os 

comportamentos alimentares desordenados. Lai et al. (2013), notou que as atitudes 

socioculturais são um preditor significativo para a alimentação desordenada; Eles afirmam 

que é necessário que os profissionais reexaminem a compreensão do impacto das atitudes 

socioculturais na IIC e nos transtornos alimentares. Argyrides e Kkeli (2015), afirmam que 

a internalização do 'ideal fino' foi um preditor para o desenvolvimento de TA em mulheres 

universitárias; no entanto, deve-se notar que essa variável isoladamente apresentou baixo 

poder preditivo. Os diferentes achados relatados na literatura podem estar relacionados ao 

fato de os estudos terem sido realizados em diferentes populações, nas quais os indivíduos 

podem ter internalizado as influências socioculturais e a pressão da mídia de forma 

diferente. Furnhan et al. (2002) e Tiggemann et al. (2003) dizem que a massa corporal 

também pode predizer a TA, mas esse achado não foi corroborado pelo presente estudo, no 

qual observamos que o IMC não pode predizer a transtornos alimentares. Argyrides e 

Kkeli (2015), em um estudo em universitárias, relatou um resultado semelhante ao nosso, 

mostrando que o IMC não é um preditor de TA. No entanto, deve-se notar que, embora o 

IMC não seja um preditor de TA, é um forte preditor de IIC, que por sua vez está 

relacionado com - e pode ser um preditor de - TA. Assim, o IMC é uma variável que 
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precisa ser levada em consideração na análise de adolescentes com risco de desenvolver 

transtornos alimentares. 

A adolescência é um período em que os indivíduos são psicologicamente muito 

vulneráveis e é importante dar-lhes o apoio necessário para que se tornem adultos 

saudáveis. Os adolescentes precisam aprender a filtrar as informações que recebem dos 

meios de comunicação para evitar o impacto negativo que a MM pode ter. Intervenções na 

literatura que lidam com os meios de comunicação de massa visam melhorar a capacidade 

dos indivíduos para acessar, analisar, avaliar e criar mídia (Aufderheide & Firestone, 

1993); eles são recomendados para desenvolver o pensamento crítico com o objetivo de 

reduzir a vulnerabilidade à influência negativa da MM (Brown, 2005). Em um estudo 

anterior, Posavac et al. (2001), observaram que estudantes do sexo feminino com 

autoimagem negativa que recebiam instrução psicoeducacional envolvendo análise de 

mídia tinham menor probabilidade de fazer comparações sociais e eram menos suscetíveis 

à influência negativa de imagens de beleza "fina" do que estudantes que não receberam tal 

instrução. Indivíduos com uma imagem corporal positiva tendem a filtrar e rejeitar 

imagens irreais na mídia para proteger sua própria imagem corporal (Holmqvist & Frisén, 

2012). 

O presente estudo mostra que a influência da MM está associada a uma maior 

probabilidade de apresentar IIC e desenvolver TA. A influência da MM aumenta as 

chances de IIC e esta aumenta o risco de transtorno alimentar. Além disso, notamos que a 

MM, IIC, IMC e comportamentos alimentares inadequados são variáveis inter-

relacionadas; MM e IMC são preditores de IIC, que, por sua vez, é um importante preditor 

de risco de transtorno alimentar em meninas e meninos. Identificar os fatores de risco para 

comportamentos alimentares inadequados é importante para orientar a criação de 

programas de prevenção que apóiem as necessidades específicas dos adolescentes, dando-

lhes a capacidade de pensar criticamente sobre as informações recebidas para diminuir o 

impacto da influência negativa dos meios de comunicação de massa. 

Limitações do estudo 

Uma limitação do nosso estudo é que o SATAQ-3 mede a influência da mídia, 

incluindo televisão, cinema e revistas; no entanto, não mede a influência da internet e das 

redes sociais que hoje estão tão fortemente presentes na vida dos adolescentes. O SATAQ-

4 não pôde ser utilizado porque, no momento da coleta de dados para o presente estudo, a 

versão em português deste instrumento não havia sido validada. Devemos acrescentar que 

não coletamos informações sobre a frequência com que os adolescentes assistiam televisão 

ou liam revistas, ou o tempo que dedicaram a essas atividades. A internalização das 

mensagens difundidas pela mídia pode ser maior naqueles que passam mais tempo em 

contato com os meios de comunicação; entretanto, esse aspecto não pôde ser analisado no 

presente estudo. Observamos também que os adolescentes que participaram deste estudo 

não foram avaliados por um médico especialista para confirmar a presença ou ausência de 

TA. Outra limitação é que o desenho do estudo mediu apenas as respostas no momento da 

investigação, e nenhuma associação temporal pôde ser feita. Cabe ressaltar que a amostra 
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incluída neste estudo foi representativa da cidade de Fortaleza; no entanto, não é 

representativo para o Brasil, e estudos devem ser realizados em outros grandes centros 

populacionais, pois o tipo de pressão que afeta os adolescentes pode ser diferente. 

Conclusão 

A influência dos meios de comunicação está associada a uma maior probabilidade 

de adolescentes apresentarem IIC. Um aumento na IIC está associado ao aumento do risco 

de desenvolver TA em adolescentes de ambos os sexos, mas o risco é maior em meninas 

do que em meninos. Influência da MM aumentou as chances de a presença de IIC, e esta 

aumentou o risco de TA em meninos e meninas. Além disso, a influência da MM e o IMC 

são preditores de IIC; e IIC é um preditor de risco de TA em meninos e meninas. 

Recomendamos a criação de programas de prevenção para minimizar o impacto negativo 

dos meios de comunicação de massa, melhorando a autoimagem e reduzindo o risco de TA 

entre os adolescentes. 
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Impacto da atividade física no índice de massa corporal e na autoestima de 

adolescentes 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da prática de atividade física sobre o índice 

de massa corporal (IMC) e sobre a  autoestima de adolescentes. Foram incluídos 1.011 

adolescentes, com idades entre 14 e 18 anos. Primeiramente foi calculado o IMC, em 

seguida os adolescentes preencheram os questionários de Escala de Autoestima de 

Rosenberg (EAR), e do IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). Para análise 

estatística foram utilizados os testes de t-student e qui-quadrado. Também foi analisado o 

Odds Ratio e o Intervalo de Confiança (IC) (95%). Adolescentes do sexo feminino que são 

fisicamente ativas tem 22,4%  menos chances de desenvolver sobrepeso/obesidade 

(OR=0.776, IC 95% 0.741-0.813) e 34,4% menos chances de apresentar baixa autoestima 

(OR=0.656, IC 95% 0.616-0.698). A participação nas aulas de educação física diminuiu 

em 88% a chance de adolescentes do sexo masculino apresentarem baixa autoestima 

(OR=0.120 IC 95% 0.043-0.339). Em adolescentes do sexo feminino a prática de atividade 

física na escola atua na prevenção da baixa autoestima, bem como auxilia no controle do 

incremento de peso corporal. Em adolescentes do sexo masculino a participação nas aulas 

de educação física atua como um fator protetor para a baixa autoestima.  

Palavras-chaves: adolescentes, IPAQ, EAR, IMC.  
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Impact of physical activity on the Body Mass Index and self-esteem of adolescents 

ABSTRACT 

The object of this study was to analyse the impact of the practice of physical activity on the 

body mass index (BMI) and self-esteem of adolescents. The samples included 1,011 

adolescents, aged between 14 and 18 years. First the BMI was calculated, then the 

adolescents filled in the Rosenberg Self-esteem Scale (RSS) questionnaire and the 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Student's t-test and the chi-squared 

test were used for statistical analysis. The Odds Ratio and the Confidence Interval (95%) 

were also calculated. Female adolescents who are physically active have a 22.4% lower 

probability of developing overweight/obesity (OR=0.776, CI 95% 0.741-0.813) and 34.4% 

lower probability of presenting low self-esteem (OR=0.656, CI 95% 0.616-0.698). 

Participation in physical education classes reduces the probability that male adolescents 

will present low self-esteem by 88% (OR=0.120 CI 95% 0.043-0.339). In female 

adolescents, the practice of physical activity at school acts to prevent low self-esteem, as 

well as helping to control bodyweight increase. In male adolescents participation in 

physical education classes acts as a protection against low self-esteem.  

Key words: adolescents, IPAQ, RSS, BMI. 
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Introdução 

A prática de atividade física (AF) gera benefícios físicos e psicológicos nos 

indivíduos (Dishman et al., 2006) que são mais eficazes e oferecem uma relação custo-

benefício maior do que outras intervenções tradicionais como psicoterapia e intervenções 

farmacológicas (Larun, Nordheim, Ekeland, Hagen, & Heian, 2006; Liu, Wu, & Ming, 

2015). Além disso, indivíduos que realizam AF têm maior satisfação corporal e a 

percepção de um corpo mais atraente (Altintas et al., 2013). Os benefícios para a saúde 

mental da prática da AF podem resultar em maior apoio social e senso de domínio, bem 

como mudanças na noradenalina e neurotransmissores como a dopamina e a serotonina 

(Paluska & Schwenk, 2000). Observou-se também que a prática de AF favorece outros 

aspectos da vida dos adolescentes, com uma relação pai-filho mais saudável, 

menores índices de depressão, melhor desempenho acadêmico (Field, 2001) e menores 

taxas de uso de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e cigarros em comparação com 

adolescentes que apresentam comportamento mais sedentário (Kirkcaldy, Shephard, & 

Siefen, 2002). 

A auto-estima é a percepção que a pessoa tem de si mesma (Shavelson, Hubner & 

Stanton, 1976). É definido como auto-estima pessoal (Crocker & Major, 2003), refletindo a 

avaliação da pessoa sobre seu próprio valor (Liu et al., 2015). Indivíduos com auto-estima 

mais elevada são mais auto-suficientes, possuem uma melhor auto-imagem corporal, maior 

capacidade de liderança e são menos propensos a sofrer de depressão ou ansiedade (Strong 

et al., 2005). A baixa autoestima em crianças e adolescentes pode ser um preditor de 

problemas de ansiedade e depressão (Sowislo & Orth, 2012), comportamento criminoso e 

perspectivas econômicas limitadas durante a vida adulta (Trzesniewski et al., 

2006); Portanto, é necessário intervir o mais cedo possível para cultivar jovens e adultos 

mais saudáveis. Os indivíduos são psicologicamente muito vulneráveis durante a 

adolescência; Portanto, é importante dar-lhes o apoio necessário para que se tornem 

adultos saudáveis. Os adolescentes têm que enfrentar um grande número 

de mudanças psicológicas, biológicas e comportamentais que podem intensificar 
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autopercepções negativas (Harter, 1999). Adolescentes do sexo feminino também podem 

ser afetadas pelas mudanças corporais determinadas pela puberdade, como aumento da 

gordura corporal, quadris mais largos e mamas maiores, o que pode gerar sentimentos 

negativos sobre sua própria aparência (Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004). Adolescentes 

de ambos os sexos podem ser afetados pela insatisfação corporal por não possuírem o 

“corpo ideal” tão amplamente difundido pelos meios de comunicação de massa (Stice, 

Schupak-Neuberg, Shaw, & Stein, 1994; Uchoa et al., 2017), figuras muito esbeltas no 

caso de meninas e corpos musculosos no caso de meninos. A preocupação com a imagem 

corporal pode começar no início da adolescência, aumentar durante esse período e diminui 

em adultos jovens (Hong et al., 2015), afetando o bem-estar psicológico em diferentes 

fases da vida (Koyuncu, Tok, Canpolat, & Catikkas, 2010). Apoiar os adolescentes e 

promover medidas de prevenção à baixa autoestima é fundamental não apenas para 

identificar os fatores que geram baixa autoestima, mas também os instrumentos que 

promovam o bem-estar psicológico em adolescentes. O objetivo deste trabalho foi, 

portanto, estudar o impacto da prática de atividade física sobre o índice de massa corporal 

e a autoestima de adolescentes. 

Metodologia 

Amostra 

Realizamos um estudo descritivo, observacional e transversal. O tamanho da 

amostra foi calculado a partir da população da cidade de Fortaleza, Brasil, com 93.837 

alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de acordo com o Censo Escolar de 

2016. Nós usamos a fórmula   
 

  
  , onde n0 é a primeira abordagem ao tamanho da 

amostra e   
  é o erro de amostra tolerável. Com um erro amostral de 4%, n foi de 621 

alunos; nossa amostra total foi maior, composta por 1.011 estudantes do ensino médio de 

ambos os sexos na cidade de Fortaleza, Brasil; suas idades variaram entre 14 e 18 anos 

(527 meninas e 484 meninos). Adolescentes foram excluídos do estudo se seus pais não 

deram seu consentimento informado. O estudo foi realizado de acordo com a Declaração 
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de Helsinque e foi aprovado pelo Comitê de Ética para Pesquisa em Seres Humanos, 

decisão número 2.193.376. 

Instrumentos 

O equipamento utilizado para a realização das medidas antropométricas foi uma 

balança eletrônica (Filizola ® -110), um estadiômetro (Sanny®) e uma fita antropométrica 

(Sanny®). O índice de massa corporal (IMC) foi utilizado para medir a gordura corporal, 

calculado como a massa corporal dividida pelo quadrado da altura corporal e expressa 

em unidades de kg/m
2
 e analisada por sexo. O IMC foi calculado pela seguinte fórmula: 

IMC = massa/estatura
2
. Os resultados do cálculo do IMC foram subdivididos em magreza 

acentuada (IMC entre 16.0-16.99), magreza (IMC entre 17.00-18.49) normal (IMC entre 

18.5-24.9), sobrepeso (IMC entre 25.0 e 29.9), obesos (IMC = 30.0). 

A prática de atividade física foi avaliada pelos seguintes parâmetros: 1- 

Participação nas aulas de educação física (sim/não); 2- Prática de atividade física fora da 

escola pelo menos 2 dias por semana (sim/não); 3- Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ). 

O objetivo do IPAQ é avaliar o nível de atividade física do participante na última 

semana, classificando-o como sedentário (atividade física por <10 minutos / semana); ativo 

(atividade vigorosa 3 dias por semana por pelo menos 20 minutos / sessão ou corrida 5 dias 

por semana por pelo menos 30 minutos / sessão, ou quaisquer atividades em ≥ cinco dias 

por semana no total); ou muito ativo (atividade vigorosa ≥ 5 dias por semana e ≥ 30 

minutos por sessão, ou atividade vigorosa ≥ 3 dias por semana e ≥20 minutos por sessão + 

atividade moderada ou caminhada ≥ 5 dias por semana ≥ 30 minutos por sessão). O IPAQ 

foi validado para a população brasileira (Matsudo et al., 2001). 

Para avaliar a autoestima, utilizou-se a Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), 

criada por (Rosenberg, 1965) e validada para a população brasileira por (Hutz & Zanon, 

2011). Essa escala é composta por dez perguntas relacionadas a um conjunto de 

sentimentos de autoestima e auto-aceitação que indicam a autoestima geral. As respostas 

aos itens são dadas em uma escala do tipo Likert de quatro pontos: concordo totalmente, 

concordo, discordo e discordo totalmente. Os escores foram categorizados em baixa 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Units_of_measurement%26quot%3B%2520/o%2520%26quot%3BUnits%2520of%2520measurement
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autoestima (≤ 25 pontos), média autoestima (26 a 29 pontos) e alta autoestima (30 a 40 

pontos). 

Procedimentos 

Os adolescentes preencheram os questionários da Escala de Autoestima de 

Rosenberg (EAR) para avaliar a autoestima e o IPAQ (Questionário Internacional de 

Atividade Física) para avaliar o nível de atividade física. A prática de atividade física fora 

da escola e a participação nas aulas de educação física também foram analisadas. Além 

disso, o IMC de cada adolescente foi calculado. O resultado de cada instrumento foi 

analisado.  

Análise estatística 

A estatística descritiva foi apresentada como média, desvio padrão (DP), intervalo e 

frequência (% valores). O teste t de Student foi utilizado para comparação entre variáveis 

quantitativas. O teste qui-quadrado foi utilizado para variáveis qualitativas. Odds Ratios 

(ORs) e Intervalo de confiança (IC) 95% foram calculados. A análise estatística utilizou o 

SPSS, versão 20.0. A significância estatística foi estabelecida em p <0,05. 

Resultados 

As características dos participantes do estudo estão apresentadas na Tabela 1. A 

média do IMC nas meninas foi de 20,75 (± 2,25) para adolescentes com peso normal e de 

27,52 (± 2,49) para adolescentes com sobrepeso/obesidade (p = 0,000). Nos meninos, a 

média do IMC foi 20,81 (± 2,12) para adolescentes com peso normal e 27,74 (± 2,63) para 

adolescentes com sobrepeso/obesos (p = 0,000). 

 
Tabela 1 - Comparação das variáveis quantitativas em adolescentes com idade entre 14 e 

18 anos, por sexo. 

Variáveis Valores 
Sexo Valor 

p Meninas Meninos 

Idade (anos) Média (DP) 15,6 (1,0) 15,7 (1,1) 0,105 

Peso Média (DP) 56,0 (9,99) 63,7 (12,46) 0,001 

IMC Média (DP) 21,8 (3,50) 22,0 (3,65) 0,468 

Gordura 

Porcentagem 

(DP) 24,4 (4,23) 13,8 (13,79) 0,001 
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EAR Média (DP) 27,6 (5,25) 28,1 (4,79) 0,098 

IPAQ Ativo/sedentário 
99,2% / 
0,8% 

73,3% / 
26,4% 0,000 

Nota: DP = Desvio padrão, IMC = Índice de Massa Corporal, IPAQ = Questionário 

Internacional de Atividade Física, EAR = Escala de Auto-estima de Rosenberg. 

 

IPAQ 

Os participantes deste estudo, de ambos os sexos, eram predominantemente 

ativos. A maioria dos adolescentes sedentários e fisicamente ativos apresentou IMC ≤ 24,9 

(Tabela 2). A maioria das meninas (99,2%) e meninos (73,3%) eram fisicamente ativos, 

com diferenças significativas na atividade física habitual entre os sexos (p = 0,000, OR = 

47,512, IC 95%, 17,406-129,688). 

 

Tabela 2 - Percentual de meninos e meninas por IMC e nível de atividade física. 

Sexo IMC 
IPAQ Valor 

p Ativo Sedentário 

Meninas 
IMC≤24.9 74,20% 2,20% 

0,524 
IMC ≥ 25 23,20% 0,50% 

Rapazes 
IMC≤24.9 69,80% 2,90% 

0,104 
IMC ≥ 25 25,20% 2,10% 

Nota: IMC = Índice de Massa Corporal, IPAQ = Questionário Internacional de 

Atividade Física. 

 

Adolescentes do sexo feminino que são fisicamente ativas têm uma probabilidade 

22,4% menor de se tornarem com sobrepeso/obesidade (OR = 0,776, IC 95% 0,741-

0,813). Em adolescentes do sexo masculino, não foi possível comprovar que a atividade 

física previne o sobrepeso e a obesidade (OR = 1,352; IC 95%: 0,870-2,100). Observamos 

que as adolescentes do sexo feminino que são fisicamente ativas têm uma probabilidade 

34,4% menor de apresentar baixa autoestima (OR = 0,656, IC 95% 0,616-0,698). Para os 

homens, a AF não foi um fator de proteção contra baixa autoestima (OR = 0,966, IC 95% 

0,638-1,464). 

EAR 
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A alta autoestima foi menos frequente do que a autoestima baixa e média em 

adolescentes de ambos os sexos, tanto em adolescentes com peso normal quanto com 

sobrepeso (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Percentual de meninos e meninas pelo IMC e nível de autoestima. 

Sexo IMC 

EAR 

Valor 

p 
Auto-estima 

alta 

Baixa e 

média 

auto estima 

Meninas 
IMC≤24.9 30,40% 52,70% 

0,022 
IMC ≥ 25 4,00% 12,90% 

Rapazes 
IMC≤24.9 30,60% 51,30% 

0,665 
IMC ≥ 25 6,30% 11,80% 

Nota: IMC = Índice de Massa Corporal, EAR = Escala de Auto-estima de 

Rosenberg. 

 

Adolescentes com peso normal de ambos os sexos apresentaram valores médios 

semelhantes para autoestima (escore de mulheres do sexo feminino = 27,92; escore 

de homens do sexo masculino = 28,19) (p = 0,448). No grupo com sobrepeso/obesidade, 

observamos que as adolescentes do sexo feminino apresentaram escores 

médios significativamente menores do que os do sexo masculino (escore do sexo feminino 

= 26,53; escore do sexo masculino = 27,96) (p = 0,027). Adolescentes do sexo feminino 

com sobrepeso/obesidade têm probabilidade 1,87 vezes maior de apresentar média/baixa 

autoestima do que adolescentes com peso normal (p = 0,008, OR = 1,873, IC 95% 1,171-

2,995). O aumento do peso corporal não foi um fator determinante para a baixa autoestima 

em adolescentes do sexo masculino (p = 0,570, OR = 1,132, IC 95% 0,738-1,736). O sexo 

não determinou um aumento na probabilidade de um adolescente apresentar baixa 

autoestima (p = 0,283, OR = 0,868, IC 95% 0,671-1,1123). 

 Atividade física fora da escola 

A atividade física foi praticada fora da escola por 63,2% dos adolescentes do sexo 

masculino e 42,5% das adolescentes do sexo feminino. A natação foi o esporte mais 

praticado pelas meninas (57,5%), seguido pelo treinamento com pesos (12,1%), corrida 
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(8,9%), dança (6,8%) e outros esportes totalizando 14,7% (voleibol, corrida, basquetebol, 

handebol, treinamento funcional, luta livre e ciclismo). Entre os adolescentes do sexo 

masculino, 36,8% relataram natação, seguido de voleibol (23,8%), musculação (14,9%) e 

outros esportes totalizando 24,5% (corrida, basquetebol, handebol, treinamento funcional, 

luta livre e ciclismo). 

              Observamos que as adolescentes do sexo feminino que habitualmente praticam 

AF fora da escola têm probabilidade 1,7 vezes maior de apresentarem peso normal do que 

aquelas que não praticam AF fora da escola (IC 95% 1.072-2.695). Entre os homens, não 

foram observadas diferenças no IMC relacionado com AF fora da escola (OR = 0,723, IC 

95% 0,450-1,162). A prática de AF fora da escola não afetou a autoestima de adolescentes 

do sexo feminino (p = 0,621) ou do sexo masculino (p = 0,163).  

Participação em aulas de educação física 

16,3% das meninas (n = 86) e 10,7% dos meninos (n = 52) relataram não participar 

das aulas de educação física na escola. Observamos que a autoestima dos meninos que não 

participaram das aulas de educação física na escola foi significativamente menor do que a 

das meninas que não participaram das aulas de educação física (EAR = 24,50 ± 3,31 para 

os meninos; (EAR = 26,72 ± 4,52 para as meninas) (p = 0,003). 

Auto-estima média foi encontrada em meninos (EAR = 28,57 ± 4,75) e meninas 

(EAR = 27,78 ± 5,37) que participaram de aulas de educação física na escola, porém o 

valor médio para adolescentes do sexo masculino foi significativamente superior ao 

feminino (p = 0,022). 

Observamos que, para os meninos, a participação nas aulas de educação física foi 

um fator de proteção contra a baixa autoestima (p = 0,000; OR = 0,120, IC 95% 0,043-

0,339), enquanto o mesmo não ocorreu com as meninas (p = 0,087, OR = 0,660, IC 

95% 0,394-1,106). 

O valor médio do IMC não apresentou diferenças entre os adolescentes que 

participaram ou não das aulas de educação física escolar (masculino p = 0,99; feminino p = 

0,879. 
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Discussão  

O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da AF na autoestima e no IMC de 

adolescentes. Também estudamos a influência do IMC no nível de autoestima. 

Nesta pesquisa, encontramos que adolescentes do sexo feminino que praticam AF 

têm menor probabilidade de apresentar baixa autoestima do que adolescentes sedentários, e 

que a AF também atuou como fator de proteção contra o ganho de peso. Os achados deste 

estudo corroboraram estudos prévios. Em um estudo longitudinal em 197 meninas não-

hispânicas de 9, 11 e 13 anos, (Schmalz, Deane, Birch, & Davison, 2007) observaram que 

uma AF mais elevada, aos 9 e 11 anos, predisse maior autoestima aos 11 e 13 anos, 

sugerindo que a AF é importante para o aumento da autoestima em meninas adolescentes, 

particularmente meninas mais jovens com maior risco de se tornarem acima do peso. Em 

uma meta-análise, (Liu et al., 2015) relatou que a AF é um método efetivo de intervenção 

para melhorar a autoestima em adolescentes, ressaltando a importância da prática de 

exercícios na escola, bem como a necessidade de aumentar a AF entre jovens, a fim de 

promover a saúde física e mental. A obesidade na infância e adolescência é um preditor de 

consequências para a saúde em adultos, independente do peso do indivíduo adulto (Watts, 

Jones, Davis, & Green, 2005); AF é uma das melhores soluções para combater a obesidade 

na adolescência (Barlow, Trowbridge, Klish, & Dietz, 2002). 

No presente estudo, o aumento de peso teve papel mais importante na baixa 

autoestima entre as adolescentes do sexo feminino do que no sexo masculino, 

corroborando com o achado de (Altintas et al., 2013), que afirmam que o IMC é um 

excelente preditor de autoestima em mulheres adolescentes. Isso pode ser porque as 

meninas estão mais preocupadas em ter uma figura mais esbelta; esse padrão de beleza é 

muitas vezes difícil de atingir, o que pode afetar a auto-imagem das adolescentes do sexo 

feminino (Thompson & Heinberg, 1999). Os meninos também são afetados pelos padrões 

rigorosos de beleza estipulados pela 5, porém para eles a exigência é ter corpos mais fortes 

e mais musculosos, então um IMC mais alto é menos importante para eles do que para 

meninas (Pope, Gruber, Choi, Olivardia, & Phillips, 1997). 
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Este inquérito não revelou que adolescentes do sexo masculino fisicamente ativos 

apresentam melhor auto-estima do que seus pares sedentários, no entanto a participação 

nas aulas de educação física na escola determinou uma probabilidade 88% menor de ter 

baixa auto-estima do que a encontrada em garotos que não participaram de aulas de 

educação física, corroborando estudos prévios (Altintas et al., 2013; Bluechardt, Wiener, & 

Shephard, 1995). Esse achado pode ter ocorrido porque a participação em programas 

esportivos escolares pode ter um efeito imediato sobre a autoimagem durante a 

adolescência, especialmente em esportes coletivos como futebol, handebol e voleibol 

(Bluechardt et al., 1995) em que o adolescente pode se destacar de colegas de classe e, 

assim, ter um melhor autoconceito e uma maior auto-estima. Para as meninas, a 

participação nas aulas de educação física na escola não representou um fator determinante 

para o aumento de sua autoestima, talvez porque o objetivo das adolescentes ao praticar 

exercícios seja mais focado na perda de peso para atingir uma figura mais esbelta ou na 

saúde, de modo que é importante ser fisicamente ativo, mas não necessariamente no 

ambiente escolar. 

 

No presente estudo, um percentual maior de adolescentes do sexo masculino relatou 

praticar AF fora da escola do que mulheres, porém os efeitos benéficos foram observados 

em meninas que praticam AF fora da escola, pois têm 1,7 vezes maior probabilidade de 

apresentarem peso normal do que meninas que não praticar AF fora da escola. Isso mostra 

que é importante incentivar a AF extramural em adolescentes do sexo feminino como um 

recurso para controlar o excesso de peso na adolescência. Em um estudo de revisão, 

(Strong et al., 2005) indicaram que crianças em idade escolar deveriam participar de pelo 

menos 60 minutos de AF moderada ou vigorosa todos os dias; o tempo pode ser 

cumulativo na escola em aulas de educação física, esportes intramurais e programas antes e 

depois da escola, a fim de elevar sua autoestima e controlar o peso corporal. Embora não 

seja o único fator, o sedentarismo promove ganho de peso e aumenta a probabilidade de o 

adolescente ter baixa autoestima. O uso excessivo do computador, dos videogames e das 

redes sociais são atividades sedentárias muito comuns entre os adolescentes e que devem 

ser desencorajadas para que passem mais tempo praticando AF. O presente estudo mostra 

que ambos os sexos podem se beneficiar da prática de exercícios físicos, mas que a 
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abordagem precisa ser diferente. Nos homens, as intervenções devem priorizar a 

participação encorajadora nas aulas de educação física na escola, enquanto nas mulheres o 

foco deve estar na prática de atividade física extramuros. Os resultados do presente estudo 

são importantes para apoiar a criação de programas de intervenção específicos para suprir 

as necessidades específicas de cada grupo. 

Limitações do estudo 

Uma limitação deste estudo é que o desenho mediu apenas as respostas no 

momento da investigação, e nenhuma associação pôde ser feita ao longo do tempo. Outra 

limitação é que a autoestima não foi analisada de acordo com o nível socioeconômico das 

famílias. A expressiva amostra estudada neste trabalho foi representativa da cidade de 

Fortaleza; no entanto, não é representativo para o Brasil, e estudos devem ser realizados 

em outros grandes centros populacionais, pois o tipo de pressão que afeta os adolescentes 

pode ser diferente.  

Conclusão 

A participação em aulas de educação física na escola é um fator de proteção contra 

a baixa autoestima em adolescentes do sexo masculino. Em adolescentes do sexo feminino, 

a prática de atividade física na escola atua na prevenção da baixa autoestima, além de 

ajudar no controle do aumento de peso corporal. 
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3.1 DISCUSSÃO GERAL 

O estudo um trata de uma revisão de literatura acerca da influência da atividade 

física e do comportamento alimentar no IMC de crianças e adolescentes, dando início a 

discussão sobre essa temática, buscando o que a de melhor na literatura atual. Foram 

identificados nos estudos, crianças e adolescentes de ambos os sexos de diversos países e 

suas etnias.  

A revisão mostrou estudos relatando uma associação entre comportamento 

sedentário e comportamento alimentar incorreto, relação entre sedentarismo e excesso de 

peso, e uma associação entre comportamento alimentar incorreto e sobrepeso.  

Sabe-se que comportamentos saudáveis, como, realizar AF frequentemente, preferir 

por alimentos saudáveis, passar menos tempo em frente as telas, influi em um estilo de 

vida mais saudável, consequentemente uma melhor qualidade de vida (Utter, Neumark-

Sztainer, Jeffery & Story, 2003; Muros et al., 2017). Porém, estes comportamentos não são 

vistos com frequência na população das crianças e adolescentes, como mostra o estudo de 

Kruger, Kruger & Macintyre (2005), que evidencia que esta população que vive em um 

ambiente com pouca AF e maus hábitos alimentares estão com níveis de sobrepeso e 

obesidade.  

Destaca-se também que o ambiente onde a criança ou o adolescente vive exerce 

grande influência em suas escolhas diárias por uma vida mais saudável, tanto na sua 

residência, recebendo estímulos positivos dos seus pais (Farajian et al, 2011), como na 

escola. Zanirati et al. (2014), observou que crianças que tenham menor nível 

socioeconômico beneficiam-se de passar mais tempo na escola, pois serão mais 

estimuladas a prática de atividade física e uma dieta saudável. 

Em relação ao controle do IMC em crianças e adolescentes, vale ressaltar os 

estudos que evidenciaram que uma dieta saudável, com um bom café da manhã com base 

em frutas relaciona-se com valores ideais de IMC (Te Velde et al., 2014; Moschonis et al., 

2014; Vilchis-Gil et al., 2015). Entretanto, no estudo de Muros et al. (2017) a AF teve mais 

influência em menores níveis de IMC do que a dieta, ou seja, indivíduos que praticavam 

satisfatoriamente AF, mas que não controlavam sua dieta, ainda assim, detinham valores 

de IMC controlados. Já nos resultados encontrados por Saucedo-Molina et al. (2015), 

indicam que o menor IMC foi relacionado com maior frequência de refeições e maior 



 

70 
 

atividade física, sendo, portanto, esses dois componentes, importantíssimos no controle do 

IMC ideal.  

Portanto, os escolares que apresentam maus hábitos alimentares, realizam mais atividades 

com característica sedentária (tempo de tela) do que atividades físicas sistematicamente, 

estes, estão mais propensos a estarem acima do peso. Entretanto, foi descoberto que não há 

um padrão nesses comportamentos entre os sexos, meninas possuem maior atenção a uma 

dieta saudável, enquanto que os meninos apresentam melhores níveis de AF (Sabiston & 

Crocker, 2008). Importante salientar também que o perfil social exerce influência nos 

comportamentos ditos como não saudáveis (Kruger, Kruger & Macintyre 2005; Suñé et al., 

2007; Liberona et al., 2010).  

 O estudo 2 traz evidencias sobre a influência da mídia, insatisfação corporal, 

transtornos alimentares e como elas exercem ação uma sobre as outras. Achados na 

literatura 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). Os resultados mostram que 54,7% dos adolescentes 

sofreram uma pequena influência da MM, 27,3% uma influência moderada e 18,0% uma 

forte influência. Sendo que um maior número de meninas do que meninos sofreu forte 

influência do MM. Resultado reforçado por Rech et al. (2014), em sua análise de 1.230 

alunos mostrou que os meninos apresentaram (61%) menos probabilidades de serem 

insatisfeitos com a imagem corporal em relação as meninas. 

 Relacionando a mídia de massa com o IMC, obteve-se que a influência depende da 

classificação atual do IMC, precisando esta variável indicar que os adolescentes avaliados 

estivessem com sobrepeso ou obesidade. Adolescentes com baixo peso e peso normal não 

são largamente afetados pela mídia. As características antropométricas dos indivíduos vêm 

sendo amplamente estudadas e correlacionadas também com a IC, afim de verificar a 

acurácia daqueles na percepção de sua IIC (Almeida, 2008). A identificação deste aumento 

de peso pode gerar insatisfação com a imagem corporal, na presente pesquisa, ambos os 

sexos estiveram acima do peso ideal, portanto, se mostraram insatisfeitos. A literatura 

complementa esses achados confirmando que os adolescentes estão em uma faixa etária 

mais suscetível a estarem insatisfeitos com sua imagem corporal (Kostanski, Fisher & 

Gullone, 2004). A adolescência caracteriza-se por mudanças na composição corporal, 

psicológica e na aptidão física. Este período de crescimento e maturação é também 
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marcado por alterações comportamentais na dieta alimentar, na atividade física, no 

sedentarismo e na saúde psicológica (Alberga et al., 2012). 

 Atitudes alimentares também foram relacionadas com a mídia de massa, entretanto, 

no geral 60% dos avaliados não se sentem influenciadas pela mídia neste aspecto 

avaliativo. Porém, os meninos que são influenciados pela mídia de massa têm uma 

probabilidade quatro vezes maior de apresentar comportamentos de risco para desenvolver 

disfunções alimentares, enquanto as meninas apresentaram uma probabilidade três vezes 

maior para o desenvolvimento desta condição alimentar inadequada. Um dado interessante 

da metanálise de Grabe et al. (2008), revela que adolescentes influenciados pela mídia 

gastam mais dinheiro para melhorar sua aparência e tornam-se mais suscetíveis a 

transtornos alimentares porque se sentem insatisfeitos com sua imagem corporal, ou seja, a 

influência da mídia pode desencadear esta cascata de insatisfação, gerando 

comportamentos alimentares inadequados. 

A identificação de transtornos alimentares pode aumentar quando há altos níveis de 

insatisfação com a imagem corporal para ambos os sexos, a probabilidade desta influência 

fica em torno de 16 vezes mais em meninas e maior que 12 vezes em meninos. 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 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). 

 A respeito da imagem corporal, a sua insatisfação aumentou com a influência da 

mídia de massa em ambos os sexos. Sendo nos meninos uma probabilidade sete vezes 

maior de apresentar insatisfação corporal, enquanto que nas meninas, esta probabilidade é 

oito vezes maior. 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 IIC, 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). 

Os resultados da presente pesquisa relatam que grande parte dos alunos (N=873; 

86,4%) praticam exercícios físicos fora da escola (p<0,001), e também uma maior parte 
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dos alunos participam das aulas de educação física na escola (p<0,02), esses achados 

confirmam o elevado número de alunos ativos (N=704; 69,6%) e muito ativos (N=174; 

17,2%) (p<0,001), conforme estabelecido pela análise do IPAQ. Isso mostra que é 

importante incentivar a prática de Atividade Física (AF) extramural em adolescentes como 

um recurso para controlar o excesso de peso na adolescência.  

De acordo com um novo estudo liderado pelo Imperial College London e pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre tendências mundiais de IMC, baixo peso, 

sobrepeso e obesidade, analisando estudos populacionais entre 1975 a 2016, destaca-se que 

o número de crianças e adolescentes (de cinco a 19 anos) obesos em todo o mundo 

aumentou dez vezes nas últimas quatro décadas. Se as tendências atuais continuarem, 

haverá mais crianças e adolescentes com obesidade do que com desnutrição moderada e 

grave até 2022.  

Nos achados do presente estudo, evidenciou-se, por meio do IMC, que grande parte 

dos adolescentes estão eutróficos (73,7%), e uma parte está com sobrepeso (17,3%), 

entretanto, houve diferença estatística entre os avaliados em relação a escola pública ou 

privada, mostrando que os adolescentes de escola pública tinham média maior de 

percentual de gordura (p<0,002). 

Diante do exposto, torna-se relevante relacionar fatores que estão associados ao 

aumento de peso em adolescentes. Como mostra o estudo de Miranda et al. (2018), que 

evidenciou significante influência da insatisfação corporal, conforme avaliada pelo BSQ, 

associando-se ao excesso de peso e à obesidade. Além disso, o nível de atividade física 

também relacionou-se com a insatisfação com o corpo, adolescentes mais ativos 

fisicamente e igualmente àqueles que apresentaram comportamentos sedentários, tinham 

maiores níveis de insatisfação. A insatisfação com a imagem corporal também se relaciona 

com distúrbios alimentares, sendo um dos principais fatores de influência, conforme 

elucidado pela Associação Americana de Psiquiatria.  

Um fator que também merece atenção no cuidado com a insatisfação corporal é a 

autoestima, pois, no período da adolescência favorece que aconteça oscilações da 

autoestima por ser uma fase de importantes transformações psicossociais. Isto torna-se 

evidente no estudo de Rentz-Fernandes et al. (2017), que revelou que adolescentes mais 

insatisfeitos com seus corpos apresentaram tendência à menor autoestima.  
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Segundo Strong et al. (2005), crianças deveriam participar de pelo menos 60 

minutos de AF moderada ou vigorosa por dia, este nível de AF diária controlaria seu peso 

corporal e elevaria sua autoestima. Apesar de não ser o único fator, o sedentarismo, como 

usar em excesso computador, redes sociais, vídeo games, são atividades que influenciam 

em ganho de peso, consequentemente, baixos níveis de autoestima.  

Porém, a literatura relata importante relação entre os componentes atividade física e 

autoestima. Em um estudo longitudinal com 197 meninas não-hispânicas de 9, 11 e 13 

anos, (Schmalz, Deane, Birch, & Davison, 2007), observaram que uma AF mais elevada, 

aos 9 e 11 anos, predisse maior autoestima aos 11 e 13 anos, sugerindo que a AF é 

importante para o aumento da autoestima em meninas adolescentes, particularmente 

meninas mais jovens com maior risco de se tornarem acima do peso. Em uma meta-análise 

(Liu et al., 2015), relataram que a AF é um método efetivo de intervenção para melhorar a 

autoestima em adolescentes, ressaltando a importância da prática de exercícios na escola, 

bem como a necessidade de aumentar a AF entre jovens a fim de promover a saúde física e 

mental. 

Adolescentes do sexo feminino com sobrepeso/obesidade têm probabilidade 1,87 

vezes maior de apresentar média/baixa autoestima comparado aos adolescentes com o peso 

normal. De acordo com os achados de Altintas et al. (2013), que afirmam que o IMC é um 

excelente preditor de autoestima em mulheres adolescentes. Isso pode ser porque as 

meninas estão mais preocupadas em ter uma figura mais esbelta; esse padrão de beleza é 

muitas vezes difícil de atingir, o que pode afetar a auto-imagem das adolescentes do sexo 

feminino (Thompson & Heinberg, 1999).  
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CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4.1 CONCLUSÕES 

Conclui-se com o estudo de revisão que o comportamento alimentar e a atividade 

física exercem influencia sobre o IMC de adolescentes escolares. Dessa forma, destaca-se 

que os hábitos alimentares inadequados, como restrição alimentar por determinados 

períodos do dia, ou o uso demasiado de alimentos gordurosos ou doces, juntamente com 

baixos níveis de atividade física, consequentemente, dedicando-se mais horas à atividade 

sedentárias, como tempo de tela, estão relacionados ao sobrepeso e obesidade. 

Em boa parte dos estudos analisados os adolescentes apresentam peso normal, 

porém tentem a aumentar de peso ao longo do tempo, ou seja, a manutenção de baixos 

níveis de atividade física e maus hábitos alimentares perdurando influencia negativamente 

no peso dos adolescentes.   

É percebido diferenças nos resultados das variaveis supracitadas entre os sexos, não 

sendo intrepretado como um padrão, e sim como uma predominância de achados. Por 

exemplo, meninas mostram-se mais preocupadas em controlar sua dieta, enquanto que os 

meninos realizam mais AF.  

O estudo 2 revela que a mídia de massa está relacionada com a insatisfação da 

imagem corporal, portanto, os meios de comunicação de massa exercem influência sobre 

como os adolecestes veem seus corpos, aceitando-os ou negativando sua imagem. Diante 

disso, a insatisfação com a imagem corporal dos adolescentes, implica, por consequência, 

no desenvolvimento de transtornos alimentares como medidas escolhidas pelos 

adolescentes para se adequar aos padrões expostos pela mídia, esses resultados foram 

encontrados em ambos os sexos, porém, em maior magnitude no sexo feminino.  

Além disso, pelo fato da mídia exercer influência na insatisfação com a imagem 

corporal, o IMC torna-se um forte preditor de insatisfação corporal, haja vista que, o 

sobrepeso e obesidade identificados por esse instrumento corrobora com a insatisfação 

identificada nos adolescentes, e a própria insatisfação com a imagem corporal prediz 

grande risco no desenvolvimento de transtornos alimentares.  

Portanto, recomenda-se que sejam criadas medidas de prevenção para minimizar o 

impacto negativo dos meios de comunicação, como programas de orientação para que 
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adolescentes não sejam atingidos negativamente pela mídia e que se reduza os riscos de 

insatisfação com a imagem e transtornos alimentares.   

Aponta-se com o estudo 3 que as meninas que fisicamente ativas possuem menor 

probabilidade de apresentarem sobrepeso/obesidade e também mostram ter menos chance 

de ter baixa autoestima, já no sexo oposto, o mesmo não pôde ser observado.  

Além disso, a participação nas aulas de educação física tornou-se um fator de 

proteção contra baixa autoestima, enquanto que nas meninas isso não ocorreu e os 

adolescentes que habitualmente praticam atividade física fora da escola tem uma maior 

probabilidade de apresentar um IMC classificado como normal. Portanto, a prática de 

atividade física é um fator importante para a manutenção do peso corporal e fator de 

proteção contra a baixa autoestima.  
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ANEXO I – Questionário Internacional de Atividade Física - Versão Curta 

 

Escola Pública (   ) Particular (   ) Idade : ______ Sexo: F (     ) M (     ) Peso ______Altura 

________ 

Participa das aulas de Educação Física  Sim (   ) Não (   )   

Pratica Exercício físico fora da escola? Sim (   )  Não (   ) Se a resposta for sim  o que? Quantas 

vezes?______________ 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do 

seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes países 

ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à 

pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo 

atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, 

para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades 

em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão 

mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação!  

Para responder as questões lembre que:  

 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal Para responder as perguntas pense somente 

nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício? 

Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum  

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total 

você gastou caminhando por dia?  

Horas: ______ Minutos: _____ 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 

aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar 

moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 

CAMINHADA). 

Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 

rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 
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cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua 

respiração ou batimentos do coração. 

Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?    Horas: ______ Minutos: 

_____ 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 

escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, 

sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado 

assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou 

carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? Horas: ______ Minutos: 

_____ 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

86 
 

ANEXO II – Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

Leia cada frase com atenção e faça um círculo em torno da opção mais adequada 

1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras pessoas. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

2. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

3. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

4. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

5. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

7. No conjunto, eu estou satisfeito comigo. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

9. Às vezes eu me sinto inútil. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

10. Às vezes eu acho que não presto para nada. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalment
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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)? 

      15. 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? 

      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? 
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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 - TESTE DE ATITUDES ALIMENTARES (EAT-26) 

 

Por favor, responda as seguintes questões:  

S
em

p
re

 

M
u

it
a

s 

v
ez

es
 

À
s 

v
ez

es
 

P
o

u
ca

s 

v
ez

es
 

Q
u

a
se

 

n
u

n
ca

 

N
u

n
ca

 

1 - Fico apavorada com a ideia de estar engordando. 

      2 - Evito comer quando estou com fome. 

      3 - Sinto-me preocupada com os alimentos. 

      4 - Continuar a comer em exagero faz com que eu sinta que não sou capaz de parar. 

      5 - Corto os meus alimentos em pequenos pedaços. 

      6 - Presto atenção à quantidade de calorias dos alimentos que eu como. 

      7 - Evito, particularmente, os alimentos ricos em carboidratos (ex. pão, arroz, 

batatas, etc.) 

      8 - Sinto que os outros gostariam que eu comesse mais. 

      9 - Vomito depois de comer. 

      10 - Sinto-me extremamente culpada depois de comer. 

      11 - Preocupo-me com o desejo de ser mais magra. 

      12 - Penso em queimar calorias a mais quando me exercito. 

      13 – As pessoas me acham muito magra. 

      14 - Preocupo-me com a ideia de haver gordura em meu corpo. 

      15 - Demoro mais tempo para fazer minhas refeições do que as outras pessoas. 

      16 – Evito comer alimentos que contenham açúcar. 

      17 - Costumo comer alimentos dietéticos. 

      18 – Sinto que os alimentos controlam minha vida. 

      19 - Demostro autocontrole diante dos alimentos. 

      20 – Sinto que os outros me pressionam para comer. 

      21 - Passo muito tempo pensando em comer. 

      22 – Sinto desconforto após comer doces. 

      23 - Faço regimes para emagrecer. 

      24 – Gosto de sentir meu estômago vazio. 

      25 - Gosto de experimentar novos alimentos ricos em calorias. 
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26 – Sinto vontade de vomitar após as refeições. 
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ANEXO V – Questionário de Atitudes Socioculturais em Relação à 

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. 

Discordo totalmente = 1 Discordo em grande parte = 2 Nem concordo nem discordo = 3 

Concordo em grande parte = 4 Concordo totalmente = 5 

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”.           
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Fonte: Amaral, A. C. S. et al. (2011). Equivalência semântica e avaliação da consistência interna da 

versão em português do sociocultural attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3). Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, 27(8), 1487-1497. 

 

  

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.           

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           
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ANEXO VI – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO VII – ESTUDOS PUBLICADOS 

ESTUDO 1 
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ESTUDO 2 
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ESTUDO 3 
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ANEXO VIII – SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 

ESTUDO 1 

A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR NO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

Revista Chilena de Nutrición  

(Publicado no nº46 vol. 3: 343-351, 2019) 

 

ESTUDO 2 

INFLUÊNCIA DA MÍDIA E INSATISFAÇÃO CORPORAL NO RISCO DE 

DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM 

ADOLESCENTES 

International Journal of Environmental Research and Public Health  

 (Publicado no nº9 vol. 16, 1508, 2019) 

 

ESTUDO 3 

IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E 

NA AUTOESTIMA DE ADOLESCENTES 

Revista Motricidade 

(Publicado no vol. 15, n. 2-3, pp.68-74) 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Vsa. está sendo convidado(a) a 

participar de uma pesquisa que tem como tema INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

CORPORAL SOBRE O COMPORTAMENTO ALIMENTAR E SOBRE OS HÁBITOS 

ESPORTIVOS DE ADOLESCENTES EM ESCOLA DO ENSINO MÉDIO, realizado pelo 

pesquisador Francisco Nataniel Macedo Uchoa, Professor vinculado a Faculdade da grande 

Fortaleza (FGF). Tal pesquisa tem como objetivo(s) Analisar a influencia da imagem corporal 

sobre a conduta alimentar, a autoestima e os hábitos esportivos em adolescentes do Ensino 

Médio de escolas públicas e particulares na cidade de Fortaleza, Ceará, durante o ano de 2017. 

Serão utilizadas variáveis antropométricas (peso e altura) e questionários padronizados e 

validados (Imagem corporal, Transtorno alimentar, Atividade física e Autoestima). Importante 

frisar que se a VSa não sentir-se a vontade para responder os questionários poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. Levando-se em conta que é 

uma pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. Solicitamos sua disposição para compreender os riscos e benefícios deste estudo. 

Assim, VSa. poderá sentir-se ofendida com o tema do estudo e/ou com as perguntas que possam 

ser invasivas a sua privacidade. Entretanto, irá se beneficiar dos resultados deste estudo, que lhe 

informará seu atual estuado nas variáveis analisadas nesta pesquisa. Os resultados da pesquisa 

estarão à sua disposição quando finalizada. VSa. não será identificado em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo, sendo garantida a privacidade das respostas e dos dados 

coletados, que serão utilizados cientificamente. Este termo de consentimento encontra-se 

impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a 

outra será fornecida a você. 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, 

entrando em contato com o pesquisador pelos telefones (85) 98594-1077, ou via email, 

nataniel4@hotmail.com. VSa. poderá desistir de continuar colaborando se assim o desejar. Este 

estudo está sob supervisão do Comitê de Ética da Faculdade Ateneu (CEP FATE). Rua Manoel 

Arruda, 70. Telefone: (85) 3474-5151. e-mail: cep@fate.edu.br  

“Eu 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 
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participação. Estou ciente de que poderei deixar de colaborar com o estudo em qualquer 

momento que desejar.” 

Fortaleza,____ de _______________ de 2017. 

Assinatura do sujeito da pesquisa. 

 

 

Assinatura do acadêmico pesquisador. 
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APÊNDICE II - TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR (TAM) 
(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP) 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE 

SATISFAÇÃO CORPORAL SOBRE O COMPORTAMENTO ALIMENTAR E SOBRE OS 

HÁBITOS ESPORTIVOS DE ADOLESCENTES EM ESCOLA DO ENSINO MÉDIO. Seus 

pais permitiram que você participe. Queremos saber a influencia da imagem corporal sobre a 

conduta alimentar, a autoestima e os hábitos esportivos em adolescentes do Ensino Médio de 

escolas públicas e particulares na cidade de Fortaleza, Ceará, durante o ano de 2017.  Você não 

precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se 

desistir. A pesquisa será feita na sua escola, onde serão utilizadas variáveis de peso, altura e 

questionários padronizados e validados (Imagem corporal, Transtorno alimentar, Atividade 

física e Autoestima). O uso do desses questionários é considerado seguro, mas é possível 

ocorrer de você sentir-se ofendido (a) com o tema do estudo e/ou com as perguntas que possam 

ser invasivas a sua privacidade. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar por telefone 

(85) 98594-1077, ou via email, nataniel4@hotmail.com do pesquisador (Francisco Nataniel 

Macedo Uchoa). Mas há coisas boas que podem acontecer como beneficiar-se dos resultados 

deste estudo, que lhe informará seu atual estuado nas variáveis analisadas nesta pesquisa. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as adolescentes que participaram da pesquisa.  Se você tiver 

alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte de cima desse texto.  

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa (INFLUÊNCIA 

DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO CORPORAL SOBRE O COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

E SOBRE OS HÁBITOS ESPORTIVOS DE ADOLESCENTES EM ESCOLA DO ENSINO 

MÉDIO), que tem os objetivos, a saber, sobre a influencia da imagem corporal sobre a conduta 

alimentar, a autoestima e os hábitos esportivos em adolescentes do Ensino Médio de escolas 

públicas e particulares na cidade de Fortaleza, Ceará, durante o ano de 2017. Entendi as coisas 

ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas 

que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os 

pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma 

cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

Fortaleza, ____de _________de 2017.  

Assinatura do menor  

 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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APÊNDICE III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO AOS RESPONSÁVEIS (TCLER) 
 

O menor de idade pelo qual o(a) senhor(a) é responsável está sendo convidado(a) a participar da 

pesquisa “INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO CORPORAL SOBRE O 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR E SOBRE OS HÁBITOS ESPORTIVOS DE 

ADOLESCENTES EM ESCOLA DO ENSINO MÉDIO”  

Os objetivos deste estudo consistem em “Avaliar a influencia da imagem corporal sobre a 

conduta alimentar, a autoestima e os hábitos esportivos em adolescentes do Ensino Médio de 

escolas públicas e particulares na cidade de Fortaleza, Ceará, durante o ano de 2017”. Caso você 

autorize, seu filho irá: participar de medições de altura, peso e responder questionários 

validados sobre Imagem corporal, Transtorno alimentar, Atividade física e Autoestima. A 

participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. 

Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que 

ele estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação dele(a), porém se ele(a) 

sentir-se ofendido(a) com o tema do estudo e/ou com as perguntas que possam ser invasivas a 

sua privacidade, poderá interromper a  participação e, se houver interesse, conversar com o 

pesquisador  sobre o assunto.  

  O(A) senhor(a) e o menor de idade pelo qual é responsável não receberão remuneração 

pela participação. A participação dele(a) poderá contribuir para lhe informar o atual estuado nas 

variáveis analisadas nesta pesquisa. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando 

finalizada. As suas respostas  não serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além 

disso, o(a) senhor(a) está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone do 

pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.  

O pesquisador (Francisco Nataniel Macedo Uchoa, telefone: (85) 9 8594-1077, email: 

nataniel4@hotmail.com), informa que o projeto está sob supervisão do Comitê de Ética da 

Faculdade Ateneu (CEP FATE). Rua Manoel Arruda, 70. Telefone: (85) 3474-5151. e-mail: 

cep@fate.edu.br. Se necessário, pode-se entrar em contato com esse Comitê o qual tem como 

objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres humanos. 
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CONSENTIMENTO 

 

Eu,_______________________________________________________ declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios da participação do menor de idade pelo qual sou responsável, 

____________________________ (colocar o nome do menor), sendo que: 

(       ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe 

 

Fortaleza, _____ de _______________ de 2017. 

 

_________________________________________ 

Assinatura 


