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Resumo: Desde idades muito precoces, crianças e adolescentes podem manifestar 

uma enorme preocupação com o peso e a imagem corporal. Na medida em que 

vivemos em sociedade, atribuímos muita importância à nossa imagem, 

principalmente à nossa imagem corporal. Principalmente na adolescência, um corpo 

mais magro é visto como instrumento de aceitação e popularidades entre os grupos.  

Introdução: A obesidade entre crianças e adolescentes já se tornou um grande 

problema no mundo globalizado por afetar grande parte desta população. Os fatores 

responsáveis pelo aumento desse problema estão ligados diretamente ao estilo de 

vida sedentário somado de uma má alimentação, muitas das vezes influenciada pela 

alimentação dos próprios pais (SILVA, COSTA; RIBEIRO, 2008).  

Atualmente, devido às inovações tecnológicas, as crianças tendem a se tornarem 

menos ativas, consumirem alimentos mais calóricos e menos nutritivos, passar mais 

tempo na frente de computadores, TVs e jogos eletrônicos, e, por conseguinte, 

gerando um desequilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico, contribuindo para o 

excesso de peso (BOUCHARD, 2003). 

A obesidade infantil é um problema com várias implicações na vida da pessoa 

humana. Uma criança com obesidade tem maior probabilidade de vir a desenvolver 

patologias na vida futura, que lhe dificultarão tanto a vida pessoal como social 

(AMARAL; PEREIRA, 2008). 

A insatisfação com o próprio corpo e a preocupação com o peso são aspectos 

importantes para os adolescentes. A imagem corporal pode ser entendida pela 

imagem do corpo formada na mente do indivíduo, ou seja, o modo como o corpo se 

apresenta para o indivíduo, envolvido pelas sensações e experiências imediatas 

(SCHILDER, 1981). 

A insatisfação com a imagem corporal na infância e na adolescência pode também 

ser fator de risco para o desenvolvimento de algumas alterações do comportamento 

alimentar. A bulimia, a anorexia nervosa e em certo contexto a obesidade são 

doenças do comportamento alimentar que se manifestam pelo aumento de 

ansiedade e perturbações da personalidade inseridas nas transformações culturais 

da sociedade (SCHUR, 2000). 

Objetivo Geral:  Avaliar os desvios da imagem corporal em crianças e adolescente 

com sobrepeso e obesidade. 



Metodologia:  Este estudo foi caracterizado como um estudo, transversal, com base 

populacional, no qual foram avaliados a obesidade e os transtornos da imagem 

corporal em escolares.  

A amostra foi constituída por 97 crianças matriculadas na rede de ensino publico de 

Pindorama-SP, no ano letivo de 2015, com idade de 11 a 15 anos.  O Projeto foi 

Aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Catanduva 

– FIPA, sob nº 17/10.  

Todos os participantes foram instruídos do projeto por um termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis.  

Foram consideradas as variáveis: idade, sexo, peso, estatura, índice de Massa 

Corporal (IMC) e Circunferência Abdominal (CAB). Para a avaliação do IMC 

considerou-se uso do software WHO AnthroPlus (2007) desenvolvido pela OMS, em 

percentis e para a avaliação do excesso de gordura abdominal a tabela proposta por 

FREEDMAN,1999, em percentis. 

Desenvolvimento: Após a realização da avaliação antropométrica e análise das 

variáveis, iniciou-se a avaliação do desvio de imagem corporal.  

Foi considerado o protocolo de Collins, 1991, pois a escala de imagens deste 

protocolo é específica para avaliação de crianças e adolescentes.  

A avaliação da imagem corporal da criança/adolescente foi obtida de forma 

individual, através de uma escala constituída por 7 imagens de 

crianças/adolescentes de ambos os sexos, compreendidas entre a magreza (F1) e a 

obesidade(F7) (COLLINS , 1991).  

Na avaliação da imagem corporal foi usado um questionário constituído por 2 

perguntas: 1 - Qual silhueta que melhor representa a sua aparência física atual 

(silhueta real)? 2 - Qual silhueta que você gostaria de ter (silhueta ideal)? 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1  - Conjunto de silhuetas proposto por COLLINS, 1991. 

 



Resultados Preliminares:  

Dos 97 escolares avaliados, 51% foram do sexo masculino e 49% do sexo feminino. 

A prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada foi de 15% e 14% 

respectivamente e de obesidade grave (P>99,9) 4%, totalizando 33% dos escolares 

avaliados em de excesso de peso. Observou-se maior prevalência de sobrepeso nas  

meninas (17% e 15%) e obesidade nos meninos (obesidade: 6% e 14%).  

Com relação ao acúmulo de gordura abdominal, 21% dos escolares possuíam a 

circunferência abdominal aumentada, sendo mais prevalente nas meninas do que 

nos meninos (23% e 18% respectivamente). 

Com relação ao questionário de desvio da imagem corporal, nenhum escolar 

demonstrou dificuldades em identificar sua silhueta real ou em apontar a silhueta 

ideal e observou-se que a maioria dos escolares (60%) está insatisfeita com sua 

imagem corporal. 

Houve maior prevalência do desvio de imagem corporal nos escolares do sexo 

masculino do que no feminino (63% e 56% respectivamente), o que contraria as 

expectativas desta pesquisa. 

Ao se analisar o desvio de imagem corporal em escolares com sobrepeso, 

obesidade e obesidade grave, 82% possuem desvio de imagem corporal, enquanto 

que 18% se dizem satisfeitos com a imagem real, e se mantem a prevalência em 

escolares do sexo masculino (90% meninos e 69% meninas).  
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