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Resumo

Objectivo: Avaliar a insatisfação da imagem corporal em adolescentes com e 

sem excesso de peso. Métodos: A amostra foi constituída por 170 rapazes e 183 

raparigas com idades compreendidas entre os 14 e 18 anos. Recolheram-se 

dados sobre peso, estatura, forma e satisfação corporais. Para definir excesso de 

peso e obesidade foram utilizados os valores de referência da International 

Obesity Task Force. A insatisfação corporal foi avaliada utilizando escala de 

silhuetas (discrepância actual-ideal) e itens sobre insatisfação por áreas 

corporais. Resultados: A prevalência de excesso de peso (incluindo obesidade) 

foi de 16,6% nos rapazes e 9,4% nas raparigas. A prevalência de insatisfação 

corporal (discrepância entre imagem actual e ideal) foi maior (p<0,001) em 

rapazes e raparigas com excesso de peso (85% versus 65% e 81% versus 60% 

respectivamente). Verificou-se uma associação positiva significativa (p<0,05) 

entre excesso de peso e insatisfação para: ancas, coxas, pernas, barriga, cintura, 

peito/seios e peso, nos rapazes; ancas, pernas, barriga, cintura e peso, nas 

raparigas. Destaca-se que 54% das raparigas sem excesso de peso querem 

perder peso (p=0,034). Conclusão: O excesso de peso associa-se 

significativamente a maior insatisfação corporal nos dois sexos. Nas raparigas 

sem excesso de peso é alta a insatisfação em relação ao peso, barriga, pernas e 

cintura. Nos rapazes sem excesso de peso é alta a insatisfação com os músculos. 

O sexo feminino mostra-se mais insatisfeito com a imagem corporal 

comparativamente com o masculino. 

Palavras-chave: Imagem corporal, estado ponderal, adolescentes. 
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Abstract

Objective: Evaluate the body dissatisfation in adolescents with or without 

overweight. Methods: The sample was constituted by 170 boys and 183 girls, with 

ages understood between 14 and 18 years. Were collected datas about weight, 

height, shape and body satisfaction. The values of reference of the International 

Obesity Task Force, has been used, to define overweight and obesity. The body 

dissatisfaction was evaluated using scale of silhouette (discrepancy current-ideal), 

and itens about insatisfation by corporal areas. Results: The prevalence of 

overweight (including obesity) was 16,6% in boys and 9,4% in girls. The 

prevalence of body shape insatisfation (discrepancy between current and ideal 

image), was bigger (p<0,001) in boys and girls with  overweight (85% versus 65% 

and 81% versus 60%, respectively). A positive and significant association was 

verified (p<0,05) between overweight and dissatisfaction to: hips, thighs, legs, 

belly, waist, chest/breast and weight in boys; hips, legs, belly, waist and weight in 

girls. Underline that 54% of girls without overweight, want to lose weight (p=0.034). 

Conclusions: Overweight is highly associate to a bigger body dissatisfation in both 

sex. In girls without overweight increase the insatisfation in relation to the weight, 

belly, legs and waist. In boys without overweight is higher the insatisfation with 

muscles. Keywords: Body image, overweight and adolescent. 
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Introdução

O conceito de imagem corporal é multidimensional. Inclui pensamentos, 

percepções e sentimentos conscientes e inconscientes que caracterizam o corpo 

do indivíduo como algo único e diferente de todos os outros. Norris (1978) (1)

afirma que a imagem corporal é parte da nossa identidade, referindo-se a ela 

como o ego somático. 

Schilder (1981) (2) diz-nos que a imagem corporal pode ser entendida pela 

imagem do corpo formada na mente do indivíduo, envolvida pelas sensações e 

pelas experiências imediatas. 

Segundo Gardner (3), imagem corporal é “a figura mental que temos das 

medidas, dos contornos e da forma do nosso corpo; e dos sentimentos 

concernentes a essas características e às partes do nosso corpo”.  

Erthal (1) defende até que, o “esquema corporal” é expandido para além do 

próprio corpo, uma vez que as roupas e os objectos vinculados ao corpo, e tudo 

aquilo que se origina ou emana dele, também passa a fazer parte dessa imagem 

criada.

Na literatura actual têm-se destacado dois componentes da imagem corporal: 

estima corporal e insatisfação com o corpo (1).

A estima corporal refere-se ao quanto um indivíduo gosta ou não gosta do seu 

corpo de forma global, podendo incluir o bem estar sentido perante aspectos que 

vão para além do peso e da forma do corpo, como por exemplo, cabelos, rosto, 

dentes.

Já a insatisfação com o corpo e as medidas para avaliar esse constructo, 

focalizam claramente preocupações com peso, forma do corpo e gordura corporal 

(1, 4).
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como o período 

compreendido entre os dez e os dezanove anos de idade (5). Nessa etapa o 

crescimento e o desenvolvimento físico são fortemente influenciados pela 

interacção de factores genéticos e ambientais. Ao chegar à adolescência o 

indivíduo já traz consigo os efeitos de uma interacção herança-ambiente anterior 

que, se tiver sido desfavorável, não permitirá um pleno desenvolvimento dos seus 

potenciais (6). Como resultado das transformações hormonais, funcionais, 

afectivas e sociais as alterações do universo físico (corporal) adquirem uma 

importância fundamental (6).

Actualmente, observa-se uma série de distúrbios nutricionais em adolescentes, 

caracterizados tanto pelo excesso, como pelo défice nutricional (7).

Dados recentes comprovam o aumento da prevalência da obesidade entre 

crianças e adolescentes. Wang et al. (7) estudaram a tendência da obesidade e 

do baixo peso em crianças e adolescentes, constatando o aumento significativo 

de prevalência de obesidade.

A prevalência de excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes 

portugueses pode ser considerada como alarmante, e uma intervenção precoce 

para prevenir a obesidade é necessária (8). 

Recentemente, um estudo nacional sobre obesidade e adolescência (9) revelou 

que 1 em cada 10 jovens portugueses (14%) entre os 14 e os 17 anos de idade 

têm excesso de peso ou obesidade. O estudo chamou a atenção de que a 

esmagadora maioria (82%) dos adolescentes com excesso de peso ou 

obesidade, não se encontrava de momento, a fazer qualquer tipo de estratégia 

para perder peso.
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Entre as consequências da obesidade em adolescentes, encontram-se maiores 

probabilidades de ser um adulto obeso (10) e de desenvolver doenças como 

hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes tipo 2, além de problemas 

respiratórios, musculares, baixa auto-estima e pior qualidade de vida (11, 12). 

Para além disso, as consequências físicas, psicológicas e sociais do excesso de 

peso e obesidade podem ter repercussões mais imediatas. A generalidade dos 

jovens (com ou sem excesso de peso) afirma que os jovens com excesso de peso 

ou obesidade deixam de fazer o que gostam (68%), são frequentemente gozados 

pelos seus pares (54%) e chegam mesmo a ser postos de parte (52%) (9). 

Alterações do comportamento alimentar e baixa auto-estima parecem estar 

correlacionados com as preocupações com o peso e imagem corporal (13). 

Adolescentes obesos apresentam na maioria das vezes baixa auto-estima, 

insatisfação corporal e até mesmo quadros de depressão (14). 

Relativamente a doenças de comportamento alimentar, Machado (15), no 

Primeiro Estudo Epidemiológico Nacional sobre Doenças do Comportamento 

Alimentar (DCA), numa amostra de 2028 mulheres de idades compreendidas 

entre os 14 e os 20 anos de idade, representativa do território nacional, encontrou 

uma prevalência de 0,30% para bulimia nervosa, e 0,39% para anorexia nervosa. 

No entanto, outras DCA, designadas por DCA sem outra especificação, 

constituem a maioria de casos identificados de DCA, correspondendo a 80% da 

prevalência na população (15).  

Estas DCA sem outra especificação podem ser a justificação para o facto de a 

alta proporção de comportamentos de dieta e insatisfação com o corpo, não 

corresponder a uma alta prevalência de distúrbios como anorexia e bulimia 
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nervosa. O que sugere que pode existir um “silenciamento” de patologia, no qual 

estas DCA representam o extremo (1). 

O adolescente tem como característica comportamentos de contestação que o 

tornam vulnerável, seguidor de “líderes” e grupos de modas, desenvolvendo 

preocupações ligadas ao corpo e à aparência (16).

Brook & Tepper apontam que a preocupação com peso corporal e a aparência 

podem estar relacionadas com o desenvolvimento de futuros problemas de 

origem alimentar (17).

A distorção da imagem corporal e a insatisfação corporal comprometem o 

desenvolvimento de “negative self-worth”, afecto negativo, e pode aparecer como 

factor de risco para o desenvolvimento de depressão, baixa auto-estima e 

comportamentos de distúrbios alimentares na criança e adolescente (18, 19).

As relações entre as desordens alimentares e a percepção da imagem corporal 

são bem documentadas na literatura (20, 21). Porém, Leonhard & Barry (22) 

relatam o facto dos estudos sobre distorção e insatisfação com a imagem corporal 

se focarem essencialmente em perturbações alimentares específicas, como 

bulimia, anorexia nervosa e obesidade mórbida. 

Na verdade, cada vez mais se assiste à observação deste tipo de distorções em 

indivíduos considerados normoponderais e isentos de perturbações do 

comportamento alimentar (23).

A distorção da imagem corporal pode ser definida como forma de distúrbio 

afectivo, cognitivo, comportamental ou perceptual que é influenciado directa ou 

indirectamente por aspectos da aparência física (24).  
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Sobrestimar ou subestimar o tamanho e/ou a forma do corpo, torna-se cada vez 

mais presente entre os adolescentes, que não desenvolvem algum tipo de 

transtorno alimentar (2).

A insatisfação com o corpo não é somente relatada por parte das crianças que 

estão com excesso de peso, obesidade ou com baixo peso, mas também, e cada 

vez mais por crianças consideradas normoponderais. (25, 26)

Embora muitas raparigas desejem ser mais magras, muitas delas ainda não têm 

consequências afectivas ou comportamentais. Algumas raparigas começam a 

fazer dieta, nomeadamente a restringir o consumo de alimentos considerados 

hipercalóricos (27), pelo que a insatisfação com o corpo na idade mais jovem 

pode ser um factor impulsor para mudanças comportamentais mais tarde (25, 28). 

Shi (29), curiosamente, ao estudar adolescentes chineses de 12 – 14 anos 

constatou que aqueles que se percebem como tendo excesso de peso, afirmam 

até chegar a omitir a refeição do pequeno-almoço mais frequentemente. 

Todo o adolescente tem na sua mente um corpo idealizado, e quanto mais esse 

corpo se distorce do real, maior será a possibilidade de conflito, comprometendo a 

sua auto-estima (30).

O ambiente sócio-cultural parece ser uma das condições determinantes para o 

desenvolvimento de distorções e distúrbios subjectivos da imagem corporal (23).

Há uma forte tendência social e cultural em considerar a magreza como uma 

situação ideal de aceitação e êxito, o que pode contribuir para aumentar a 

preocupação com a imagem corporal e intensificar a restrição ou o seguimento de 

dietas (31).
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Na cultura ocidental, ser magra para a mulher, simboliza competência, sucesso e 

atractivos sexuais, enquanto excesso de peso e obesidade representa preguiça, 

indulgência pessoal e falta de auto-controlo e força de vontade (2).

Para Kostanski et al. (32) a insatisfação corporal é um problema que afecta tanto 

homens, como mulheres, embora de formas diferentes. 

Na puberdade as alterações físicas que acontecem na rapariga podem desafiar 

os ideais culturais de beleza, enquanto que nos rapazes são mais consistentes 

com o ideal social de “homem musculado”. Nas raparigas aumenta a massa gorda 

e a relação “ombro largo – anca larga” torna-se menos proporcional, nos rapazes 

diminui a massa gorda e aumenta a massa muscular (33). 

Assim, os homens por estarem consideravelmente mais susceptíveis de querer 

aumentar a sua musculatura, podem travar uma maior batalha com o exercício 

físico do que com a dieta. Ao passo que, as mulheres, por quererem obter um 

corpo esguio e alto, considerado universalmente o ideal (34), podem desenvolver 

práticas de restrição alimentar mais frequentemente do que os homens. 

Além da etiologia e manutenção dos distúrbios da imagem corporal, destaca-se a 

influência negativa exercida pelos meios de comunicação de massa (35).

Martin & Gentry (36) constataram o efeito negativo em campanhas publicitárias de 

revistas de moda em adolescentes de dez a catorze anos de idade. As raparigas 

ao serem sujeitas à comparação do próprio corpo com o dos modelos dos 

anúncios apresentaram-se mais vulneráveis ao desenvolvimento e reforço da 

insatisfação corporal. 

Os brinquedos e os comportamentos a eles associados podem constituir uma 

outra influência para as crianças sobre a transmissão de ideias sócio-culturais de 
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“corpo ideal”. Destaca-se a boneca Barbie, com o seu corpo de padrões 

irrealistas. Além da aparência da boneca – menos de 1 em 100.000 mulheres tem 

o corpo com proporção similar ao corpo da Barbie (37) – a forma como as 

meninas brincam com ela, principalmente através da troca de roupas, ajuda a 

aumentar a consciência a respeito do peso e da forma corporal, nomeadamente 

enfatizando a ideia de que “a roupa deve cair bem”. 

Em contrapartida à boneca Barbie, que representa o ideal de magreza feminino, 

os bonecos “super-heróis” foram-se tornando cada vez mais musculosos, 

expondo os meninos a um ideal de corpo inatingível (38).

As definições do que é desejável e atractivo, têm um papel importante no 

desenvolvimento da imagem corporal (31).

Gupta et al. (39) referem que os homens podem associar à estatura uma imagem 

corporal desejável e maior sucesso académico (31, 39). 

Nos EUA, refere-se que as mulheres tendem a estar mais insatisfeitas com o 

peso do que os homens, enquanto os indivíduos do sexo masculino parecem 

mais insatisfeitos com a sua altura, sugerindo-se que a baixa estatura seja um 

parâmetro de maior impacto na imagem corporal dos indivíduos deste sexo.

Jones et al. (40) desenvolveram um modelo que coloca a hipótese de a 

preocupação com o peso e a preocupação com o músculo representam caminhos 

distintos que conduzem à insatisfação corporal em rapazes. Nesse estudo 

confirmou-se uma intensa preocupação com os músculos entre adolescentes 

rapazes mais velhos e insatisfeitos com o corpo por terem baixo IMC.

Outros aspectos intimamente ligados à percepção da imagem corporal, que não 

apenas o peso, devem ser pesquisados como importantes componentes 
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subjectivos na adopção de atitudes e práticas determinantes do comportamento 

alimentar e consequentemente do estado ponderal (23). 

Queirós num estudo epidemiológico em adolescentes portuguesas, entre os 10 e 

os 19 anos, constatou que quase metade das jovens com preocupações de peso, 

se acha gorda e gostaria de mudar uma parte do seu corpo. Nesse estudo, 

encontrou ainda que um quinto das adolescentes que têm preocupações com o 

peso já fez dieta. Aliás, as intervenções a nível da alimentação revelaram-se mais 

frequentes do que o recurso ao exercício físico, para tentar perder peso. 

A detecção e o conhecimento da magnitude de distorções na percepção da 

imagem corporal constituem importantes dados para avaliação clínica de 

indivíduos em risco de desenvolvimento de obesidade (23); nomeadamente 

adolescentes, pelo período “critico” que é a adolescência no que toca ao 

desenvolvimento do corpo e da mente.

Objectivos

Foram objectivos deste trabalho: 

1. Avaliar a insatisfação com a imagem corporal em adolescentes; 

2. Relacionar a insatisfação com a imagem corporal e o estado ponderal (EP) 

em adolescentes; 
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Participantes e Métodos 

Participantes. No presente estudo transversal todos os adolescentes 

matriculados no 9º ano do ensino básico das escolas do Concelho de Tomar (CT) 

foram considerados elegíveis para participar. 

A recolha de dados realizou-se nas cinco escolas do CT, nomeadamente: Escola 

Básica dos 2º e 3º ciclos de Gualdim Pais, Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de 

Santa Iria, Escola Básica dos 2º e 3º ciclos D. Nuno Álvares Pereira, Escola 

Secundária Jácome Ratton e Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico 

Santa Maria do Olival, entre Fevereiro e Março de 2007.

Os adolescentes e seus encarregados de educação foram esclarecidos acerca 

dos objectivos do trabalho e do direito à recusa em participar. Apesar da natureza 

observacional do presente estudo, foram considerados os princípios que constam 

da última revisão da “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial.

De uma total de 459 alunos participaram no estudo 355, havendo uma adesão de 

72,3%. Por mau preenchimento foram excluídos dois inquéritos.

Fizeram assim parte do presente estudo 353 adolescentes. 

O estudo dividiu-se em duas fases. Na primeira, os participantes responderam a 

um questionário de administração directa, em ambiente lectivo, para obtenção de 

informações socio-económicas e demográficas, de actividade física, de satisfação 

e percepção da imagem corporal e de desejos relativos a peso e massa muscular. 

Na segunda fase, foram feitas as avaliações antropométricas de acordo com a 

metodologia internacionalmente recomendada. 

Da totalidade da amostra que completou a primeira fase, 26 adolescentes não 

completaram a segunda. Desses 26, 3 deles recusaram-se a fazer as medições e 

os restantes não estavam presentes no dia da medição. 
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Informações socio-económicas e demográficas. Para avaliação do estatuto 

sócio económico recorreu-se à escolaridade dos pais. De entre cinco classes, os 

adolescentes escolhiam a que melhor se adequava à situação: nenhum ano, de 1 

a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 12 anos e mais de 12 anos de escolaridade. 

Posteriormente, para tratamento estatístico, agruparam-se as duas primeiras 

classes numa só, ficando então a primeira categoria recodificada para “menos de 

4 anos”. 

A idade dos pais foi pedida no preenchimento do inquérito, assim como a zona de 

residência do próprio adolescente: na cidade ou fora da cidade. 

A idade de cada um dos participantes foi calculada mediante a diferença entre a 

data de nascimento, fornecida pelo próprio, e a data da entrevista.  

Informações de actividade física. Com o objectivo de perceber acerca da 

prática de actividade física e sedentarismo dos adolescentes, foram recolhidas 

informações relativas ao: tempo gasto em actividades com computador / jogos 

electrónicos e tempo dispendido a ver televisão / vídeo durante a semana (2ª a 6ª 

feira) e o fim-de-semana (sábados e domingos) (alternativas de resposta: menos 

de uma hora; 1 a 2 horas; 2 a 4 horas; 4 a 6 horas; mais de 6 horas); tempo 

médio dispendido em andar a pé, diariamente; participação em actividades 

desportivas extra-escola e participação em actividades de lazer sem integrar um 

clube (alternativas de resposta: nunca, menos de 1 vez por semana, 1 vez por 

semana, entre 2 a 3 vezes por semana e quase todos os dias) e participação em 

competições desportivas (alternativas de resposta: nunca, não participo mas já 

participei, sim a nível interescolar, sim ao nível de um clube, sim a nível naviona e 

internacional).  



11

Margarida Lopes – 2006/2007 

Para análise estatística, as variáveis relativas à actividade física foram 

posteriormente recodificadas em: <1 hora e  1 hora. A prática de actividades 

desportivas extra-escola, de competição e de lazer foi recodificada em Sim (  1 

dia) e Não (<1 dia ). 

Percepção da forma corporal. A percepção da forma corporal foi avaliada 

utilizando uma escala de Stunkard et al., (41) (Figure Rating Scale) com nove 

figuras femininas e nove masculinas, numeradas de 1 a 9, cada uma de dimensão 

diferente, que variavam, progressivamente da menor até à maior dimensão 

corporal. A cada participante foi pedido que assinalasse com uma cruz o número 

da figura que considerasse representar a forma corporal ideal (“figura ideal”) e o 

número da que considerasse sentir mais parecida com a sua forma corporal 

actual (“figura actual”). 

Posteriormente, calculou-se a discrepância entre as figuras assinaladas: “figura 

actual – figura ideal”, a qual foi considerada como sendo o nível de insatisfação 

com a forma corporal do adolescente. 

Satisfação por áreas corporais. Para avaliar a satisfação por áreas corporais 

traduziu-se a escala proposta e validada por Brown et al.(42) (1990) e adaptada 

por Loland (1998). 

A escala é formada por 14 itens: rosto, cabelo, nádegas, ancas, coxas, pernas, 

barriga, cintura, peito/seios, ombros e costas, braços, músculos, peso e altura.

Pediu-se a cada participante que assinalasse o seu grau de satisfação em relação 

a cada uma das áreas mencionadas, segundo uma escala de Likert (5 pontos) em 

que 1 correspondia a muito insatisfeito e 5 a muito satisfeito. Posteriormente, para 
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análise de dados, estes cinco níveis de satisfação foram recodificados em dois: 

insatisfeito (nível 1 e 2 da escala) e satisfeito (níveis 3, 4 e 5 da escala). 

Desejos relativos a peso e massa muscular. Com o objectivo de avaliar o 

desejo de perder peso, ganhar peso e ganhar massa muscular, foram elaboradas 

questões adicionais que tinham como alternativa de resposta, sim e não: “Tu

queres perder peso para ficar mais magro(a)?”; “Tu queres ganhar peso para ficar 

mais gordo(a)?”; “Tu queres ganhar massa muscular para ter um corpo com mais 

músculos?”. 

Aos adolescentes foi ainda perguntado se sabiam qual o seu peso e altura 

actuais, sendo que as opções de resposta eram “sim” ou “não”; caso a resposta 

fosse afirmativa, pedia-se que mencionassem o valor. 

Peso e Estatura. As medições foram efectuadas na escola, durante o período 

das aulas de educação física, e sempre pela mesma pessoa (MFL). Os 

adolescentes foram pesados numa balança Seca® com sensibilidade de 0,5kg, 

descalços e com roupa leve. A estatura foi recolhida através do estadiómetro 

Seca® fixado à parede com sensibilidade de 1mm.

Estado Ponderal. Para avaliação do estado ponderal utilizaram-se os valores 

medidos de peso e estatura e calculou-se o IMC através da fórmula:

IMC =Peso (kg)/Estatura2 (m) 

Para determinar se os adolescentes estavam com excesso de peso ou obesidade, 

foram utilizados os valores de referência da International Obesity Task Force

(IOTF) (43). 
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Com base nestes valores de referência disponíveis para crianças/adolescentes 

com idades compreendidas entre os 2 e os 18 anos, os adolescentes foram 

classificados nos seguintes grupos: 0 – “sem excesso de peso”; 1 – “com excesso 

de peso, mas não obesidade”; 2 – “obesidade”; e calculam-se com base no IMC, 

sexo e idade. Para a análise dos resultados, as categorias “com excesso de peso, 

mas não obesidade” e “obesidade” foram recodificadas, considerando assim a 

classificação: “sem excesso de peso” e “com excesso de peso”. 

Ao longo do texto, caso não haja outro tipo de referência, pode assumir-se que no 

grupo definido como excesso de peso estão incluídos os adolescentes obesos. 

Tratamento estatístico. A análise estatística descritiva consistiu no cálculo de 

frequências absolutas e relativas (%) para variáveis ordinais e nominais e no 

cálculo da média e do desvio padrão para variáveis cardinais. Utilizou-se o teste 

de Kolmogorov – Smirnoff para verificar a normalidade das distribuições.

Compararam-se as distribuições de frequências pela prova de Qui-quadrado, e as 

médias de amostras independentes pelo teste t de Student. 

Para averiguar as diferenças nas pontuações médias atribuídas ao nível de 

satisfação por áreas corporais e às figuras para avaliação da percepção da 

imagem corporal, recorreu-se ao teste Mann-Whitney. Foi ainda utilizado o teste 

de Wilcoxon para comparar amostras emparelhadas. 

O grau de associação entre o peso relatado e o peso medido, a altura relatada e a 

altura medida, e o IMC relatado e o IMC medido, foi quantificado através do 

coeficiente de correlação de Spearman ( ).

Em todas as análises o nível de significância utilizado foi de 5%. 
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Foi utilizado o software de análise estatística SPSS for Windows versão 14.0 

(Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc., Chicago).

Resultados 

A adesão de participação ao estudo foi de 72,3%. Na Tabela 1 encontra-se a 

distribuição dos adolescentes pelas respectivas escolas. 

Tabela 1. Distribuição dos adolescentes segundo a escola. 

Escola n (%)
EB 2+3 Santa Iria 89 (25,0) 
EB 2+3 Gualdim Pais 56 (15,7) 
EB 2+3 D. Nuno Álvares Pereira 25 (7,0) 
Secundária Jácome Ratton 62 (17,4) 
Secundária Santa Maria do Olival 123 (34,8) 
Total 355 (100) 

Participaram neste estudo 170 rapazes e 183 raparigas com idades 

compreendidas entre os 14 e 18 anos (Tabela 2) e uma média de idades de 15,5 

± 0,9 e 15,2 ± 0,9, respectivamente. A maioria dos adolescentes encontra-se no 

grupo dos 14 anos (p=0,001). 

A prevalência de excesso de peso foi de 13,4% (n=21) nos rapazes e 8,8% (n=15) 

nas raparigas e a de obesidade foi de 3,2% (n=5) e 0,6% (n=1), nos rapazes e 

nas raparigas, respectivamente. Embora sem significado estatístico, nota-se que 

a percentagem de excesso de peso (incluindo obesidade) (16,6%) é mais elevada 

no sexo masculino. 

A média de idades das mães dos adolescentes é de 42,5 ± 5,0 anos, com um 

mínimo de 31 e um máximo de 58; a dos pais é de 44,8 ± 5,2 com uma variação 

entre os 32 e os 68 anos de idade. 
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Na Tabela 2 encontram-se outras características socio-económicas e 

demográficas dos adolescentes envolvidos no estudo, e na Tabela 3 algumas 

informações relativas a actividade física e tempo dispendido com televisão/vídeo 

e computador/jogos electrónicos. 

Tabela 2. Caracterização socio-económica e demográfica dos adolescentes.

Rapazes
(n=170)

Raparigas
(n=183)

 n %  n %  
P

Idade (anos)        
     14    62 37,1  107 58,8   
     15 60 35,9  43 23,6   
     16 27 16,2  23 12,6   
     17 15 9,0  7 3,8   
     18 3 1,8  2 1,1  0,001 
Excesso de peso        
     Sim 26 16,6  16 9,4  0,051 
Local onde mora        
     Cidade 58 35,4  71 40,1   
     Fora da cidade 106 64,6  106 59,9  0,366 
Escolaridade da mãe 
(anos)

       

4 33 19,8  36 20,1   
     5-9 58 34,7  50 27,9   
     10-12 31 18,6  37 20,7   
     >12 45 26,9  56 31,3  0,565 
Escolaridade do pai 
(anos)

       

4 39 23,8  36 20,7   
    5-9 56 34,1  46 26,4   
    10-12 33 20,1  45 25,9   
    >12 36 22,0  47 27,0  0,250 
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Tabela 3. Caracterização da actividade física dos adolescentes. 

 Rapazes  Raparigas
n %  n %  

P

Prática Desportiva        
Sim 101 60,8  74 40,7  <0,001 

Actividades de lazer        
Sim 94 56,6  82 45,8  0,045 

Prática de desporto de 
competição

       

Sim 98 57,6  73 40,1  0,001 
Consumo de televisão 
/ vídeo 

       

Dia úteis        
<1 hora 46 27,2  43 23,6   
1 hora 123 72,8  139 76,4  0,440 

Sábados        
<1 hora 18 10,7  14 7,7   
1 hora 151 89,3  167 92,3  0,344 

Domingo        
<1 hora 16 9,5  15 8,3   
1 hora 153 90,5  166 91,7  0,698 

Consumo de 
computador /
jogos electrónicos

       

Dia úteis        
<1 hora 47 28,8  72 39,8   
1 hora 116 71,2  109 60,2  0,033 

Sábados        
<1 hora 25 15,3  47 26,3   
1 hora 138 84,7  132 73,7  0,013 

Domingo        
<1 hora 33 20,1  60 34,1   
1 hora 131 79,9  116 65,9  0,004 

Em média, os rapazes relataram andar mais a pé diariamente do que as raparigas 

(53,74 ± 28,94 versus 50,70 ± 31,25 minutos p<0,001). 

Quando os adolescentes foram questionados acerca da consciência do seu peso 

e altura actuais, 63,4% das raparigas e 58,2% dos rapazes afirmam saber o peso 

(p=0,322) e, 59% das raparigas e 54,1% dos rapazes afirmaram saber a altura 

(p=0,353).
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Na Tabela 4 encontram-se descritos os valores de peso e altura relatados pelos 

adolescentes e os valores da medição antropométrica real, assim como os 

respectivos valores de IMC. 

Tabela 4. Caracterização antropométrica dos adolescentes. 

Relatado Medido  p 
Peso (kg)      

Rapazes      
n 99  163   
Média (dp) 62,2 ± 11,4  61,0 ± 11,5  0,002 

Raparigas      
n 116  173   
Média (dp) 54,6 ± 8,8  54,4 ± 7,9  0,151 
      

Altura (cm)      
Rapazes      

n 92  163   
Média (dp) 172 ± 7  171 ± 8  0,057 

Raparigas      
n 108  173   
Média (dp) 163 ± 7  161 ± 6  0,002 

     
IMC (kg/m2)      

Rapazes      
n 71  163   
Média (dp) 21,4 ± 3,0  20,7 ± 3,0  0,026 

Raparigas      
n 83  163   
Média (dp) 20,9 ± 2,9  20,8 ± 2,6  0,701 

Ao efectuar o teste da correlação de Spearmen encontrou-se uma correlação forte 

entre o peso relatado e o medido (ρ=0,93, p=0,002) para rapazes; contudo, a 

diferença das médias de pesos foi de 1,5 ± 4,5 kg. Nas raparigas, a diferença de 

médias de pesos foi de 0,5 ± 3,7 kg, no entanto a correlação não teve um valor 

significativo (ρ=0,91, p=0,151). 

Em relação à altura, observou-se uma correlação forte nas raparigas (ρ=0,845, 

p=0,002) com uma diferença das médias de alturas foi de 1 ± 4,0 cm. Nos 
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rapazes, a correlação não teve significado (ρ=0,798, p=0,057); a diferença das 

médias de alturas foi de 0,9 ± 5,0 cm. 

Relativamente ao IMC, encontrou-se uma correlação significativa nos rapazes 

com um valor de ρ=0,894 (p=0,026) e uma diferença de médias de 0,30 ± 1,40 

Kg/m2 . Nas raparigas, a correlação não teve significado (ρ=0,880, p=0,701); a 

diferença de médias de IMC foi de 0,30 ± 1,40 Kg/m2 . 

As figuras assinaladas pelos adolescentes para avaliação da percepção da forma 

corporal, encontram-se descritas na Tabela 5.

Tabela 5. Figura corporal ideal e actual, por sexo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rapazes          
Figura ideal (n=170)   0,6 9,4 44,1 45,3 0,6    
Figura actual (n=169) 0,6 4,1 23,7 43,8 16,0 10,7 1,2   
          
Raparigas          
Figura ideal (n=182) 0,5 6,6 40,1 46,2 4,9 1,1 0,5   
Figura actual (n=183) 0,5 4,4 21,3 41,5 24,6 4,9 2,2  0,5 

A figura assinalada como ideal teve uma pontuação média significativamente mais 

alta nos rapazes (4,36 ± 0,69 versus 3,54 ± 0,8, p<0,001) (Figura 1). 

A figura assinalada como actual teve uma pontuação média de 4,07 ± 1,07 nos 

rapazes e de 4,12 ± 1,10 nas raparigas (p=0,592) (Figura 1). 
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Figura 1. Pontuação média das formas corporais apontadas pelos adolescentes.  

I           A 

A    I

I           A 

A    I

I – Figura ideal; A – Figura actual. 

Observa-se que, tanto os rapazes como as raparigas estão insatisfeitos com a 

sua imagem corporal (Tabela 6), mas são as raparigas que apresentam maior 

insatisfação (0,58 ± 1,28 versus -0,28 ± 1,16, p<0,001). 

Tabela 6. Insatisfação com a forma corporal, por sexo. 

  Rapazes  Raparigas 
  média (dp) p  média (dp) p 

     Discrepância “Figura actual – 
Figura ideal” -0,28 ± 1,16 0,002  0,58 ± 1,28 <0,001
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Ao avaliarmos a percepção da forma corporal nos adolescentes com e sem 

excesso de peso, reparamos que a figura ideal não sofre diferenças significativas 

entre os diferentes EP, tanto nos rapazes (p=0,599) como nas raparigas 

(p=0,312) (Tabela 7). 

A figura actual é significativamente diferente, e de dimensões maiores nos 

adolescentes com excesso de peso (p<0,001 nos dois sexos) (Tabela 7). 

Tabela 7. Figura corporal ideal e actual, por estado ponderal. 

 Sem excesso de peso Com excesso de peso p
média (dp) mediana  média (dp) mediana 

Rapazes      
Figura ideal 4,37 ± 0,62 4 4,19 ± 0,94 4,5 0,599 
Figura actual 3,82 ± 0,92 4 5,31 ± 0,97 5 <0,001 

      
Raparigas    
Figura ideal 3,51 ± 0,75 4 3,94 ± 1,18 4 0,312 
Figura actual 3,97 ± 1,01 4 5,56 ± 0,89 5 <0,001 

Na Tabela 8 encontram-se as frequências relativas das discrepâncias “figura 

actual – figura ideal”, que traduzem a insatisfação dos adolescentes com a sua 

forma corporal. 
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Tabela 8. Discrepâncias “figura actual – figura ideal”, por estado ponderal. 

 Sem excesso de peso Com excesso de peso
n % n % 

Rapazes      
-3,00 2 1,5   
-2,00 18 13,8   
-1,00 49 37,7 2 7,7 
0,00 46 35,4  4 15,4 
1,00 10 7,7 12 46,2 
2,00 5 3,8 5 19,2 
3,00    3 11,5 

      
Raparigas      

-5,00 1 0,6   
-2,00 5 3,2   
-1,00 17 11,0 
0,00 61 39,6  3 18,8 
1,00 46 29,9 6 37,5 
2,00 18 11,7 3 18,8 
3,00 4 2,6 2 12,5 
4,00 1 0,6 2 12,5 
5,00 1 0,6 

Repara-se que, do total de rapazes com excesso de peso, 84,6% (n=22) estão 

insatisfeitos com a sua imagem corporal. Do total de raparigas com o mesmo EP, 

81,2% (n=13) estão igualmente insatisfeitas. 

Em relação aos adolescentes sem excesso de peso, 64,6% (n=84) rapazes e 

60,4% (n=93) raparigas, estão insatisfeitos. 

A insatisfação com a forma corporal é significativamente maior nos adolescentes 

com excesso de peso, em ambos os sexos (p<0,001) (Tabela 9). 

Tabela 9. Insatisfação com a forma corporal, por estado ponderal. 

  Sem excesso de peso  Com excesso de peso
  média (dp) p  média (dp) p 

Rapazes -0,55 ± 1,00 <0,001  1,12 ± 1,07 <0,001
      

Discrepância
“Figura actual – 

Figura ideal” Raparigas 0,48 ± 1,21  <0,001  1,63 ± 1,31 <0,001
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Quando comparamos rapazes e raparigas com excesso de peso, ambos se 

mostram insatisfeitos com a sua forma corporal porque queriam ter um corpo de 

menores dimensões (discrepância “figura actual – figura ideal” positiva), não 

havendo diferenças significativas entre sexos (p=0,295). 

Quando comparamos rapazes e raparigas sem excesso de peso, os rapazes 

apresentam uma insatisfação com a forma corporal significativamente maior (-

0,55 ± 1,00 versus 0,48 ± 1,21, p<0,001). Porém os rapazes estão insatisfeitos 

porque queriam ter uma forma corporal de dimensões maiores (discrepância 

“figura actual – figura ideal” negativa); já as raparigas, estão insatisfeitas porque 

queriam ter uma forma corporal de dimensões menores (discrepância “figura 

actual – figura ideal” positiva). 

Para todas as áreas corporais estudadas as raparigas mostram maior insatisfação 

relativamente aos rapazes, sendo que para nádegas, ancas, coxas, pernas, 

barriga, cintura, peito/seios, braços, músculos, peso e altura estas diferenças são 

estatisticamente significativas (Tabela 10). 
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Tabela 10. Insatisfação por áreas corporais, por sexo. 

 Rapazes Raparigas
% % 

p

Insatisfação por áreas 
corporais

   

Rosto 9,5 17,0 0,854 
Cabelo 8,9 14,8 0,784 
Nádegas 9,6 24,9 0,002 
Ancas 12,0 29,5 0,003 
Coxas 9,6 37,4 <0,001 
Pernas 8,4 35,0 <0,001 
Barriga 13,1 38,3 <0,001 
Cintura 12,5 32,2 <0,001 
Peito/Seios 13,0 23,3 0,043 
Ombros e Costas 6,5 12,1 0,143 
Braços 7,1 12,7 0,013 
Músculos 11,8 20,9 0,002 
Peso 14,3 39,8 <0,001 
Altura 11,2 24,7 0,003 

Quanto ao desejo de perder peso, as raparigas apresentam valores 

significativamente maiores do que os rapazes (p<0,001). Observa-se que mais de 

metade das raparigas (55,7%) quer perder peso na actualidade (Tabela 11). 

Tabela 11. Sentimento em relação ao corpo e desejos em relação ao peso e massa 

muscular, por sexo. 

 Rapazes Raparigas
%  % 

p

Desejos relativos a peso     
Quer perder peso 20,8  55,7 <0,001 
Quer ganhar peso 17,5  9,3 0,024 
     

Desejos relativos a massa 
muscular

   

Quer ganhar massa muscular 69,5  17,4 <0,001 
     
Sentimento em relação ao corpo     

Gordo 12,0  35,4  
Normal 73,1  55,2  
Magro 15,0  9,4 <0,001 
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Já no que se refere ao desejo de ganhar peso e ganhar massa muscular, são os 

rapazes que apresentam valores significativamente mais altos. 

Observa-se que quase 70% dos rapazes (69,5%) quer ganhar massa muscular na 

actualidade.

Nota-se também que, em relação ao seu corpo, as raparigas se sentem mais 

gordas (35,4%) do que os rapazes, e estes se sentem mais magros (15,0%) que 

elas (p<0,001). 

Quando avaliamos a satisfação por áreas corporais comparando quem não tem e 

quem tem excesso de peso verifica-se que o estado ponderal influencia positiva e 

significativamente a satisfação das ancas, coxas, pernas, barriga, cintura, 

peito/seios e peso, para os rapazes e das mesmas áreas para as raparigas à 

excepção do peito/seios (Tabela 12).

Foram encontradas percentagens elevadas de raparigas sem excesso de peso, 

35,1%, 31,6%, 37,5%, 31,4%, 37%, que se dizem insatisfeitas com coxas, pernas, 

barriga, cintura e peso, respectivamente.
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Tabela 12. Insatisfação por áreas corporais, por estado ponderal. 

Rapazes Raparigas 
 Excesso de peso Excesso de peso  

Não Sim 
p

Não Sim 
p

Insatisfação por 
áreas corporais

      

Rosto 9,2 11,5 0,225 18,2 12,5 0,173 
Cabelo 10,0 3,8 0,710 17,4 0 0,073 
Nádegas 7,7 20,0 0,064 22,9 43,8 0,066 
Ancas 7,1 32,0 0,004 26,5 56,3 0,022 
Coxas 5,4 32,0 <0,001 35,1 62,5 0,062 
Pernas 3,8 30,8 0,001 31,6 68,8 0,002 
Barriga 5,4 50,0 <0,001 37,5 62,5 0,016 
Cintura 6,2 46,2 <0,001 31,4 46,7 0,009 
Peito/Seios 8,6 29,2 0,011 23,0 31,3 0,926 
Ombros e Costas 6,2 7,7 0,963 11,0 20,0 0,578 
Braços 8,5 0 0,773 11,0 25,0 0,803 
Músculos 12,2 15,4 0,582 19,4 43,8 0,187 
Peso 10,1 30,8 <0,001 37,0 73,3 0,003 
Altura 11,5 3,8 0,633 25,8 20,0 0,853 

O desejo de perder peso na actualidade é significativamente maior em 

adolescentes com excesso de peso em ambos os sexos (p=<0,001 nos rapazes e 

p=0,034 nas raparigas). Em raparigas sem excesso nota-se um elevado desejo de 

perder peso na actualidade (53,5%) (Tabela 13). 

O desejo de ganhar massa muscular no presente não se relaciona com o estado 

ponderam, nem em rapazes (p=0,170), nem em raparigas (p=0,325). Em ambos, 

rapazes com e sem excesso de peso, este desejo apresenta percentagens 

consideravelmente altas: 80,8% e 67,2% respectivamente. 

O sentimento “gordo” em relação ao corpo é escolhido por 30,7% das raparigas 

sem excesso de peso (p=0,002). 
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Tabela 13. Sentimento em relação ao corpo e desejos em relação ao peso e massa 

muscular, por estado ponderal. 

Rapazes Raparigas 
 Excesso de peso Excesso de peso  

Não Sim 
p

Não Sim 
p

Desejos relativos a 
peso
    Quer perder peso 12,4 65,4 <0,001 53,5 81,3 0,034 

Quer ganhar peso 17,3 3,8 na 9,7 0 na 
      

Desejos relativos a 
massa muscular

      

Quer ganhar massa 
muscular 

67,2 80,8 0,170 31,6 43,8 0,325 

       
Sentimento em 
relação ao corpo

Gordo 4,7 52,0  30,7 75,0  
Normal 79,1 40,0  59,5 25,0  
Magro 16,3 8,0 na 9,8 0 0,002 

na – teste não aplicável 
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Discussão 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que o excesso de peso (onde se 

inclui a obesidade) está fortemente associado à insatisfação com a imagem 

corporal em adolescentes de ambos os sexos. Tanto no que diz respeito à forma 

corporal, como à insatisfação com determinadas áreas corporais, foram os 

adolescentes com excesso de peso que se revelaram mais insatisfeitos. 

Este achado está bem descrito na literatura, onde vários autores afirmam que 

quanto maior a magnitude da obesidade maior a insatisfação corporal (23, 30, 40, 

44, 45). 

A estigmatização da obesidade e as consequências psicológicas que dela advém 

parecem contribuir para o aumento da insatisfação corporal desde idades muito 

jovens (46, 47), intensificar o stress emocional e aumentar a ansiedade e a 

depressão, quadro este que conflui para marcadas alterações de comportamento 

(48, 49). 

A prevalência de excesso de peso e obesidade no nosso estudo foi de 11,0% e 

1,8% respectivamente.

Ainda que as diferenças de idades entre estudos dificultem as comparações, 

referem-se (50) prevalências de obesidade na ordem dos 30,9% e 23,8%, em 

rapazes e raparigas de 10-15 anos (Ribeiro et al. 2006, Porto), de 23,9% e 31% 

em rapazes e raparigas de 8-15 anos (Guerra et al. 2006, Porto), de 27,3% e 

44,8% em rapazes e raparigas de 10-15 anos (Sardinha et al. 1999, Lisboa); e 

prevalência de excesso de peso de 16,9% e 11,3%, em rapazes e raparigas de 

13-14 anos, e obesidade de 16,0% e 9,2% nessa mesma amostra (Ramos e 

Barros, 2005, Porto). 
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A nossa amostra foi recolhida de uma cidade considerada pouco urbanizada 

onde, acrescido a esse facto, a maioria dos adolescentes inquiridos vive no seu 

arredor, ou seja, em meio rural. O exercício físico, assim como as actividades de 

lazer ao ar livre, são ainda privilegiadas face ao uso permanente de meios de 

transporte que se vê em cidades bem urbanizadas, como são o caso daquelas 

mencionadas nos estudos acima referidos (Porto e Lisboa). 

Apesar de não ter sido possível avaliar a ingestão alimentar nos nossos 

adolescentes, parece possível que os padrões de alimentação na cidade de 

Tomar sigam ainda os padrões ditos mais “tradicionais”, quando comparados com 

aqueles praticados nas maiores cidades do país. Nomeadamente, existe ainda 

um grande número de famílias que desenvolve práticas agrícolas, cultivando os 

seus próprios alimentos e, paralelamente, a disponibilidade da comida fast-food

está ainda muito aquém daquela que hoje em dia encontramos, em “qualquer 

esquina”, duma grande cidade. 

Sabemos que estes factores, por si só, não são a justificação para a prevalência 

de excesso de peso não ser tão elevada como a encontrada no panorama 

analisado (50), embora possam contribuir para tal situação.

Foi objectivo do nosso estudo avaliar a insatisfação com a forma corporal 

utilizando uma escala de Stunkard et al. (Figure Rating Scale).  

Verificamos que a insatisfação com a forma corporal foi significativamente maior 

nos adolescentes com excesso de peso, tanto nos rapazes, como nas raparigas. 

Em ambos, esta insatisfação tende para o desejo de ter um corpo de menores 

dimensões. 
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Relativamente aos adolescentes sem excesso de peso, a insatisfação com a 

forma corporal teve diferenças significativas entre sexos. Os rapazes revelaram 

maior insatisfação com a forma corporal.

Porém, é preciso ressaltar que a insatisfação referida pelos rapazes sem excesso 

de peso tende para o lado oposto da insatisfação sentida pelas raparigas. Isto é, 

os rapazes estão insatisfeitos porque o seu desejo tende para um corpo de 

maiores dimensões, enquanto nas raparigas o desejo tende para um corpo de 

menores dimensões. 

Curiosamente, na escolha da figura ideal, observamos que a figura média 

escolhida não apresentou diferenças significativas entre os adolescentes com e 

sem excesso de peso. Tal facto, poderá estar relacionado com a elevada pressão 

cultural a que se assiste nos dias de hoje, nomeadamente nos meios de 

comunicação, para ter um corpo ideal, que é igualmente interpretado e desejado 

por quem tem e por quem não tem excesso de peso. 

No entanto, a identificação da figura ideal apresentou diferenças significativas 

entre sexos, com as raparigas a terem uma pontuação média próxima da 

dimensão correspondente à figura 3, e os rapazes próxima da dimensão 

correspondente à figura 4, tal como encontrado por outros autores (31, 51). Ou 

seja, a figura ideal escolhida pelas raparigas tende para um perfil “mais magro”, 

quando comparada com a escolhida pelos rapazes. 

Reconhece-se que pelo facto da pressão para a obtenção de um determinado 

peso ser maior nas mulheres do que nos homens, os indivíduos do sexo feminino 

possam dedicar mais atenção à obtenção de um determinado ideal de magreza, 

sobretudo quando são jovens (31). 
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No nosso estudo, ao considerar os diferentes sexos, observamos que a 

insatisfação com a forma corporal foi significativamente maior nas raparigas; o 

que vai de encontro ao referido por diversos autores (2, 23). 

O facto dos rapazes não sofrem tanta pressão social (52) e por isso apresentarem 

uma melhor aceitação em relação à imagem corporal (52), poderá contribuir para 

que a insatisfação com a forma corporal não seja tão elevada entre o sexo 

masculino. 

Outro aspecto a considerar é que a diferença normal de composição corporal e 

distribuição anatómica de gordura, entre os dois sexos, pode levar a que as 

mulheres, relativamente aos homens, se sintam mais gordas e apresentem 

maiores valores de discrepância entre a figura que apontam de si e a figura 

corporal ideal (31). 

Convém salientar que, os nossos adolescentes se encontram numa fase pós-

pubertária, que é descrita por alguns autores, como sendo uma fase em que a 

insatisfação com o corpo aumenta no sexo feminino devido às variadíssimas 

modificações corporais que ocorreram (33). 

Foi também objectivo do nosso trabalho perceber a insatisfação com diferentes 

áreas corporais. 

À semelhança do encontrado na insatisfação com a forma corporal, foram os 

adolescentes com excesso de peso, tanto rapazes como raparigas, que se 

sentiram mais insatisfeitos com diferentes áreas corporais. 

As raparigas com excesso de peso estão significativamente mais insatisfeitas 

com: peso, pernas, barriga, anca e cintura.
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Os rapazes com excesso de peso estão significativamente mais insatisfeitos com 

barriga, cintura, peso, pernas, ancas, coxas e peito.

Reparemos que, as áreas de insatisfação acima apontadas, são coincidentes com 

as áreas corporais onde se acumula a gordura em excesso, aquando do aumento 

da carga ponderal. 

Relativamente aos adolescentes sem excesso de peso, foram encontrados alguns 

resultados curiosos. É de salientar que, para os rapazes a área assinalada como 

sendo a de maior insatisfação foi músculos. Nas raparigas verificaram-se 

percentagens de insatisfação bastante altas para: barriga, peso, pernas, cintura.

Reparemos então que, as áreas de insatisfação apontadas pelos adolescentes 

sem excesso de peso, parecem ser coincidentes com as áreas corporais que hoje 

em dia são constantemente exploradas nos media. Se para os rapazes o “corpo 

modelo” é um corpo musculado, para as raparigas, é um corpo delgado. 

Outro resultado curioso foi que as raparigas independentemente do seu EP, 

revelaram percentagens de insatisfação bastante altas para coxas. Isto leva-nos a 

pensar que, uma possível origem de tal insatisfação pode estar na influência dos 

meios de comunicação, nomeadamente nos anúncios televisivos e nas revistas, 

que ao promoverem cremes corporais enfatizam precisamente esta zona corporal, 

usando slogans como “body Gel-Creme Bye-Bye Celulite, tonifica e revigora a 

pele”.

Ao considerar os diferentes sexos, do mesmo modo que foi observado com a 

insatisfação com a forma corporal, são as raparigas que se apresentam mais 

insatisfeitas com as diversas áreas corporais. 
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Esta insatisfação foi significativamente mais alta em relação a: nádegas, ancas,

coxas, pernas, barriga, cintura, peito/seios, braços, músculos, peso e altura,

quando comparada com a dos rapazes. 

Repare-se que, os rapazes apontaram por ordem crescente de insatisfação as 

seguintes áreas: peso, barriga, peito, ancas, músculo e altura.

Já as raparigas, apontaram igualmente peso e barriga como as duas áreas de 

maior insatisfação, seguidas de coxas, pernas, cintura e ancas.

Nomeadamente na adolescência, as preferências e aspirações em relação ao 

corpo e imagem corporal são diferentes entre rapazes e raparigas. Enquanto os 

rapazes estão em harmonia entre a preferência de terem um corpo maior e a 

realidade – período de crescimento, as raparigas enfrentam o conflito entre a 

preferência de serem mais magras e as mudanças físicas que ocorrem desde 

idade precoce (1), o que poderá justificar o facto das raparigas se mostrarem mais 

insatisfeitas com o corpo. 

A juntar a esse facto é sabido que as raparigas estão sujeitas a uma maior 

pressão social em torno do corpo magro, embora não tenhamos tido a 

possibilidade de estudar esses aspectos no nosso trabalho a literatura apresenta 

um grande consenso a este respeito.

Nowak (53) afirmou, que as insatisfações para as diferentes áreas corporais têm 

diferentes origens, reflectindo atitudes sociais (influênica dos meios de 

comunicação, dos amigos, dos familiares). Para os rapazes revelam desejo de 

corpo adulto masculino com ombros largos, cintura e anca finas, e “barriga lisa”; 

para as raparigas associa-se aos corpos pequenos das modelos e manequins 

envoltas ao sucesso e realizações, com coxas, nádegas, cintura e “barriga” 

delgadas.
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Bergstrom et al. (54), interpretaram que a insatisfação com a cintura, nádegas e 

coxas reflectiam o ideal de corpo dos países industrializados, sendo tais partes, 

foco de anúncios e alvos de mensagens dos media, comummente associado com 

atractivos sexuais. 

No nosso estudo questionamos ainda os adolescentes acerca do sentimento em 

relação ao corpo, e avaliamos o desejo de perder peso, ganhar peso e ganhar 

massa muscular a fim de perceber um pouco melhor a insatisfação com a imagem 

corporal, sentida pelos rapazes e pelas raparigas. 

É de destacar que, 25% das raparigas com excesso de peso disseram sentir-se 

“normais” em relação ao corpo.

Valente (55) ao avaliar a imagem corporal em crianças/adolescentes obesos e 

seus progenitores, conclui que ambos (pais e filhos) escolhem imagens mais 

magras e apontam pesos mais baixos do que na realidade têm.

A falta de percepção da imagem corporal real pode constituir um factor de risco 

no agravamento do próprio excesso de peso/obesidade (55, 56). 

Foram os adolescentes com excesso de peso, de ambos os sexos, que revelaram 

um desejo significativamente maior de perder peso na actualidade. No entanto, 

até as raparigas sem excesso de peso, revelaram este desejo bastante alto 

(53,5%).

Reparemos ainda que 30,7% das raparigas sem excesso de peso, sentem o seu 

corpo “gordo”. Tal como descrito por outros autores as mulheres parecem ter 

maior probabilidade do que os homens para se descreverem como tendo peso 

excessivo e estarem menos satisfeitas com o peso (17, 31). 
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É provável que esta distorção da percepção da imagem corporal em raparigas 

sem excesso de peso, que se julgam com peso a mais, encontre as suas raízes 

nos meios de comunicação de massa que privilegiam modelos de beleza com 

pesos próximos ou mesmo semelhantes a pacientes portadores de distúrbios 

alimentares como anorexia nervosa e bulimia (23). 

Quando avaliamos o desejo de ganhar massa muscular, verificamos que o EP 

não influenciou significativamente o desejo positivo revelado pelos rapazes, com e 

sem excesso de peso; note-se que 80,8% e 67,2% respectivamente, afirmam 

querer ganhar massa muscular na actualidade. 

Segundo Jones (40), a preocupação com o peso e com a massa muscular 

representam formas distintas de insatisfação com o corpo.

Smolak (57) verificou que a influência dos media está particularmente 

relacionados com o desejo de aumentar a massa muscular em rapazes de 11 a 

15 anos. Nesse mesmo estudo verificou ainda que, nem o elevado IMC, nem a 

fase da puberdade, são factores de risco associados à insatisfação corporal em 

rapazes, pois estes direccionaram a sua insatisfação corporal para o desejo de 

ganhar massa muscular, especificamente. No nosso estudo, a tendência parece 

ser semelhante; independentemente do EP o desejo de querer aumentar a massa 

muscular foi superior ao desejo de querer perder peso. 

É evidente que a pressão cultural para as formas do corpo e a ideia do tipo de 

corpo ideal, ultrapassa claramente a questão do “tamanho” (57). 

Ao avaliarmos o desejo de perder peso, comparando os dois sexos, verificamos 

que as mulheres desejam perder mais peso do que os homens (55,7% versus 

20,8%), resultado semelhante ao já descrito na literatura (17, 31). 
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Brug et al. (58) concluiram mesmo que as mulheres têm mais intenções de perder 

peso independentemente do seu IMC, comparativamente aos homens. 

A procura de um corpo magro pode levar a um estado mais frequente de dieta em 

indivíduos do sexo feminino, fazendo com que as mulheres estejam mais sujeitas 

ao desenvolvimento de doenças do comportamento alimentar (59).

Posto isto, os valores de insatisfação com o peso e o desejo de querer 

emagrecer, principalmente em raparigas sem excesso de peso, podem ser 

considerados preocupantes. 

Alterações da imagem corporal parecem ganhar mais importância durante a 

adolescência (34). Contudo, as suas origens reportam-se geralmente a idades 

muito jovens (48). É de salientar o importante papel que a família assume, não só 

no desenvolvimento do comportamento alimentar mas também na percepção da 

imagem corporal da criança e do adolescente (44). 

A influência dos pais, familiares e amigos na insatisfação com a imagem corporal 

não foi por nós avaliada, mas o consenso da literatura leva-nos a ponderar estas 

hipóteses como causa da insatisfação revelada pelos adolescentes do nosso 

estudo.

A este respeito, Cash (60), ao estudar o “gozo” da aparência física, constatou 

que, aqueles que apresentaram maior quantidade de críticas e experiências 

angustiantes revelaram maior insatisfação e distúrbio no que se refere à imagem 

corporal, sendo as figuras de maior influência os amigos, seguidos da família, em 

especial os irmãos.  
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Sabe-se que entre adolescentes femininas as comparações sociais aumentam a 

insatisfação com o corpo e induzem comportamentos de dieta (61), especialmente 

se essas comparações são feitas com jovens mais bonitas (1). 

Ao longo do nosso estudo percebe-se que não é só o excesso de peso/obesidade 

o único factor responsável pela insatisfação com a imagem corporal. 

Adolescentes raparigas sem excesso de peso revelaram grande insatisfação 

corporal. Muitos factores influenciam os adolescentes em relação ao sentimento 

para com o corpo. A pressão cultural exercida nos dias de hoje é cada vez maior 

e aponta no sentido de corpos cada vez mais “irreais” e difíceis de alcançar para 

quem tem um “dia a dia normal”.

É urgente tomar medidas no sentido de desmistificar essas “imagens de 

perfeição” veiculadas pela televisão, revistas e anúncios publicitários. As 

mulheres têm que entender que ser modelo é uma profissão e exige constante 

apoio e colaboração com profissionais da área da estética, da nutrição e da 

actividade física (62). 

É importante investigar o nível de insatisfação que os adolescentes têm com o 

seu corpo e em que grau essas preocupações com a insatisfação corporal 

influenciam os diversos aspectos da sua vida, incluindo o desenvolvimento de 

transtornos alimentares (63).

É igualmente necessário, estudar possíveis causas dessa insatisfação a fim de as 

tentar eliminar ou minimizar, e também, a fim de delinear estratégias que 

promovam uma maior satisfação com o corpo e com a imagem corporal. 

Mais do que um conceito “estético” a imagem corporal deve ser encarada como 

instrumento de trabalho credível e fundamental numa abordagem mais consciente 
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e motivadora do tratamento do excesso de peso/obesidade tanto na criança/ 

adolescente (56, 62) como no adulto (62). 

É da maior importância a realização de mais estudos sobre a auto-percepção da 

imagem corporal em adolescentes, no sentido de estabelecer planos de 

abordagem e intervenção e essencialmente prevenção, no tratamento de doenças 

de comportamento alimentar, nomeadamente, obesidade juvenil a curto e a longo 

prazo.

É preciso motivar não só profissionais de saúde, mas também professores, pais e 

familiares para avaliar a existência de preocupações exageradas com a imagem 

corporal, e não só com o peso. 
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Conclusões

No fim deste trabalho podemos concluir que: 

- Os adolescentes com excesso de peso (tanto rapazes como raparigas) sentem-

se mais insatisfeitos com a sua imagem corporal de um modo geral (maior 

insatisfação com a sua forma corporal e maior insatisfação com as diferentes 

áreas corporais), e apresentam um altíssimo desejo de perder peso; 

- Dos adolescentes sem excesso de peso, são os rapazes que se sentem mais 

insatisfeitos com a sua forma corporal; 

- Os rapazes sem excesso de peso mostram-se insatisfeitos porque querem um 

corpo de maiores dimensões, revelam que músculos é a área corporal que mais 

insatisfação causa, e apresentam um alto desejo de ganhar massa muscular; 

- As raparigas sem excesso de peso mostram-se insatisfeitas com a sua forma 

corporal porque querem um corpo de menores dimensões, revelam que peso, 

barriga, cintura e pernas são as áreas corporais que maior insatisfação causam, e 

apresentam um alto desejo de perder peso; 

- O sexo feminino mostra-se mais insatisfeito com a imagem corporal de um modo 

geral, e revela maior desejo de perder peso; 

- O sexo masculino mostra-se menos insatisfeito com a imagem corporal de um 

modo geral, e revela maior desejo de ganhar massa muscular; 
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