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RESUMO 

Introdução: Desde idades muito precoces que crianças e adoié^&jgffj^rôésos 

manifestam uma enorme preocupação com o seu peso e imagem corporal (IC). A 

insatisfação com a imagem corporal pode ser considerado um factor de risco para 

o desenvolvimento de algumas alterações do comportamento alimentar. 

População e métodos: Foram estudadas 48 crianças/adolescentes de ambos os 

sexos seguidos na consulta de Nutrição/Obesidade de Pediatria do Hospital de 

S.João e respectivos progenitores. Procedeu-se à aplicação de um protocolo de 

avaliação caracterizando os seguintes parâmetros: estado de nutrição (IMC) da 

criança (CDC) e dos progenitores (OMS), nível sócio-económico-cultural 

(Classificação de Graffar), imagem corporal da criança/adolescente e progenitores 

e hábitos de vida. Para a avaliação da imagem corporal (IC) da 

criança/adolescente e dos progenitores foi utilizada uma escala constituída por 7 

imagens de crianças e adultos de ambos os sexos, compreendidas entre a 

magreza (F1) e a obesidade (F7). Os dados foram avaliados estatisticamente 

considerando a globalidade da amostra, por sexos e grupos etários (GA=6-9 anos 

eGB=10-12anos). 

Resultados: A totalidade das crianças avaliadas apresenta uma idade 

cronológica média 9,2 anos (±1,55). Todas as crianças/adolescentes apresentam 

uma obesidade (Pc>95) observando-se uma elevada prevalência de 

sobrepeso/obesidade nos progenitores de ambos os sexos (Pai=85%; Mãe=78%). 

A maioria da população pertence às classes II (31%) e III (48%) de Graffar. As 

crianças/adolescentes de ambos os sexos identificam-se predominantemente com 

uma IC mais magra (F: F5=57%; M: F6=50%) do que a imagem obtida em função 

do IMC (F: F7=82%; M: F7=95%). Observa-se igualmente nos progenitores uma 
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subestimação entre a imagem escolhida e a obtida pelo IMC (Mãe: F3=13%, 

F4=29%, F5=33% vs F5=50%, F6=22%, F7=6%; Pai: F3=12%, F4=25%, F5=48% 

vs F5=54%, F6=31%). Verifica-se uma correcta percepção da imagem corporal 

tanto na mãe como no pai em 50% e 57% respectivamente, ao contrário do que 

acontece com os seus filhos (M:GB=13%; F:GB=25%). 

Conclusão: Observa-se nas crianças e nos adolescentes e seus progenitores 

discrepância entre a imagem que a criança e os pais consideram que têm e a 

imagem correspondente à sua própria obesidade. Considera-se que a avaliação 

da IC assume um lugar importante na avaliação da obesidade juvenil contribuindo 

para um tratamento mais eficaz. 

. i 

i 
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entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores _ ^ _ _ _ 

INTRODUÇÃO 

A prevalência de excesso de peso e de obesidade infantil tem vindo aumentar 

substancialmente nas últimas duas décadas em todo o mundo, com particular 

incidência nos países desenvolvidos1-8. Em 1998, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) reconheceu a obesidade como a maior epidemia de saúde pública 

quer nos países desenvolvidos quer nos países em vias de desenvolvimento . 

Para além do aumento da obesidade verificado em vários países, a comorbilidade 

a ela associada é actualmente tão frequente que consegue subestimar outro tipo 

de enfermidades mais clássicas e comuns como por exemplo a subnutrição e as 

10 
doenças infecciosas . 

Segundo dados da OMS estima-se que mais de 1 bilião de adultos têm excesso 

de peso sendo que pelo menos 300 milhões são obesos. No que diz respeito à 

obesidade juvenil, observa-se em todo o mundo que cerca de 17.6 milhões de 

crianças com idade inferior a 5 anos têm excesso de peso11. Dados do National 

Center of Health Statistics (1998) concluem que uma em cada cinco crianças nos 

Estados Unidos da América (EUA) têm excesso de peso12. 

Na Europa o excesso de peso/obesidade tem registado valores crescentes em 

todos os grupos etários, tendo-se verificado na última década um aumento de 10 

para 40% da sua prevalência na maioria dos países europeus13"15. Actualmente 

tem vindo a observar-se as maiores taxas de obesidade infantil nos países do 

leste e do sul da Europa, particularmente na Hungria, Itália, Espanha, Grécia e 

Portugal7'16. 

Em Portugal os dados disponíveis não são nada animadores: os resultados do 

primeiro estudo realizado no nosso país com o objectivo de avaliar a prevalência 

desta patologia na população infantil encontrou valores na ordem dos 31,5% para 
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o excesso de peso/obesidade em crianças com idades compreendidas entre os 7 

e os 9 anos7. Considerando os dados da International Obesity Task Force (IOTF), 

Portugal está em segundo lugar no que diz respeito a esta enfermidade logo a 

seguir a Itália (36%) 7. 

Por outro lado, há ainda a considerar os custos que esta patologia acarreta. Nos 

EUA, estima-se que os gastos anuais hospitalares relacionados com a obesidade 

infantil foram de $35 milhões durante o período de 1979-1981, passando para os 

$127 milhões verificados nos anos de 1997-199917. Em relação a Portugal, um 

estudo apresentado no 7o Encontro de Economia da Saúde, refere que o custo 

indirecto total da obesidade no nosso país foi em 1996 estimado em 33,6 milhões 

de contos18. 

Várias têm sido as causas apontadas para este flagelo: a predisposição genética 

e familiar, a diabetes maternal, o peso à nascença e factores comportamentais e 

socio-económicos podem contribuir de uma forma ou outra para o aparecimento 

do excesso de peso/obesidade19"24. 

Embora possa haver uma predisposição genética na origem da obesidade, tal não 

será causa suficiente para explicar o rápido aumento que se tem verificado nas 

taxas de obesidade infantil nas últimas décadas. As mudanças ambientais que 

levam ao acréscimo da ingestão de alimentos densamente energéticos, bem 

como os elevados níveis de sedentarismo parecem ser factores responsáveis 

pelo aumento da prevalência desta patologia em idade Pediátrica25. 

A crescente epidemia reflecte as profundas mudanças que têm vindo ocorrer na 

sociedade e nos padrões de comportamento das comunidades nas últimas 

décadas. À medida que os rendimentos aumentam e as populações se tornam 

mais urbanas, as dietas ricas em hidratos de carbono complexos e fibras vão 
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dando lugar a regimes alimentares constituídos por uma alta percentagem de 

gorduras saturadas e açucares simples
11

. Todos estes factores parecem estar 

associados ao aumento da adiposidade na criança/adolescente ■ 

A urbanização e o crescente uso dos automóveis têm contribuído para uma 

diminuição apreciável da actividade física nas populações urbanas
11,22

. A prática 

de actividade física é fundamental na prevenção e tratamento da obesidade 

juvenil melhorando de certa forma a auto-estima da criança e do adolescente . 

Estes devem ser encorajados a praticar, pelo menos, 30 minutos de actividade 

física moderada por dia
12,19,24

, sendo esta alargada também a todo o agregado 

familiar
27

'
28

. 

As actividades de lazer dos tempos actuais são extraordinariamente sedentárias, 

tendo em conta que maior parte dos programas de entretenimento passam pela 

televisão, videojogos, computadores
22

. Numerosos estudos têm alertado para a 

influência que os média têm em relação ao comportamento alimentar e hábitos 

sedentários nestes grupos etários
29

"
31

. Apesar das recomendações da Academia 

Americana de Pediatria em limitar o tempo despendido a ver televisão a 2 horas 

por dia
32

, a realidade é bastante diferente. Vários trabalhos demonstram que as 

crianças e os adolescentes passam mais de 4 horas por dia em frente à 

televisão
25,31,33,34

. Este meio de comunicação pode não só diminuir o gasto 

energético como contribuir para o aumento da ingestão de alimentos altamente 

energéticos (bolachas, chocolates, bolos, refrigerantes, etc.) normalmente 

publicitados por ela
29

"
31

. Num estudo realizado em Portugal verificou-se que 45% 

da publicidade exibida durante a programação infantil era dedicada a alimentos e 

bebidas altamente energéticos
33

. 
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Por todos estes aspectos, é natural que haja um desequilíbrio entre a energia 

consumida e a energia dispendida, conduzindo a um balanço energético positivo 

que pode levar a um aumento ponderal e da adiposidade. 

Uma relação inversa é a verificada nos estudos que têm em conta a influência do 

aleitamento materno na génese da obesidade, onde este factor parece ter um 

efeito protector no excesso de peso/obesidade
17

'
35,36

. 

Os riscos a curto prazo da obesidade infantil incluem tanto aspectos físicos como 

psicológicos
19

. Alguns autores referem que o sobrepeso/obesidade se encontram 

fortemente relacionados com indicadores de doença cardiovascular, hipertensão, 

dislipidemia, inflamação crónica, perturbações endócrinas e metabólicas, 

alterações osteoarticulares e psicoafectivas
7
'
12

'
24

'
26

'
34,35

. Por outro lado, a 

depressão, baixa auto-estima, isolamento social, distúrbios alimentares e uma 

imagem corporal negativa são algumas das consequências psicológicas que a 

obesidade em idade pediátrica acarreta
35

"
39

. 

A longo prazo a consequência mais significativa do excesso de peso/obesidade 

juvenil é a sua prevalência na idade adulta, bem como todos os factores de 

comorbilidade que se lhe associam. Esta situação será tanto mais frequente se 

houver história familiar de obesidade, ocorrência de obesidade no final da infância 
7 OC 0£? AC\ 

ou da adolescência ou acaso se trate de uma obesidade severa ' ■ . Aponta-

se que, entre 40 a 85% dos adultos obesos diagnosticados apresentavam 

antecedentes de obesidade durante a idade pediátrica
34

. Torna-se fundamental a 

necessidade de um diagnóstico e intervenção precoces com vista a evitar 

complicações futuras. 

Em crianças obesas, a acumulação de tecido adiposo ocorre principalmente no 

tecido subcutâneo, enquanto que nos adolescentes bem como nos adultos a 
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gordura deposita-se ainda na região intra-abdominal, um padrão associado ao 

risco acrescido de distúrbios metabólicos ■ 

Segundo Dietz existem períodos "críticos" durante o período de crescimento e 

maturação do indivíduo que podem contribuir para o aparecimento da obesidade 

na vida adulta
4142

. O ressalto adipocitário ("adiposity rebound") que ocorre 

normalmente entre os 4 e os 8 anos, caracteriza-se pelo aumento dos níveis de 

gordura corporal
41

"
43

. Quando este período se inicia precocemente está associado 

a um risco acrescido de obesidade na vida adulta
4 

O índice de massa corporal (IMC=peso/estatura
2
) recomendado pela OMS

34 como 

um indicador fiável de adiposidade, apresenta uma forte correlação com o valor 

de gordura corporal total em crianças e adolescentes, bem como com as 

complicações secundárias da obesidade
12,34

'
44

"
46

. São utilizados frequentemente 

para definir o excesso de peso e obesidade os percentis 85 e 95 para a idade e 

sexo, respectivamente
12,19,22,47

. No entanto, é necessário ter em consideração que 

o IMC não contempla apenas os níveis de massa gorda mas, também, os de 

massa magra. Estas definições de excesso de peso/obesidade infantil são de 

grande utilidade no rastreio da sua prevalência, mas não devem ser confundidas 

• 19 35 36 
com diagnósticos clínicos ou definições funcionais ■ 

A obesidade é uma das doenças crónicas mais difíceis e frustrantes de tratar. A 

terapêutica da obesidade, muito particularmente da obesidade em idade 

pediátrica, assenta na modificação comportamental, não apenas da 

criança/adolescente mas necessariamente do seu agregado familiar, dos 

conviventes e das instituições responsáveis pela sua educação
40

. 

O principal objectivo no tratamento de crianças/adolescentes com excesso de 

peso é promover comportamentos de estilos de vida saudáveis que ajudarão a 
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criança a atingir e a manter o peso corporal desejável. Uma alimentação 

equilibrada, que suporte um crescimento e desenvolvimento adequados bem 

como o aumento da actividade física são fundamentais na terapêutica da 

obesidade Pediátrica. Ao contrário dos adultos, as crianças encontram-se numa 

fase dinâmica de crescimento e desenvolvimento e por conseguinte a perda 

moderada ou a manutenção do peso irá seguramente melhorar o seu estado 

nutricional121924'36'48'49. 

O envolvimento da família é essencial a qualquer programa de intervenção no 

sentido de alterar padrões de comportamento, contribuindo para o sucesso do 

tratamento19'24,27,48"51. Os pais são os modelos do contexto ambiental da 

criança/adolescente e, por isso devem ser considerados "peça chave" nestas 

situações27'50'51. 

Em 1985, o National Institute of Health Consensus Conference on Obesity 

concluiu que a obesidade gera uma grande carga psicológica adicionada a um 

grande sofrimento. O excesso de peso e a obesidade na infância/adolescência 

pressupõem riscos psicossociais imediatos, como isolamento social, distorsão da 

imagem corporal e discriminação social52. 

O termo imagem corporal foi introduzido por Head em 1920 e representa a 

experiência subjectiva de um indivíduo com o seu corpo e a maneira como ele 

organiza essa experiência52. Tem um papel fundamental no auto-conceito, uma 

estrutura complexa que abrange não apenas o corpo mas também as relações 

pessoais e sociais. A percepção da imagem corporal que cada 

criança/adolescente tem de si próprio vai sendo alterada ao longo das diferentes 

fases da vida52'53'54. 

Ana Valente 2004/2005 



Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 13 

entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

Alguns autores observam que à medida que a magnitude da obesidade se 

evidencia, a preferência por padrões de beleza relacionados com a magreza são 

os escolhidos54'55. A percepção do ideal de beleza varia consoante o sexo. Para 

as raparigas a magreza é sinónimo de beleza e atracção, enquanto que os 

rapazes desejam um corpo musculado e pesado r 

Ao longo dos tempos, nem sempre este padrão de referência foi considerado o 

esteticamente desejável. No período da Renascença, a mulher ideal era de 

estrutura larga e curvilínea, imagem essa indicativa de valor reprodutivo e de 

ambiente opulento54. 

Crianças/adolescentes obesos manifestam, desde idades muito precoces, uma 

enorme preocupação com o seu corpo37,56,61"63. Comparativamente aos indivíduos 

normoponderais os obesos tendem a subestimar ou distorcer as suas próprias 

dimensões corporais e são mais insatisfeitos e preocupados com a sua 

imagem54,60,64,65. A insatisfação com a imagem corporal assume um papel 

importante no desenvolvimento de algumas alterações do comportamento 

alimentar37,56,61-63,66"67 

Influenciados pela cultura moderna a qual realça uma silhueta delgada, 

crianças/adolescentes estão mais susceptíveis à negação da sua própria imagem 

corporal e consequentemente desenvolvem uma baixa auto-estima53. O excessivo 

desagrado pela imagem corporal provocada pelo excesso de peso/obesidade, 

pode também estar relacionado a um aumento da ansiedade, diminuição da 

capacidade cognitiva e alterações depressivas levando a práticas inadequadas de 

ingestão compulsiva e "emocional" de alimentos densamente energéticos53,54,57,60, 

64,68,69 
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A insatisfação da criança/adolescente com o seu próprio corpo é habitualmente 

motivada por críticas familiares e sociais destrutivas58,61. 

Os comentários verbais por parte de familiares, amigos ou colegas surtem 

frequentemente efeitos psicológicos negativos nas crianças e adolescentes com 

excesso de peso/obesidade4,37'49,58. Tanto crianças como adolescentes, associam 

frequentemente adjectivos com conotação negativa - solitários, preguiçosos, 

tristes, estúpidos, feios e sujos - aos seus pares obesos55. Diversos trabalhos 

afirmam que as experiências emocionais e de rejeição na infância/adolescência, 

devido ao excesso de peso/obesidade, vão ter uma clara repercussão no 

desenvolvimento de uma baixa auto-estima e renúncia da própria imagem 
CO 

corporal em épocas posteriores, particularmente a partir da adolescência . Para 

alguns obesos que cresceram e se desenvolveram num ambiente de marcada 

estigmatização em relação à sua obesidade, a rejeição pela sua própria imagem 

corporal pode ser tão intensa desenvolvendo uma verdadeira rejeição pelo seu 

corpo52. 

O auto-conceito da imagem corporal vai variando ao longo do tempo, 

provavelmente devido às mudanças físicas que ocorrem durante o crescimento. A 

combinação destas alterações assim como a crescente capacidade cognitiva e de 

introspecção pessoal, podem tornar a criança/adolescente mais vulnerável, com 

manifesta preocupação com a sua imagem corporal bem como com a percepção 

que os outros têm em relação a esta59. Há mesmo quem considere que a imagem 

corporal representa uma experiência subjectiva que cada indivíduo tem com o seu 

próprio corpo e a forma como interage socialmente60,71. 
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A avaliação da imagem corporal das crianças/adolescentes com excesso de 

peso/obesidade toma-se uma mais valia como forma de motivação para iniciar um 

programa de perda de peso57,60. 

Nos últimos anos crianças e adolescentes, principalmente do sexo feminino, 

insatisfeitos com a sua aparência têm sido alvo de grande atenção69,70. Vários 

estudos têm sido realizados sobre imagem corporal em adolescentes e adultos. 

No entanto, recentes investigações têm sido direccionadas a populações mais 

jovens61. 

Entre os vários métodos para investigar a percepção da imagem corporal os quais 

podem incluir descrições verbais, imagens no espelho, as escalas com figuras de 

silhuetas parecem ser as mais correctas54,66. 

Perante o exposto, parece da maior importância a implementação da avaliação da 

imagem corporal desde idades muito precoces, como terapêutica coadjuvante da 

terapêutica comportamental, bem como a maior responsabilização do agregado 

familiar no tratamento da obesidade da criança e do adolescente. 
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OBJECTIVOS 

O presente trabalho teve como principal objectivo avaliar a imagem corporal de 

crianças/adolescentes obesos e seus progenitores, relacioná-la com a imagem 

corporal em função do IMC e estudar a discrepância da imagem corporal que o 

indivíduo considera que tem e aquela que corresponde ao seu IMC, relativamente 

ao género e grupo etário (GA: 6 - 9 anos e GB 10 - 12 anos). 

Identificar o número de crianças/adolescentes que conseguiram atingir os 

objectivos propostos na primeira consulta de Nutrição/Obesidade Pediátrica, de 

acordo com o cumprimento de dois dos três objectivos de uma escala: 1 -

aumento da actividade física; 2 - diminuição do número de horas dispendidas em 

actividades sedentárias; 3 - diminuição do IMC. 

Estudar a interferência dos factores sócio-económicos e culturais nos estilos de 

vida da criança/adolescente e seus progenitores. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Selecção da amostra 

Da totalidade das crianças/adolescentes obesos seguidas na Consulta Externa de 

Nutrição/Obesidade do Departamento de Pediatria do Hospital de S.João do Porto 

desde Maio de 1998 a Junho de 2005 (n=600), foram convocadas, 

aleatoriamente, 90 crianças/adolescentes com idades compreendidas entre os 6 e 

os 12 anos. Responderam à convocatória e foram avaliados 48 

crianças/adolescentes e respectivos progenitores (53,3% da amostra 

seleccionada). 

Foram posteriormente divididos em dois grupos, de acordo com a idade 

cronológica: GA (6-9 anos) e GB (10-12 anos). 
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Procedeu-se à convocação prévia por carta de todos os progenitores e foi-lhes 

explicado o objectivo do trabalho. 

Protocolo de avaliação 

Procedeu-se à aplicação de um protocolo de avaliação nutricional e de imagem 

corporal em relação a cada criança/adolescente e seus progenitores. Este 

protocolo contemplou ainda a caracterização sócio-económica e cultural e o grau 
1 

de actividade física da população estudada. 

O preenchimento do referido protocolo foi sempre efectuado pelo mesmo 

elemento do grupo de estudo. 

Avaliação antropométrica. do estado de nutrição e da composição corporal 

A avaliação antropométrica efectuada a cada criança/adolescente obeso e 

respectivos progenitores teve como base metodologias e técnicas 

internacionalmente aceites72. 

A determinação da estatura foi realizada em estadiómetro "Seca" (sensibilidade 

de 0,5cm) e do peso em balança "Tanita" (sensibilidade de 100g). Calculou-se o 

Z-score (Zs) do peso e estatura, tendo por base as tabelas de referência do 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)73 Utilizando-se uma fita 

métrica (sensibilidade de 0,5 cm) determinou-se o perímetro da cinta (Peint) e da 

anca (Pa) da criança. 

Para caracterizar o estado nutricional calculou-se o índice de Massa Corporal 

(IMC) de Quetellet (Peso/Estatura2) assim como o Zs do IMC, utilizando como 

padrão de referência as tabelas do CDC73. Segundo o IMC para o sexo e idade, 

foi considerado excesso de peso o Pc > 85 <95 e obesidade o Pc> 95 . 
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A classificação do tipo de obesidade em andróide e ginóide da 

criança/adolescente teve por base a relação perímetro da cinta/perímetro da anca 

(Pcint/Pa). Uma razão Pcint/Pa superior a 1 para o sexo feminino e a 0,9 para o 

sexo masculino correspondem à obesidade andróide; se a razão for inferior a 0,75 

para o sexo feminino e inferior a 0,85 para o sexo masculino define uma 

obesidade ginóide, enquanto que os valores intermédios correspondem à 

obesidade generalizada74. 

A caracterização do estado nutricional dos progenitores teve por base o IMC, 

calculado através da avaliação antropométrica realizada no momento da 

entrevista75. Para a determinação do grau de obesidade destes foi utilizada a 

classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS)76: 

Classificação IMC (kg/m")  
Baixo peso £18,5 

Peso normal 18,5 a 24,9 
Excesso de peso 25 a 29,9 
Obesidade grau 1 30 a 34,9 
Obesidade grau 2 35 a 39,9 
Obesidade grau 3 £40 

Quadro 1 - Classificação do grau de obesidade de acordo com o IMC, segundo a 

OMS 

A composição corporal tricomportamental foi determinada por impedância 

bioeléctrica (BIO) e é directamente obtida através do software incorporado na 

balança, sendo os resultados apresentados em percentagem para os valores de 

referência de Brook e Haschke77,78. 

Caracterização sócio-económica-cultural 

A caracterização sócio-económica foi determinada através da Escala de 

Classificação Social de Graffar79. Esta escala é composta por 5 itens, e permite 
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agrupar os indivíduos em cinco classes sócio-económicas distintas: I - classe 

alta, II - classe média-alta, III - classe média, IV - classe média baixa e V -

classe baixa. Pontuações mais elevadas correspondem a classes sócio-

económicas mais baixas. As questões foram respondidas pelos progenitores no 

momento da consulta. 

Avaliação da Imagem Corporal 

A avaliação da imagem corporal foi efectuada com a criança/adolescente e com 

os progenitores, e foi obtida de forma individual, após observação das respectivas 

figuras. Foi avaliada através de uma escala composta por 7 imagens de 

crianças/adolescentes e adultos de ambos os sexos, compreendidas entre a 

magreza (F1) e a obesidade (F7)66. A criança e os pais responderam às questões 

"Que figura acha que mais se identifica consigo?" e "Qual a figura que gostava de 

ter?". 

Posteriormente relacionou-se a imagem correspondente de cada 

criança/adolescente e seus progenitores em função do IMC (Quadro 2). 

Imagem 
Intervalo 

criança/adolescente 
Intervalo 

Progenitores 
F1 P c < 5 - P c < 1 0 

F2 
P c > 1 0 - P c < 1 5 
Pc>15 -Pc<25 

< 18,5 kg/m2 

F3 Pc >25 - Pc < 50 
F4 Pc > 50 - Pc < 75 > 18,5 kg/m2-24,9 kg/m2 

F5 Pc > 75 - Pc < 85 25 kg/m2-29,9 kg/m2 

F6 Pc > 85 - Pc < 95 
30 kg/m2- 34,9 kg/m2 

35 kq/m2- 39,9 kg/m2 

F7 Pc>95 > 40 kg/m2 

Quadro 2 - Intervalos de percentis (criança/adolescente) e IMC (progenitores) em 

função da imagem corporal. 
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Caracterização de hábitos de vida da criança e progenitores 

Tendo como base uma entrevista dirigida à criança e contando com a 

colaboração dos pais, foi igualmente avaliado o número de horas/semana a ver 

TV/computador, actividades conotadas com o sedentarismo juvenil. 

O nível de actividade física (AF) da criança/adolescente e seus progenitores foi 

avaliado através de dois questionários distintos, validados para a população 

portuguesa80,81, um dirigido para as crianças e outro para os pais. 

Para avaliar a actividade física nos pais utilizou-se o International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), constituído por 9 questões que fornecem informação 

acerca do tempo despendido a andar (marcha), em actividades com intensidade 

moderada e com intensidade vigorosa e sobre a inactividade física81. A forma de 

cálculo utilizada no presente trabalho para determinar a actividade física por 

semana vai de encontro às recomendações do Center for Disease Control and 

Prevention's e do American College of Sports Medicine (pelo menos 150 

min/semana de AF moderada e/ou vigorosa)82. 

No sentido de avaliar a actividade física da criança/adolescente foi utilizado um 

questionário desenvolvido por Ledent Cloes & Pieron83. Este questionário é 

constituído por 5 questões, das quais se obtém um índice referente ao nível de 

actividade. Este índice divide a amostra em diferentes grupos de actividade de 

acordo com a soma total. As crianças/adolescentes são agrupadas em quatro 

categorias: sedentários, pouco activos, moderadamente activos e activos. 
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Tratamento Estatístico 

Para descrever os participantes do estudo foram utilizadas estatísticas descritivas 

apropriadas. As variáveis categóricas foram descritas através de frequências 

absolutas e relativas (%). As variáveis contínuas foram descritas com medidas de 

localização apropriadas consoante a sua distribuição, médias e desvio padrão 

para as que seguiam uma distribuição normal, para as restantes medianas e 

percentis. 

Nos estudos comparativos foram utilizados: o teste de Exacto de Fisher, teste de 

Qui-Quadrado para a independência de Pearson. Para as variáveis contínuas 

foram usados testes T para amostras independentes. 

Em todas as análises considera-se com significado estatístico um valor de p<0.05. 

Foi usado o software de análise estatística Stastistical Package for the Social 

Sciences v12.0 (SPSS®). 
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RESULTADOS 

1. Caracterização da amostra 

1.1. População 

De um total de 600 crianças/adolescentes obesos seguidas na Consulta Externa 

de Nutrição do Departamento de Pediatria do Hospital de S.João do Porto desde 

Maio de 1998 a Julho de 2005, foram convocadas aleatoriamente 90 com idades 

compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Responderam à convocatória e foram 

avaliados 48 crianças/adolescentes e respectivos progenitores (53,3% da amostra 

seleccionada). 

A amostra foi dividida em dois grupos: GA=6-9 anos (correspondendo ao 1o ciclo) 

e GB=10-12 anos (correspondentes ao 2o ciclo). 

1.2. Caracterização sócio-económico-cultural 

A caracterização sócio-económico-cultural em relação à caracterização dos 

agregados familiares, segundo a classificação de Graffar, permitiu obter os 

resultados referidos no Quadro 3. 

I II III IV Total 
n 3 15 23 7 48~ 

(%) (6) (31) (48) (15) (100) 

Quadro 3 - Distribuição dos agregados familiares segundo a classificação de Graffar. 
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1.3. Caracterização dos agregados familiares 

Criança 

Da totalidade da amostra (n=48), 20 pertencem ao sexo masculino (42%) e 28 ao 

sexo feminino (58%) (Quadro 4). 

A média de idades do Grupo A é de 8,39 anos (dp=1,01) e do Grupo B de 10,99 

anos (dp=0,85), como se pode observar no Quadro 5. 

n (%) 

Masculino 20 (42) 
Feminino 28 (58) 

Total 48 (100) 

Quadro 4 - Crianças/adolescentes obesos (n=48): distribuição por sexos. 

Ml dp 

GA 8,39 1,01 

GB 10,99 0,85 

Quadro 5 - Crianças/adolescentes obesos (n=48): idade média cronológica em função 

do grupo de estudo (Ml - Média de idade; dp - desvio padrão; GA - 6-9 anos; GB - 10-12 

anos). 

Todas as crianças/adolescentes frequentam o 1 o e 2o ciclo de escolaridade 

conforme descrito no Quadro 6. Apesar do insucesso escolar existir em ambos os 

grupos este é mais evidente no GB (Quadro 7). 

GA GB Total 

n (%) n (%) n (%) 

Frequenta 1 "ciclo 32 (97) 4 (27) 36 (75) 

Frequenta 2°ciclo 1 (3) 11 (73) 12 (25) 

Total 33 (100) 15 (100) 48 (100) 

Quadro 6 Crianças/adolescentes obesos (n=48): caracterização do nível de 

escolaridade por grupo de estudo (GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 
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Reprovações 
Sim Não Total 

n (%) n (%) n (%) 

GA 1 (3) 32 (97) 33 (100) 

GB 4 (27) 11 (73) 15 (100) 

Total 5 (10) 43 (90) 48 (100) 

Quadro 7 - Aproveitamento escolar das crianças/adolescentes obesos: distribuição 

percentual por grupo de estudo (GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 

O tempo de frequência da consulta é em média de 23 meses (dp=17,3), com um 

mínimo de 1 mês e um máximo de 64 meses. 

Progenitores 

Os dados referentes à distribuição por sexo da média de idades e do grau de 

escolaridade dos progenitores estão descritos nos Quadros 8 e 9. 

' MÎ dp 

Sexo Masculino 37,10 5,15 

Sexo Feminino 39,27 5,96 

Quadro 8 - Idade média dos progenitores (anos): distribuição por sexo (Ml - Média de 

idade; dp - desvio padrão). 

1o ciclo 2 o -3 o ciclo Secundário Superior 

n (%) n (%) n (%) ri (%j~ 

Sexo Masculino 29 (60) 8 (17) ÎÔ (21) Ï ( 2 J -

Sexo Feminino 30 (62) 5 (10) 5 (10) 8 (17) 

Total 59 (61) 13 (14) 15 (16) 9 (9) 

Quadro 9 - Caracterização do grau de escolaridade dos progenitores em função do 

sexo. 
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1.4. Estado de nutrição e composição corporal da criança e progenitores 

Criança 

A caracterização do estado de nutrição da criança/adolescente, expressa em Z-

score, encontra-se representada na Figura 1. 

Figura 1 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Indicadores nutricionais (média de 

zscore). Distribuição por sexo e grupo de estudo (GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 

Regista-se um elevado grau de adiposidade nos dois grupos de estudo (GA e GB) 

em relação à % de massa gorda (MG), não se observando diferenças 

significativas (p=0.520) entre os sexos no que diz respeito à % de massa gorda 

para o valor de referência (Quadro 10). 

Teste T para amostras independentes 
Sexo Masculino Sexo Feminino 

GA GB Total GA GB Total 

(n=11) (n=9) (n=20) (n=22 (n=6) (n=28) 

%MG 

%MG para valor de referência 

M 33 36 35 38 38 38 

(dp) (7) (8) (7) (5) (9) (6)-
M 224 209 217 220 173 210 

(dp) (40) (43) (41) (29) (39) (36) 

Quadro 10 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Distribuição da composição corporal 

por sexo e grupo de estudo: %MG por impedância bioeléctrica (BIO) e % MG expressa 

em percentagem para o valor de referência (médiatdp) (M - média; dp - Desvio Padrão; 

GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 
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A maioria das crianças/adolescentes da amostra apresentavam obesidade 

(Quadro 11 ). 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

GA GB GA GB 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Excesso de peso 
(Pc Z85< 95) 

0 (0) 1 (11) 3 (14) 2 (33) 

Obesidade 
(Pc > 95) 

11 (100) 8 (89) 19 (86) 4 (67) 

Total 11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 

Quadro 11 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Grau de obesidade em função do 

sexo (GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 

Verifica-se no sexo feminino um predomínio de obesidade do tipo generalizada 

para ambos os grupos de estudo (GA=95% e GB=100%). Já no sexo masculino, 

observa-se uma maior percentagem de obesidade do tipo andróide (GA=45%; 

GB=22%) e generalizada (GA=45%; GB=67%) (Quadro 12). 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

GA GB GA GB 

■ n (%) n (%) n (%) n (%) 

Gin 1 (9) 1 (11) 0 (0) 0 (0) 

And 5 (45) 2 (22) 1 (5) 0 (0) 

Gen 5 (45) 6 (67) 21 (95) 6 (100) 

Total 11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 

Quadro 12 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Tipo de obesidade em função do 

sexo (GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos; Gin - ginoide, And - andróide, Gen -

generalizada). 
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Em ambos os grupos a diferença entre a média do peso que as crianças 

consideram que têm e a média do seu peso real podem ser observadas no 

Quadro 13. 

Teste T para amostras independentes 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Peso Peso 
Peso real Diferença Peso real Diferença 

estimado estimado (kg) 
{kg)(B) (A-B) (kg)(B) (A-B) 

(kg) (A) (A} 
M (dp) M (dp) M (dp) M (dp) M (dp) M (dp) 

GA 45,8 (10,4) 45,8 (10,93) -0,1 (1,25) 40,8 (5,13) 41,7 (5,70) -1,2 1,42 
GB 65,9 (25,05) 65,9 (19,81) -5,0 (8,42) 51,9 (4,82) 54,3 (7,90) -2,4 3,31 
Quadro 13 - Crianças/adolescentes obesos: média e desvio padrão do peso considerado 

vs média e desvio padrão do peso real por sexo e por grupo de estudo (M - média; dp -

desvio padrão; GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 

Progenitores 

O índice de Massa Corporal de Quetelet (IMC) dos progenitores correspondentes 

ao valor real pode ser observado no Quadro 14. 

M dp 

Pai 28,46 6,36 

Mãe 29,45 3,47 

Quadro 14 - Média e desvio padrão de IMC dos progenitores (M - Média; dp - desvio 

padrão). 

Tendo como base a classificação da OMS, verifica-se uma elevada percentagem 

de indivíduos com excesso de peso/obesidade (Mãe - 78%, Pai - 85%) (Quadro 

15). 
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Peso 
Excesso de Grau 1 Grau 2 „ «, 

normal G r a u 3 

peso (IMC:30- (IMC:35- ,..,__ 
("MC: 18.5- , . . . _ _ , 4 Q , «ov <IMC:i40> 24.9) 

(IMC: 25-29.9) 34.9) 39.9) 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Masculino 7 (15) 26 (54) 14 (29) 1 (2) O (0) 

Feminino 10 (22) 23 (50) 8 (17) 2 (4) 3 (7) 

Total 17 (18) 48 (51) 22 (24) 3 (3) 4 (4) 

Quadro 15 - Grau de obesidade dos progenitores (n=48). Distribuição percentual por 

sexo em ambos os progenitores. 

É de salientar que em 65% das famílias ambos os progenitores apresentavam 

excesso de peso/obesidade (Quadro 16). 

Pelo menos 1 progenitor Ambos os progenitores 

n (%) n (%) 

Normoponderais 2 (4) 17 (35) 

Excesso de peso/obesidade 46 (96) 31 (65) 

Total 48 (100) 48 (100) 

Quadro 16 - Progenitores (n=48). Incidência de obesidade. 

Os progenitores de ambos os sexos parecem subestimar o peso (Pai: M=2,7kg, 

dp=2,68; Mãe: M=1,6, dp=1,4) e sobrestimar a estatura (Pai: M=1,6cm, dp=0,64; 

Mãe: M=1,9cm, dp=0,31) tal como descrito no Quadro 17: 

Peso Estatura 
Peso real Diferença Estatura real Diferença 

estimado estimada 
(B) (A-B) (D) (C-D) 

(A) (C) 
M (dp) M (dp) M (dp) M (dp) M (dp) M (dp) 

Pai 79,8 (15,07) 82,5 (12,39) -2,7 (12,58) 171,6 (7,34) 170,0 (6,70) 1,6 (0,64) 

Mãe 70,0 (15,08) 71,6 (16,48) -1,8 (2,69) 158,7 (6,99) 156,8 (6,68) 1,9 (0,31) 

Quadro 17 - Progenitores: média e desvio padrão do peso (kg) e estatura real (cm) vs 

média e desvio padrão do peso (kg) e estatura estimada (cm) (M - média; dp - desvio 

padrão). 
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1.5. Hábitos de vida da criança e progenitores 

Criança 

Na globalidade da amostra observam-se índices de pouca 

actividade/sedentarismo em 42% das crianças/adolescentes estudadas, sendo 

mais evidente no grupo das crianças mais jovens do sexo masculino (Quadro 18). 

Sexo Masculino 
GA GB 

Sexo Feminino 
GA GB 

Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n 
Sedentário 

Pouco activo 
Moderadamente activo 

Activo 
Total 

(%) 

"3 (27) 2 (22) ÃT (18) 1 (17) 10 (21) 
4 (37) 2 (22) 3 (14) 1 (17) 10 (21) 
2 (18) 4 (45) 11 (50) 2 (33) 19 (39) 
2 (18) 1 (11) 4 (18) 2 (33) 9 (19) 
11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 48 (100) 

Quadro 18 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Indice de actividade física por sexo e 

grupo de estudo (GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 

As crianças/adolescentes de ambos os sexos passam, em média, 13h/semana 

(dp=6) em actividades conotadas com o sedentarismo (TV/computador), sendo 

que os rapazes apresentam valores mais elevados, como se pode observar na 

Figura 2. 

Masculino Feminino 

Sexo 

Figura 2 - Crianças e adolescentes obesos (n=48). Sedentarismo por sexo (média). 
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Observa-se uma elevada percentagem de crianças do GA e de ambos os sexos 

que conseguiram atingir os objectivos propostos na primeira consulta de 

Nutrição/Obesidade (Quadro 19). Estes objectivos foram conseguidos em menor 

percentagem nos indivíduos de ambos os sexos no GB, verificando-se uma 

diferença significativa entre os dois grupos (p=0,031) (Quadro 20). 

teste de exacto de Fisher 

Sexo Masculino Sexo Feminino Total 
GA GB GA GB 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Atingiu objectivos 
propostos? 

Sim 7 (64) 3 (33) 15 (68) 2 (33) 27 (56) 
Não 4 (36) 6 (67) 7 (32) 4 (67) 21 (44) 0,461 
Total 11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 48 (100) 
Sim 8 (73) 3 (33) 17 (77) 4 (67) 32 (67) 

Aumentou AF Não 3 (27) 6 (67) 5 (23) 2 (33) 16 (33) 0,147 
Total 11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 48 (100) 
Sim 3 (27) 1 (11) 11 (50) 2 (33) 17 (35) 
Não 8 (73) 8 (89) 11 (50) 4 (67) 31 (65) 0,057 

Total 11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 48 (100) 
Sim 8 (73) 4 (44) 13 (68) 3 (46) 29 (60) 

Diminuiu IMC Não 3 (27) 5 (56) 7 (32) 4 (54) 19 (40) 0,960 
Total 11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 48 (100) 

Diminuiu horas 
TV/computador 

Quadro 19 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Cumprimento dos objectivos: estudo 
comparativo de acordo com o sexo e grupo de estudo (GA - 6 - 9 anos;GB - 10-12 anos). 
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GA GB 

n (%) n (%) P 

Atingiu objectivos propostos? 
Sim 
Não 

Total 

22 
11 
33 
25 
8 
33 

(67) 
(33) 
(100) 

(76) 
(24) 
(100) 

5 
10 

15 
7 
8 
15 

(33) 
(67) 

(100) 
(47) 
(53) 
(100) 

0,031 

Aumentou AF 

Sim 
Não 

Total 

22 
11 
33 
25 
8 
33 

(67) 
(33) 
(100) 

(76) 
(24) 
(100) 

5 
10 

15 
7 
8 
15 

(33) 
(67) 

(100) 
(47) 
(53) 
(100) 

0,048 

Diminuiu horas TV/computador 
Sim 
Não 

Total 

14 
19 
33 

(42) 
(58) 
(100) 

3 
12 
15 

(20) 
(80) 
(100) 

0,132 

Diminuiu IMC 
Sim 
Não 

Total 

23 
10 
33 

(70) 
(30) 
(100) 

6 
9 
15 

(40) 
(60) 
(100) 

0,051 

Quadro 20 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Cumprimento dos objectivos: estudo 

comparativo de acordo com o grupo de estudo (GA - 6 - 9 anos; GB - 10-12 anos). 

Progenitores 

Regista-se uma elevada percentagem de inactividade física dos pais em ambos 

os sexos (Quadro 21). 

Pouco activo Activo 

(%) n (%l 
Sexo Masculino 30 (63) 18 (37) 
Sexo Feminino 41 (85) 7 (15) 
Total 71 (74) 25 (26) 
Quadro 21 - Hábitos de vida dos progenitores: Indice de actividade física por sexo. 

Observa-se um elevado grau de sedentarismo em todas as classes de Graffar e 

nos diferentes níveis de escolaridade (Quadros 22 e 23). 
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Classe de Graffar 
Classe 1 Classe II Classe III Classe IV Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Mãe 

Pouco activa 2 (67) 13 (87) 19 (83) 7 (100) 41 (85) 
Activa 1 (33) 2 (13) 4 (17) 0 (0) 7 (15) 
Total 3 (100) 15 (100) 23 (100) 7 (100) 48 (100) 

Pai 
Pouco activo 2 (67) 11 (73) 15 (65) 2 (29) 30 (62) 

Activo 1 (33) 4 (27) 8 (35) 5 (71) 18 (38) 
Total 3 (100) 15 (100) 23 (100) 7 (100) 48 (100) 

Quadro 22 - Progenitores (n=48). Nível de actividade física praticada pela Mãe e pelo 

Pai: estudo comparativo com a Classe de Graffar. 

Escolaridade 
1o ciclo 2o e 3o ciclo Secundário Ensino Superior Total 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Mãe 
Pouco activa 25 (83) 5 (100) 5 (100) 6 (75) 41 (85) 

Activa 5 (17) 0 (0) 0 (0) 2 (25) 7 (15) 
Total 30 (100) 5 (100) 5 (100) 8 (100) 48 (100) 

Pai 
Pouco activo 16 (55) 4 (50) 9 (90) 1 (100) 30 (63) 

Activo 13 (45) 4 (50) 1 (10) 0 (0) 18 (48) 
Total 29 (100) 8 (100) 10 (100) 1 (100) 48 (100) 

Quadro 23 - Progenitores (n=48). Nível de actividade física praticada pela Mãe e pelo 

Pai: estudo comparativo com os níveis de escolaridade dos progenitores. 

Observa-se por parte dos progenitores uma forte adesão ao plano alimentar 

instituído aos seus filhos durante o tempo de seguimento na consulta de 

Nutrição/Obesidade, sendo a média de quilos perdidos para a Mãe 6,1 (dp=3,4) e 

para o Pai 10,5 (dp=16,0), não se observando entre os géneros diferença 

estatisticamente significativa (p=0,224) (Quadro 24). 

Plano Alimentar Peso perdido 
(%) (Kg) 

Sim Não M dp 
Pai 19 81 10,5 16,0 
Mãe 42 58 6,1 3,4 

0,224 

Quadro 24 - Progenitores (n=48): perda de peso da Mãe e do Pai durante o tempo de 

seguimento do filho na consulta de Nutrição/Obesidade (M - média; dp - desvio padrão). 
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2.1. Relação com o corpo 

Uma elevada percentagem de crianças/adolescentes obesos dos dois grupos 

etários e de ambos os sexos sentem-se bem com o seu corpo (61 %). Contudo, a 

tristeza parece ser o sentimento mais evidente em relação à sua obesidade (19%) 

(Quadro 25). 

„ ._.. .__ ^ Sexo Masculino Sexo Feminino 

GA GB GA GB 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Bem 8 (73) 4 (45) 16 (73) 1 (17) 29 (61) 

Mal 1 (9) 1 (11) 1 (4.5) 0 (0) 3 (6) 

Indiferente 2 (18) 1 (11) 1 (4.5) 2 (33) 6 (12) 

Triste 0 (0) 2 (22) 4 (18) 3 (50) 9 (19) 

Revoltado 0 (0) 1 (11) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 

Total 11 (100) 9 (100) 22 (100) 6 (100) 48 (100) 

Quadro 25 - Crianças/adolescentes obesos (n=48). Relação ao sintoma: distribuição 
percentual por sexo e grupo de estudo (GA - 6-9 anos; GB - 10-12 anos). 

Elefante, hipopótamo, gorda ou gordo e leão-marinho, foram algumas das 

conotações linguísticas apontadas por familiares e amigos às 

crianças/adolescentes obesos. 
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2.2. Imagem corporal 

Criança 

Verifica-se que crianças/adolescentes do sexo feminino (n=28) identificam-se 

predominantemente com a imagem F5 (57%), que é mais magra do que a obtida 

em função do IMC (F7=82%). Apesar das raparigas escolherem a imagem F4 

(32%) como imagem ideal, observa-se na totalidade da amostra uma elevada 

tendência do sexo feminino (43%) para a preferência com imagens relacionadas 

com a magreza (F1+F2+F3), principalmente em GA (Figuras 3 e 4). 

A imagem que a criança considera que tem 
A imagem que a criança gostaria de ter 

57% 39% 4% 

7% 11% 25% 32% 18% 7% 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Pc<5-Pcs10 Pc>10-Pc<15 Pc225-Pc<50 Pca50-Pcs75 Pc>75-Pc<85 Pc>85-Pc<95 

Pc>15-Pc<25 
18% 82% 

A imagem em função do IMC 

Figura 3 - Imagem corporal das raparigas (n=28): distribuição percentual da imagem que 

a rapariga considera que tem e gostaria de ter e a imagem em função do seu IMC. 
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GA (n=22): 6-9 anos A imagem que a criança considera que tem 
A imagem que a criança gostaria de ter 

55% 45% 

9% 14% 32% 18% 18% 9% 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Pc<5-Pc<10 Pc>10-Pc<15 Pc225-Pc<50 Pc250-Pc<75 Pc>75-Pc<85 Pc285-Pc<95 Pc 295 

Pc>15-Pc<25 
14% 86% 

A imagem em função do IMC 

GB (n=6): 10-12 anos A imagem que a criança considera que tem 
A imagem que a criança gostaria de ter 

67% 17% 17% 

83% 17% 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Pc<5-Pc<10 Pc>10-Pcs15 Pc>25-Pc<50 Pc>50-Pc<75 Pc>75-Pc<85 Pc>85-Pc<95 Pc 295 

Pc>15-Pc<25 
33% 67% 

A imagem em função do IMC 

Figura 4 - Imagem corporal das raparigas por grupos de estudo: distribuição percentual 

da imagem que a rapariga considera que tem e gostaria de ter e a imagem em função do 

seu IMC. 
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Crianças e adolescentes do sexo masculino (n=20) identificam-se mais com a imagem F6 

(50%) que é mais magra do que a obtida em função do IMC (F7=95%) (Figura 5). A 

maioria dos rapazes escolheria F4 (35%) como imagem corporal ideal. No entanto, 

regista-se numa percentagem considerável da população masculina (45%), uma 

preferência para a identificação com imagens relacionadas coma magreza (F1+F2+F3) 

em ambos os grupos (GA e GB) (Figuras 6). 

25% 

F1 
Pc<5-Pcs10 

10% 

F2 
Pc>10-Pc<15 

Pc>15-Pc<25 

10% 

F3 
Pca25-Pc<50 

A imagem que a criança considera que tem 
A imagem que a criança gostaria de ter 

30% 50% 5% 

15% 5% 

F4 F5 
Pc250-Pc<75 Pc>75-Pc<85 

F6 
Pca85-Pc<95 

5% 

F7 
Pc>95 

95% 
A imagem em função do IMC 

Figura 5 - Imagem corporal dos rapazes (n=20): distribuição percentual da imagem que 

o rapaz considera que tem e gostaria de ter e a imagem em função do IMC. 
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GA (n=11): 6-9 anos A imagem que a criança considera que tem 
A imagem que a criança gostaria de ter 

18% 46% 36% 

36% 9% 37% 18% 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Pc<5-Pc<10 Pc>10-Pc<15 Pc>25-Pc<50 Pc>50-Pc<75 Pc>75-Pc<85 Pc>85-Pc<95 Pc >95 

Pc>15-Pc<25 
100% 

A imagem em função do IMC 

GB (n=9): 10-12 anos A imagem que a criança considera que tem 
A imagem que a criança gostaria de ter 

11% 11% 67% 11% 
11% 11% 22% 33% 11% 11% 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Pc<5-Pc<10 PC>10-PCÊ15 Pc>25-Pc<50 Pc>50-Pc<75 Pc>75-Pc<85 Pc>85~Pc<95 Pc >95 

Pc>15-Pc<25 
11% 89% 

A imagem em função do IMC 

Figura 6 - Imagem corporal dos rapazes por grupos de estudo: distribuição percentual da 

imagem que o rapaz considera que tem e gostaria de ter e a imagem em função do IMC. 
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Progenitores 

As figuras 7 e 8 apontam os valores percentuais referentes à identificação da imagem 

corporal dos progenitores. Pode ainda observar-se em ambos os sexos uma diferença 

entre a imagem que o Pai e a Mãe consideram que têm ("mais magra") e a imagem 
■ 

corporal em função do IMC. 

F1 

1 1 % 

A imagem que a mãe considera que tem 
A imagem que a mãe gostaria de ter 

13% 29% 33% 19% 6% 

58% 29% 2% 

F3 F4 F5 F6 F7 
> a 18,5-24,9 Kg/m

2 25-29,9 Kg/m
2 30 -34,9 Kg/m

2 2 40 Kg/n 

35 - 39,9 Kg/m
2 

22% 50% 22% 6% 

A imagem em função do IMC 

Figura 7 - Imagem corporal da mãe (n=48): distribuição percentual da imagem que a 

mãe considera que tem e gostaria de ter e a imagem correspondente ao seu peso acm 

função do IMC. 

Ana Valente 2004/2005 



Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 39 

entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

2% 

25% 
52% 

A imagem que o pai considera que tem 

A imagem que o pai gostaria de ter 

48% 13% 2% 

17% 2% 

F3 F4 F5 F6 F7 
«. <18,5Kg/m2 > 2 18,5-24,9 Kg/m2 25-29,9Kg/rn2 30-34,9 Kg/m2 2 40 Kg/m2 

35 - 39,9 Kg/m2 

15% 54% 31% 
A imagem em função do IMC 

Figura 8 - Imagem corporal do pai (n=48): distribuição percentual da imagem que o pai 

considera que tem e gostaria de ter e a imagem em função do IMC. 

Observa-se nas crianças/adolescentes e seus progenitores uma subestimação entre a 

imagem corporal escolhida e a obtida pelo IMC (Quadros 26, 27 e 28). 

Imagem em função do IMC 
Sexo 

Masculino Feminino 
(n =20) (n= =28) 

GA GB GA GB 

F6 
(n=11) 
F7 Total F6 

(n=9) 
F7 

(n=22) (n=6) 
F6 

(n=11) 
F7 Total F6 

(n=9) 
F7 Total F6 F7 Total F6 F7 Total 

% % % % % % % % % % % % 

F4 0 18 18 100 0 11 0 0 0 0 0 0 
Imagem F5 0 45 45 0 13 11 100 47 55 100 50 67 

que F6 0 36 36 0 75 67 0 53 45 0 25 17 
considera F7 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 25 17 
que tem Total 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Quadro 26 - Crianças/adolescentes obesos (n=48): subestimação da imagem corporal, 

distribuição percentual (GA - 6-9 anos; GB -10-12 anos). 
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Imagem em função do IMC 
F4 F5 F6 F7 Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
F3 4 (40) 2 (9) 0 (0) 0 (0) 6 (13) 
F4 5 (50) 8 (35) 0 (0) 0 (0) 13 (28) 

Imagem que considera F5 1 (10) 9 (39) 5 (50) 0 (0) 15 (33) 
que tem F6 0 (0) 4 (17) 5 (50) 0 (0) 9 (20) 

F7 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (100) 3 (6) 
Total 10 (100) 23 (100) 10 (100) 3 (100) 46 (100) 

Quadro 27 - Máe (n=46): subestimação da imagem corporal, distribuição percentual. 

Imagem em função do IMC 

~F4 F5 F6 Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Imagem que considera que tem 

1 (4) 0 (0) 6 (12) 
9 (35) 1 (7) 12 (25) 
15 (57) 8 (53) 23 (48) 
1 (4) 5 (33) 6 (13) 
0 (0) 1 (7) 1 (2) 

Total 7 (100) 26 (100) 15 (100) 48 (100) 

F3 5 (71) 
F4 2 (29) 
F5 0 (0) 
F6 0 (0) 
F7 0 (0) 

Quadro 28 - Pai (n=48): subestimação da imagem corporal, distribuição percentual. 
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DISCUSSÃO 

A OMS define obesidade como uma doença crónica, caracterizada por um 

excesso de gordura corporal total, associado ou não a perturbações na sua 

distribuição anatómica, desenvolvendo-se na maioria das vezes na ausência de 

doença subjacente ou de causas orgânicas34. Cerca de 95% das situações de 

obesidade pediátrica apresentam uma etiologia primária, nutricional ou exógena, 

tomando-se fundamental a promoção de hábitos de vida saudáveis que passam 

por uma alimentação equilibrada aliada ao aumento de actividade física12,34 

A amostra estudada está equitativamente distribuída pelos dois sexos. As 

características inerentes ao crescimento e maturação, o facto de se verificar, em 

média, aos 10 anos a transição do primeiro para o segundo ciclo, caracterizado 

entre outros aspectos por mudanças de autonomia pessoal/interdependência 

familiar, dividiu-se a população de acordo com a idade em dois grupos (GA=6-

9anos; GB=10-12 anos). 

Sendo a fase da adolescência um período caracterizado por uma menor 

envolvência familiar, maior influência do grupo e maior autonomia é de supor que 

a influência parental seja mais marcada no grupo mais jovem (GA). Refira-se 

ainda que o risco de persistência da patologia na idade adulta parece estar 

associado com a idade do início da obesidade34. 

A OMS recomenda o uso do IMC de Quetelet como um indicador fiável de 

adiposidade, apresentando uma forte relação com a percentagem de gordura 

corporal e de grande utilidade no rastreio do excesso de peso/obesidade em 

diferentes grupos etários34,46,75 Um valor de IMC igual ou superior ao Pc 95 para 

a idade e para o sexo está associado a complicações secundárias à obesidade 
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durante a idade pediátrica, assim como a um aumento do risco de obesidade, 

12 34 44-46 
morbilidade e mortalidade na idade adulta ■ 

A maioria da população estudada apresentava obesidade (Pc > 95) (Quadro 11), 

não se observando diferenças significativas entre os sexos (p=0.156) (Figura 1). 

O mesmo se verifica para o valor de gordura corporal total (% MG para o valor de 

referência) onde não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os sexos (p=0.520) (Quadro 13). Sabendo que a persistência de obesidade 

na idade adulta e as comorbilidades a ela associadas são tanto mais graves 

quanto maior for a sua severidade em idade pediátrica e, tendo em conta o 

elevado grau de obesidade na globalidade da amostra, parece tratar-se de um 

grupo de elevado risco e mau prognóstico. 

Embora no adulto se verifique uma deposição preferencial de gordura na região 

abdominal no homem (obesidade andróide) e na zona da anca na mulher 

(obesidade ginóide), tal associação não se verifica em idade pediátrica
40

. 

Observa-se um predomínio de obesidade generalizada nas crianças/adolescentes 

da amostra estudada (Quadro 12). Isto poderá dever-se à acumulação dos 

depósitos de gordura excedentária em localização preferencialmente subcutânea 

na infância e também às rápidas alterações da distribuição da gordura corporal 

verificadas durante o desenvolvimento e maturação sexual pubertário . 

No que diz respeito ao grau de obesidade dos progenitores (definido com base 

nos critérios da OMS) podemos observar que 82% dos pais apresentam excesso 

de peso/obesidade. É de realçar que em 65% da amostra, o excesso de 

peso/obesidade está presente em ambos os progenitores sendo que, 96% das 

crianças/adolescentes têm pelo menos um progenitor com estas características 

(Quadros 15e16). 
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Estes resultados parecem estar de acordo com a forte concordância verificada 

entre o excesso de peso/obesidade dos progenitores e o excesso de 

peso/obesidade da criança/adolescente tão frequentemente estudada19'22,24,40'47 

A ausência de actividade física origina uma maior acumulação energética, 

podendo este ser um factor decisivo para o desenvolvimento da obesidade. A 

grande maioria dos estudos chamam atenção para a influência da actividade 

física no peso e na composição corporal dos indivíduos com excesso de 

peso/obesidade, particularmente importante pela diminuição de massa gorda, 

com a preservação ou aumento da massa magra84. Os resultados por nós obtidos 

indicam que 58% das crianças/adolescentes são moderadamente activos/activos 

(Quadro 18). Provavelmente este facto deve-se ao enorme incentivo à prática de 

actividade física transmitido na consulta de Nutrição/Obesidade, justificando-se 

assim os 67% das crianças que referem ter aumentado a prática de actividade 

física desde que frequentam a referida consulta. 

Alguns autores consideram que os programas mais eficazes para o tratamento da 

obesidade em idades mais jovens, no sentido de uma regulação de peso a longo 

prazo, têm como base a associação entre um regime alimentar saudável e a 

prática regular de actividade física12.19.24,36,48,49,84 

A associação entre as actividades conotadas com o sedentarismo como a 

TV/computador e o risco aumentado de obesidade nas crianças/adolescentes têm 

sido sobejamente observadas neste grupo etário22. Parece haver uma forte 

associação entre estes meios de comunicação e o aumento de peso29"31. A maior 

parte das vezes a actividade física é substituída pela televisão/computadores, em 

simultâneo com o aumento da ingestão de alimentos densamente energéticos 

aqui publicitados. 
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Apesar das recomendações actuais de limitar a 2 horas por dia o tempo 

despendido nesta actividade
2
, vários estudos têm encontrado valores 

25 31 33 34 
substancialmente superiores • 

Ao contrário do que tem sido amplamente descrito, o número de horas passadas 

a ver TV/computador pelas crianças estudadas foi em media 13 horas/semana (± 

2 horas/dia). Facto este que poderá ser justificado com base na orientação dada 

pelos diferentes profissionais de saúde para a prática sistemática de outros tipos 

de actividade de lazer (bicicleta, saltar à corda, andar a pé...). 

No que diz respeito à actividade física dos pais, segundo o método de avaliação 

utilizado, a grande maioria (74%) da nossa amostra são pouco activos, 

independentemente da classe de Graffar e do nível de escolaridade (Quadros 21, 
11 85 

22 e 23). Estes resultados vão de encontro aos descritos na literatura ■ 

Está bem documentado o papel da família e do ambiente envolvente da 

criança/adolescente em relação à determinação das escolhas e preferências 

alimentares assim como pela prática de AF
27

'
86 Partindo do princípio que os pais 

são normalmente considerados "modelos" é fundamental intervir na mudança dos 

seus estilos de vida, adquirindo hábitos de vida mais saudáveis para os seus 
filhos. 

Elaborou-se uma escala que permitiu identificar o cumprimento dos objectivos 

propostos na primeira consulta de Nutrição/Obesidade face à diminuição do 

sedentarismo e à melhoria do estado nutricional da criança/adolescente. Esta 

escala pressupõe o cumprimento de dois de três objectivos: aumento da AF, 

diminuição do número de horas de TV/computador e diminuição do valor de IMC. 

Os resultados foram francamente satisfatórios nos dois grupos (GA e GB), 

verificando-se uma diferença estatisticamente significativa (p=0.031) nas crianças 
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mais jovens (Quadro 20). Os nossos resultados parecem ser sobreponíveis aos 

de outros trabalhos, que apontam para uma maior dificuldade na alteração dos 

estilos de vida em idades mais velhas
24,40

. 

A família deve estar envolvida no tratamento multidisciplinar da obesidade 

pediátrica
86

. Observa-se por parte dos progenitores uma forte adesão ao plano 

alimentar instituído aos seus filhos durante o tempo de seguimento na consulta de 

Nutrição/Obesidade. A mãe o elemento quem mais afirma ter feito dieta (42%). 

Contudo é o pai quem perde mais peso (Pai: M=10,5kg, dp=16,0; Mãe: M=6,1kg, 

dp=3,4) (Quadro 24). 

É desde idades muito jovens que crianças/adolescentes desenvolvem atitudes 

negativas em relação ao seu peso e imagem corporal, resultando na maioria das 

vezes em estados depressivos e de baixa auto-estima
55,58,87

. "Elefante", 

"hipopótamo", "gordo" e "leão-marinho" são alguns dos nomes mais 

frequentemente apontados pelos colegas e amigos às crianças/adolescentes por 

nós avaliadas. 

Apesar de a grande maioria das crianças e adolescentes (61%) referir sentir-se 

bem com o seu corpo, a tristeza parece ser o sentimento negativo mais evidente 

em relação à sua obesidade, sobretudo no grupo das crianças mais velhas 

(Quadro 25). A crescente capacidade cognitiva e de introspecção que se verifica 

ao longo do crescimento, melhorando a aptidão para a auto-avaliação e 

consequentemente o reconhecimento da sua obesidade podem vir a explicar 

estes resultados. 

A preocupação com a imagem corporal manifesta-se desde idades muito 
o"7 c c e-t co 

precoces sobretudo em crianças e adolescentes do sexo feminino ■ 

Existem vários métodos para avaliar a imagem corporal. Descrições verbais, 
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apreciação da imagem ao espelho e observação de diferentes tipos de silhuetas 

são algumas delas
5466 A auto-avaliação por observação de silhuetas consiste na 

apresentação de desenhos de imagens corporais, que vão desde a magreza até à 

obesidade. O modelo escolhido para o presente trabalho é constituído por 7 

figuras de ambos os sexos, que permite caracterizar de uma forma fácil a 

avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes e adultos. 

As crianças/adolescentes de ambos os sexos identificam-se predominantemente 

com a imagem corporal mais magra (F: F5=57%; M: F6=50%) do que a imagem 

obtida em função do IMC (F: F7=82%; M:F7=95%). 

Apesar da imagem ideal (F4) ser a que 35% dos rapazes e 32% das raparigas 

gostariam de ter, verifica-se que imagens relacionadas com a magreza são 

igualmente escolhidas por ambos os sexos (Fig.3 e 5). 43% das raparigas e 45% 

dos rapazes dão preferência a imagens relacionadas com a magreza escolhendo 

como imagem corporal ideal as figuras F1, F2 e F3, sendo esta mais evidente nas 

idades mais jovens (GA). 

De acordo com o tratamento estatístico efectuado e tratando-se de uma amostra 

de dimensões pequenas não foi possível relacionar os resultados obtidos da 

avaliação da imagem corporal da criança/adolescente com o género e o grupo 

etário. 

As figuras relacionadas com a magreza são igualmente escolhidas pelos pais 

(Mãe: F3=58% e F3; Pai:F3=27%) como a imagem corporal que gostariam de ter 

(Fig. 7 e 8), sendo esta percentagem mais elevada nas mães (69%). Estes 

resultados parecem ser sobreponíveis aos de outros estudos onde a magreza 
■ ■ 54 56-

assume um padrão de "beleza" preferencialmente eleito pelo sexo feminino • 
60,68,87,88 
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Apesar de alguns estudos mostrarem que a insatisfação da imagem corporal nos 

rapazes se manifesta mais tardiamente o mesmo não se observou na população 

por nós estudada onde a escolhas por imagens corporais mais magras foi 

evidente em rapazes mais jovens (GA) (Fig.6). 

O comportamento do pai e da mãe parece de certa forma influenciar a atitude dos 

filhos na escolha da imagem corporal que gostariam de ter
58,68,70

. 

Os rapazes mais velhos (GB) parecem subestimar mais o seu peso. Contudo não 

se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos 

(GA e GB) (Quadro 13). 

Mais que um conceito "estético" a imagem corporal deve ser encarada como 

instrumento de trabalho credível e fundamental numa abordagem mais consciente 

e motivadora do tratamento do excesso de peso/obesidade tanto na 

criança/adolescente como no adulto. Alguns autores consideram mesmo que a 

falta de percepção de IC real pode constituir um factor de risco no agravamento 

do próprio excesso de peso/obesidade . 

Verifica-se uma correcta percepção da imagem corporal tanto na mãe como no 

pai em 50% e 57% respectivamente, ao contrário do que acontece com os seus 

filhos (GB: M=13%; F=25%) (Quadros 26,27,28). 

Observa-se igualmente nos progenitores uma subestimação entre a imagem 

escolhida e a obtida em função do IMC (Fig.7 e 8, Quadros 27 e 28). Já 

anteriormente apontado, o mesmo pode-se verificar em relação à subestimação 

do peso tanto para os pais como para os filhos (Quadro 13 e 17). Estes dados vão 

87 89 90 

de encontro aos referenciados na literatura ■ 

Verifica-se nas crianças/adolescentes e seus progenitores discrepâncias entre a 

IC que consideram que têm e a IC correspondente à sua própria obesidade. Para 
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alguns autores a escolha de uma imagem corporal mais magra pode de certo 

modo sofrer influências sociais e culturais que envolvem todo o agregado familiar. 

É de salientar o importante papel que a família assume não só no 

desenvolvimento do comportamento alimentar mas também na percepção da 
fiO 

imagem corporal da criança e do adolescente . 

A falta de participação e motivação dos pais na orientação e no tratamento do 

excesso de peso/obesidade dos seus filhos foi, sem dúvida, a maior dificuldade 

apresentada na elaboração deste trabalho. Contudo os resultados obtidos da 

auto-avaliação da imagem corporal alargada ao agregado familiar, permitiu 

identificar atitudes e comportamentos de risco nas crianças/adolescentes e seus 

progenitores, verificando-se a necessidade de uma atenção acrescida aos 

aspectos "psico-afectivos" relacionados com o seu estado de nutrição. 

A sistemática motivação relacionada não só com a perda de peso mas também 

com obtenção de uma imagem corporal mais desejada por parte da criança e do 

adolescente e seus progenitores contribui seguramente para a obtenção de 

melhores resultados. 

Embora se trate de uma estrutura complexa, a auto-avaliação da imagem corporal 

em crianças e adolescentes e seus progenitores parece ser uma mais valia na 

abordagem e tratamento da obesidade em idades pediátricas. 

Ana Valente 2004/2005 



Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 49 

entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A revisão bibliográfica evidencia que a prevalência da obesidade e sua 

comorbilidade em idade pediátrica estão aumentar rapidamente, atingindo 

proporções epidémicas. Toma-se necessário cessar este crescente aumento da 

prevalência da obesidade em crianças/adolescentes, sendo mesmo considerada 

uma prioridade em saúde pública. 

O tratamento da obesidade durante a infância e a adolescência é uma das 

situações mais difíceis e frustrantes de tratar. 

É de realçar o enorme contributo da auto-avaliação da imagem corporal de 

crianças dos seus progenitores no tratamento da obesidade. A ânsia de alcançar 

uma imagem corporal ideal parece ser o maior e mais importante factor preditivo 

no tratamento da obesidade. 

Do presente estudo pode concluir-se que os resultados da intervenção terapêutica 

nutricional e comportamental instituída revelaram-se mais satisfatórios no grupo 

das crianças mais jovens. Tomando-se fundamental a importância da prevenção 

da obesidade e uma intervenção o mais precocemente possível. 

Observa-se que cerca de 42% das crianças/adolescentes eram sedentários/pouco 

activos, agravado pelo facto de a maioria dos pais também o serem (74%). 

Existe uma discrepância das crianças/adolescentes e dos progenitores no que se 

refere à avaliação da sua própria imagem corporal, escolhendo imagens mais 

magras e apontando pesos mais baixos do que o que realmente têm. 

A imagem corporal que a criança/adolescente de ambos os sexos escolhe como 

ideal relaciona-se preferencialmente com a magreza, o mesmo se verifica na 

imagem ideal escolhida pela mãe. 
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A implementação da avaliação da imagem corporal no tratamento da obesidade 

desde idades muito precoces pode ser uma mais valia como terapêutica 

coadjuvante da terapêutica comportamental. 

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

imagem corporal em idades pediátricas, no sentido de criar novas estratégias na 

abordagem e intervenção do tratamento da obesidade juvenil a curto e a longo 

prazo. 

Ana Valente 2004/2005 



Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 51 

entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Ogden CL, Flegal KM, Carroll MD, Johnson CL. Prevalence and trends in 

overweight among US children and adolescents, 1999-2000. JAMA 2002; 

288:1728-1732. 

2. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition 

for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 

320(7244):1240-1243. 

3. Lobstein TJ, James WPT, Cole TJ. Increasing levels of excess weight among 

children in England. Int J Obes 2003;27:1136-1138. 

4. Inglis VM, Waters E, Sewell J (Centre for Community Child Health Royal 

Children's Hospital). To promote awareness of the risk of the factors that 

contribute to childhood obesity and assess the ability of parents to develop shared 

strategies to reduce such risks. [Internet] Australia: Centre for Community Child 

Health Royal Children's Hospital; 2003 [citado em 2005 jun]. Disponível em: 

http://www.rch.org.au/emplibrary/ccch/Ozchild_report_2144kb.pdf 

5. Zimmermann MB, Hess SY, Hurrell RF. A national study of the prevalence of 

overweight and obesity in 6-12y-old Swiss children: body mass index, body weight 

perceptions and goals. Eur J Clin Nutr 2000;54:568-572. 

6. Moreno LA, Sarha A, Fleta J, Rodriguez G, Bueno M. Trends in body mass and 

overweight prevalence among children and adolescents in the region of Aragón 

(Spain) from 1985-1995. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24:925-931. 

7. Padez C, Fernandes T, Mourão I, Moreira P, Rosado V. Prevalence of 

overweight and obesity in 7-9-year-old Portuguese children: trends in body mass 

index from 1970-2002. Am J Hum Biol 2004; 16:670-678. 

Ana Valente 2004/2005 

http://www.rch.org.au/emplibrary/ccch/Ozchild_report_2144kb.pdf


52 Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

8. Kain J, Uauy R, Vio F, Albala C. Trends in overweight and obesity prevalence in 

Chilean children: comparison of three definitions. Eur J Clin Nutr 2002;56:200-204. 

9. World Health Organization. Report of a WHO consultation on obesity. 

Preventing and managing the global epidemic. Geneve 1998.: WHO. 

10. Ribeiro J, Guerra S, Pinto AT, Duarte J, Mota J. Prevalência de excesso de 

peso e de obesidade numa população escolar da área do Grande Porto, de 

acordo com diferentes pontos de corte do índice de massa corporal. Acta Pediatr 

Port 2003; 1(34):21-24. 

11. World Health Organization. Obesity and overweight. Available at: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_obesity.pdf. 

12. Barlow SE, Dietz WH. Obesity evaluation and treatment: Expert Committee 

Recomendations. Pediatrics 1998; 102(3):29-39. 

13. Martinez JÁ, Kearney JM, Kafatos K, Paquet S, Martinez-Gonzalez MA. 

Variables independently associated with self-reported obesity (BMI>30kg/m2) in 

the European Union population. Public Health Nutr 1999; 1:125-133. 

14. Dietz WH. Health consequences of obesity in youth: childhood predictors of 

adult disease. Pediatrics 1998; 101Suppl 2:S31-S38. 

15.Wabitsch M. Overweight and obesity in European children and adolescents: 

causes and consequences, treatment and prevention. An introduction. Eur J 

Pediatr 2000; 159 Suppl 1:5-7. 

16. Livingstone B. Epidemiology of childhood obesity in Europe. Eur J Pediatr 

2000; 159(1):14-34. 

17. CDC. Preventing Chronic Diseases: Investing Wisely in Health [Internet]. 2003 

[citado em 2005 Jun 30]. Disponível em: 

http://www. cdc. gov/nccdphp/pe_factsheets/pef s_pa. pdf. 

Ana Valente 2004/2005 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_obesity.pdf
http://www


Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 53 

entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

18. Pereira J, Mateus C. Comunicação ao T Encontro Nacional de Economia da 

Saúde.. [Internet]. 2000. [citado em 2005 Jun]. Disponível em: 

http://www.adexo.pt. 

19.ILSI Europe. Overweight and obesity in european children and adolescents: 

causes and consequences - prevention and treatment. I LSI Europe: Overweight 

and Obesity in Children Task Force, editor. 1-22. 2000. ILSI Europe Report Series. 

20. Rito A. A pré-escola: uma ferramenta contra a obesidade infantil. Nutridas 

2003; 3:43-47. 

21.Reilly JJ, Armstrong J, Dorosty AR, Emmett PM, Ness A, Rogers I, Steer C, 

Sherriff . Early life risk factors for obesity in childhood: cohort study. BMJ 2005; 

330:1357-1363. 

22. Committee on Nutrition. Prevention of pediatric overweight and obesity. 

Pediatrics 2003; 112:424-430. 

23.Troiano RP, Flegal KM, Kuczmarski RJ, Campbell SM, Jonhson CL. 

Overweight prevalence and trends for children and adolescent. The National 

Health and Nutrition Examinations Surveys, 1963 to 1991. Arch Pediatr Adolesc 

Med 1995; 149:1085-1091. 

24. Gahagan S. Child and adolescent obesity. Curr Probl Pediatr Adolesc Health 

Care 2004; 34:6-43 

25.Gottesman MM. Healthy eating and activity together (HEAT): weapons against 

obesity. J Pediatr Health Care 2003; 17:210-215. 

26. Jago R, Baranowski T, Baranowski JC, Thompson D, Greaves KA. BMI from 3-

6y of age is predicted by TV viewing and physical activity, not diet. Int J Obes 

2005; 29:557-564. 

Ana Valente 2004/2005 

http://www.adexo.pt


54 Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

27. Golan M, Crow S. Parents are key players in the prevention and treatment of 

weight-related problems. Nutr Rev 2004; 62(1):39-50. 

28.Cleland V, Venn A, Fryer J, Dwyer T, Blizzard L. Parental exercise is 

associated with Australian children's extracurricular sports participation and 

cardiorespiratory fitness: a cross-sectional study. Int J Behav Nutr Phys Act 2005; 

2(1):3. 

29.Halford JCG, Gillespie J, Brown V, Pontin EE, Dovey TM. Effect of television 

advertisements for foods on food consumption in children. Appetite 2004; 42:221-

225. 

30. Neville L, Thomas M, Bauman A. Food advertising on Australian television: the 

extent of children'exposure. Health Promot Int 2005; 20(2):105-112 

31. Mendes P, Fernandes. A criança e a televisão. Acta Pediatr Port 2003; 

2(34):101-104. 

32. American Academy of Pediatrics, Committee on Public Education. Children, 

adolescents and television. Pediatrics 2001; 107:423^426. 

33. Proteste. Anúncios demasiado doces. Proteste 2005; 255:9-12. 

34. Rego C, Sinde S, Silva D, Aguiar A, Guerra. Avaliação transversal de alguns 

factores de risco de doença cardiovascular numa população pediátrica de obesos. 

Acta Pediatr Port 2002; 1(33):13-20. 

35 Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH, Gidding SS, Hayman LL, Kumanyika S, 

Robinson TN, Scott BJ, Jeor SS, Williams CL. Overweight in children and 

adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. 

Circulation 2005; 111:1999-2012. 

36. Fisberg M, Baur L, Chen W, Hoppin A, Koletzko B, Lau D, Moreno L, Nelson T, 

Strauss R, Uauy R. Obesity in children and adolescents: working group report of 

Ana Valente 2004/2005 



Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 55 
entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

the second world congress of pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition. 

J Pediatric Gastroenterol Nutr 2004; 39:S678-S687. 

37. Strauss RS. Childhood obesity and self-esteem. Pediatrics 2000; 105:e15. 

38. Davison KK, Birch LL. Weight status, parent reaction, and self concept in five-

year-old girls. Pediatrics 2001; 107(1):46-53. 

39.Thorpe LE, List DG, Marx T, May L, Helgerson SD, Frieden TR. Childhood 

obesity in New York City elementary school students. Am J Public Health 

2004;94:1496-1500. 

40. Rego C, Ganhão C, Sinde S, Silva D, Aguiar A, Guerra. Consulta de referência 

de obesidade infantil: experiência de 36 meses. Acta Pediatr Port 2003; 

6(34):405-410. 

41. Dietz WH. Critical periods in chidhood for the development of obesity. Am J 

Clin Nutr 1994; 59:955-959. 

42. Dietz WH. Periods of risk in childhood for the development of adult obesity-

what do we need to learn? J Nutr 1997; 127:S1884-S1886. 

43. Rolland-Cahera MF, Deheeger M, Bellisle F, Sempe M, Guilloud-Bataille M, 

Patois E. Adiposity rebound in children: a simple indicator for predicting obesity. 

Am J Clin Nutr 1984; 39:129-135. 

44.Janssen I, Katzmarzyk PT, Srinivasan SR, Chen W, Malina RM, Bouchard C, 

Berenson GS. Utility of childhood BMI in the prediction of adulthood disease: 

comparison of national and international references. Obes Res 2005; 13:1106-

1115. 

45. Pietrobelli A, Faith MS, Allison DB, Gallagher D, Chiumello G, Heymsfield SB. 

Body mass index as a measure of adiposity among children and adolescents: A 

validation study. J Pediatr 1998; 132:204-210. 

Ana Valente 2004/2005 



gg Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

46.Dietz WH, Robinson TN. Use of the body mass index as a measure of 

overweight in children and adolescents. J Pediatr 1998; 132:191-193. 

47.Himes JH, Dietz WH. Guidelines for overweight in adolescent preventive 

services: recommendations from na expert committee. Am J Clin Nutr 1994; 

59:301-316. 

48. Epstein LH, Myers MD, Raynor HA, Saelens BE. Treatment of pediatric 

obesity. Pediatrics 1998; 101:554-570. 

49. Mullen MC, Shield J. Treatment of childhood and adolescents overweight. In: 

Childhood and Adolescent Overweight: The health professional's guide to 

identification, treatment, and prevention. Illinois: The American Dietetic 

Association 2004; Cap.7, p.119-141. 

50. McLean N, Griffin S, Toney K, Hardeman W. Family involvement in weight 

control, weight maintenance and weight-loss interventions: a systematic review of 

randomised trials. Int J Obes 2003; 27:987-1005. 

51. Ritchie LD, Welk G, Styne D, et al. Family environment and pediatric 

overweight: what is a parent to do? J Am Diet Assoc 2005; 105(5 Suppl 1):870-

S79. 

52. Picazo JMV. Transtornos del comportamiento alimentario. Obesidad frente a 

anorexia. In: Majem LS, Bartrina JÁ. Obesidad infantil y juvenil. Estúdio enKid. 

Barcelona. Masson 2001. Cap. 5, p. 63-77. 

53. Moon Yl, Park HR, Koo HY, Kim HS. Effects of behavior modification on body 

image, depression, and body fat in obese Korean elementary school children. 

Yonsei Med J 2004; 45(1):61-67. 

54.McElhone S, Kearney JM, Giachetti I, Zunft HF, Martinez JÁ. Body image 

perception in relation to recent weight changes and strategies for weight loss in a 

Ana Valente 2004/2005 



Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 57 

entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

nationally representative sample in the European Union. Public Health Nutr 1999; 

2(1 a): 143-151. 

55. Davison KK, Birch LL. Predictors of fat stereotypes among 9-year-old girls and 

their parents. Obes Res 2004; 12(1 ):86-94. 

56.Rosenblum GD, Lewis M. The relations among body image, physical 

attractiveness, and body mass in adolescence. Child Dev 1999;70(1 ):50-64. 

57. Striegel-Moore RH. Body image concerns among children. J Pediatr 

2001; 138(2): 158-160. 

58. Field AE, Camargo CA, Taylor CB, Berkey CS, Roberts SB, Colditz GA Peer, 

parent, and media influences on the development of weight concerns and frequent 

dieting among préadolescent and adolescent girls and boys. Pediatrics 2001; 

107:54-60. 

59.Young-Hyman D, Schlundt DG, Herman-Wenderoth L, Bozylinski K. Obesity, 

appearance, and psychosocial adaptation in young African American children. J 

Pediatr Psychol 2003;28(7):463-472. 

60.Almeida AM. Insatisfação com o peso corporal. Rev Port Clin Geral 

2004;20:651-666. 

61. Welch C, Gross SM, Bronner Y, Dewberry-Moore N, Paige DM. Discrepancies 

in body image perception among fourth-grade public school children from urban, 

suburban, and rural Maryland. J Am Diet Assoc 2004;104:1080-1085. 

62. White MA, Kohlmaier JR, Vamado-Sullivan P, Williamson DA. Racial/ethnic 

differences in weight concerns: protective and risk factors for the development of 

eating disorders and obesity among adolescent females. Eat Weight Disord 2003; 

8(1):20-25. 

Ana Valente 2004/2005 



58 Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 



Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades compreendidas 59 

entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

73. Centers for Disease Control and Prevention. 2000 CDC Growth Charts. 

Disponível em: http://www.cdc.gov/growthcharts. 

74. .Moreno LA, Fleta J, Mur L, Feja C, Sarria A, Bueno M. Indices of Body Fat 

Distribution in Spanish Children aged 4.0 to 14.9 years. J Pediatr Gastroenterol 

Nutr 1997; 2(25):175-181. 

75. Garrow JS, Webster J. Quetelet's index (W/H2) as a measure of fatness. Int J 

Obes 1985;9:147-153. 

76. World Health Organization. Obesity. Preventing and managing the global 

epidemic. Report of WHO consultation on obesity. Geneve 1997. 

77. Brook CGP. Determination of body composition in children from skinfold 

measurements. Arch Dis Child 1971; 46:182-184. 

78. Durnin JVGA, Rahaman MM. The assessment of the amount of fat in the 

human body from measurements of the skinfold thickeness. Br J Nutr 1967; 

21:681-689. 

79.Graffar M. Une méthode de classification sociale d'échantillons de la 

population. Courrier 1956;6:455. 

80.Piéron M, Ledent M, Delfosse C, Cloes M. Une etude du style de vie des 

jeunes dans l'Union Européenne. Qu'en conclure et quells enseignement en tirer? 

ADEPS 1997; 159-160:106-109. 

81.Craig C, Marshall. International Physical Activity Questionaire: 12-country 

reliability and validity. Med Sei Sports Exerc 2003; 35(8):1381-1395. 

Ana Valente 2004/2005 

http://www.cdc.gov/growthcharts


63.0'Dea JÁ, Caputi P. Association between socioeconomic status, weight, age 

and gender, and the body image and weight control practices of 6- to 19-year-old 

children and adolescents. Health Educ Res 2001; 16(5):521-532. 

64.Vander JS, Thelen MH. Eating and body image concerns among obese and 

average-weight children. Addict Behav 2000;25(5):775-778. 

65. Rand CSW, Resnick JL. The "good enough" body size as judged by people of 

varying age and weight. Obes Res 2000; 8(4):309-316. 

66. Collins ME. Body figure perceptions and preferences among préadolescent 

children. Int J Eat Disord 1991; 10(2): 199-208. 

67. Robinson TN, Chang JY, Haydel KF, Killen JD. Overweight concerns and body 

dissatisfaction among third-grade children: the impacts of ethnicity and 

socioeconomic status. J Pediatr2001; 138:181-187. 

68. Silva D. Avaliação da imagem corporal em crianças e adolescentes obesos 

com idades compreendidas entre os 7-12 anos e seus progenitores [tese de 

mestrado]. Porto: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto;2003. 

69. Rinderknecht K, Smith C. Body-image perceptions among Urban Native 

American youth. Obes Res 2002,10(5):315-327. 

70. Madeleine A, Smith H, Smith JE. The positive influence of maternal 

identification on body image, eating attitudes, and self-esteem of Hispanic and 

Anglo girls. Int J Eat Disord 2001 ;29:429-440. 

71. Rodin J. Cultural and psychosocial determinants of weight concerns. Ann 

Intern Med 1993;119:643-645. 

72. Jellife DB, Jellife EFP. Comunity Assessment: Direct Assessment of Nutrition 

Status. Oxford University Press; 1989. 

Ana Valente 2004/2005 



gO Avaliação da imagem corporal em crianças/adolescentes obesos com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos e seus progenitores 

82. Pate R, Pratt M, Blair SN et al. Physical activity and public health. A 

recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the 

American College of Sports Medicine. JAMA 1995; 273(5):402-407. 

83.Ledent M, Cloes M, Piéron M. Les jeunes, leur activité physique et leurs 

perceptions de la santé, de la forme, des capacites athlétiques et de lápparence. 

ADEPS 1997; 159-160:90-95. 

84. Mota J. Exercício físico na prevenção e tratamento da obesidade pediátrica. 

Alimentação Humana 2001 ;9(3): 117-118. 

85. Almeida MDV, Graça P, Afonso C, D'Amicis A, Lappalainen R, Damkjaer S. 

Physical actvity levels and body weight in a nationally representative sample in the 

European Union. Public Health Nutr 1999; 2( 1a): 105-113. 

86. Karl F, Zwiauer M. Prevention and treatment overweight and obesity in children 

and adolescents. Eur J Pediatr 2000; 159 (Suppl 1):S56-S68. 

87. Correia F. Determinantes psico-afectivas e sócio-culturais no tratamento da 

obesidade, [tese de doutoramento]. Lisboa: Faculdade de Medicina;2004. 

88. Contentato IR, Basch C, Zybert P. Body image, weight and food choices of 

latina women and their young children. J Nutr Educ Behav 2003; 35:236-248. 

89. Fonseca H, Matos MG. Perception of overweight and obesity among 

Portuguese adolescents: an overview of associated factors. Eur J Public Health 

2005; 15(3):323-328. 

90. Park MJ, Kang YJ, Kim DH. Dissatisfaction with height and weight, and 

attempts at height gain and weight control in Korean school-children. Journal of 

Pediatric Endocronology & Metabolism 2003; 16:545-554. 

Ana Valente 2004/2005 


	AGRADECIMENTOS
	INDICE
	LISTA DE ABREVIATURAS
	RESUMO
	INTRODUÇÃO
	OBJECTIVOS
	MATERIAL E MÉTODOS
	Tratamento Estatístico
	RESULTADOS
	DISCUSSÃO
	CONCLUSÕES E SUGESTÕES
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

