
Resultados Introdução 
A imagem corporal envolve a percepção em 
relação ao tamanho e formas corporais, 
conjuntamente com os sentimentos que essa 
imagem ocasiona ao indivíduo¹. O sentimento 
negativo sobre o próprio corpo, nesta fase da 
vida, pode gerar ansiedade, compulsão ou até 
mesmo uma desordem mental, podendo 
desencadear problemas futuros pela busca de 
um corpo idealizado. Dietas, medicamentos, 
procedimentos estéticos, ou mesmo trans-
tornos alimentares visando à mudança corporal 
são gerados a partir de uma negação com seu 
próprio corpo².  
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Objetivo 

O objetivo deste estudo foi verificar a 
prevalência da insatisfação com a imagem 
corporal em adolescentes de 11 a 14 anos, 
em escolas municipais da cidade de 
Farroupilha, RS.  
 

Metodologia 

Questionário 
autoaplicável 

 Dados de identificação 
 Sexo, idade, escolaridade materna, 

hábitos sedentários 
 Sintomas para TA e bullying 

Medidas 
antropométricas 

Massa corporal, estatura, 
circunferência da cintura e 
abdômen e dobras cutâneas de 
tríceps e panturrilha 

Conclusão 

A prevalência de insatisfação com a imagem corporal 
estudada é elevada e deve ser motivo de preocupação 
pela sociedade em questão. Sugerem-se programas 
que visem à prevenção e promoção da saúde dos 
adolescentes em idade escolar nos temas avaliados. 
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Foram avaliados, na cidade de Farroupilha, 886 
alunos da rede municipal de ensino, que 
apresentavam idade entre 11 e 14 anos, sendo 436 
(49,2%) do sexo feminino e 450 (50,8%) do sexo 
masculino. A média de idade dos escolares foi de 
12,96 anos.  
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