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     A adolescência é uma fase de transições que influenciam diretamente nos hábitos 

alimentares, na saúde, na atividade física, na sexualidade e  na sua imagem corporal.¹ ²  

   Verificar a prevalência de insatisfação com a imagem corporal em escolares de 11 a 14 anos 

de Bento Gonçalves-RS, e correlacionar possíveis associações dos seguintes desfechos: sexo, 

idade, escolaridade materna, vítimas de Bullying e excesso de gordura. 

INTRODUÇÃO  

 OBJETIVO  

METODOLOGIA  

2015 

estudo transversal     916 escolares 11 a 14 anos  escolas da rede municipal 

Questionário  

Auto-aplicável 

dados de identificação 

insatisfação com a imagem corporal  

vítimas de bullying  

massa corporal, estatura, circunferência da cintura e 

abdômen e dobras cutâneas de tríceps e panturrilha 

escala de nove 

silhuetas 

Kidscape  

Variáveis  

Antropométricas  

RESULTADOS 

insatisfação com a imagem corporal  71,9%  

vítimas de bullying 12,2% 

excesso de gordura 53,9% * O dobro de chances (RP=2,49) de serem insatisfeitos 

em relação aos escolares com gordura adequada 

* Os filhos de mães com melhor escolaridade tem 32% 

menos chances (RP=0,68) de insatisfação com a IC 

comparado aos de pior escolaridade. 

CONCLUSÕES  

    As prevalências de insatisfação com a imagem corporal e excesso de gordura da 

população estudada encontram-se elevadas e devem ser motivo de preocupação dos 

profissionais de saúde. 
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