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RESUMO

A imagem corporal expressa-se numa idealização multidimensional defendida pelas assimilação e atitudes que o indivíduo tem em relação ao seu 
corpo. E é em período escolar que muitas crianças e adolescentes já comparam suas ações com o de outros a sua volta e essa importância da 
autoimagem aumenta nos mais jovens à medida que vão se tornando mais conscientes do seu corpo e, simultaneamente, a satisfação com o 
corpo parece reduzir à medida que a idade aumenta . Partindo desse pressuposto, o presente estudo tem como objetivo verificar o estado 
nutricional e percepção de imagem corporal de escolares do ensino fundamental de uma escola pública de Aracaju, bem como analisar a possível 
associação entre as duas prevalências e identificar a predominância de atitudes alimentares. Para tal fim, foi realizada avaliação antropométrica 
para estabelecer o estado nutricional, aplicado um questionário de consumo alimentar e utilizada escala de autoimagem proposta por Tiggemann 
e Wilson-Barret para avaliar a percepção corporal. Quanto ao estado nutricional, a maioria apresentou peso adequado (57%), mas, com um
crescente percentual para o excesso de peso. Na avaliação do consumo alimentar apresentou inadequações para ingestão de frutas e legumes, e 
um alto consumo de produtos ricos em gorduras e açúcares, tendo maior destaque no grupo das meninas. Foram encontrados 66,3% dos 
escolares insatisfeitos com seu corpo e com uma maior insatisfação por excesso de peso. Na correlação entre o grau de satisfação e o estado 
nutricional, mostrou-se distorção de imagem principalmente com escolares eutróficos, sendo maior percentual em meninas. Concluindo que a 
maior parte das crianças apresentaram tanto insatisfação como distorção corporal, apresentando um diferencial de que as crianças mais precoces 
demonstraram maior distorção e as crianças mais velhas, demonstraram maiores insatisfações, sendo crescente o número de crianças e 
adolescentes com excesso de peso, mas, percebendo-se a vontade de emagrecer e mudar seus hábitos alimentares, reforçando a preocupação 
com a aparência física.
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