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Saúde

RESUMO

A avaliação da imagem corporal possui grande relevância para a saúde pública, especialmente no período da adolescência, quando a insatisfação 
corporal é bastante prevalente. Desta forma, a obesidade torna-se ainda mais problemática quando surge ou se agrava nessa fase. O objetivo 
deste estudo foi realizar avaliação inicial da imagem corporal de adolescentes brasileiras segundo região demográfica, bem como o estado 
nutricional segundo antropometria. Trata-se de estudo transversal, a partir da análise dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (2015), 
realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. A amostra deste estudo foi composta por adolescentes do sexo feminino 
matriculadas no ano letivo de 2015 e frequentando regularmente escolas públicas e privadas situadas nas zonas urbanas e rurais de todo o 
Território Nacional. Foram divididas em dois grupos segundo faixa etária, sendo G1 as adolescentes de 13 a 15 anos, e G2 aquelas com idade 
entre 16 e 17 anos. O questionário estruturado auto-aplicável foi inserido em smartphone. Foi aferido peso e altura, com classificação do estado 
nutricional pelo índice IMC por idade. A prevalência de pacientes que se consideram insatisfeito ou muito insatisfeito com sua imagem corporal 
foi de 23,7% no G1, com prevalência menor para a região nordeste (18,2%) e maior para a sul (32,5%), e 28,8% em G2, sendo a prevalência menor 
para as regiões norte e nordeste (25,5%) e maior para centro-oeste (32,5%). Sentiram-se "gorda" ou "muito gorda" um quarto da amostra total 
brasileira, com maior prevalência para a região sul (30,6%). Relatam desejo na perda de peso aproximadamente um terço da amostra de cada 
grupo, ressaltando prevalências menores na região nordeste e maiores no sul, chegando a 39% no G2. Quando realizada análise pela 
antropometria, 75% de G1 e G2 apresentam-se na faixa de eutrofia. Em G2, 23% das adolescentes apresentavam excesso de peso, com aumento 
para 25% na faixa etária mais jovem (G1). Neste estudo, pode ser observado que a prevalência de imagem corporal negativa é maior do que a 
prevalência de excesso de peso avaliada pelo índice antropométrico. As considerações iniciais demonstram que o profissional de saúde deve estar 
atento à fase de adolescência no que diz respeito à percepção da imagem corporal, que pode ser agravada pelo quadro de obesidade.
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