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Resumo 

Realizou-se uma pesquisa para averiguar a prevalência de sintomas da anorexia nervosa e 
insatisfação com a imagem corporal em adolescentes jovens, estudantes do ensino 
fundamental de uma escola particular da cidade de Aracaju-SE. Participaram desta pesquisa 
35 adolescentes que cursam entre o 6º e o 9º ano, sendo 13 meninos e 22 meninas, com idades 
entre 11 e 15 anos. Os instrumentos utilizados foram: Teste de Atitudes Alimentares; 
Questionário de Imagem Corporal e um Questionário Sócio-Demográfico. A aplicação dos 
instrumentos realizou-se, separadamente, com os estudantes de cada ano, em uma única 
sessão, de forma coletiva e somente com aqueles que trouxeram o Termo de Compromisso 
Livre e Esclarecido assinado por seus pais. Lançou-se os dados no Programa Estatístico SPSS 
17.0, onde realizou-se análise descritiva. Os resultados apontam que apenas uma leve 
preocupação corporal afligia uma pequena parcela da amostra estudada; e que os insatisfeitos 
apresentam padrões alimentares anormais. 
Palavras-Chave: anorexia nervosa, imagem corporal, atitudes alimentares. 
 
Abstract 
 
A research was performed to determine the occurrence of nervous anorexia´s symptoms and 
dissatisfaction with the body appearance between young adolescents, students from 
elementary education in a private school from Aracaju-SE. Were involved in this research 35 
teenagers, 13 boys and 22 girls, who attend between 6º year and 9ºyear of elementary school. 
The ages ranged from 11 to 15 years old. The methods used to validate the research were: the 
Eating Attitudes Test (EAT-26); the Body Shape Questionnaire (BSQ) and a Socio-
Demographic Questionnaire. The application of the methods was realized with students from 
the same class, in one unique session, in a collective way and only with those who brought the 
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Free and Clarified Consent Term signed by their parents. The obtain data were imputed in the 
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 17.0), and a descriptive analysis 
was made. The results demonstrate that only a small segment of the studied sample had a 
slight concern about body appearance, and those who were displeasured have a bad eating 
habit. 
Keywords: Nervous anorexia, body image, eating attitudes 
 

 

A anorexia nervosa é uma doença crônica, de difícil tratamento e grande morbidade 

que atinge, principalmente, mulheres jovens na faixa etária dos 15 aos 19 anos e que se 

caracteriza: 

Pela recusa em manter o peso corporal dentro ou acima do mínimo adequado 
à idade e a altura; pelo medo intenso de ganhar peso ou tornar-se obeso, 
mesmo se abaixo do normal; por um distúrbio na imagem corporal e pela 
amenorréia em mulheres pós menarca, caracterizando-se pela ausência de 
pelo menos três ciclos menstruais consecutivos. (Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR da AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION – APA, 2002/2001). 

Sabe-se que na sociedade contemporânea é cada vez mais evidente a busca pelo corpo 

perfeito, pois este se tornou sinônimo de sucesso. Desta forma, os adolescentes, em busca da 

construção da sua identidade, procurando serem aceitos e admirados, se submetem a severas 

dietas, a exercícios físicos extenuantes, a uso de laxantes e diuréticos, a auto-indução de 

vômitos, enfim a verdadeiros rituais de tortura em nome de um corpo esguio e esquálido. 

Segundo Borges, Sicchieri, Ribeiro, Marchini e Santos (2006), o início do quadro 

clínico ocorre, frequentemente, a partir do momento em que o paciente organiza e põe em 

prática uma dieta com restrição de grupos alimentares, eliminando aqueles alimentos que 

julga serem mais calóricos, a saber, carboidratos simples e gorduras. Esta restrição alimentar 

aumenta, progressivamente, com a diminuição do número de refeições, podendo evoluir, 

drasticamente, até o jejum. Desta forma, fica claro que o paciente tem como objetivo 

emagrecer cada vez mais, desejando, a todo custo, ficar cada vez mais magro. Para A. 

Kaneshima, França, Kneube e E. Kaneshima (2006), durante o desenvolvimento da anorexia 

nervosa, a perda de peso é encarada como um indício de extraordinária façanha e 

autodisciplina, uma vez que, o ganho de peso é compreendido como uma inadmissível perda 

de autocontrole. O fato é que essa busca desenfreada por um ideal de beleza pode causar 

conseqüências graves que, se não forem tratadas rapidamente e de maneira eficaz, podem 

levar à morte por inanição ou desnutrição.  

Os Transtornos Alimentares podem ser definidos como uma séria perturbação no 

comportamento alimentar movida, principalmente, por uma distorção na imagem que se tem 
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do próprio corpo e que leva, desta forma, a um medo intenso e injustificado de engordar. 

Segundo Schmidt e Mata (2008), os transtornos alimentares são um conjunto de síndromes 

cuja característica principal é a relação irregular do sujeito com a sua alimentação. Tais 

transtornos são enfermidades graves com morbidade e mortalidade elevada que tem início, 

habitualmente, na adolescência (PIZON et at. conforme citados por CAÑETE, VITALLE e 

SILVA, 2008), apresentam uma elevada incidência em pessoas do sexo feminino e vem 

aumentando, drasticamente, nas últimas décadas (CASTRO e GOLDSTEIN; HOLK apud 

CAÑETE et al., 2008). Ocorre com mais frequência em adolescentes e adultos jovens na 

proporção de nove mulheres para um homem (TAKEY e EINSESTEIN apud CAÑETE et al., 

2008). Acredita-se que a incidência seja superior, pois há casos que ainda não foram 

diagnosticados (CAÑETE, VITALLE e SILVA, 2007 apud CAÑETE et al., 2008). 

O adolescente apresenta como atributos comportamentos de contestação que o tornam 

vulnerável, inconstante, partidário de líderes, grupos e modas, desenvolvendo, dessa forma, 

preocupações vinculadas ao corpo e à aparência (GAMBARDELLA; MONTOANELLI et al., 

apud BRANCO, HILÁRIO e CINTRA, 2006). Por este motivo, todo jovem tem em sua mente 

um corpo idealizado e, quanto mais este corpo se afastar do real, maior será a probabilidade 

de conflito, comprometendo a sua auto-estima (CHIPKEVITCH, apud BRANCO et al., 

2006). As adolescentes, mesmo estando com o peso apropriado ou abaixo do peso ideal, 

costumam se sentir gordas ou desproporcionais, o que pode se chamar de distorção da 

imagem corporal (FLEITLICH, LARINO, COBELO e CORDÁS, apud BRANCO et al., 

2006). 

A anorexia nervosa tem início na adolescência, mais especificamente entre os 15 e 18 

anos. Nesta fase ocorrem modificações acentuadas na fisiologia e bioquímica, com um 

acúmulo significativo de gordura, especialmente nas mulheres. O ganho de gordura no 

período da adolescência é interrompida e até se reverte nos homens, enquanto nas mulheres 

continua a aumentar, chegando a um taxa de gordura corporal de 27% aos 16 anos (CASTRO 

e GOLDENSTEIN, apud DUNKER, K e PHILIPPI, S. , 2003). 

Diante de tais mudanças, as adolescentes começam a ficar incomodadas com o 

aumento de peso e com a sua forma física. Dos 12 aos 16 anos, ocorre um acréscimo na 

insatisfação com as medidas dos quadris e o emagrecimento torna-se um objetivo a ser 

alcançado (CASTRO e GOLDENSTEIN, apud DUNKER e PHILIPPI, 2003). Desta forma, 

nas mulheres, com o aumento da idade, surge a tendência em querer perder peso, enquanto, 

nos homens, essa vontade diminui, prevalecendo o desejo de ganhar peso num porte atlético 
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(VILELA, LAMOUNIER, OLIVEIRA, RIBEIRO, GOMES e BARROS NETO, apud 

BRANCO, HILÁRIO e CINTRA, 2006). 

 O corpo magro passou a ocupar, culturalmente, uma posição proeminente sendo, 

portanto, representado como normal, hegemônico e não-problemático. É por comparação a ele 

que outras formas corporais, tais como a gordura, são desqualificadas e excluídas socialmente 

(IDA, 2008). “Assim, se a magreza apresenta-se como a forma mais representativa de sucesso 

social, a gordura é encarada como desleixo e falta de controle pessoal” (IDA, 2008, p. 26), 

sendo considerada, de acordo com pesquisas de Novaes (apud IDA, 2008, p. 26), como “o 

verdadeiro sinônimo de feiúra”. 

 “Carregada de estereótipos depreciativos, a gordura dá lugar à magreza, que é então 

positivada e exaltada” (NOVAES, apud IDA, 2008, p. 43). 

“Gordas são feias, sofrem preconceitos. As pessoas consideram as gordas 
relaxadas. Ninguém gosta de ter amiga gorda. Gorda tem assaduras no meio 
das pernas. Gorda é constantemente confundida com grávida. Gordas tem 
dificuldades para comprar roupas. Só podem comprar roupas para velhas, 
ficam parecendo com suas mães. Homens não se interessam por mulheres 
gordas. Ser magra é chique. Magra fica bem de calça, short, vestido social, 
terninho... tudo. Magra pode comer em locais públicos sem chamar a 
atenção. Magra pode ir à piscina sem fazer o papel de baleia encalhada. 
Magras são invejadas pelas outras mulheres. Magras gastam menos com 
comida e mais com roupas e calçados. Magras são mais felizes” (Trecho do 
tratamento de choque para emagrecer e porque sou magra (ou pelo menos 
estou tentando) disponível em http://ana-anamia.blogspot.com, acessado em 
outubro de 2007, IDA, 2008, p. 60). 

 No entanto, esta ênfase na magreza feminina como uma expressão de atração sexual 

coincide com o aumento da incidência dos transtornos alimentares. Atualmente, a sociedade 

aprecia a atratividade e a magreza em particular, fazendo da obesidade uma condição 

altamente estigmatizada e rejeitada. A associação da beleza, sucesso e felicidade com um 

corpo magro tem levado as pessoas à prática de dietas abusivas e de outras formas não 

saudáveis de regular o peso (KILLEN et al. apud DUNKER e PHILIPPI, 2003). 

O adolescente, em resposta a uma má aceitação das mudanças corporais, 

principalmente do peso, passa, inicialmente, a restringir o consumo de alimentos e, associado 

a fatores psicológicos individuais e familiares e ao forte apelo sociocultural do culto à 

magreza, pode predispor a um transtorno alimentar (DUNKER e PHILIPPI, 2003). 

Desta forma, quando a insatisfação com a auto-imagem se instala, esses adolescentes 

passam a adotar dietas altamente proibitivas, a realizar, excessivamente, exercícios físicos e a 

fazer uso indiscriminado de laxantes, diuréticos e drogas anorexígenas, tudo isso com a única 

finalidade de corresponder ao modelo cultural vigente (GONÇALVES et al., 2008). Para 

Kakeshita e Almeida (2006), o ambiente sociocultural parece ser um dos requisitos decisivos 
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para o desenvolvimento de distorções e distúrbios subjetivos da imagem corporal. Desta 

maneira, Barros (2002) afirma que os transtornos alimentares recebem uma forte influência da 

sociedade. Nesta, o corpo feminino magro é encarado como símbolo de beleza, saúde e 

autocontrole. O ideal da magreza feminina está se transformando numa verdadeira obsessão 

epidêmica e, por este motivo, ninguém está satisfeito com a sua imagem corporal. O pavor de 

engordar gera uma preocupação demasiada pelo corpo ou por algumas de suas partes, pode 

chegar a ser extremamente perturbador, causar elevado transtorno emocional e interferir na 

vida diária. Defeitos sutis são vistos de forma exagerada e deturpada. O medo acarreta um 

constante aumento na insatisfação com a imagem corporal, levando, cada vez mais, ao 

desencadeamento de transtornos alimentares. 

Na tentativa frenética de buscar um corpo que caiba em sua própria imagem mental de 

satisfação, as pessoas recorrem a tudo, desde dietas da moda, malhação e cirurgias plásticas, a 

qualquer coisa para tentar reduzir o mal-estar que julgam estar no corpo, mas que, na maioria 

absoluta dos casos, não tem nada a ver com ele. O mal-estar é outro, muito maior e bem mais 

complexo de ser aplainado (SILVA, 2005). 

Para a psicóloga Cecília Maeda, professora do curso Imagem Corporal na 

Contemporaneidade, promovido pelo Núcleo de Psicossomática e Psicologia Hospitalar da 

PUC de São Paulo, os distúrbios da imagem corporal têm ligação direta com o conceito geral 

que a pessoa tem de si, o que decide a forma como irá lidar com as situações diárias e pessoas 

que fazem parte de sua vida. Aqueles que acolhem bem o próprio corpo, seus limites, 

dificuldades e diferenças têm auto-estima mais elevada. Esse relacionamento se torna 

conflituoso a partir do momento que o indivíduo atribui importância à moda e à beleza física 

de poucos como se fosse possível adotar modelos idealizados como parâmetros para as 

massas, desconsiderando as diferenças individuais. As exigências culturais se refletem na 

criação de imagens do corpo no psiquismo, favorecendo a obsessão pela saúde e a 

supervalorização física. Isso leva a alienação e a insatisfação crescente, levando o indivíduo a 

sempre está em busca de uma imagem idealizada (MAEDA, apud NATALIE, 2010).  

Esta insatisfação com a aparência física ocupa grande parte da vida psíquica e dos 

investimentos emocionais das pessoas, principalmente das mulheres que são mais sensíveis às 

cobranças, tanto internas, como externas, de conservar o corpo jovem, magro e perfeito 

(NATALIE, 2010). 

As mulheres estão, mais do que os homens, submetidas à instabilidade, à 
variedade e à efemeridade das imagens do “mundo das aparências”. (...) 
Hoje a beleza parece ser um dos principais valores da nossa época. O culto 
ao corpo é uma das grandes expressões do homem na contemporaneidade; 
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ser belo passou a ser um dever. Sem mais a possibilidade do feio, temos que 
buscar incessantemente um modelo de beleza e perfeição. Atingir essa 
perfeição é sinônimo de realização pessoal e social (ÁVILA, 2002, p. 200).  

Porém, quando esta tão sonhada perfeição não é atingida, ou quando se passa por uma 

experiência de rejeição ou exclusão, a pessoa torna-se “insegura a respeito dos próprios 

julgamentos, (...) perde a vontade de se esforçar (...) e o autocontrole que a permite enfrentar 

desafios novos de forma equilibrada” (ANDRÉ, 2010, p. 9). 

O medo de ser rejeitado que se origina, muitas vezes, da certeza de que todos estão 

atentos aos nossos defeitos, gera o mesmo efeito. A pessoa, ao duvidar de si e de sua 

aceitação social, passa a vigiar-se a todo momento, convicta de que todos a sua volta fazem o 

mesmo. Quando a auto-estima oscila, temos a desagradável e, em geral, equivocada sensação 

de que somos o centro das atenções. Desta maneira, a forma como encaramos situações 

constrangedoras, reagimos às críticas, ao esquecimento ou à rejeição proporciona sinais a 

respeito de nossa auto-estima (André, 2010). 

Manter uma boa auto-estima é importante para a saúde psíquica, porém é difícil 

valorizar-se e respeitar as próprias limitações, sem usá-las para se martirizar, sobretudo 

quando nos sentimos mais frágeis. Nas situações de crise ou de fracasso são comuns o 

desencadeamento de quadros patológicos como, por exemplo, a anorexia nervosa. Centrado 

no próprio sofrimento, o indivíduo se aborrece com as próprias dificuldades e repete 

incessantemente pensamentos depreciativos. Já a relação satisfatória consigo mesmo parece 

associada à relativa ausência desses monólogos interiores auto centrados. Quando é possível 

olhar para o mundo e realmente se interessar pelo o que está fora de nós fica mais fácil 

suportar as próprias dificuldades (ANDRÉ, 2010). 

Na presente pesquisa, o transtorno alimentar tratado é a Anorexia Nervosa e, sobre ela, 

a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento (CID 10 da ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE-OMS - 1993/1992) relata que é um transtorno caracterizado por 

perda de peso intencional, induzida e mantida pelo paciente. O transtorno ocorre comumente 

numa mulher, adolescente ou jovem, mas pode igualmente ocorrer num homem, adolescente 

ou jovem, como numa criança próxima à puberdade ou numa mulher de mais idade até na 

menopausa. A doença está associada a uma psicopatologia específica, compreendendo um 

medo de engordar e de ter uma silhueta arredondada, intrusão persistente de uma idéia 

supervalorizada. 

Existem dois tipos de apresentação da anorexia nervosa, a saber, o restritivo 
e o purgativo. No primeiro, os pacientes utilizam comportamentos restritivos 
associados à dieta. Na anorexia tipo purgativa, acontecem episódios de 
compulsão alimentar, seguidos de métodos compensatórios, como vômitos 
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auto-induzidos e o uso de laxantes e diuréticos (BORGES, SICCHIERI, 
RIBEIRO, MARCHINI e SANTOS, 2006, p.341). 

Desta forma, os pacientes impõem a si mesmos um baixo peso. Retomando o CID-10 

(1993/1992), existe comumente desnutrição de grau variável que se acompanha de 

modificações endócrinas e metabólicas secundárias e de perturbações das funções 

fisiológicas. Os sintomas compreendem uma restrição das escolhas alimentares, a prática 

excessiva de exercícios físicos, vômitos provocados e a utilização de laxantes, anorexígenos e 

de diuréticos. 

Para o Ministério da Saúde (2006), os sintomas da anorexia nervosa, além destes que 

já foram citados, compreendem a perda exagerada de peso, em curto espaço de tempo, sem 

nenhuma justificativa; recusa em participar das refeições familiares, alegando que já comeram 

e que não estão mais com fome; preocupação exagerada com o valor calórico dos alimentos; 

interrupção do ciclo menstrual, com ausência de menstruação, por três meses, e diminuição 

das características femininas; atividade física intensa e exagerada; depressão, síndrome do 

pânico, comportamento obsessivo-compulsivo; visão distorcida do próprio corpo, pois, apesar 

de extremamente magras, essas pessoas julgam-se com excesso de peso e pele extremamente 

seca e coberta por lanugo. 

Philippi e Alvarenga (apud BORGES et al., 2006) apontaram as complicações clínicas 

da Anorexia Nervosa: 

a) Pele e anexos: pele com aspecto amarelado pela hipercarotenemia, pele 
seca, lanugo, cabelos finos, unhas quebradiças, perda de cabelo; 
b) Sistema Gastrointestinal: retardo do esvaziamento gástrico, constipação, 
pancreatite, alteração de enzimas hepáticas, diminuição do peristaltismo 
intestinal; 
c) Sistema Cardiovascular: bradicardia, hipotensão, arritmias, insuficiência 
cardíaca, miocardiopatia por ipepac, alterações do eletrocardiograma, parada 
cardíaca; 
d) Sistema Renal: edema, cálculo renal e elevação de uréia devido à 
desnutrição ou ao catabolismo protéico; 
e) Sistema Hematológico: anemia, leucopenia, tromobocitopenia; 
f) Sistema Reprodutivo: infertilidade, amenorréia, recém-nascido com baixo 
peso; 
g) Sistema Metabólico: hipocalemia, hiponatremia, hipoglicemia, 
desidratação; 
h) Sistema Endocrinológico: amenorréia, diminuição de gonadotrofina, 
hormônio luteinizante e estrogênio, aumento do hormônio de crescimento e 
cortisol, diminuição do T3 reverso, hipercolesterolemia; 
i) Outras Alterações: hipotermia, intolerância ao frio, convulsões, 
osteopenia/osteoporose, alterações inespecíficas ao eletroencefalograma 
(PHILIPPI e ALVARENGA apud BORGES et al., 2006, p.344). 

Diante de uma situação de crise, não apenas o indivíduo é afetado como também todo 

o ambiente familiar que o circunda. Frente a isso, doentes e familiares sentem a necessidade 

de se adaptarem a nova realidade que se instaura e, por isso, mobilizam seus recursos 
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defensivos para enfrentá-la. As necessidades afetivas são avivadas e é comum a regressão 

emocional, acompanhada de manifestações de sentimentos, tais como medo, raiva, culpa e 

agressividade. São reações a situações de crise, mas também tentativas de adaptação à nova 

situação vital criada pelo adoecimento e suas decorrências. Na anorexia nervosa o 

comprometimento familiar é bastante evidente, pois o sofrimento não fica limitado à pessoa 

portadora. O sistema familiar como um todo precisa se reorganizar para enfrentar a nova 

realidade e se adaptar às condições de vida engendradas pela doença e pelo tratamento (M. 

SANTOS et al., 2004). 

Como pode-se perceber a anorexia nervosa é uma patologia psíquica que, apesar da 

pouca incidência, é bastante grave. O índice de mortalidade é bastante elevado e a evolução 

positiva deste quadro vai depender de uma série de fatores, entre eles, o diagnóstico precoce e 

a aceitação, tanto por parte do paciente, quanto de sua família. O tratamento proposto pode 

realizar-se, a depender do estágio do quadro clínico, com internações parciais em hospitais-

dia ou uma internação completa e sempre com uma equipe multidisciplinar, já que sua 

etiologia é multifatorial. 

MÉTODO 

Amostra 

Participaram desta pesquisa 35 estudantes do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental 

de uma escola particular da cidade de Aracaju/SE, 13 meninos e 22 meninas com idade entre 

11 e 15 anos. 

Tabela 1: Caracterização da amostra 

  Masculino Feminino 
Freq % Freq % 

Idade 

11 anos 3 23.1 5 22.7 
12 anos 3 23.1 4 18.2 
13 anos 5 38.5 3 13.6 
14 anos 2 15.4 9 40.9 
15 anos 0 0 1 4.5 

Total 13 100 22 100 

Escolaridade 

6º 3 23.1 2 9.1 
7º 3 23.1 7 31.8 
8º 4 30.8 0 0 
9º 3 23.1 13 59.1 

Total 13 100 22 100 
 

Instrumentos 
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 Para que esta avaliação fosse realizada, foi necessária a utilização de dois instrumentos 

auto-aplicáveis, a saber, o Teste de Atitudes Alimentares e o Questionário de Imagem 

Corporal. Além destes, foi aplicado também um Questionário Sócio-Demográfico que conta 

com os seguintes dados: idade; data de nascimento; sexo; escolaridade; número de irmãos que 

possui e, ao possuir, indicar quantas meninas e meninos compõe esta prole; qual a posição 

que este indivíduo se encontra nesta prole e se existe alguém obeso na família, e em caso 

afirmativo, identificar quem. 

  O Teste de Atitudes Alimentares foi traduzido para o português por Nunes, Bagatini, 

Abuchaim, Kunz, Ramos, Silva, Somenzi & Ribeiro (1994) e é composto por 26 itens, 

contendo seis possibilidades de resposta, a saber, 0) Nunca, 1) Raramente, 2) Às vezes, 3) 

Freqüentemente, 4) Muito freqüentemente e 5) Sempre. De acordo com Nunes et. al (1994), o 

ponto de corte do referido teste são respostas que atingiram um escore ≥ 20/21. “Este teste é 

utilizado para o rastreamento de indivíduos suscetíveis ao desenvolvimento de Anorexia e 

Bulimia Nervosa. Ele indica a presença de padrões alimentares anormais, mas não revela a 

possível psicopatologia subjacente” (FREITAS, GORENSTEIN e APPOLINÁRIO, 2002, p. 

35). 

O Questionário de Imagem Corporal – BSQ foi traduzido e adaptado para o português 

por Cordas e Castilho (1994). Foi construído para mensurar, nas últimas quatro semanas, a 

preocupação com a forma corporal e com o peso, especialmente a sensação que indivíduos 

com e sem Transtorno Alimentar experimentam de se “sentirem gordos”. Avalia as 

preocupações com as formas do corpo e a auto-depreciação pela aparência física (Kakeshita & 

Almeida, 2006, p. 500). É uma escala likert, com 34 itens autopreenchíveis, onde cada 

questão apresenta seis possibilidades de respostas: 1) Nunca, 2) Raramente, 3) Às vezes, 4) 

Frequentemente, 5) Muito frequentemente e 6) Sempre. De acordo com Cordas e Castilho 

(1994), a distribuição de escores determinou as categorias do BSQ e estas refletiram os níveis, 

cada vez maiores, de preocupação com a imagem corporal. As categorias quanto aos níveis 

dos escores do BSQ são as seguintes: Nenhuma: escore ≤ 80; Leve: escore entre 81 a 110; 

Moderada: escore entre 111 a 140 e Grave: escore ≥ 140. 

Procedimentos 

 Inicialmente foi realizada uma primeira visita a escola com a finalidade de apresentar 

à Coordenação a proposta de pesquisa e objetivos. Deste modo, obteve-se a Autorização da 

Coordenação para que a pesquisa fosse realizada. Após este primeiro contato, os estudantes 

do 6° ao 9° ano foram convidados a participar da pesquisa e receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE em duas vias de igual teor para que lessem com 
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atenção e trouxessem, posteriormente, em dia e hora marcados, uma via assinada por seus 

pais ou responsável, ficando a outra em seu poder.  

 A aplicação do Questionário Sócio Demográfico, do Teste de Atitudes Alimentares e 

do Questionário de Imagem Corporal foi realizada com cada grupo, separadamente, em uma 

única sessão, de forma coletiva e somente com aqueles que trouxeram o TCLE assinado por 

seus pais. No entanto, o número de pessoas que aceitaram participar desta pesquisa foi bem 

aquém do que se desejava alcançar. 

RESULTADOS 

 Os dados obtidos foram lançados no Programa Estatístico SPSS 17.0, onde foi 

realizada análise descritiva. Não foi possível fazer comparação entre grupos (sexo ou 

escolaridade) devido à disparidade da amostra em ambas as variáveis. 

Tabela 2: Distribuição de frequência dos estudantes segundo os resultados do Questionário de 

Imagem Corporal 

Masculino Feminino 

Escore Freq % µ DP Escore Freq % µ DP 

34.00 3 23.1 

47,15 17,19 

34.00 2 9.1 

54,77 18,69 

35.00 1 7.7 36.00 2 9.1 

36.00 1 7.7 37.00 1 4.5 

37.00 1 7.7 39.00 1 4.5 

38.00 1 7.7 40.00 1 4.5 

43.00 1 7.7 42.00 3 13.6 

47.00 1 7.7 49.00 2 9.1 

51.00 1 7.7 55.00 1 4.5 

63.00 1 7.7 61.00 1 4.5 

75.00 1 7.7 62.00 1 4.5 

86.00* 1 7.7 68.00 1 4.5 

     69.00 1 4.5 

     71.00 1 4.5 

     79.00 1 4.5 

     82.00* 1 4.5 

     85.00* 1 4.5 

     93.00* 1 4.5 

Total 13 34,3   Total 22 65,7   
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Apesar de a literatura revisada, ter deixado claro que o surgimento de distúrbios na 

auto-imagem e o consequente desenvolvimento de transtornos alimentares é maior entre os 

adolescentes devido, principalmente, a grande pressão proporcionada pela mídia e pela 

sociedade, a Tabela 2 confirma a hipótese H01 a qual afirma que a insatisfação com a imagem 

corporal em adolescentes é baixa. Pela análise dos resultados do Questionário de Imagem 

Corporal, percebe-se que existe uma leve preocupação com a auto-imagem em apenas um 

menino (7.7 %), e do total de 22 meninas, apenas três (13.5 %) apresentaram uma leve 

preocupação com a imagem corporal. No entanto, este resultado confirma que a maior 

frequência é de ocorrência no sexo feminino, muito embora, há que se considerar que esta não 

é uma diferença estatisticamente significativa, bem como, a grande diferença quanto ao 

número de meninos e meninas que compuseram a amostra. 

Baseado nestes resultados pode-se inferir que, apesar de toda pressão exercida pela 

sociedade, a qual considera a magreza como sinônimo de sucesso, tal obsessão ainda não 

afetou, significativamente, os adolescentes jovens que participaram desta pesquisa, cuja faixa 

etária variou dos 11 aos 15 anos. Tal pesquisa buscou a prevalência de insatisfação com a 

imagem corporal nestes adolescentes, levando-se em consideração que, já que a anorexia 

nervosa prevalece em jovens dos 15 aos 18 anos, supunha-se que nestes adolescentes mais 

jovens poderíamos encontrar vestígios de uma possível insatisfação corporal que poderia mais 

tarde se converter em um quadro de anorexia nervosa. Porém, tal hipótese não foi confirmada 

e, o que foi revelado, foi que apenas uma leve preocupação corporal afligia uma pequena 

parcela da amostra estudada. 

A etiologia da anorexia nervosa é multifatorial. Dentre tantos fatores existentes, os 

sociais são os que, no momento, chamam mais atenção devido à proporção que alcançou na 

vida da população. A sociedade aprecia a beleza física, o corpo magro, curvilíneo, sem 

gorduras. A gordura é duramente criticada e rechaçada o que leva a ser motivo de pavor para 

alguns e de vergonha para muitos. As dietas de emagrecimento, os tratamentos estéticos, as 

academias de ginástica e as cirurgias plásticas são as formas utilizadas por muitos para não 

fazer parte desta parcelada rejeitada da população. 

As crianças, ao crescerem neste ambiente hostil de tantas cobranças, correm o risco de 

tornarem-se adolescentes descontentes com sua imagem. Agravando esta possível situação 

soma-se o fato de que na transição da infância para a adolescência ocorre um ganho de 

gordura corporal gerando, com isso, o aumento de medidas, ou o extremo oposto, uma vez 

que existem jovens descontentes com sua imagem por não terem ainda abandonado o corpo 

infantil. No entanto, o aumento de peso é suficiente para levar ao desejo de emagrecer o mais 
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rápido possível. Porém, o que foi verificado nesta pesquisa é que nestes adolescentes a 

preocupação com o corpo ainda é leve, devido, possivelmente, a pouca idade de cada um 

deles. 

Tabela 3: Distribuição de frequência dos estudantes segundo os resultados do Teste de 

Atitudes Alimentares 

Masculino Feminino 

Escore Freq % µ DP Escore Freq % µ DP 

0 1 7.7 

11,46 7,07 

5 1 4.5 

15,77 8,05 

3 1 7.7 6 1 4.5 

7 1 7.7 7 1 4.5 

8 1 7.7 8 1 4.5 

9 1 7.7 9 1 4.5 

10 3 23.1 10 1 4.5 

12 1 7.7 11 2 9.1 

15 1 7.7 12 2 9.1 

19 1 7.7 13 1 4.5 

20* 1 7.7 15 2 9.1 

26* 1 7.7 16 1 4.5 

     18 1 4.5 

     19 1 4.5 

     22* 1 4.5 

     24* 2 9.1 

     26* 1 4.5 

     28* 1 4.5 

     36* 1 4.5 

Total 13 34,3   Total 22 65,7   

 

Analisando a Tabela 3 pode-se verificar que, do total dos 13 homens, apenas dois 

(15.4%) apresentaram escore ≥ 20 (o ponto de corte do teste). Já entre as mulheres, do total de 

22 participantes, cinco (27.1%), apresentaram escore ≥ 20. Isto confirma a assertiva de que as 

adolescentes do sexo feminino poderão estar mais sujeitas a possuir sintomas da anorexia 

nervosa. Da mesma forma, com relação a hipótese 2, a mesma também pôde ser corroborada, 

de acordo tanto com a análise do EAT-26, como com o que foi exposto na literatura. 

Pode-se inferir, desta forma, que apesar da literatura revisada não confirmar os 

resultados obtidos no Questionário de Imagem Corporal (BSQ), para homens e para mulheres, 
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o mesmo não aconteceu com o Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26). Da mesma forma, 

tais resultados autenticam as hipóteses H01, H2 às quais afirmam que a insatisfação com a 

imagem corporal entre adolescentes é baixa; que adolescentes insatisfeitos com sua imagem 

corporal apresentam padrões alimentares anormais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os adolescentes jovens que participaram desta pesquisa, com a faixa etária variando 

dos 11 aos 15 anos, não possuem ainda uma insatisfação exagerada com a sua imagem 

corporal. O que existe, na realidade, em uma pequena parcela da amostra estudada (7.7 % dos 

homens e 13.5% das mulheres), é uma leve preocupação com o formato do corpo. Isso, 

provavelmente, deve-se ao fato de muitos ainda serem bastante jovens e, neste sentido, não 

terem passado pelas modificações corporais típicas da puberdade, ou, quem sabe, não tenha 

sido atingido pelos outros fatores etiológicos, a saber, fatores individuais, familiares e sócio-

culturais, responsáveis pelo surgimento da anorexia nervosa. 

Os adolescentes, insatisfeitos com a sua auto-imagem, se alimentam de forma 

inadequada. A partir do momento que estes indivíduos se deparam com diversas modificações 

no corpo, entre elas o aumento do peso e das medidas corporais, e passam a se sentir 

pressionados tanto pelo ambiente sócio-cultural, como por questões internas, se desesperam e 

começam a realizar uma severa restrição dos alimentos com o intuito de se adequar à imagem 

formada em sua mente provocando, desta forma, distúrbios na conduta alimentar. 

 Da mesma forma, percebeu-se que as adolescentes do sexo feminino estão mais 

sujeitas a desenvolver sintomas da anorexia nervosa do que os adolescentes do sexo 

masculino, corroborando com a literatura pesquisada. No entanto, apesar destes resultados, 

deve-se levar em consideração a grande diferença entre homens e mulheres que compuseram 

a amostra (22 mulheres e 13 homens).  

 Faz-se necessário, portanto, conscientizar os pais, professores e autoridades sobre os 

riscos que tal transtorno psiquiátrico representa; o perigo que os adolescentes estão sujeitos 

frente à forte pressão exercida pela sociedade e como os hábitos alimentares desses jovens são 

importantes por sinalizarem uma possível insatisfação corporal latente. Desta forma, poder-

se-ia realizar uma ação profilática em todos os níveis. 

 A presente pesquisa enfrentou dificuldades em sua execução, limitando seus 

resultados. Isto ocorreu, principalmente, porque:  

• O número de adolescentes masculinos que aceitaram participar ter sido bem inferior 

ao desejado; 
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• Uma parte significativa dos adolescentes jovens não levaram, no dia marcado para a 

realização do teste, o TCLE assinado pelos pais; 

• Alguns não aceitaram responder os instrumentos da pesquisa na hora do intervalo. 

Novas pesquisas devem ser realizadas, trabalhando com a faixa etária dos 15 aos 18 

anos, uma vez que esta é a faixa etária que, de acordo com a literatura, surgem os 

primeiros sintomas de anorexia, bem como com a participação de um maior número de 

estudantes, pareados segundo o gênero, utilizando outros instrumentos, tais como os 

projetivos, os quais poderiam incrementar sobremaneira os resultados. 
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