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RESUMO
Objetivo: Investigar a prevalência de preocupação com imagem corporal e sua associação com estilo de vida, características 
psicossociais, estado nutricional e maturação sexual em adolescentes da rede pública de ensino de um município da Amazônia. 
Métodos: Estudo transversal com amostragem por conglomerado de 689 escolares. Foram aplicados os questionários sobre 
atividade física, autoimagem de Tanner, Body Shape Questionnaire, antropometria, características sociodemográfi cas e 
situações da saúde do escolar. Aplicou-se a regressão de Cox multivariada modifi cada para estudos transversais. Resultados: 
Houve prevalência de 15.8% de preocupação com a imagem corporal, que esteve associada ao sexo feminino (RP:4,17 
IC95%:2,54-6,82), ao uso na vida de álcool (RP:1,86 IC95%: 1,31-2,65), ao sobrepeso/obesidade (RP:2,07 IC95%:1,42-3,.01) 
e baixo peso (RP:0,27 IC95%:0,13-0,59), ao estirão do crescimento (RP:0,41 IC95%:0,20-0,86), à pós-puberdade (RP:0,47 
IC95%: 0,27-0,82), ao sentimento de tristeza (RP:1,50 IC95%:1,03-2,17) e aos pensamentos suicidas (RP:1,66 IC95%:1,14-2,43).
Conclusão: Grande parte dos participantes estava satisfeita com sua imagem corporal e a insatisfação esteve associada a 
estilos de vida pouco saudáveis. A promoção da saúde deve ser trabalhada na escola, trazendo contribuições fundamentais 
relacionadas à autoimagem, ao nível de atividade física e aos hábitos alimentares, pois um estilo saudável de vida vivenciado 
nesta fase perdura para toda a vida.
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de atividades físicas associada ao aumento do 
consumo de alimentos industrializados e ao uso 
das tecnologias na vida diária.

Marcados pelo consumo e pelo individua-
lismo, os jovens estão submersos nos meios mi-
diáticos, principalmente aqueles relacionados 
às redes sociais. A internet é um potente meio 
sociocultural que contribui para a distorção da 
imagem corporal, e a insatisfação é um fenô-
meno frequente entre os jovens2. Frente à im-
portância do tema, esta pesquisa investigou a 
preocupação com a imagem corporal de ado-
lescentes escolares e sua associação com fato-
res sociodemográfi cos e psicossociais, estilo de 
vida, estado nutricional e maturação sexual na 
rede pública de ensino de Santarém.

MÉTODO

Nesta pesquisa foi utilizado o delineamento 
transversal e os dados apresentados referem-se ao 
município de Santarém-Pará, situado na região 
do Médio Amazonas com população estimada 
de 292.520 habitantes5. Estavam matriculados no 
sistema público municipal e estadual 6.881 alu-
nos de 8º ano, em 183 escolas distribuídas entre 
área urbana e rural. A área rural foi excluída por 
sua complexa característica geográfi ca.

INTRODUÇÃO 

A adolescência caracteriza-se como fase 
de rápidas transformações biopsicossociais, na 
qual estímulos externos somados às mudanças 
internas do organismo criam um mundo muito 
particular. Nesta fase, os jovens precisam de con-
dições familiares e sociais favoráveis para um pro-
cesso de transição saudável para a vida adulta1.

Em relação à produção do bem-estar emo-
cional, é fundamental a percepção positiva da 
imagem corporal e a autoestima. O biotipo 
e o peso têm se destacado como aspectos de 
preocupação dos adolescentes, sendo essa in-
fl uenciada devido a fatores como sexo, idade, 
maturação sexual e valores sociais transmitidos 
pela família, colegas e sociedade2. A autoestima 
está relacionada com a maneira como a pessoa 
valoriza suas condições físicas e habilidades in-
terpessoais, e a imagem corporal é construída 
com base na aceitação da aparência abrangen-
do os processos cognitivos, emocionais, sociais 
e fi siológicos3.

A dinâmica da sociedade contemporânea 
fomenta a busca de um ideal de beleza física, 
cultuando o corpo como o passaporte para a fe-
licidade. Cada vez mais esses padrões valorizam 
corpos mais magros e esbeltos4. Paradoxalmen-
te, tem se vivenciado a diminuição da prática 
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> ABSTRACT
Objective: Investigate the prevalence of concern about body image and its association with lifestyle, psychosocial 
characteristics, nutritional status and sexual maturation in adolescents from public schools in a city of the Amazon region. 
Methods: Cross-sectional study with cluster sampling of 689 students. Were applied questionnaires about physical activity, 
Tanner self-image and Body Shape. Anthropometry, sociodemographic characteristics and status of students' health were 
also analyzed. To this end, the multivariate Cox regression modifi ed for cross-sectional studies was applied. Results: There 
was a prevalence of 15.8% of concern with body image, which was associated with female sex (PR:4.17 95%CI: 2.54-
6.82) lifetime use of alcohol (PR:1.86 95%CI: 1.31-2.65) overweight / obesity (PR:2.07 95%CI: 1.42-3.01) and low weight 
(PR:0.27 95% CI: 0.13-0.59), growth spurt (PR: 0.41 95%CI: 0.20-0.86), post-puberty (PR: 0.47 95%CI: 0.27-0.82), feeling 
of sadness (PR: 1.50 95%CI: 1.03-2.17) and suicidal thoughts (PR: 1.66 95%IC: 1.14-2.43). Conclusion: In relation to body 
image, a large proportion of participants were satisfi ed with themselves and the dissatisfaction with body image was linked 
to unhealthy lifestyles. Health promotion for the entire life of the individual can and should be sown at school, bringing 
fundamental contributions related to self-image, level of physical activity as well as to eating habits, because a healthy 
lifestyle aquired in adolescency, can endure for life.
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Para fi ns do cálculo amostral, considera-
ram-se as 39 escolas urbanas com 4.012 alunos 
matriculados no 8° ano. A prevalência de insatis-
fação/preocupação com a imagem corporal foi 
estimada em 50% para produzir o maior tama-
nho de amostra. O erro máximo tolerado foi de 
+ 4,0% e nível de confi ança 95%. Calculou-se 
o tamanho de amostra em 422 escolares. Para 
evitar um possível viés de delineamento, acres-
centou-se 50% à amostra, visto ter sido utili-
zado um processo de amostragem por cluster, 
e mais 25% para compensar possíveis perdas, 
totalizando 791 escolares. Foi respeitada a pro-
porcionalidade de 66% (rede estadual) e 34% 
(municipal), selecionando-se por sorteio 30 tur-
mas em 20 escolas. Esta amostra tem o poder de 
80% para detectar razões de prevalência maio-
res ou iguais a 1,5. A escolha do 8° ano ocorreu 
em função da série comportar mais alunos na 
faixa etária preconizada pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) para vigilância em saúde 
em adolescentes.

Foram considerados como perdas 11.8% 
da amostra coletada. Assim, foram estudados 
689 escolares que tiveram seus dados coletados 
em sala de aula, por meio de questionários au-
toaplicáveis. A antropometria foi registrada em 
fi cha própria e coletada com técnicas recomen-
dadas pela OMS6. O Índice de Massa Corporal 
(IMC) foi calculado e classifi cado segundo sexo/
idade em meses. Considerou-se com baixo peso 
(em risco e desnutridos) escolares com valores < 
percentil 5; eutrófi cos, aqueles entre percentis 5 
e 85; e com sobrepeso/obesidade, quando per-
centil >85. Para maturação sexual foi utilizada 
a fi cha de autoavaliação de Tanner7, que apre-
senta imagens dos estágios de desenvolvimento 
de caracteres sexuais secundários. Solicitou-se 
o autoregistro da cor da pele e o preenchimen-
to do Body Shape Questionnaire (BSQ) validado 
para adolescentes brasileiros8. Este instrumen-
to autoaplicável é composto por 34 itens para 
avaliar a preocupação com o ganho de peso, 
a baixa estima relacionada à aparência física, o 
desejo da perda de peso e a insatisfação com o 
corpo. O valor de cada item é somado e a pon-

tuação fi nal é classifi cada em: 1) satisfeito com a 
imagem corporal (<80 pontos); 2) insatisfação 
leve (81 a 110 pontos); 3) insatisfação modera-
da (111 a 140 pontos); e 4) insatisfação grave 
(>140 pontos). No estudo da associação, o des-
fecho preocupação/insatisfação com a imagem 
corporal foi categorizado em sim (>81 pontos) 
e não (<81 pontos).

Para caracterizar o estilo de vida utilizou-
-se as variáveis: atividade física, uso na vida de 
álcool e de tabaco. Os dados sobre atividade fí-
sica, juntamente com as variáveis, sexo, idade 
e classifi cação econômica fi zeram parte de um 
questionário da Associação Brasileira de Empre-
sas de Pesquisa (ABEP)9. Como poucas famílias 
se situaram nas categorias econômicas extre-
mas, essas foram reagrupadas em A/B, C, D/E. 
Foi utilizado também outro questionário autoa-
plicável, avaliando questões pertinentes à saúde 
do adolescente, desenvolvido pela OMS10.

Os possíveis fatores associados à preocupa-
ção/insatisfação as variáveis foram: sexo; faixa 
etária (<14 anos, 14 a 15 anos e >15 anos); cor da 
pele (branca e não-branca); classifi cação econô-
mica (classes A/B, C, D/E); maturação sexual (es-
tágio 1+2: pré púbere; estágio 3: estirão da ado-
lescência; estágio 4+5: pós-púbere); início da 
vida sexual (sim/não); estado nutricional (baixo 
peso, eutrófi co, sobrepeso/obeso); atividade físi-
ca (insufi ciente <150 min/semana, intermediária 
entre 150 e 299 min/semana e sufi ciente >300 
min/semana); uso na vida de álcool e de tabaco 
(sim/não); sentimento de tristeza e de discrimi-
nação (sim/não); pensamento suicida (sim/não); 
número de amigos próximos (< 3/ > 3); e faltar 
às aulas sem conhecimento dos pais (sim/não).

As associações entre desfecho e variáveis 
de interesse foram investigadas com o auxílio 
da regressão multivariada hierarquizada de 
Cox, modifi cada para estudos transversais. As 
variáveis foram introduzidas no modelo em 
três etapas (tabela 1) e permaneceram na eta-
pa seguinte as que apresentaram um nível de 
signifi cância <0,20, sendo considerada uma 
associação estatisticamente signifi cativa as que 
apresentavam p <0,05. 
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Tabela 1. Resultados da regressão de Cox uni e multivariada para associação entre as características estudadas 
e a insatisfação com a imagem corporal em adolescentes escolares da rede pública. Santarém-Pará. 2010-2011.

VARIÁVEL
INSATISFAÇÃO 
COM A IMAGEM 
CORPORAL

ANÁLISE UNIVARIADA
ANÁLISE 
MULTIVARIADA

N n RP RP IC 95% p RP IC 95% p

ET
A

P
A

 1

Sexo

Masculino 300 18 6,0 1,00 - - 1,00 - -

Feminino 389 91 23,4 3,90 2.40 -6.32 0,0000 4,17 2,54 - 6,82 0,000

Faixa etária

< 14 anos 192 35 18,2 1,00 - - 1,00 - -

14 a 15 anos 393 52 13,2 0,73 0,49-1,07 0,110 0,85 0,58-1,25 0,410

>= 16 anos 96 21 21,9 1,20 0,74-1,95 0,459 1,40 0,88-2,23 0,153

Cor da pele 

Branco 125 17 13,6 1,00 - - - - -

Não Branco 556 91 16,4 1,20 0,74-1,95 0,450 1,14 0,72-1,82 0,574

Classificação econômica

A+B 186 29 15,6 1,00 - - 1,00 - -

C 395 63 15,9 1,02 0,68-1,53 0,912 0,95 0,64-1,42 0,796

D+E 101 16 15,8 1,02 0,58-1,78 0,956 0,92 0,55-1,56 0,768

ET
A

P
A

 2

Atividade física

>= 300’ 414 60 14,5 1,00 - - 1,00 - -

150’ a 299’ 165 27 16,4 1,13 0,74 -1,71 0,568 0,87 0,59-1,28 0,481

< 150’ 102 21 20,6 1,42 0,91-2,22 0,124 0,96 0,61-1,49 0,847

Uso de fumo

Não 603 91 15,1 1,00 - - 1,00 - -

Sim 82 17 20,7 1,37 0,86-2,18 0,180 1,24 0,77-1,99 0,373

Uso de álcool

Não 407 45 11,1 1,00 - - 1,00 - -

Sim 278 63 22,7 2,05 1,44-2,91 0,000 1,86 1,31-2,65 0,001

Estado nutricional

Eutrófico 436 77 17,7 1,00 - - 1,00 - -

Risco/Desnutrido 176 8 4,6 0,26 0,13-0,52 0,000 0,27 0,13-0,59 0,001

Sobrepeso/Obeso 69 23 33,3 1,89 1,28-2,79 0,001 2,07 1,42-3,01 0,000

Maturação Sexual

Estágio 1+2 33 6 18,2 1,00 - - 1,00 - -

Estágio 3 134 14 10,5 0,57 0,24-1,38 0,216 0,41 0,20-0,86 0,019

Estágio 4+5 514 88 17,1 0,94 0,45-1,99 0,875 0,47 0,27-0,82 0,008

Início da vida sexual

Não 555 90 16,2 1,00 - - 1,00 - -

Sim 131 19 14,5 0,89 0,57-1,41 0,632 1,05 0,69-1,61 0,807
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Os escolares foram contatados para con-
vite e explicação da pesquisa e receberam os 
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
destinados aos pais ou responsáveis e orienta-
ção quanto a autorização de participação me-
diante às assinaturas dos mesmos. Esta pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Luterana do Brasil (nº 2009-251H) 
e autorizada pela SEDUC-PA, sendo garantidos 
aos participantes os aspectos éticos, conforme 
determina a resolução 196/9611.

RESULTADOS

Entre os 689 escolares estudados, a preva-
lência de preocupação com a imagem corporal 
foi de 15.8%, constituída por 10.4% (72) leve-
mente preocupados, 4.4% (30) moderadamen-
te e 1% (7) gravemente preocupados. A amos-
tra apresentou predomínio feminino (56.4%) e 

a idade dos entrevistados variou de 12 a 19 anos, 
com uma média de 15.5 anos (DP: + 1.22 anos). 
A maioria informou ser parda (75%), que soma-
dos aos 5.1% de negros e aos três índios, totali-
zaram 81.6% de não brancos. A maior parte das 
famílias foi classifi cada como classe C (57.9%). 
Em relação ao estilo de vida, 60.8% referiram-se 
sufi cientemente ativos. A maioria (88%) negou 
o uso na vida de tabaco e 40.6% relataram uso 
na vida de álcool.

Sobre o estado nutricional, 64% eram eu-
trófi cos, 11% desnutridos, 14.9% em risco nu-
tricional, 6.4% com sobrepeso e apenas 3.7% 
com obesidade. Sobre os critérios de maturação 
sexual de Tanner, 75.5% estavam no estágio 
pós-puberdade e a maioria (80.9%) não havia 
tido a primeira experiência sexual. Em relação 
às características psicossociais, 18% referiram 
menos de três amigos; 23.1% faltaram às aulas 
sem o conhecimento dos pais; 30% referiram 

Continuação da Tabela 1

VARIÁVEL
INSATISFAÇÃO 
COM A IMAGEM 
CORPORAL

ANÁLISE UNIVARIADA
ANÁLISE 
MULTIVARIADA

N n RP RP IC 95% p RP IC 95% p

ET
A

P
A

 3

Número de amigos

> 3 562 81 14,4 1,00 - - 1,00 - -

< 3 123 28 22,8 1,58 1,08-2,32 0,019 1,25 0,87-1,79 0,232

Falta às aulas sem conhecimento dos pais

Não 528 79 15,0 1,00 - - 1,00 - -

Sim 159 30 18,9 1,26 0,86-1,85 0,233 1,26 0,86-1,86 0,229

Sentimento de Tristeza

Não 477 56 11,7 1,00 - - 1,00 - -

Sim 203 49 24,1 2,05 1,45-2,91 0,000 1,50 1,03-2,17 0,033

Sentimento de Discriminação

Não 526 77 14,6 1,00 - - 1,00 - -

Sim 161 32 19,9 1,36 0,93-1,97 0,108 1,20 0,83-1,74 0,322

Pensamentos suicidas

Não 568 70 12,3 1,00 - - 1,00 - -

Sim 114 38 33,3 2,70 1,92-3,80 0,000 1,66 1,14-2,43 0,009
N: amostra; n: indivíduos da amostra com insatisfação com a imagem corporal; RP: Razão de prevalência

>
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sentimento de tristeza; 23.4% de discriminação 
e 16.7% já tiveram ideação suicida.

Nas análises univariadas, as variáveis sexo, 
uso na vida de álcool, estado nutricional, núme-
ro de amigos, sentimentos de tristeza e pensa-
mento suicida apresentaram associação signi-
fi cativa com o desfecho. Na primeira etapa da 
regressão múltipla, apenas o sexo permaneceu 
no modelo, com as meninas referindo 4,2 vezes 
mais preocupação do que os meninos.

Na segunda etapa, aqueles que relataram 
uso na vida de álcool apresentaram 86% mais 
insatisfação, assim como os obesos/sobrepeso, 
que relataram o dobro de preocupação do que 
seus pares de referência. Diferentes desses, os 
jovens com baixo peso referiram cerca de 70% 
menos preocupação do que os eutrófi cos. Os 
que se encontravam no estirão do crescimento 
e os pós-púberes apresentaram, respectivamen-
te, 59% e 53% menos insatisfação dos em início 
da puberdade, isto é, estavam mais satisfeitos.

Na última etapa das variáveis introduzidas, 
somente o sentimento de tristeza e os pensa-
mentos suicidas mostraram associações signifi -
cativas. Os jovens que referiram sentimento de 
tristeza e os com pensamentos suicidas relata-
ram, respectivamente, 50% e 66% mais preo-
cupação com a imagem corporal.

A análise multivariada apontou que as va-
riáveis que se associaram ao desfecho foram: 
sexo, uso na vida de álcool, estado nutricional, 
maturação sexual, sentimento de tristeza e pen-
samentos suicidas.

DISCUSSÃO

Os jovens estudados apresentaram hábitos 
mais naturais como ir e voltar caminhando da 
escola, tomar banhos no rio, fazer pescarias e 
jogar futebol nos campinhos de rua, atividades 
frequentes das famílias neste município brasilei-
ro. Supõe-se que, com esse estilo de vida, so-
fram menos infl uência de padrões estéticos, da 
mídia, das redes sociais, e que tenham menores 
níveis de estresse. O somatório desses aspectos 

pode estar relacionado à baixa prevalência de 
insatisfação encontrada entre os participantes 
santarenos (15.8%), em comparação com os re-
sultados do Sul4,12,13 e Sudeste14,15.

Em relação ao gênero, as adolescentes 
de Santarém apresentaram quatro vezes mais 
preocupação do que os garotos. Embora com 
percentuais bem menores (23.4% das meni-
nas insatisfeitas com a imagem corporal), esses 
achados coincidem com os de outros estudos1, 4, 

16, 17, nos quais essa questão da prevalência de in-
satisfação da imagem corporal em escolares do 
sexo feminino já foi evidenciada. Na construção 
da imagem e da aceitação do próprio corpo, as 
adolescentes sofrem a infl uência do desconhe-
cimento, da falta de preparo, da intensidade e 
velocidade das mudanças, tornando-se mais 
vulneráveis às pressões da sociedade e da cultu-
ra sobre os padrões estéticos18. Diferentemente, 
em Juazeiro do Norte, as meninas mostraram-
-se mais satisfeitas do que os meninos (58% vs 
42%)19. Já Malta e colaboradores20 não encon-
traram diferença signifi cativa na percepção da 
imagem corporal entre os sexos ao comparar os 
dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(PeNSE) de 2009 e 2012. Este cenário controver-
so estimula novas pesquisas acerca da imagem 
corporal junto às inúmeras variáveis relaciona-
das nessa importante fase da vida.

A insatisfação com a imagem corporal 
pode gerar problemas de saúde como anorexia, 
bulimia ou consumo de álcool e drogas1, 4, 16. No 
presente estudo, foi identifi cada associação alta-
mente signifi cativa entre o uso na vida de álcool 
e o desfecho. Os escolares que afi rmaram já ter 
consumido álcool apresentaram quase duas ve-
zes mais insatisfação do que os que não consu-
miram. Entretanto, não é possível afi rmar se a 
experiência com o álcool antecedeu a insatisfa-
ção ou se foi uma consequência dela.

O adolescente obeso ou com sobrepeso 
sente-se inseguro e preocupado com o corpo, 
o que pode favorecer um estilo de vida menos 
saudável com sedentarismo, distúrbios alimen-
tares e atitudes de isolamento4. Os escolares 
santarenos com sobrepeso/obesidade apresen-
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taram o dobro de insatisfação e os abaixo do 
peso manifestaram maior satisfação com a auto-
-imagem corporal, semelhante ao trabalho de 
Costa e Manchado1. Entre os adolescentes da 
coorte de nascimentos de 1993, em Pelotas-RS, 
27.6% estava acima do peso e uma associação 
entre estado nutricional e insatisfação corporal 
foi também evidenciada entre os participan-
tes16. Outra pesquisa realizada na capital gaúcha 
constatou que a percepção do peso corporal 
entre adolescentes representou papel determi-
nante no comportamento alimentar anormal e 
na insatisfação com a imagem corporal, mesmo 
entre as participantes com IMC dentro da fai-
xa de normalidade4. A importante relação entre 
o comportamento alimentar e a autoimagem 
corporal mostrada nestes artigos corrobora os 
achados do presente estudo.

Em Santarém, cerca de 25% dos partici-
pantes encontrava-se em risco nutricional ou 
eram desnutridos. Esses se mostraram mais sa-
tisfeitos com seus corpos do que aqueles com 
sobrepeso/obesidade ou com adequação do 
IMC. Isso sugere que os jovens da região pes-
quisada, além de considerarem mais belos os 
corpos delgados, sentem-se satisfeitos com essa 
imagem. Petroski e colaboradores identifi caram 
forte infl uência do cinema, televisão e indústria 
da beleza no culto à imagem corporal, oferecen-
do aos indivíduos um ideal físico, um padrão de 
beleza4. É possível supor que tal infl uência seja 
menor na região estudada e que a baixa pre-
valência de sobrepeso/obesidade e a existência 
de mais de 25% de baixo peso contribuam para 
a alta prevalência de satisfação com a imagem 
corporal encontrada neste estudo. Os conceitos 
de corpo perfeito explorados pela mídia afetam 
a autoimagem, a qual não condiz com um es-
tado nutricional saudável21. A insatisfação com 
a imagem corporal, o perfeccionismo, o IMC 
alto, o sexo feminino e a baixa autoestima são 
fatores associados aos altos índices de distúrbios 
alimentares encontrados em estudo com ado-
lescentes espanhóis entre 12 e 15 anos22.

A maioria dos jovens do estudo de Santa-
rém-PA foi considerada como sufi cientemente 

ativa e possivelmente seu estilo de vida contribua 
para uma vida mais saudável. Entre esses, não foi 
encontrada associação entre imagem corporal e 
níveis de atividade física. No entanto, os jovens 
com baixos níveis de atividade devem receber 
atenção, pois a prevalência de sedentarismo 
tende a aumentar com o tempo, estendendo-se 
para a vida adulta e atuando como fator de risco 
para diversas doenças4. Diferentemente dos da-
dos encontrados entre os adolescentes da amos-
tra, mais de 80% dos adolescentes entre 13 e 
15 anos do mundo não praticam as recomenda-
ções para atividades físicas23. A OMS preconiza 
que o adolescente pratique diariamente 60 mi-
nutos ou mais de atividades físicas moderadas a 
vigorosas, por meio de exercícios de resistência 
muscular/força e alongamento por pelo menos 
três dias por semana24. Os tempos de desloca-
mento diário para a escola dos adolescentes 
santarenos e as atividades físicas de lazer pra-
ticadas na natureza podem estar promovendo 
a manutenção do IMC normal encontrados nos 
escolares de ambos os sexos.

Os adolescentes que se encontravam no 
estirão de crescimento e os pós-púberes refe-
riram menos insatisfação do que aqueles em 
início de puberdade. Com o desenvolvimento e 
o crescimento corporal, o corpo se torna mais 
parecido com o de um adulto, podendo contri-
buir para o aumento da satisfação com o mes-
mo. Diferentemente do encontrado na pesquisa 
em Santarém-PA, um estudo observou que as 
meninas pós-púberes se mostraram mais insatis-
feitas do que as púberes25. Corroborando com 
nossos achados, um estudo norte americano 
realizado ao longo de sete anos com adolescen-
tes escolares, evidenciou que meninos e meni-
nas que se percebiam atrasados em relação ao 
desenvolvimento pubertal apresentaram maior 
insatisfação corporal durante o ensino médio. 
As meninas afro-americanas reportaram menos 
insatisfação corporal ao longo do ensino médio 
quando comparadas às outras etnias26.

Em relação às variáveis psicossociais, fo-
ram verifi cadas associações signifi cativas entre 
insatisfação corporal, sentimento de tristeza 
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e pensamento suicida. O desenvolvimento de 
problemas emocionais pode estar relacionado 
à percepção negativa do próprio corpo, pois a 
adolescência é um período de intensas mudan-
ças físicas e emocionais. As relações familiares 
têm grande importância neste contexto, pois a 
indiferença parental diante de situações como 
o uso abusivo de álcool e o absenteísmo esco-
lar sem permissão podem indicar um ambiente 
familiar de pouca comunicação e violência psi-
coemocional27, gerando sensações de abandono 
e de descaso, insegurança para o jovem e, até, 
difi culdades nas relações sociais e tristeza.

A infl uência da mídia pode ser opressora ao 
sugerir que determinado estereótipo está asso-
ciado ao sucesso pessoal, condicionando a qua-
lidade de vida e a saúde do adolescente à forma 
corporal. Uma pesquisa com adolescentes islan-
deses de 15 anos mediu ao longo de oito anos a 
autoestima, satisfação com a vida, imagem cor-
poral, ansiedade, depressão e queixas somáti-
cas. As jovens melhoraram sua autoestima mais 
signifi cativamente do que os homens da idade 
de 15 a 23 anos e se mostraram mais satisfei-
tas com a sua vida. Entretanto, eles tinham uma 
melhor imagem corporal, menos ansiedade, de-
pressão e queixas somáticas, independentemen-
te da idade28. 

Os resultados encontrados devem ser anali-
sados com cautela, lembrando que não represen-
tam a população de escolares de Santarém-PA, 
somente os que se encontravam na rede escolar 
investigada. Coletando dados em um único mo-
mento, o delineamento transversal não permite 
identifi car relações de causa e efeito. Contudo, a 

importância desta pesquisa reside no fato de in-
vestigar a preocupação com a imagem corporal 
em adolescentes escolares e fatores associados 
em uma região na qual muito poucos estudos 
sobre este assunto são realizados.

CONCLUSÃO 

O sexo feminino, o uso na vida de álcool, o 
sobrepeso/obesidade, a pré-puberdade, os sen-
timentos de tristeza e os pensamentos suicidas 
estão associados à preocupação com a imagem 
corporal nos escolares de Santarém-PA. A baixa 
prevalência de preocupação revela uma maioria 
satisfeita com a própria imagem. A insatisfação 
identifi cada pode ter relação com a fase da vida, 
pois na adolescência ocorrem intensas transfor-
mações emocionais e corporais. Nesse cenário, a 
escola é um espaço privilegiado de convivência 
e estabelecimento de relações favoráveis à pro-
moção da saúde e à detecção precoce de com-
portamentos de risco em jovens, favorecendo 
um estilo de vida saudável.

A investigação da imagem corporal associa-
da a fatores relacionados à qualidade de vida de 
adolescentes, tanto em escolas públicas quanto 
privadas, como em ambientes não escolares de 
distintas regiões é essencial, pois o Brasil é um 
país multicultural, de dimensões continentais e 
bastante heterogêneo. Tal recorte pode contri-
buir na defi nição de políticas públicas efi cientes, 
que respeitem as peculiaridades e os movimentos 
regionais, atendendo as demandas educacionais 
e de saúde tão carentes no setor público do país.
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