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RESUMO 

A imagem corporal enaltecida na sociedade atual é muito diferente de tempos mais remotos. Desse modo, 

nos dias atuais, é priorizado muito os corpos magros e hipertrofiados, os quais são incessantemente 

destacados pela mídia. Nessa conjuntura, a preocupação exagerada com a imagem corporal tem afetado de 

forma negativa as crianças e adolescentes, sobretudo, aquelas com obesidade. Portanto, o objetivo do 

presente estudo foi investigar os efeitos de uma intervenção multiprofissional na imagem corporal de 

adolescentes obesos. 44 adolescentes concordaram em participar do estudo, sendo 20 do sexo masculino e 

24 do sexo feminino. Os adolescentes foram avaliados em três momentos: antes, após 6 semanas e ao final 

das intervenções. Utilizou-se a escala de silhuetas, proposta por Kakeshita (2008). Não foram observadas 

diferenças significativas para a percepção do próprio corpo e do corpo que os adolescentes gostariam de ter 

(p>0,05). Por outro lado, foram identificadas diferenças significativas para o corpo que os adolescentes 

gostariam de ter, com valores mais elevados para a percepção do próprio corpo, quando comparado aos 

demais, assim como a percepção do corpo ideal para a idade do adolescente (p<0,05). Adicionalmente, foram 

identificados valores mais elevados para a classificação da silhueta que os adolescentes indicaram acerca do 

próprio corpo, quando comparado as outras classificações, antes, durante e após o período de intervenções 

(p<0,05). Fundamentado nos resultados apresentados, não foram identificadas melhorias significativas na 

imagem corporal. Finalmente, intervenções mais prolongadas podem ser testadas, a fim de identificar 

possíveis melhorias em aspectos concatenados à saúde mental dos adolescentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Promoção da saúde; Obesidade; Saúde do adolescente. 

1 INTRODUÇÃO 

A obesidade doença multifatorial perdura problematizando a saúde pública. Nesse 
aspecto, a obesidade não é considerada mais como uma epidemia, mas sim uma 
pandemia. Nessa situação, as instituições governamentais e não-governamentais têm se 
preocupado, uma vez que a obesidade impacta desde as crianças e até mesmo os idosos 
(MALTA et al., 2019). Além disso, destaca-se negativamente que a obesidade é 
considerada uma doença crônica não-transmissível (DCNT) precursora de outras inúmeras 
comorbidades, as quais reduzem drasticamente a expectativa de vida (MALTA et al., 2019), 
além de gerar inúmeras dificuldades sociais, psicológicas e fisiológicas. 

No que tange o público infanto-juvenil, verifica-se que durante esse respectivo 
período de mudanças fisiológicas, mentais e sociais, a criança e sobretudo, o adolescente, 
estão em fase de mudanças constantes. No transcurso das mudanças mencionadas, são 
observadas definições de identidade, sendo observada fragilidade emocional, que é 
influenciada por vezes, pelo círculo de amizades e mídias sociais (LIRA et al., 2017). Diante 
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disso, os adolescentes são impactados diariamente pelo ideal de corpo, que trata o padrão 
de corpo belo como o físico magro e hipertrofiado, sendo na maioria das vezes impossível 
de ser alcançado.  

Considerando os aspectos elencados, podem ser evidenciadas distorções da 
imagem corporal, principalmente no tocante ao adolescente com excesso de peso ou 
obesidade. Portanto, a literatura tem apontado que as intervenções multiprofissionais com 
enfoque no tratamento da obesidade podem ser benéficas para a composição corporal, 
educação em saúde e saúde mental de adolescentes (BIANCHINI et al., 2016). Por esse 
motivo, o objetivo central do presente estudo foi avaliar os efeitos de um programa de 
intervenção interdisciplinar na percepção da imagem corporal de adolescentes obesos. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O presente estudo é caracterizado por apresentar um delineamento longitudinal, quase-
experimental de medidas repetidas. As intervenções foram consumadas ao longo de 12 
semanas, compostas por avaliações nos momentos pré, após 6 semanas e pós-
intervenções. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa local, sob o número: 
2.505.200/2018 do Centro Universitário de Maringá. A amostra foi formada por 44 
adolescentes de ambos os sexos, sendo 20 do sexo masculino (n=20; 45,4%) e 24 do 
feminino (n=24; 54,54%). O projeto multiprofissional com enfoque no tratamento da 
obesidade é constituído por médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, 
biomédicos, fisioterapeutas e psicólogos. As intervenções ocorreram 3 vezes por semana, 
às segundas, quartas e sextas, com aulas teóricas e práticas, acerca da promoção da 
saúde no adolescente, reeducação alimentar, saúde mental, assim como a realização de 
exercícios físicos. Como critério de inclusão, foram aceitos adolescentes de ambos os 
sexos classificados com excesso de peso e obesidade.  

A avaliação da percepção da imagem corporal foi realizada através do 
preenchimento da escala de silhuetas proposta por Kakeshita (2008). A referida escala é 
baseada em 15 imagens para a representação do índice de massa corporal (IMC), para o 
sexo masculino e 15 imagens para o sexo feminino. Para escolha das silhuetas, foram 
requisitadas 3 respostas diferentes, sendo: a) imagem que representa a si mesmo; b) 
imagem que o adolescente gostaria de ter e c) imagem que o adolescente acredita ser o 
ideal para a sua faixa etária. 
 Os dados foram tabulados no programa Excel (versão 2013, Microsoft, Estados 
Unidos da América) e posteriormente apresentados pela média e ± desvio padrão. Depois, 
realizou-se a estatística inferencial utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov para testagem 
da normalidade dos dados. Após a confirmação, aplicou-se uma análise de variância de um 
caminho com medidas repetidas (ANOVA one-way), utilizando o teste de Bonferroni, caso 
necessário. O nível de significância estabelecido foi de 5%. Todas as análises estatísticas 
foram consumadas no programa Statistica (versão 12.0, Stasoft, Estados Unidos da 
América).  
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A figura 1 apresenta a classificação da silhueta do próprio corpo, gostaria de ter e ideal para 
idade, nos momentos pré, meio e pós dos adolescentes participantes do presente estudo 
(n= 44). 
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Figura 1. Classificação da silhueta do próprio corpo, gostaria de ter e ideal para idade, nos 

momentos pré, meio e pós dos adolescentes participantes do presente estudo. 

Nota: painel A = pré, meio e pós do próprio corpo; painel B = pré, meio e pós que gostaria de ter; painel C = 

pré, meio e pós do ideal para a idade; painel D = pré para o próprio corpo, o que gostaria de ter e ideal para 

a idade; painel E = meio para o próprio corpo, o que gostaria de ter e ideal para a idade; painel F = pós para 

o próprio corpo, o que gostaria de ter e ideal para a idade. * = valores mais elevados quando comparado aos 

demais (p< 0,05); = valores mais elevados quando comparado a classificação que o adolescente acredita ser 

o ideal para sua idade (p< 0,05).  

De acordo com os resultados apresentados na figura 1, não foram observadas 
diferenças significativas para a percepção sobre o próprio corpo que o adolescente tem 
entre os momentos pré, após 6 semanas de intervenção e ao final das intervenções, vide 
painel A, B e C. Por outro lado, foram observadas diferenças significativas para a percepção 
do corpo do adolescente após 6 semanas de intervenção, com valores mais elevados para 
a auto percepção do próprio corpo quando comparado às demais, assim como foram 
detectados valores mais elevados para a silhueta que o adolescente gostaria de ter quando 
comparado aos valores considerados ideais para idade, conforme exposto no painel E. 
Finalmente, foram identificados valores mais elevados no momento pós-intervenção para a 
percepção da própria silhueta, quando comparado aquele que os adolescentes gostariam 
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de ter e o que eles acreditavam ser a classificação ideal para idade, tendo em conta o painel 
F. Em vista dos achados apresentados, pode-se inferir que às intervenções 
multiprofissionais com enfoque no tratamento da obesidade não promoveram mudanças 
significativas na auto percepção das silhuetas dos adolescentes investigados. 
Fundamentado nisso, novas intervenções podem ser testadas a fim de verificar eventuais 
mudanças na saúde mental em adolescentes com excesso de peso ou obesidade. Apesar 
de ainda existirem muitas dúvidas acerca da imagem corporal é evidente que 
independentemente da idade ou do peso corporal, a insatisfação corporal é algo que se 
estende em grande parte da população (ZENITH et al., 2012). No entanto, acentua-se que 
que o público obeso apresenta grande discrepância quanto a sua respectiva imagem 
corporal, tendendo a buscar um corpo com uma compleição muito menor do que a realidade 
tangível (CARVALHO-FERREIRA et al., 2012). Adicionalmente, sobreleva-se que às 
intervenções multiprofissionais dentro da perspectiva do tratamento do excesso de peso e 
obesidade são substanciais. 

 
4  CONCLUSÃO 
 
Fundamentado nos resultados apresentados, não foram identificadas melhorias 

significativas na imagem corporal. Finalmente, intervenções mais prolongadas podem ser 

testadas, a fim de identificar possíveis melhorias em aspectos concatenados à saúde 

mental dos adolescentes.  
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