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RESUMO 

A cada dia o número de pessoas que não estão satisfeitas com sua imagem corporal aumenta e as 
crianças, cada vez mais cedo, têm se preocupado com a aparência, peso e dietas. Influenciadas pelas 
redes sociais e pelas pessoas ao seu redor tendem a tentar alcançar um padrão de beleza esperado pela 
sociedade, isso pode levar medidas extremas e mudanças em seu comportamento alimentar. Além da 
influência da mídia, há fatores familiares, socioculturais, eventos estressantes e fatores pessoais que 
podem levar a um quadro de transtorno alimentar. Esse estudo visa avaliar a associação entre o 
comportamento alimentar e a percepção de beleza e satisfação com a imagem corporal em crianças. 

PALAVRAS-CHAVE: Beleza; comportamento alimentar; escolares e imagem corporal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério da Saúde, desde 1960, o Brasil enfrenta constantes 
mudanças no padrão alimentar da população e juntamente com o aumento do 
sedentarismo, comportamento típico da vida moderna, resulta no aumento do sobrepeso 
e da obesidade. De 2006 a 2009, a proporção de brasileiros com excesso de peso subiu 
de 42,7% para 46,6% e a de obesos cresceu de 11,4% para 13,9% (BRASIL, 2009). 

Segundo Leticia e Claudio (2010), o ambiente sociocultural determina a maneira 
que a pessoa se alimenta, principalmente quando relacionado a padrão estético podendo 
gerar métodos exagerados para perda de peso podendo levar a transtornos alimentares. 
De acordo com Ramos et al. (2000), a infância é muito atingida pelas ideias de corpo 
padrão, emagrecimento e beleza. A literatura mostra que o comportamento alimentar da 
criança sofre influência primeiramente da família seguido de fatores psicossociais e 
culturais. 

De acordo com Oliveira et al. (2013), a detecção de distorções na percepção da 
imagem corporal, juntamente com o diagnóstico do estado nutricional, proporciona um 
aspecto relevante para a avaliação clínica dos adolescentes, sendo a imagem corporal 
definida como uma percepção subjetiva que um indivíduo tem sobre as dimensões do seu 
corpo. 

Segundo Silva e Palmeira (2010), cabe ressaltar que, além da composição corporal 
em si, é importante considerar a auto percepção ou imagem corporal desenvolvida pelo 
indivíduo. A percepção corporal é uma manifestação humana multidimensional e 
complexa, que envolve aspectos cognitivos, afetivos, sociais, culturais e motores, 
incluindo a competência esportiva, condição física, aparência e força física. 

Dessa forma, a insatisfação com o próprio corpo pode levar a uma conduta 
alimentar e comportamentos inadequados, podendo prejudicar o desenvolvimento além 
de causar danos à saúde (OLIVEIRA et al, 2013). 

Este estudo é essencial para verificar a percepção de imagem corporal que as 
crianças têm atualmente bem como a influência do meio social e das redes sociais na sua 
visão de beleza e na forma em que ela se relaciona com o alimento e associar ao estado 
nutricional de escolares entre 9 e 10 anos de uma escola particular de Maringá, Paraná. 
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2   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa será de natureza quantitativa com coleta de dados transversal. Serão 
avaliadas crianças com idade entre 9 a 10 anos de ambos os sexos de uma escola 
particular da cidade de Maringá-PR. 

Serão utilizados questionários para coleta de dados: contendo perguntas sobre 
características demográficas e comportamentais (sexo, idade), peso, estatura, 
Questionários de Frequência Alimentar Quantitativo (QFA) e o questionário de auto 
preenchimento que contêm uma escala de imagem corporal. 

As informações de peso e estatura serão utilizadas para o cálculo do Índice de 
Massa Corpórea (IMC): peso(kg)/estatura(m)2, para se detectar o estado nutricional de 
adultos serão utilizados os pontos de corte estabelecidos pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 1997): baixo peso (< 18,5 kg/m2), peso adequado (18,5 – 24,9 kg/m2), 
excesso de peso, (≥ 25,0 kg/m2), pré-obesidade (25,0 – 29,9 kg/m2), obesidade classe I 
(30,0 – 34,9 kg/m2), obesidade classe II (35,0 – 39,9 kg/m2), obesidade classe III (Igual 
ou superior a 40,0 kg/m2).  

A avaliação do consumo alimentar será por meio do questionário de frequência de 
consumo, contendo treze alimentos, divididos em dois grupos: alimentos "saudáveis" 
(frutas, verduras e legumes, leite, feijão, salada verde, sucos naturais) e alimentos "não 
saudáveis" (refrigerantes, salgados fritos, batata frita, sanduíches, salgadinhos de pacote, 
bolachas/biscoitos, balas/doces/chocolates). 

Para análise da prevalência de insatisfação corporal, será utilizado o questionário 
de auto preenchimento que contêm uma escala de imagem corporal - Children's Figure 
Rating Scale (TIGGEMAN M, WILSON-BARRETT E., 1998). Essa escala contém nove 
silhuetas numeradas, com extremos de magreza e gordura com altura estável, e será 
apresentada separadamente, segundo o sexo. A criança deverá selecionar uma figura 
que acredite ser compatível com seu tamanho real e outra indicando o tamanho ideal 
(aquele que ela mais gostaria de se parecer). O grau de insatisfação com o corpo será 
dado pela diferença entre as figuras real e ideal, sendo que os valores poderão variar de - 
8 a 8.   

 

3   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que um número consideravelmente abrangente de crianças estejam 
insatisfeitas com a imagem corporal, principalmente as meninas, mesmo estando em 
eutrofia, bem como a busca de estratégias nutricionais eficazes. 
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