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RESUMO 

A adolescência é um período marcado por diversas transformações e início da formação da 

imagem corporal, que pode ser definida como a forma pelo qual o indivíduo se enxerga. 

Entretanto, quando esta imagem não corresponde ao que é idealizado pelo adolescente, poderá 

causar insatisfações no mesmo. Com bases nisso, o presente estudo buscou analisar a tendência 

temporal da percepção de imagem corporal em escolares brasileiros a partir de dados fornecidos 

pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) nas edições publicadas em 2009, 2012 e 

2015. Os resultados obtidos demonstraram que a quantidades de adolescentes que não 

consideram suas imagens corporais normais é crescente e as meninas ainda constituem o grupo 

com maior frequência de insatisfação corporal. Desse modo, torna-se necessário maiores 

estudos a cerca desse tema a fim de subsidiar políticas públicas em associação a comunidade 

escolar e a equipes multidisciplinares para a promoção da saúde entre os adolescentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Imagem Corporal; Adolescência; Insatisfação Corporal. 

 

ABSTRACT 

Adolescence is a period marked by various transformations and the beginning of body image 

formation, which can be defined as the way in which the individual sees himself. However, 

when this image does not correspond to what is idealized by the adolescent, it may cause 

dissatisfaction in it. Based on this, the present study sought to analyze the temporal trend of 

body image perception in Brazilian students from data provided by the National School Health 

Survey (PeNSE) in the editions published in 2009, 2012 and 2015. The results obtained 

demonstrated that The number of adolescents who do not consider their normal body images is 

increasing and girls are still the group with the highest frequency of body dissatisfaction. Thus, 

further studies on this subject are necessary in order to subsidize public policies in association 

with the school community and multidisciplinary teams for health promotion among 

adolescents. 

 

KEYWORDS: Body Image; Adolescence; Body Dissatisfaction.  
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INTRODUÇÃO 

A adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a fase da vida que 

inclui indivíduos de 10 a 19 anos (WHO, 2005). É designada como um período de mudanças, 

desenvolvimento pessoal e psicossocial, vulnerabilidade e incertezas para ambos os sexos 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). 

É uma fase de construção da imagem corporal, que pode ser definida como a forma e a 

maneira com a qual o corpo apresenta-se ao indivíduo (TAVARES, 2003). Essa construção 

abrange influências diversas, tais como, sociais, comportamentais, psicológicas, ambientais e 

fisiológicas (BARROS, 2005; GRAUP et al., 2008). 

Atualmente é atribuída excessiva valorização a corpos esbeltos e musculosos, que estão 

estritamente ligados a padrões de beleza e poder, sendo cada vez mais comum encontrar jovens 

que distorcem a realidade do ilusório, ocasionando insegurança e frustrações (PEREIRA et al., 

2009). 

Quando tal imagem idealizada pelo adolescente não corresponde ao seu real estado, essa 

percepção equivocada se transforma em gatilho para o surgimento de atitudes que são nocivas 

à saúde, como o uso imoderado de laxantes e medicamentos, indução ao vômito e a prática de 

atividade física exacerbada (ALVES et al.,2009). 

Como consequência dessa percepção negativa há a baixa autoestima que pode gerar 

quadros de distúrbios alimentares de todos os tipos, como, bulimia, anorexia, compulsão 

alimentar e vigorexia. (SCHERER et al., 2010). Tal sequela pode perpetuar-se até a fase adulta, 

associada ou não a outros distúrbios, que podem ser fisiológicos e/ou psicológicos. (MORAIS; 

MIRANDA; PRIORE, 2018). 

No Brasil, o inquérito de base populacional, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE), investiga e coleta dados sobre a saúde do adolescente brasileiro, visando contribuir 

para a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção das Doenças Crônicas do Brasil. A sua 

finalidade é apontar diversas variáveis que possibilitem identificar e acompanhar o estado de 

saúde desse público, e subsidiar a formulação de novas políticas públicas a partir da criação de 

ações destinadas a eles. 

Diante disso, o presente artigo objetivou identificar a tendência temporal da percepção 

de imagem corporal em escolares brasileiros que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (PeNSE) através das 3 edições realizadas, nos anos de 2009, 2012 e 2015. 
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METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de corte transversal de série temporal que utilizou dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) realizada em 2009, 2012 e 2015 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com Ministério da Saúde (MS) e apoio 

do Ministério da Educação (MEC). 

A base de dados utilizada para a composição da população selecionada foi o cadastro 

das escolas públicas e privadas listadas pelo Censo Escolar 2007 (PeNSE 2009); 2010 (PeNSE 

2012) e 2013 (PeNSE 2015).   

Nas duas primeiras edições, 2009 e 2012, a população alvo da PeNSE foram os alunos 

do 9º do ensino fundamental. Para a edição de 2015 foram adicionados os alunos do 6º ano do 

ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

Todavia, em razão de tal aumento do recorte populacional na última pesquisa, tornou-

se necessário à subdivisão da sua amostra em duas. A primeira, denominada de Amostra 1, 

manteve os critérios das edições anteriores (2009 e 2012) com somente alunos do 9º do ensino 

fundamental, enquanto a segunda incluiu os escolares do 6º ano do ensino fundamental ao 3º 

ano do ensino médio, denominando-se de Amostra 2. Entretanto, para fins de fidedignidade nas 

comparações temporais, no presente artigo, só foram utilizados como público alvo os alunos da 

Amostra 1. 

Em relação aos critérios de inclusão, as escolas, para serem escolhidas, deveriam conter 

em suas turmas do 9° ano no mínimo 15 alunos, visto que um número inferior a este não 

compensaria a coleta e o retorno dos dados, excluindo, dessa forma, as escolas que 

apresentaram essa última realidade.  

A escolha dessa série em específico explica-se pelo fato de a mesma possuir o mínimo 

grau de escolaridade suficiente para a auto aplicação de um questionário, além da mesma 

compreender alunos com idades menores de 15 anos, sendo está a faixa etária recomendada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a realização de estudos acadêmicos.  

Para a coleta de dados, na primeira edição foi utilizado um microcomputador de mão, 

Personal Digital Assistant (PDA), já para as seguintes edições foram utilizados smartphones 

com o questionário inserido nos mesmos.  

A respeito da abrangência geográfica, as três edições contaram com as escolas públicas 

e privadas cadastradas das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal. Para aumentar o plano 

amostral dos diversos domínios geográficos, na edição de 2012 e 2015 foram acrescentadas as 

cinco grandes regiões geográficas (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e o total 

nacional, além do acréscimo das 26 Unidades da Federação na edição de 2015.  
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Para o presente artigo, a fim de realizar comparações temporais entre as três edições da 

PeNSE no âmbito de imagem corporal, foram utilizadas as seguintes variáveis: “percepção dos 

escolares referente a sua própria imagem corporal, com as categorias magro ou muito magro, 

normal, gordo ou muito gordo” e “atitudes em relação ao peso corporal, com as categorias 

nenhuma, perder peso, ganhar peso, manter peso”. 

Todavia, em virtude da pesquisa sofrer alterações ao longo dos anos, enriquecendo-se 

ao apresentar novas perguntas, determinadas categorias não foram passíveis de comparação 

entre todas as edições, ou por sofrerem  modificações ou por serem adições recentes, como é o 

caso da PeNSE 2012 e 2015 ao acrescentar variáveis como “quais os métodos usados para 

perder ou ganhar peso”, “nível de satisfação referente ao seu corpo” e “grau de importância 

dado a ele”. 

Para análise dos dados, foram extraídos dados da PeNSE e tabulados no Microsoft Excel 

2010 e posteriormente utilizou-se estatística descritiva mediante realização de frequência 

simples (%) e seus respectivos intervalos de confiança. Os resultados foram apresentados em 

tabelas. 

Todas as edições desta pesquisa foram aprovadas pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), com os seguintes pareceres: nº 11.537/2009 (PeNSE 2009), nº 16.805/2012 

(PeNSE 2012) e nº 1.006.467/2015 (PeNSE 2015) 

 

RESULTADOS  

Ao longo das 3 edições da PeNSE, 272.149 alunos do 9º ano responderam aos 

questionários, no qual 60.973 correspondem a pesquisa de 2009, 109.104 a de 2012 e 102.072 

a de 2015. 

O primeiro resultado analisado diz respeito a categoria sobre percepção de imagem 

corporal, possuindo como possíveis respostas as opções magro ou muito magro, normal, gordo 

ou muito gordo. 

No que diz respeito a essa categoria, na primeira pesquisa, publicada em 2009, 22,1% 

dos escolares entrevistados se achavam magros ou muito magros, destes a proporção era de 

23% para meninos e 21,4% para meninas. Para o ano de 2012 o percentual total de jovens que 

se classificavam nessa condição foi de 21,9%, sendo destes 22,2% do sexo masculino e 21,6% 

do sexo feminino. Na última edição o percentual aumentou em comparação aos outros anos, 

chegando a 26,6% de jovens que se auto classificavam como magro ou muito magro, sendo 

estes 27,3% meninos e 26% meninas (Tabela 1). 
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Em relação a percepção de imagem corporal normal, 60,1% tinham essa concepção na 

PeNSE 2009, cujo percentual era maior dentre os meninos (63,3%) do que nas meninas 

(57,3%). Na pesquisa de 2012 a maioria dos adolescentes consideravam sua aparência normal 

(61,9%), sendo 64,7% do sexo masculino e 59,3% do sexo feminino. No ano de 2015, houve 

uma redução do percentual dos estudantes que classificaram seu corpo em tal categoria (53,5%) 

(Tabela 1). 

Referente a classificação de gordo e muito gordo, em 2009, 17,7% dos escolares se 

rotularam nesta categoria, ao estratificar por sexo observa-se maior percentual para o feminino 

(21,3%). Essa discrepância entre os sexos perpetua-se nas outras edições, ao observar que em 

2012, 19,1% do sexo feminino e 13,1% do masculino classificaram-se nesta descrição. Na 

última pesquisa, 23,8% das meninas e 15,7% dos meninos se consideraram gordas (os) ou muito 

gordas (os) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano por autopercepção da imagem 

corporal (%). 

Variável Total Masculino Feminino 

 % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

PeNSE 2009 

 

Muito magro 

ou magro 

 

22,1 21,5 – 22,7 23 22,1 – 23,8 21,4 20,6 – 22,1 

Normal 

 

60,1 59,5 – 60,8 63,3 62.3 – 64,3 57,3 56,4 – 58,3 

Gordo ou 

muito gordo 
17,7 17,2 – 18,3 13,8 13,1 – 14,5 21,3 20,5 – 22,1 

PeNSE 2012 

 

Muito magro 

ou magro 

 

21,9 21 – 22,7 22,2 21,3 – 23 21,6 20,6 – 22,5 

Normal 

 

61,9 61,6 – 62,1 64,7 64,3 – 65,1 59,3 58,8 – 59,7 

Gordo ou 

muito gordo 
16,3 15,4 – 17,1  13,1 12 – 14,2 19,1 18,2 - 20 

PeNSE 2015 

 

Muito magro 

ou magro 

 

26,6 26,1 – 27,2 27,3 26,3 – 28,2 26 25,2 – 26,9 

Normal 

 

53,5 52,8 – 54,3 57 55,8 – 58,3 50,2 49,2 – 51,2 

Gordo ou 

muito gordo 
19,8 19,2 – 20,4 15,7 14,9 – 16,5 23,8 22,9 – 24,7 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009, 2012 e 2015 (Amostra 1 em 2015). 
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A seguinte categoria, passível de comparação, observada entre as três pesquisas refere-

se as atitudes adotadas pelos estudantes em relação ao peso corporal, possibilitando aos mesmos 

responder entre: nenhuma, perda de peso, ganho de peso ou manutenção de peso. 

A porcentagem de escolares que reportaram não tomar nenhuma atitude em relação ao 

seu peso atual na edição de 2009 foi de 37,2%. Destes 35% eram do sexo feminino e 39,8% do 

masculino. Nas seguintes edições esses valores não sofreram grandes alterações, visto que em 

2012 o percentual total foi 36,3%, e em 2015 foi de 37,7% (Tabela 2). 

No tocante a perda de peso, na PeNSE 2009, os escolares que se referiram a essa 

classificação, representam 27,5% do total, sendo a maioria do sexo feminino 33,3%, contra 

20,9% do sexo masculino. Na edição de 2012, o percentual abaixou um pouco (26,3%) e voltou 

a aumentar em 2015 (28,3%), mantendo sempre a parcela feminina como o maior percentual 

(Tabela 2). 

A respeito dos que declararam como atitude o ganho de peso, na primeira edição o 

percentual total foi de 15,1%, sendo a maioria do sexo masculino (17,9%). Na pesquisa seguinte 

o percentual total aumentou (17,7%) e voltou a abaixar em 2015 (15,9%). Com base nisso, é 

possível perceber que em todas as edições a classe masculina está mais propensa a querer 

ganhar peso (Tabela 2). 

Em relação a última variável dessa categoria, manter o peso, 20,2% dos escolares 

classificaram-se dessa forma na edição de 2009, sendo 21,4% meninos contra 19,1% meninas. 

Tal percentual foi diminuindo durantes as demais edições, uma vez que em 2012 o total foi de 

19,7% e em 2015 18,2%, sempre mantendo o percentual masculino maior que o feminino 

(Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Percentual de escolares do 9º ano do ensino fundamental por atitude em relação 

ao peso corporal (%) 

(Continua) 

Variável Total Masculino Feminino 

 % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

PeNSE 2009 

 

Nenhum 

 

37,2 36,6 – 37,9 39,8 38,8 – 40,8 35 34,1 – 35,9 

Perda de 

peso 

 

27,5 26,8 – 28,1 20,9 20,1 – 21,8 33,3 32,4 – 34,2 

Ganho de 

peso 

15,1 14,6 – 15,6 17,9 17,1 – 18,7 12,6 12 – 13,2 

 

Manter o 

peso 

20,2 19,6 – 20,8 21,4 20,5 – 22,3 19,1 18,4 – 19,9 
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Tabela 2 - Percentual de escolares do 9º ano do ensino fundamental por atitude em relação 

ao peso corporal (%) 

(Continuação) 

PeNSE 2012 

 

Nenhum 

 

36,3 34,9 – 37,7 38,9 36,6 – 41,3 33,9 33,1 – 34,6 

Perda de 

peso 

 

26,3 25,9 – 26,7 21,1 20,7 – 21,5 31,1 30,4 – 31,7 

Ganho de 

peso 

17,7 16,5 – 18,9 19,6 17,5 – 21,6 16 15,3 – 16,6 

 

Manter o 

peso 

19,7 19,5 – 19,9 20,4 20,1 – 20,8 19,1 18,8 – 19,3 

PeNSE 2015 

 

Nenhum 

 

37,7 36,8 – 38,5 40,7 39,5 – 42 34,7 33,7 – 35,8 

Perda de 

peso 

 

28,3 27,6 – 29,1 23,4 22,4 – 24,4 33 31,9 – 34,2 

Ganho de 

peso 

15,9 15,4 – 16,4 17,2 16,5 – 18 14,6 13,8 – 15,4 

 

Manter o 

peso 

18,2 17,6 – 18,7 18,6 17,6 – 19,6 17,7 16,7 – 18,6 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009, 2012 e 2015 (Amostra 1 em 2015). 

 

 

Além das categorias citadas, a edição publicada em 2009 trazia consigo o percentual de 

escolares que vomitaram e/ou ingeriram medicamentos ou fórmulas para controle de peso, com 

resultados de 6,9% no total, sendo 6,6% para o masculino 7% para o sexo feminino. 

Entretanto, como os inquéritos da PeNSE estão sempre em evolução, foi possível 

encontrar novos questionamentos em edições recentes. É o caso das edições publicadas em 

2012 e 2015 ao reformularem tal categoria acima, subdividindo-a em três novas categorias. 

A primeira delas refere-se ao percentual de escolares que vomitaram e/ou ingeriram 

laxantes para perder peso ou evitar ganhar peso. Para a publicação de 2012 o total foi de 6,1%, 

tendo seu maior percentual de meninas (6,4%). No ano de 2015 o percentual total se manteve 

semelhante (6,9%), porém o índice do sexo feminino aumentou consideravelmente para 8%. 

A segunda categoria trata-se do percentual de escolares que ingeriram medicamentos, 

fórmulas ou outro produto para perder ou manter o peso, sem acompanhamento médico, com 

resultado total de 5,7% para a edição de 2012 e 5,5% para a de 2015. 

O terceiro questionamento investigava sobre o percentual de escolares que ingeriram 

medicamentos, fórmulas ou outro produto para ganhar peso ou massa muscular, sem 

acompanhamento médico. As duas edições não apresentaram muita discrepância entre os 

resultados, visto que 6,2% responderam a este quesito em 2012 e 6,3% em 2015. 
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Vale ressaltar que para a edição de 2015, nas três questões acima citadas a indução de 

vômito, o uso de laxantes, remédios, fórmulas só foram validados quando usados por no 

máximo a 30 dias anteriores a pesquisa.  

Mais dois temas foram levantados somente na última edição da PeNSE, referindo-se 

sobre qual o nível de importância que os escolares davam a sua imagem e o nível de satisfação 

com a mesma. 

Sobre o nível de importância, 81,9% declararam que sua imagem corporal é muito 

importante ou importante, sendo 79,5% do sexo masculino 84,2% do sexo feminino. Em 

contrapartida 18,1% dos escolares declaram que sentiam que sua imagem corporal é pouco 

importante ou sem importância, tratando-se de 15,8% de meninas e 20,5% de meninos. 

Em relação ao nível de satisfação, foi mensurado que 67,9% dos estudantes estavam 

satisfeitos com sua imagem, do qual a maioria era do sexo masculino com 74,9%, enquanto 

61,1% eram do sexo feminino. Uma parcela de 12,2% considerava indiferente e um total de 

19,9% estavam insatisfeito, sendo a maior parcela de meninas com 26,7%, enquanto para os 

meninos o percentual era de 12,8%. 

 

DISCUSSÃO 

 Diante dos resultados obtidos, ao comparar as pesquisas das três edições da PeNSE 

analisadas (2009, 2012, 2015), nota-se que no âmbito de percepção da imagem corporal, apesar 

da classificação estabelecida como normal ser a resposta predominante dos estudantes ao longo 

de tais anos, houve uma queda significativa da mesma, com consequente aumento nas demais 

classificações (magro, muito magro, gordo e muito gordo). 

Tal resultado pode ser explicado como a representação e o reflexo da atual sociedade, 

formada, cada vez mais, por indivíduos sem transtornos alimentares passíveis de sofrerem, em 

diferentes níveis, influência de fatores midiáticos, sociais e culturais que contribuem para a 

distorção da imagem corporal (CONTI; FRUTOSO; GAMBARDELLA, 2005). 

Dentro desse cenário, os adolescentes tornam-se indivíduos mais suscetíveis a tais 

influências externas sobre suas percepções corporais, pois, encontram-se em uma fase de rápido 

crescimento e mudanças biológicas. Desse modo, sentem uma contínua necessidade de 

adaptação e reformulação da própria imagem corporal para acompanhar os modelos vigentes 

pela mídia, sobretudo, os advindos da internet e da televisão. A prematura distorção da 

autoimagem é fator passível de ocasionar desordens psicológicas favorecendo o surgimento de 

distúrbios alimentares (MOEHLECKE, et al; 2018; FROIS; MOREIRA; STENGEL, 2011; 

NEVES, et al; 2017).  
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Diante desse quadro de decréscimo na classificação da percepção de imagem corporal 

normal e consequente crescimento nas demais categorias, a que se destaca com aumento 

considerável é a referente a muito magro ou magro. Assim como também a categoria referente 

a muito gordo ou gordo, com destaque principal para as meninas que tiveram seus índices 

maiores se comparados com o dos meninos entre os anos de 2009 a 2015. 

Em estudo realizado por Branco, Hilário e Cintra (2006) com adolescentes, foi 

evidenciado que as meninas possivelmente são mais autocríticas em relação ao seu corpo que 

os meninos, visto que das 348 garotas eutróficas, 43,6% se identificam com algum excesso de 

peso, já para os meninos dos 443 eutróficos, apenas 19,2% se classificaram em sobrepeso. 

A discrepância nos resultados entre os sexos, também pode ser explicada pelo fato de 

que na sociedade, ainda há um padrão de beleza idealizado e propagado para as mulheres, 

muitas vezes divulgado pelas mídias, e as adolescentes, apesar de o criticarem, ainda são 

influenciadas pelos mesmos e buscam segui-lo (SILVA; TAQUETTE; COUTINHO, 2014). 

Consequentemente, o índice de insatisfação corporal presente nos escolares do sexo 

feminino é elevado, como demonstrado na PeNSE 2015, com valores superiores ao do grupo 

masculino. Além disso, foram observados, em todos os anos da PeNSE analisados, que as 

frequências relacionadas a atitude para a perda de peso no sexo feminino também se encontram 

elevadas e superiores ao sexo oposto. 

Contudo, os meninos também apresentaram suas especificidades. Foi possível observar 

que, com a exceção da percepção dita como normal, a maior parte deles considera-se muito 

magro, com frequências crescentes ao longo dos anos observados. 

Essa realidade de rejeição a um corpo de baixo peso e menor massa magra também foi 

encontrada no estudo de Ferreira, Castro e Gomes (2005) ao constatarem em sua pesquisa que 

os homens preferiam ter um corpo musculoso em detrimento de um corpo mais magro. Tais 

resultados corroboram com o trabalho de Graup et al. (2008) ao perceber que o grupo formado 

por este sexo, diante de suas percepções corporais, gostaria de possuir um aumento de massa 

magra. 

Associado a isso, Felden et al. (2015) descrevem em seu estudo, que uma composição 

corporal magra significaria uma menor aptidão a trabalhos de grande esforço físico, interferindo 

desse modo no aspecto socioeconômico, uma vez que para alguns homens ser magro não seria 

favorável a execução de empregos que necessitem de trabalho braçal.  

Entretanto, apesar dos altos índices de meninos optarem pela percepção de imagem 

corporal magro ou muito magro, quando analisadas as atitudes em relação ao peso corporal, nas 
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três edições da PeNSE, os números de garotos querendo perder peso foram maiores que os que 

queriam ganhar. 

De modo geral, meninas e meninos encontram-se insatisfeitos com seus corpos. É 

notável a tendência de que o sexo feminino se sinta mais incomodado pelo excesso de peso e o 

masculino pela magreza. Aparentemente, este é um padrão de comportamento seguido não 

apenas por adolescentes na faixa etária pesquisada pela PeNSE, visto que, Silva et al. (2019) 

ao realizar pesquisa com universitários constatou que, apesar da minoria encontrar-se com 

estado nutricional adequado, não se sentiam realizados com suas percepções corporais. 

Todo esse cenário é favorável ao surgimento de transtornos alimentares, como a bulimia 

e a anorexia, pois, possuir uma insatisfação corporal exagerada pode ocasionar ao indivíduo, a 

fim de atingir um modelo de corpo desejado, a adotar comportamentos nocivos à saúde como 

a autoindução de vômitos, dietas inadequadas, uso de diuréticos e laxantes (CORDÁS, 2004). 

Diante disso, ao analisar os dados a respeito das atitudes em relação ao peso corporal 

praticadas pelos estudantes nas três edições da PeNSE averiguadas, foi possível observar que 

de 2012 para 2015 houve um aumento no número tanto de meninas como de meninos que 

vomitaram ou utilizaram laxantes para perder ou evitar o ganho de peso.  

Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa de Fortes et al. (2015) ao 

constatar que jovens não satisfeitos com seus corpos, apresentaram baixa autoestima e adesão 

às práticas como dietas restritivas e condutas laxativas. Assim como no estudo de Frank et al. 

(2017) ao associar atitudes de controle de peso, como o uso de medicamentos e restrição de 

calorias, em adolescentes com medidas antropométricas superiores ou inferiores as desejadas. 

 

CONCLUSÃO 

 As comparações entre os resultados da PeNSE 2009, 2012, 2015, possibilitaram 

evidenciar, no presente estudo, que o número de adolescentes que não se consideram normais, 

diante do que a sociedade impõe como padrão de beleza ideal, é crescente, tanto para o sexo 

masculino como para o feminino. Entretanto, dentre os escolares, as meninas ainda constituem 

o grupo com maior frequência de distorção na percepção da imagem corporal. 

 Contudo, vale destacar que, existem limitações na PeNSE, como por exemplo a ausência 

da realização de avaliação antropométrica nos adolescentes, a fim de observar se a percepção 

da imagem corporal nos mesmos condiz com seu real estado nutricional. 

  Se faz necessário realizar mais estudos nesta temática, a fim de subsidiar políticas 

públicas que alterem tal realidade dos estudantes, visto que, a insatisfação dos mesmos com a 

imagem corporal pode levar a quadros de transtornos alimentares no futuro. Desse modo, torna-
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se importante utilizar a comunidade escolar como protagonista para realização de intervenções 

com equipe multidisciplinar, objetivando a promoção da saúde física e mental dos adolescentes. 
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