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Resumo
As

Perturbações

do

Comportamento

Alimentar

são

alterações

psicopatológicas graves, car acterizadas por prof undas modif icações do
padrão alimentar normal e por acentuadas repercussões psicológicas
vivenciadas pelo sujeito e pela sua f amília ( Sampaio, 2002).

São

doenças de et iologia multif actorial e os f actores isoladament e por si só
não perm item explicar o desenvolvimento da doença. Embora com
pouca expressividade na população portuguesa, não deixa de ser
importante identif icar sintomatologia em idades o mais precocemente
possível,
indivíduos

na

medida

apesar

de

em

que

não

uma

cumpr ir

percent agem
todos

os

signif icat iva

cr itérios,

de

apresenta

sintomatologia com implicações dist intas. Além do mais, a doença pode
dissimular -se por longos per íodos, sob a f orma de comportamentos por
vezes aceit es socialmente, mas que podem culminar em patologias
graves e com sér ias consequências para o indivíduo. A inf ância e
adolescência, enquanto f ases de intensas e rápidas mudanças a vários
níveis, nomeadamente corporais pode co nstit uir-se como um per íodo
particular

para

o

risco

de

desenvolvimento

de

perturbações

do

comportamento alimentar. Por outro lado, a idade de início da doença
na adolescência é tido como um f actor de bom prognóst ico (Lourenço,
Salsa & Mendes, 2006) Objecti vo: O presente estudo teve como
propósito ident if icar numa amostra de crianças e adolescentes de
estabeleciment os
preditivas

de

de

ensino

de

desenvolvimento

uma
de

cidade

portuguesa,

perturbações

do

variáveis

com portamento

alimentar, com vista à com preensã o do modo como dist int os f actores
poderão

contr ibuir

para

o

desenvolvimento

destas

perturbações,

explorando e avaliando a inter - inf luência e a relação entre as diversas
var iáveis individuais, f amiliares e sociais. Foi ainda objectivo dest e
estudo analisar comparativamente as respostas obtidas pela amostra de
crianças e adolescentes e as respostas obtidas numa amost ra de mães
relat ivamente à sat isf ação destas com a imagem corporal real percebida
dos seus f ilhos, assim como a imag em desejada. Mét odo: Foram
analisadas 1434 crianças e adolescent es de distintos estabelecimentos
de ensino de uma cidade no sul de Port ugal, dos quais 48,3% (N = 693)
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eram do género masculino e 51,7% ( N = 741) d o género f eminino, com
idades compreendidas os 10 e os 16 anos, mediante a utilização de um
protocolo de invest igação composto por instrumentos com vist a à
identif icação das variáveis de risco, nomeadamente sócio culturais e
f amiliares (modelos sociais e inf luência dos meios de comunicação;
imagem corporal percebida pela progen itora; apoio social e percepção
de apoio social por parte do indivíduo) e circunstâncias psicológicas
individuais (perf eccionismo, imagem corporal, insat isf ação corpor al e
distorção da imagem corporal e auto - conceito). For am comparadas as
respostas obt idas por uma amostra de mães com as respostas dos
respect ivos f ilhos, em relação à imagem corpor al real percebida, à
imagem

desejada

e

discr epâncias

entre

resultados

apurados

relativamente

às

f amiliares

e

circunstâncias

ambas.

var iáveis

psicológicas

Resul tados:
sócio

individuais

Os

culturais

e

apontam

a

existência de insat isf ação com a imagem corporal nas crianças e
adolescentes da am ostra e dif erenças entre os géneros quer em relação
à insat isf ação quer em relação à distorç ão da imagem corporal. Foi
também

possível

constatar

a

inf luência

que

par ecem

exer cer

os

modelos e meios de comunicação em idades específ icas na nossa
amostra. No que diz respeit o ao apoio social percebido, de um modo
geral verif icou-se uma baixa percepção de apoio social relat ivamente às
principais f ontes de apoio. Por últ imo, a var iável perf eccionismo parece
revelar uma relação quer com a realizaç ão de dietas, quer com
sintomatologia bulím ica . Concl usões: Consideramos que os res ultados
deste estudo, f ornecem inf ormação per tinent e sobre a população em
risco que poder ia benef iciar com programas de inter venção específ icos
dir igidos a esta pr oblemática, na medida em que identif icamos na
amostra em estudo diversas variáveis consider ad as de risco para
desenvolvimento de perturbações do com portamento alimentar.
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Resumen
Los trastornos alimentarios son trastor nos psicopatológicos graves
caracter izadas por prof undos cambios en el patrón de alimentación
normal y repercusiones psicológicas agudas experimentadas por el
sujeto y su f amilia (Sampaio, 2002). Son enf ermedades de e tiolog ía
multif actorial y los f actores individuales por sí solos no explican el
desarrollo

de

la

enf ermedad.

Aunque

con

poca

expresión

en

la

población portuguesa, es todavía import ante identif icar los síntomas en
las edades lo más temprano posible, una vez que un porcentaj e
signif icat ivo de personas a pesar de no cumplir con todos los criter ios,
presenta síntomas con dif erentes implicaciones. Por otra parte, l a
enf ermedad

puede

ocultarse

por

mucho

tiempo,

como

un

comportamiento socialmente aceptado , pero que puede conducir a
enf ermedades graves y con consecuencias para el sujeto. La inf ancia y
adolescencia, m ientr as que f ases de cambios intensos y rápidos en los
dist intos niveles, incluyendo el del cuerpo, pueden estar constituidos
como un per íodo particular para el riesgo de desarro llo de trastornos
alimentar ios. Por otr a lado , la edad de aparición de la enf ermedad en la
adolescencia es ref erido com o un buen f actor pronóstico (Lawrence,
Salsa & Mendes, 2006) Objeti vo: Est e estudio tuvo com o objet ivo
identif icar en una muestr a de niños y adolescentes en establecim ientos
educat ivos

portugueses ,

var iables

predict ivas

de

desarrollo

de

trastornos aliment arios , con el f in de entender cómo los distintos
f actores pueden contribuir al desarrollo de est os trastornos me diante la
exploración y la inter relación e int er influencia entre los individuo s, l a
f amilia

y

las

var iables

sociales.

También

f ue

objetivo ,

analizar

comparat ivamente las respuestas obtenidas por la muestra de niños y
adolescentes y las respuest as de una muestra de madr es en relación
con la sat isf acción de éstos con la imagen corporal real percibido de
sus hijos, así como la imagen deseada. Método: Se tomó una muestra
de niños y adolescentes de ambos sexos (n=1434) de dif erentes
establecimientos educativos portugueses de los cuales

48,3% (N =

693) del género masculino y 51,7% (N = 741) de género f emenino, con
edades entre los 10 y 16 años, mediante el uso de un protocolo de
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investigación que se compone de instrumentos para la ident if icación de
var iables de riesgo, incluyendo sociocultural y f amilia res (modelos
sociales y inf luencia de la, imagen cor poral medios percibidos por la
madre, el apoyo social y el apoyo social percibido por el individuo) y las
condiciones

psicológicas

individuales

(perf eccionismo,

la

imagen

corporal, la insatisf acción cor poral y la distorsión de la imag en cor poral
y auto-concepto). Las respuest as obtenidas en una muestra de madres
se comparar on con las respuest as de sus hijos en relación con la
percepción de imagen corporal real, la imagen deseada y discrepancias
entre ellos. Resultados: Los resultados obtenidos en relación con las
var iables socio -cult urales y f amiliares y las condiciones psicológicas
individuales indican la existencia de la insatisf acción de la imagen
corporal en lo s niños y adolescentes en la muestra y dif erencias entre
género, tanto con relación a la insatisf acción como a la distorción de la
imagen corporal. También f ue posible percibir la inf luencia que parecen
tener modelos y m edios de comunicación en edades específ icas de
nuestra muestra. En relación con el apoyo social percibido, en general,
se obser vó una baja percepción de apoyo social por parte de las
principales f uentes de a poyo. Por últ imo, la var iable per f eccionismo
parece revelar una r elación tanto con la realización de las dieta como
con

síntomas

bulímicos.

Conclusiones:

Consideramos

que

los

resultados de este estudio, proporcionan inf ormación relevante sobre la
población

de

r iesg o

que

podr ían

benef iciarse

de

programas

de

inter vención específ icos para este problema, en la medida que s e
identif icaron en nuestra muestra var iables consider adas de riesgo par a
el desarrollo de alter aciones del comport amiento alimentar io.
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Resume
Eating

disorders

dist inguish

by

are

prof ound

serious
changes

psychopathological
in

normal

eat ing

conditions

patterns

and

enormous psycholog ical impact experienced by subject and his f amily
(Sampaio, 2002). They are multif actor ial causes diseases and the
individual f actors by themselves do not explain the development of the
disorder. Although with litt le expression in the Portuguese population, it
still important to identif y symptoms in the ear liest ages, f or the f act that
a signif icant percent age of individ uals t hat do not met all t he crit eria,
presents symptoms with other dif f erent implicat ions. Moreover, the
disease can be hided f or long periods of time as a socially accepted
concern,

but

it

m ay

lead

to

serious

illnesses

and

with

severe

consequences f or th e individual. Childhood and adolescence, as phases
of intense and f ast changes at various ways including body ones, can be
perceived as a special per iod of risk f or the development of eating
disorders. On another hand, the onset in adolescence is seen as a good
prognostic f actor (Lawr ence, Salsa & Mendes, 2006) Ai ms: The pur pose
of this study was to ident if y in a sample of children and adolescents in
public schools f rom a Portuguese cit y, predict ive risk f actors f or eating
disorders, with the end of underst anding how diff erent factors may
under write

the

development

of

these

disor ders,

by

explor ing

and

evaluat ing the inter inf luence and the way various individual, f amily and
social variables interact . It was also aim of this study to comparatively
analyse re sponses of children and adolescents and f rom a sample of
mothers regarding the satisf action of these with their children´s real
body image perception as well as the desired body image. Method: A
total of 1434 childr en and adolescents f rom dif f erent public schools of a
cit y in southern Por tugal, 48,3% (N = 693) girls and 51,7% (N = 741)
boys with ages bet ween 10 and 16 years old, by using a research
protocol consist ing in instruments t o identif y risk var iables, including
socio-cultural and f amily (social mod els and inf luence of the media,
mother´s perceived body image, perceived social support) and individual
psycholog ical

conditions

(perf ectionism,

body

image,

body

image

dissatisf action, body image distort ion and self -concept). The replies
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obtained were comp ared with a sample of mothers in relat ion to their
children perceived body image, the desired image and divergences
bet ween both. Results: Results obtained in relat ion to socio -cultur al
var iables, f amily and individual psychological conditions indicate the
existence of dissat isf action with body image in children and adolescents
in the sample and both gender diff erences in r elation to dissatisf action.
Body image distort ion was also f ound. Media inf luence such as models
and publicit y were f ound at specif ic ag es in our sample. W ith regard to
the perceived social support, generally there was a lack of perceived
social support f or the main sources of support. Finally, perf ectionism
seems to reveal a r elat ionship wit h bot h diet ing and bulim ic symptoms.
Conclusion: W e consider that the results of our study provide relevant
inf ormation about population in which r isk was f ound, that could benef it
f rom specif ic inter vention programs to this problem, as we identif ied in
the sample several var iables considered as r isk f o r developing of this
disorders.
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CAPÍTULO I
Introdução e Objetivos
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1.1. Introdução
A

alimentação

é

uma

necessidade

humana

básica.

Quaisquer

alterações que prom ovam o seu desequilíbr io, poderão ter repercussões
no bem-estar f ísico, psicológico e na saúde do indivíduo, podendo
mesmo estar na or igem do aparecimento de doenças.

As

Perturbações

do

Comportamento

Alimentar

são

alterações

psicopatológicas graves, car acterizadas por prof undas modif icações do
padrão alimentar normal e por acentuadas repercussões psicológicas
vivenciadas pelo sujeito e pela sua fam ília (Sampaio, 2002). Estes
transtornos têm despertado a atenção da comunidade cient íf ica, para
um olhar mais atento sobre esta pr oblemát ica. Tal interesse, tem
permitido

individualizar

algumas

perturbações

do

com portamento

alimentar, nomeadamente a anorexia nervosa (AN) e a bulimia ner vo sa
(BN),

que

se

encontram

descr itas

no

Manual

de

Diagnóstico

e

Estat ística das Pert urbações Mentais (A merican Psychiatr ic Associat ion
[APA], 2000/ 2002) e na Classif icação Internacional das Doenças (ICD 10, 1992).

São doenças que têm em comum a procura de um ideal corporal e
que se caracterizam por um intenso medo de ganhar peso, uma
distorção da imagem corpor al e uma restriçã o alimentar r íg ida, no caso
da Anorexia Ner vosa (AN), ou uma ingestão alimentar com pulsiva com
imediata ut ilização de comportamentos compensatórios inconvenient es
para o controlo de peso, como é o caso da Bulimia Ner vosa ( BN).

A AN e BN são doenças de et iologia complexa e determinadas pela
interacção de f actores diversos entre eles os biológ icos, familiar es e
socioculturais, dependendo ainda o seu aparecimento, da existência de
determinados f actores de risco que aliados a uma vulnerabili dade
individual e per ante determ inadas circunstâncias, poderão conduzir a
uma AN ou bulim ia.
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Embora com pouca incidência na população portuguesa, o seu
estudo não deixa de ter importância pelas implicações que estas
doenças têm para a saúde. O interesse crescente nesta área, ocasionou
inclusive a criação de consult as especializadas em unidades de saúde
em vários pontos do país. Por outro lado, o conhecimento que se dispõe
actualmente

sobre

as

perturbações

do

comportament o

alimentar,

evidencia que esta oco rre sobretudo nas raparigas que revelam uma
insatisf ação com a sua imagem corpor al, que por sua vez conduz a
práticas não saudáveis de controlo de peso em que se incluem as
dietas.

A

f orte

pressão

sociocult ural

a

que

as

sociedades

mais

desenvolvidas se en contram sujeitas, a cada vez maior competit ividade
e a cultur a de uma vã silhueta corporal,

trabalhada pelos mais

modernos equipamentos inf ormáticos, leva muit as vezes à procura de
uma silhueta inexeq uível.

Embora

pareça

tr atar -se

de

uma

doença

maiorit ar iamente

f eminina, menos f requente no género masculino , sabe-se que nos
últ imos anos o ideal de beleza também se vem modif icando no que aos
rapazes diz respeit o e que estes também, tal como as raparigas, se
poderão

incluir

bailar inos,

em

jovens

alguns

grupos

estudantes

e

de

risco,

at let as

de

entre

e les

modelos,

determ inados

grupos

desport ivos.

Aliado

a

este

f acto,

a

entrada

na

adolescência

e

a

própria

adolescência, enquanto f ase de inúmer as transf ormações quer f ísicas
quer psicológicas, constitui -se como um per íodo de maior preocupação
com a imagem corporal, com o peso, sendo os jovens mais permeáveis
a uma maior inf luência dos meios de comunicação social (Ackard &
Peterson, 2001).

Neste

sent ido

e

de

acordo

com

alg uns

autores,

na

f ase

da

adolescência o receio de amadurecer e a procura da independência que
este processo requer, poder á conduzir à utilização de estratégias
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inadequadas para lidar com os medos q ue surgem. ( Carmo, 1997; Ke el,
Leon & Fulkerson, 2003; Sampaio 2002).

Centrado sobre o seu próprio cor po, vão ser a quantidade e
qualidade das mudanças f ísicas e psicológicas que poderão aumentar o
risco de desagrado do adolescente para com o seu f ísico, para com a
imagem corporal por si percebida e conduzir à utilização de estratégias
de alteração do mesmo, de perda de peso, e em último caso, levar à
instalação

de

uma

Meesters,

Blom

patologia

&

do

Mayer,

com portamento

2005).

Para

aliment ar.

além

deste

( Mur is,
f acto

e

independentemente de tratar -se de rapazes ou de raparig as, o seu
aparecimento parece verif icar -se em idades cada vez mais precoces, e
este aspect o alerta para a necessidade de estudar variáveis que
possam

contribuir

para

a

sinalização

atempada

de

crianças

e

adolescentes em risco de desenvolver tais perturbações.

Os estudos neste âmbito mantêm -se em constant e evolução e têm
contribuído para um a compreensão e classif icação cada vez mais claras
das pertur bações do comportament o alimentar ( AN e BN). Embora se
conheça a multicausalidade da sua etiologia, importa perceber quais as
var iáveis que melhor poderão predizer uma atempada sinalização
sobretudo
f amiliares,

no

que

uma

diz

vez

respeit o

que

com

aos

f actores

f requência

pessoais,

os

casos

sociais

chegam

e
ao

conhecimento da f am ília ou dos prof issionais de saúde com a patologia
já instalada ou em estado avançado, encontrando -se o doente, por
vezes, já em risco de vida (Polivy & Her man, 2002).

A prevenção, sendo uma das estratégias empregues em dif erentes
problemáticas
perturbações

biopsicos sociais,
do

comportamento

entre

as

quais

alim entar,

se

possui

encontram
em

geral

as
três

objectivos específ icos: a redução da incidência, a detecção precoce da
problemática e a prevenção da recaída, f azendo ref erência a estratégias
de prevenção pr imária, secundár ia e terciár ia, respect ivam ente. Sabe se actualmente que a detecção pr ecoce melhor a o prognóstico das
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pessoas que cumprem os cr itérios de di agnóstico para estas patologias
(Solano- Pinto,

Oliveros -

Leal

&

Mor eno-Villares,

2004).

Sendo

a

prevenção pr imária aquela que se realiza antes do aparecimento dos
sintomas, a pertinência deste estudo recai sobre a necessidade de
analisar a prevalência das pertur bações do comportament o alimentar
numa amostra de estudan tes de um universo de escolas de uma cidade
Portuguesa, com idades correspondidas entre os 10 e os 16 anos,
permitindo indagar relat ivamente ao risco de desenvolvim ento f uturo
das patologias em estudo e sobre a necessidade de reunir um conjunto
de

f actores

que

parecem

estar

na

origem

do

aparecimento

de

perturbações do comportamento alimentar ( AN e BN). Mediant e a
utilização de um protocolo de investig ação constit uído por diversos
instrumentos, ident ificar esses f actores nessa mesma amostr a.

Assim, o desenvolvimento deste trabalho assentará sobre duas
partes f undamentais. A primeir a parte incidirá sobre um suporte teórico
às pertur bações do comportamento alim entar e restant es variáveis em
estudo,

nomeadam ente,

sócio

cultur ais

(apoio

social

percebido,

inf luên cia de modelos e meios de com unicação), f amiliares (imagem
corporal percebida pela progenitora) e individuais (per f eccionism o,
imagem corporal e auto- conceito).

A segunda parte d este trabalho assentará sobre o estudo empírico
desenvolvido, onde se incluem os obj ectivos, o material e métodos
utilizados, os result ados obtidos e a discussão dos mesmos à luz dos
constructos teóricos emanados da lit eratura cient íf ica consultada.
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1.2. Estrutura e organização da tese

O presente trabalho encontra -se estrut urado em seis capítulos. O
primeiro inclui os conceitos e car act er íst icas das perturbações do
comportamento alimentar e trabalhos de r ef erência elaborados no
âmbito da epidem iologia.

O segundo capít ulo engloba os f actores etiológicos das perturbaçõe s
do comportamento alimentar ao nível das variáveis sociocultur ais,
caracter ísticas psicológicas individuais e f actores de risco.

O terceiro capítulo deste trabalho diz r espeito ao estudo empírico.
Pretendeu-se

dest e

desenvolvimento

de

modo

identif icar

perturbações

do

variáveis

predictoras

comportamento

alimentar

de
em

crianças e adolescentes de escolas port uguesas.

O

quarto capítulo

diz respeito à

apresentação

dos r esultados

encontrados no est udo realizado e que f oram considerados como os
mais relevantes par a os objectivos do est udo em questão.

No

quinto

capít ulo

são

discut idas

os

principais

r esultados

encontrados no estudo empír ico.

Finalmente, as conclusões gerais do estudo ef ectuado assim como
as limitações do est udo, são apresentadas no sext o capítulo.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Perturbações do comportamento alimentar

A situação nutricional dos jovens dos países industrializados é
muitas vezes r ef erida como a mais def iciente, consequência em parte
de uma maior vulner abilidade relacionada com transf ormações própr ias
da adolescência e adopção de prát icas e comportamentos alimentares
incorrectos ( Mor eir a & Peres, 1996) . Para os autores, o per íodo da
adolescência

é

m arcado

por

uma

aceleração

do

cresciment o

e

consequentemente por um aumento das necessidades de energia e de
todos nutr ientes em geral, que vão ser dif erentes a part ir dos 10 anos
de idade par a os dois géneros, essencialmente por três f actores :
Tempos dif erentes de cresciment o puber tário, dif erenças qualitativas e
quantitativas de composição corporal, dif erenças de actividade f ísica,
habitualmente super ior no género masculino .

Assim,

as

t abelas

de

necessidades

nutricionais

consideram

a

satisf ação das necessidades nutricionais como o resultado do consum o
equilibr ado e variado de alimentos ( Recommended Dietar y Allowances,
RDA, 1989).

Durante o processo de cresciment o, o custo energético inclui a
energia correspondente aos pr odutos ou t ecidos sintetizados e a
energia que é gasta para essa síntese. Outros f actores que af ectam as
necessid ades

energéticas

são

a

idade.

A

quant idade

de

tecidos

metabolicamente activos e a sua contribuição para o valor total do
metabolismo var iam com a idade e a actividade f ísica t ende ndo, a
decrescer no decor rer da adolescência, (Moreira & Peres, 1996), o
género (as dif erenças de peso e composição corpor al ent re os dois
géneros, que ocorrem sobretudo durante a adolescência), o clima (o
custo energético aumenta ou diminui de acordo com a temperatura) e a
massa cor poral ( os rapazes ganham t endencialmente maior quantidade
de massa muscular comparat ivamente com as raparigas, enquanto que
estas ganham maior quantidade de massa gorda ). Importa ainda ref erir
relat ivamente ao Índice de Massa Corporal (I MC) que este af ecta
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igualmente as necessidades energéticas, na medida em que indivíduos
com maior ou menor I MC , têm necessariamente super iores ou inf eriores
necessidades

ener gética s

quando

1989).
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2.2. Conceitos e características

As

pertur bações

psicopatológicas

do

graves,

comportamento
caracter izadas

alimentar
por

são

alterações

alterações

do

padrão

alimentar normal, por um controlo patológico do peso corporal e por
distúrbios na percepção da imagem corporal. São ainda doenças
expressas pelo sur gimento de prof undas repercussões psicológicas
vivenciadas quer pelo sujeito, quer pela sua f amília ( Sampaio, 2002).
É f requente que as perturbações do comportamento alimentar sejam
consideradas as m ais dif íceis complexas e desaf iant es

condições

patológicas a serem tratadas (Seubert, 2009).

Hist oricamente, a literatura religiosa descreve a vida de algu mas
santas cujo compor tamento de jejuar, com o aparente objectivo da
purif icação divina, eram muito semelhantes ao que hoje designamos de
AN. Catar ina de Siena, era uma santa do Século XIV que se comportava
como uma anoréct ica, embor a a motivação aparente f osse religiosa
(Apf eldorf er, 1997).

A primeira ref erência à AN r emonta ao Século XVII, tendo sido
realizada em 1694 pelo médico inglês R ichard Morton, que designou a
doença por phthisis nervosa ou consumpção nervosa (Carmo 1997;
Sampaio, 1994).

Considera-se que as primeir as descr ições cient íf icas f oram dadas a
conhecer pelo f rancês Char les Lasègue em 1873 e pelo I nglês W illiam
Gull em 18 74, abrindo assim um primeiro caminho para a def inição e
compreensão dos comportamen tos anorécticos ( Russel, 1997).

O termo anorexia histér ica f oi utilizado por Lasègue (1873) para
ref erir-se a casos de mulheres entre os 18 e os 23 anos de idade,
descrevendo rigorosamente uma doença em muito semelhante àquilo
que é nos dias de hoje obser vado. De tal modo, que o aut or ref ere a
existência

de

uma

tríade

sint omática
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Aménorrhée, Amaigr issement (Anorexia, Amenorreia e Emagrecimen to)
que é actualmente uma realidade clínica indiscut ível e de importante
ref erência no diagnóstico da doença (Sopezki, 2007).

Mais tarde, através do caso de uma adolescente, Charcot (1885),
ref ere-se ao termo Anorexia Mental, reconhecendo nela um sintoma de
hister ia e ident if icando algumas car acter íst icas da AN, como hoje a
conhecemos, tais como a pr eocupação com a imagem corporal e a
procura incessant e da magreza (Cordás & Claudino, 2002) .

A partir dos anos 50, com as teorias da psicanálise, regressa a ideia
de uma or igem puramente psicológica da doença, que até então a
medicina concebia como uma doença de origem f ísica.

Os def ensores da psicanálise consider avam a AN uma doença da
adolescência predominantemente do género f eminino , est abelecendo
assim um paralelismo entre a doença e a f igura materna. No f undo
parece existir em m uitos casos uma relação intensa e ambivalente com
a f igura materna, possuindo o alimento o eq uivalente simbólico do
af ecto.

Em Portugal, o Prof essor Elísio de Moura apresentou em 1947 um
trabalho sobre a sua prática clínica que ainda hoje é uma ref erência no
tratamento da AN. Para o clínico a anor exia mental é uma síndr ome de
expressão somát ica que se obser va predo m inant emente no género
f eminino

e

na

qual

a

restrição

alimentar

se

const itui

como

a

manif estação pr imár ia aparente, tendendo a atingir proporções mortais
quando não inter vencionada a tempo. O seu início é quase sempr e
impercept ível e a alimentação é reduzi da gradualmente. Para Moura , o
puro

anoréctico

mental

“ não

atenta

na

indispensabilidade

da

alimentação, não r econhece que um perigo mortal o espreita (…)
( Moura, 1947; pág. 40).

14

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

2.2.1. Anorexia Nervosa

Actualmente sabe -se que a AN é uma doença mental complexa, que
se car acteriza por um medo intenso de ganhar peso ou tor nar -se obeso,
mesmo que a doente se encontre com um peso muito abaixo do
desejável. Nest e sentido, AN é def inida como uma patolog ia em que o
comportamento predominan te é o de uma recusa sistemática em manter
o

peso

nos

m ínimos

normais

adeq uados

à

idade

e

à

altur a,

acompanhado de um a perturbação no modo como o indivíduo vivencia o
seu peso e a sua f orma f ísica (DSM - IV,APA,1996).

A anorexia é ainda def inida como uma doença crónica de condut a
alimentar “em que a pessoa que a sofre apresenta um peso infer ior ao
que ser ia de esperar para a sua idade, género e cultura ”Raich (2001, p.
5).
O diagnóst ico de AN pressupõe sempre um exame f ísico det alhado e
exames complement ares que excluam outra doença, sendo actualmente
baseado em crit érios bem def inidos pelas classif icações int ernacionais:
Classif icação Internacional de Doenças ( CID- OMS, 2010) e Manual
Diagnóstico e Estat ístico de Transtornos Mentais ( DSM-IV APA, 1996).

Ao contrár io de outr as doenças que na maior ia das vezes apresenta
sintomas, a AN, pode encapotar -se por longos per íodos de t empo, sob a
f orma de comportamentos que até são aceites social ment e tendo em
conta os ideais de beleza vigentes e o seu comportamento não dif ere
muito do de quem pretende apenas perder algum peso, por uma questão
estética,

ou

para

melhor ar

um

est ado

emocional

decorrente

de

situações pr oblemáticas ou marcantes (Sampai o, 1998).

Antes at é da doença se encontrar estabelecida os adolescentes
poderão apr esentar alguma alteração no seu comportamento alimentar
como o hábit o de f azer dieta, mesmo que o peso seja pr oporcional à
estatura, crit icar alg uma parte do corpo ou sent ir -se desagr adado com
este,

podendo

mesmo

surgir

uma

15
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actividades sociais. No entanto quando se trata de um adolescente, e
dada a complexidade desta f aixa etária, isolamento, pr oblemas de
relacionamento, preocupação excessiva com o corpo, di storção da
imagem corporal, aumento do apetite ou determ inadas caracter íst icas
alimentares podem ser sentidos por f amília ou mesmo técnicos de
saúde como normais e esperados nesta f ase (Lourenço, Salsa &
Mendes, 2006).

Tendo surgido em 1994 o Manual de Di agnóstico e Est at íst ica das
Perturbações
Associat ion,

Ment ais
os

(DSM)

cr itérios

de

editado

pela

diagnóst ico

American
encontram

Psychological
um

consenso

passando a reger -se por este ref erencial.

Assim, na classif icação Amer icana DSM-IV-TR (APA,2000/ 2002),
os critér ios diagnóst icos são os seguintes:
A.

Recusa em manter um peso corporal igual ou superior

ao minimamente normal para a idade e altura (por exemplo
perda de peso que leva a mant er um peso inf erior a 85% do
esperado par a o cresciment o, f icando aq uém do previsto).
B.

Medo intenso de ganhar peso ou de engordar, mesmo

quando o peso é insuf iciente.
C.

Perturbação na apr eciação do peso e f orma corporal,

indevida inf luência do peso e f orma corporal na aut o -avaliação,
ou negação da gravidade do grande emagre cimento actual.
D.

Nas jovens após a menarca, amenor reia, ou seja,

ausência de pelo menos três ciclos menstruais consecut ivos.
(Uma mulher é considerada amenorreica se a menstruação
ocorrer somente após adm inistração de hormonas, por exemplo
estrogénios).

Segundo este ref erencial devem ser considerados dois tipos
clínicos de anorexia:
Tipo Restritivo: durante o episódio act ual de AN a pessoa não recorre
regularmente a ingestão compulsiva de alimentos nem a pur gantes (por
exemplo, vómito ou abuso de laxant es, diurét icos e enemas).
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Tipo ingestão compulsi va/ Ti po purgativo: durante o episódio act ual
de AN a pessoa tem comportament os bulím icos ou purgativos (vómitos
ou abuso de laxantes, diurét icos e enem as).

A muito recente introdução do DSM -V não acrescentou grandes
mudanças na classif icação da Anorexia Ner vosa, contudo os seus
critérios

f oram

reescritos.

Assim,

a

exigência

de

amenorreia

em

mulher es pós menar ca f oi retirada, por ter sido considerado que não se
tratava de uma caracter íst ica determin ante. Foi incluída a presença de
comportamentos persistentes que int erf erem no ganho de peso no
Critér io B, que anter iormente descrevia o medo int enso de ganhar peso
ou engordar (APA,2013).

De acordo com a ICD -10 os critér ios de diagnóst ico para a AN são
os seguint es:

A-

Peso corporal estável pelo menos 15% abaixo dos valores

normais ou Índice de Massa cor poral ou índice de Quetelet com
um valor de 17,5 ou inf erior.
B-

Perda de peso auto - induzida por recusa de alimentos que

engordam podendo estar presentes outr os comportamentos como:
vóm ito auto- induzido, laxantes, exercício f ísico excessivo, uso de
supressores de apet ite e/ou diurét icos.
C-

Dist orção da imagem corporal sob a forma de patologia

específ ica, em que a percepção da gor dura persiste como ideia
sobrevalor izada e intrusiva, sendo f requente o sujeito impor a si
próprio um limiar de peso baixo.
D-

Transtorno

endócrino

Geralizado

que

envolve

o

eixo

hipotalâmico-hipof isário-gonadal, que se manif esta nas mulheres
por amenorreia e nos homens por perda de int er esse e potência
sexuais.
E-

Se o início se verif icar antes da puberdade, o desenrolar

dos acontecimentos pubertár ios é atrasado ou mesmo travado.
F-
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Os aspectos clínicos da AN caracter izam -se por um persistent e
desejo de magreza. A doença surge quase sempre com uma dieta, no
sentido de r eduzir o excesso de peso e para obter um maior controlo
sobre

si,

sobretudo

em

jovens

com

marcados

sent imentos

de

inadequação e insegurança (Sampaio, 2002).

A dieta vai assum indo um carácter cada vez mais restr itivo, sendo
os object ivos de perda de peso inicial rapidamente ultrapassados. A
doente passará então a pesar -se várias vezes ao longo do dia.
Paralelamente aumenta a sua actividade f ísica, f icando por outro lado
os seus contactos sociais cada vez mais restringidos. As paci entes com
AN passam ent ão a desenvolver r ituais obsessivos na sua r elação com
a alimentação. Surgem intensos sent imentos de mau estar, distorções
cognitivas r elativamente à com ida, às pessoas que compõem as suas
redes sociais, assim como importantes sentim entos de culpa ( Carmo,
1994,1997; Sampaio, 1994,2002).

Embora a anorexia ner vosa não apresente sintomatologia evidente
durante um longo per íodo , alguns sinais de alerta se vão instalando ,
nomeadamente a jovem viver com a convicção de que qualquer aliment o
a engordará, ausência de menstruação, alterações na pele, cabelo e
unhas, alt erações no sono, obsessão com tudo o que pode originar
aumento de peso, isolamento durante as horas da r ef eição e estratégias
tais como não comer ou comer sem ser vista, dif iculdade na t oler ância a
mudanças

inesper adas

r elacionadas

com

a

comida,

ou

ainda

hiperact ividade, sem que nenhum deles por si só, seja suf iciente para o
estabeleciment o do diagnóst ico ( Brandão, 2007).

O diagnóstico dif erencial dest a patologia não deixa de estar envolvo em
f orte complexidade, sobretudo pela negação dos sintomas por parte dos
doentes,

pela

ocultação

de

todos

os

comportamentos

bizarros

e

ritualizados associados à doença e sobr etudo, pela marcada resistência
no reconhecimento da doença, aceitaç ão e continuidade do tratamento
(Lourenço, Sals a & Mendes, 2006).
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2.2.2. Bulimia Nervosa

O termo BN deriva do grego e signif ica fome de boi. Esta patologia
recebeu nomes alter nativos até chegar -se a uma def inição diagnóstica,
o que só aconteceu em 1980, após Russell ter estabelecido este
diagnóst ico

em

comportamentos

pessoas
de

com

ingestão

peso

normal,

excessiva

medo

de

seguidos

engordar
de

e

atitudes

compensatórias, e em que algumas dessas pessoas haviam já sof rido
de AN. (American Psychiatr ic Associat ion [ APA], 1980; Santos 2001 ;
Russell,1997).

No entanto, ao longo da hist ória da humanidade surgem relatos de
comportamentos de tipo bulím ico com uma f orte component e cultural e
nem sempre com um carácter patológico.

Algumas classes romanas inst itucionalizavam r ituais de ingestão
seguida de vómitos e outros actos purgativos. Também na Grécia antiga
havia cultos a deuses que incluíam rit uais an orécticos e bulím icos e
desde o Século XVII que surgem registos de casos cuja descrição
poder ia corresponder ao que actualmente se diagnostica como sendo
uma BN (Brandão,2007) .

A BN caracter iza-se por episódios de comer compulsivo, associados
a um sentimento de descontrolo sobr e o comportament o aliment ar.
Dist ingue-se por episódios repetidos de vor acidade alimentar, seguidos
de comportamentos compensatór ios inadequados, tais como vóm itos
auto- provocados, abuso de laxantes, diurét icos e também actividade
f ísica excessiva.

A BN f oi inicialment e descr ita por Gérard Russel em 1979 , como
sendo uma var iante da AN (Russel, 1997). Recebeu nomes alternativos
até chegar -se a uma def inição di agnost ica.

19

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

Os critéri os de diag nóstico segundo o DSM -IV-TR (2000/2002) para
a BN são os seguint es:

A.

Episódios

recorrentes

de

ingestão

alimentar

compulsiva. Um episódio é car acterizado pelos dois cr itér ios
seguintes:
1-

Comer,

num

per íodo

curto

de

tempo

(por

exemplo, num per íodo até duas horas), uma quantidade
de alimentos que é def init ivamente super ior à que a
maior ia das pessoas comeria num per íodo de tempo
semelhante e nas m esmas circunstâncias;
2-

Sensação de perda de controlo sobre o acto de

comer durante o episódio (por exemplo, um sentimento
de incapacidade para parar de comer ou controlar a
quantidade e qualidade dos alimentos).

B.
para

Comportamento compensat ório inapropr iado r ecorrent e
impedir

o

ganho

ponderal,

tal

como

vomitar ,

usar

laxantes, diur éticos, enemas ou outros medicamentos; jejum;
ou exercício f ísico excessivo.
C.

A

ingestão

comportamentos

com pulsiva

compensat órios

de

alim entos

inapropriados

e

os

ocorrem

ambos, em média, pelo menos duas vezes por semana em tr ês
meses consecut ivos.
D.

A auto-avaliação é indevidamente inf luenciada pelo

peso e f ormas corporais.
E.

A perturbação não oco rre exclusivamente durante os

episódios de AN.
Segundo o DSM-IV- TR (2000/2002) devem ser consider ados dois
tipos clínicos de bulimia:

Tipo Purgati vo: durante o episódio actual de BN a pessoa indu z
regularmente o vómito ou abuso de laxantes, diurét icos ou enemas.
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Tipo Não Purgati vo: durant e o episódio actual de BN a pessoa usa
outros comportamentos compensatór ios inapropr iados, tais como jejum
ou exercício f isco excessivo, mas não induz o vómito nem abusa de
laxantes, diurét icos e enemas (clisters).

No caso da Bulimia Ner vosa a introdução do DSM - V veio dit ar uma
mudança no que diz respeito à f requência exigida de crises bulím icas e
comportamentos compe nsatór ios. Comparando com o DSM -IV-TR que
exigia pelo menos duas crises por semana por um per íodo de três
meses, no DSM-V esta exigência diminui para uma vez por semana, por
um per íodo de três meses (APA, 2013).

Embora a APA argumente que as caracter íst icas e evolução clínica
dos pacient es com esse limiar sejam semelhantes, muitos prof issionais
criticaram a mudança, pelo possível r isco de amplif icação da incidência
do transtorno (Araúj o & Neto, 2014).

Para a ICD-10 os critérios de classif icação para a BN são os
seguintes:

A-

O pacient e sucumbe a episódios de hiperf agia nos

quais, grandes quantidades de aliment o são consumidos em
curtos per íodos de t empo (pelo menos duas vezes por semana,
durante um per íodo de três m eses).
B-

Preocupação per sist ente com a alimentação e um f orte

desejo ou um sent imento de com pulsão para comer.
C-

O paciente tenta neutralizar os ef eitos calóricos dos

alimentos

que

comportamentos

ingeriu
que

por

se

meio

seguem:

de

um

vómitos

ou

mais

dos

auto - induzidos,

purgação auto - induzida, per íodos de alt ernância de inanição,
utilização de dr ogas tais como anor exigénios, pr eparados
tiroidianos

ou

diur éticos.

Quando

a

bulim ia

ocorre

em

pacientes diabéticos, estes poder ão negligenciar o tratamento
de insulina.
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Dpavor

Existe uma dist orção da imagem corpor al, com intenso
de

engordar

e

compensação

com

exercício

f ísico

excessivo ou jejuns.

Em qualquer um dos casos ( Anorexia e Bulimia) deve ter -se em
atenção as síndrom es parciais, que na realidade poderão ter acentu ada
gravidade. São relevantes os seguintes sintomas:

A- Para mulher es, presença de todos os cr itérios de AN excepto
amenorreia.
B- Todos os cr itérios de AN estão pr esentes e apesar de uma
perda de peso signif icat iva, este encontra -se dentro de valor es
normais.
C- Todos os critér ios de BN est ão presentes, excepto que os
episódios

de

ingestão

compensatórios

compulsiva

inapropr iados

e

ocorrem

os
numa

mecanismos
f requência

inf erior a duas vezes por semana, ou têm uma duração inf erior
a três meses.
D- Uso regular de comp ortamentos compensatórios inapropr iados
por uma pessoa de peso normal, após ingestão de pequenas
quantidades de alimentos, por exemplo indução do vómit o,
utilização de laxantes, etc.
E- Mast igar e cuspir r epetidament e, mas não engolir, grandes
quantidades de alim entos.
F- Perturbação

de

ingestão

alimentar

maciça:

episódios

recorrentes de ingestão alimentar maciça na ausência dos
comportamentos compensatór ios inapropriados car acter ísticos
de BN.

À semelhança da AN, também na BN existe um intenso medo
relat ivam ente

ao

ganho

de

peso

corporal.

Ver if icam -se

nos

antecedentes destas doentes, obesidade e comportamentos de abuso
de substâncias ou álcool. Na BN ressalt am -se as cr ises de vor acidade
alimentar desencadeada regra geral por sentimentos desagradáveis,
tais como a raiva, a que se seguem f requentemente os vómitos auto -
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provocados. A ingestão ver if icada aquando das crises pode incluir uma
grande quantidade de alimentos, sobretudo de grande valor calórico.
Nos casos mais graves, as crises ocorrem por vár ias vezes ao longo do
dia, sendo mais intensas à noite. A BN é na maior ia das vezes vivida
em segredo, na medida em que não sendo o peso corporal tão baixo e
evidente como no caso da AN, a doença consegue muitas vezes ser
ocultada não r econhecendo muitas das vezes a f amília a existência de
qualquer problemát ica e chegando em m uitos casos as doent es a sof rer
por longos anos em silêncio, determinando um atraso no diagnóstico e
uma maior dif iculdade no tratamento (Brandão, 2007).

Tal como na AN também a BN pode passar desapercebida
durante muito tempo a f amiliar es e pessoas mais próximas, uma vez
que é um a doença que não apr esent a uma grande expr essão ext erior
(por exemplo a magreza extrema). As consequências f ísicas desta
doença são mais silenciosas, embor a não menos graves que as da AN.

Alguns sinais de alerta mais visíveis nesta patologia têm a ver com
uma preocupação e avaliação constante do peso cor poral e uma
insatisf ação com o corpo, imagem corporal distorcida e consequente
medo de ganhar peso, rotina alimentar diár ia r ígida com um interesse
persistente acerca da constitu ição calórica dos alimentos e escolha dos
alimentos

menos

calóricos.

Podem

surgir

ainda

comportamentos

estranhos em relação à comida, irr itabilidade geral, ingestão de líquidos
em

excesso,

prát ica

de

exercício

físico

em

excesso

ou

outros

comportamentos que incit em gastos de energia. São também descrit os
como sinais de aler ta a toma de laxantes e diur éticos, assim como a
ingestão de álcool e drogas, tendo os c omportamentos acim a descr itos
um carácter impulsivo ( Brandão, 2007) . A idade de início pode ser
classif icada como precoce ou tardia e González, Hernandéz & Mar ín
(2012) na sua am ostra ver if icaram aparecimento dos sintomas em
idades inf eriores a 14 anos em cerca de 21,4%.

Em qualquer dos casos, AN ou BN, os comportamentos purgativos e
a

utilização

desr egulada

e

continuada
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medicamentos sem qualquer vigilância comporta graves repercussões
para a saúde, podendo alt erar o f uncionamento do c oração, dos rins e
provocar em lesões ir reversíveis.

As

classif icações

existentes

incluem

ainda

outra

categoria

denom inada de Per turbação do Com portamento Alimentar Sem Outra
Especif icação (perturbação do compor tamento alimentar - SOE) para
codif icar pertu rbações que não preenchem nem os critér ios para AN
nem para BN. A per turbação do comportamento alimentar - SOE é uma
categoria para perturbações que não pr eencham os cr itérios completos
para uma Perturbação do Comportamento Alimentar específ ica.

Os exemplos incluem :

A- Para mulheres, todos os critér ios de AN estão pr esent es
excepto a amenorreia.
B- Todos os critér ios de AN estão presentes excepto que, apesar
de uma perda de peso signif icat iva, este encontra -se dentro
dos valores normais.
C- Todos os critério s de BN estão presentes except o que os
episódios

de

compensatórios

ing estão

compulsiva

inapropr iados

e

ocorrem

os
numa

mecanismos
f requência

inf erior a duas vezes por semana, ou têm uma duração inf erior
a 3 meses.
D- Uso regular de com portamentos compensatórios inapropr iados
por uma pessoa de peso normal após ingestão de pequenas
quantidades de alimentos (por exemplo, indução de vómito
após comer duas bolachas).
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2.3. Epidemiologia- Incidência e Prevalência das perturbações
do comportamento alimentar

A AN e a BN são as duas pr incipais Pert urbações do Compor tamento
Alimentar e a relevância do seu estudo encontra -se r elacionado com
dois aspectos f undamentais. Por um lado o aument o da incidência
destas patologias e por outro pela complexa etiopa t ogenia das mesmas.
Neste sent ido, os estudos epidemiológicos permitem obter dados
relat ivos

à

morbilidade

populacional

caracter ísticas tais como o meio

estabelecendo

relações

com

am biente, a idade e o género,

chegando a relações entre f actores de causali dade.A incidência ref ere se ao númer o de novos casos (início da patologia e não momento em
que é detectada) que surgem num determinado per íodo de t empo,
geralmente expressa por cada 100.000 habit antes e permite avaliar a
evolução da doença ao longo do temp o. A prevalência inf orma sobre o
número de casos da doença num determinado per íodo de tempo e numa
determinada população, é geralmente expressa em per centagem e
permite compar ar populações de dif erentes países, regiões ou locais
(Sampaio, Bouça, Carmo & Jorge 1999).

Os estudos hist óricos sobre as perturbações do comport amento
alimentar começam a surgir nos f inais do século XIX. No entanto, o
aumento do númer o de casos que sur giram nos países ocidentais a
partir da Segunda G uerra Mundial, sobretudo nas décadas de setenta e
oitent a, ditam um inevitável aumento dos estudos epidem iológicos.

Alguns problemas m etodológicos continuam a existir nos est udos no
âmbito destas patologias. Por um lado, f ora do âmbito clínico e
hospitalar são doenças pouco expressi vas, o que torna dif ícil a selecção
de amostras repr esentativas. Por out ro, apesar de descritas com
precisão nas pr incipais ent idades nosológicas (DSM e ICD), excluem
casos parciais ou subclínicos, considerados f undamentais no estudo de
f actores causais ( Marques, 2007).
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Os

resultados

perturbações

do

encontrados

no

âmbit o

comportamento

de

alimentar

estudos
nem

sobre

sempre

as
são

consonantes. De f acto, os estudos relativos à incidência e prevalência
da AN têm mostrado result ados distintos (Smink, Hoeken & Ho ek, 2012),
que poderão estar r elacionados com a população estudada por um lado,
e com tipo de estudo, metodologia utilizada e instrumentos de a valiação
utilizados, por outro . No entanto, alguns aspectos vêm -se revelando
consistentes em t odos os estudos. O primeiro é o de que a prevalência
da anor exia ner vosa é inf erior à da bulimia ner vosa. Em segundo lugar,
a idade de início da anorexia é inf erior à idade de início da bulimia, que
parece surgir mais t ardiamente (Dixe, 2007). Por último tam bém parece
consensual nas investigações, que o aumento dos casos é de alguma
f orma proporcional ao desenvolvimento de um país. Isto é, parece que
nos países não ocidentais, os casos vão surgin do à medida que o país
se vai desenvolvendo (DSM -IV, 1995; G ouveia, 2000 ; Sampaio, et al.,
1999).

A t ítulo de exemplo, no que diz r espeit o à cultur a asiát ica e mais
especif icamente

no

Japão,

até

à

segunda

guerra

mundial

as

perturbações do comportamento alimentar eram quase inexistent es. A
partir dos anos quarenta verif ica -se uma alter ação dos pad rões de
beleza corpor al das mulheres japonesas, quer pela divulgação através
dos meios de comunicação, quer pela pr ocura do ocident e por parte do
turismo japonês, originando deste modo, uma mudança de atitudes
relat ivame nte ao comportamento alimentar. Neste novo contexto, uma
investigação epidem iológica revelou uma propor ção de AN na ordem de
1/500 em zonas urbanas e 1/2.000 em zonas rurais ( Azum a & Henmi,
1982 citado em Toro, 1999), na medida em que as transf ormações
culturais, a introdução de ideais de beleza e a rupt ura com a tradição
parecem ter contr ibuído par a um aument o signif icativo da AN e BN nos
anos subsequentes nestas cultu ras.

Apesar de investigações nesta área ser em muitas vezes dif íceis no
sentido de identif icar e recrutar um núm ero signif icativo de pessoas com
perturbação do com portamento alimentar , os est udos de incidência e

26

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

prevalência atingiram um consenso de um lig eiro aument o de casos,
mais signif icativo no que à BN diz respeito (Toro, 1999).

2.3.1. Incidência e Prevalência da Anorexia Nervosa
No que diz respeit o à incidência da AN segundo o DSM IV TR
(2002),

esta

Contudo,

parece

nem

que

sempre

vem
os

aumentando

estudos

de

nas

últ imas

incidência

décadas.

se

revelam

concordantes. No entanto, e uma vez que o interesse sobre est as
patologias

registar am

um

aumento,

tal

f acto

poderá

dita r

uma

sobrevalor ização dos resultados epidemiológicos e não um aumento real
da patologia ( Marques, 2007). Numa revisão da literatura em est udos
retrospect ivos até 1980, elaborados por Devaud, Michaud & Narr ing .
(1995), ver if icou -se um aument o da incidência da AN. Contudo, na
década de noventa, os dados revelaram que a incidência e prevalência
no caso da AN perm anecer am relativamente estáveis tal como mostram
os resultados de doze estudos de incidência com vista a avaliar as
tendências nos 50 ano s pr ecedentes q ue concluír am que a incidência
total er a de 8,20 por 100.000 indivíduos por ano. Comparando mulheres
com homens, os dados de incidência f oram respect ivamente de 18,46
versus 2,25 por 100.000 sujeitos por ano. Os dados apontar am também,
que no caso das adolescentes não existiram grandes alt erações nos
últ imos anos a este nível No ent ant o, comparat ivamente com as
mulher es

os

r esult ados

para

as

adolescentes

f oram

cinco

vezes

super iores (50,82 versus 10,37 casos por 100.000 sujeitos por ano).
Embora não se t ivesse verif icado qualquer alteração ao nível da
incidência da AN nas adolescentes, no caso das mulheres entre os 20 e
os 30 anos verif icou -se um aumento sig nif icat ivo de 6,28 ( entre 1950 1964)

para

17,70

(entre

1980

e

1992)

de

cas os

por

100. 000

indivíd uos/ano (Pawl uck & Gorey, 1998).

Um estudo que cont ou com uma amostra de 1281 adolescentes entr e
os 15 e os 16 anos de uma escola pública de Madr id, teve como
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objectivo avaliar a população em r isco de desenvolver uma perturbação
do comportament o alimentar, e que apresentava no EDI uma pontuação
global superior a 50 e uma pontuação super ior a 10 na subescala
tendência para a magreza. Os autores considerar am ainda em risco de
desenvolver uma perturbação do comportamento aliment ar , aqueles
indivíduos que pontuaram na subescala Bulim ia um valor superior a 5 e
um indicador de massa corporal inf erior a 18. A população t otal que se
encontrava em risco neste estudo f oi de 12,2% dos r apazes e 31,21%
das

raparigas.

Numa

segunda

f ase

do

estudo

os

participantes

considerados em risco f oram avaliados através de uma entr evista sem i estruturada, tendo sido entrevistados pessoalment e 53, 24% e por
telef one 45,57%. De acordo com os critérios de diagnóstico do DSM -IIIR, 0,69% das raparigas preenchiam os critér ios para AN e 1,24%
preenchiam os critér ios par a BN. A população masculina atingiu 0,36%
para os cr itérios de BN. No que diz respeito às síndrom es par ciais
f oram obtidos resultados de 2,76% no género f eminino e 0,54% no
género ( Morandé, Celada & Casas, 1999) .

Numa extensa rev isão de estudos epidemiológicos est imou- se entre
as mulheres, uma incidência de AN de aproximadamente 8 em cada
100.000, e nos hom ens menos de 0,5 por cada 100.000 indivíduos/ano
(Nielsen, 2001).

Uma outra análise de diversos estudos não conf irmou a existência
de uma incidência anual crescente, à excepção de um pequeno aumento
da incidência de AN em mulheres jovens. A análise levada a cabo,
relatou uma incidência média anual de AN na população em geral de
18,5 por 100.000 em mulheres e de 2, 2 5 por 100.000 em homens por
ano (Hay, 2002).

Numa outra investigação, f oi levado a cabo um estudo em duas
f ases, no qual mediante as r espostas a um questionário f oi f eita uma
selecção

de

casos

suspeitos,

que

f oram

num

se gundo

per íodo

entrevistados individualmente. Os autores ver if icaram uma incidência
total de 15 casos na sua amostra que compreendia um t otal de 595
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adolescentes f inlandeses entre os 15 e os 18 anos. A incidência de um
qualquer transtorno alimentar ( AN,BN, AN-Sem Outra Especif icação ,
BN-Sem Outra Especif icação ) f oi de 1641 por 100.000 pessoas por ano.
A AN junt amente com AN -Sem Outra Especif icação (que não satisf az os
critérios para uma perturbação do comportamento alimentar específ ica)
apresentou uma incidência de 1204 por 100.000 sujeitos por ano e a BN
juntamente com a BN - Sem Outra Especif icação, apresentou uma
incidência

de

438

por

100. 000

indivíduos/ano

( Isomaa,

Isomaa,

Marttunen, Kaltiala - Heino & Björkqvist, 2009).

Uma revisão sist emática de 12 est udos de incidência cumulat iva
relatou uma incidência média anual na população geral de 18,5 por
100.000 sujeitos em mulher es e de 2,25 por 100.000 sujeitos/ano nos
homens (Pawluck & Gorey, 1998).

A prevalência da AN é um assunto de interesse cr escent e e parece
encontrar-se ligada a f actores como o
caracter ísticas

específ icas

da

género, a idade, algumas

cult ura

e

ainda

à

condição

socioeconóm ica (Sampaio 1999).

No que diz respeit o à prevalência da AN, os resultados são
baixos. A prevalênc ia encontrada nesta patologia ronda os 0,3%. Para a
BN f oi apurada uma prevalência de 0,80 e para o transtorno aliment ar
não especif icado f oi de 3,1%. (Pér ez- Gaspar, Gual, Irala - Estévez,
Martinez-Gonzalez, Lahort iga & Cer vera, 2000).
Os estudos de prevalência revelam, no caso da AN dif erenças entr e
os géneros. Trata-se de uma perturbação com maior expressão no
género f eminino (cerca de 90% dos casos) sendo raros os casos no
género masculino . Ao longo da vida a prevalência estima-se 0,5%. No
caso

de

Anorexia

signif icat ivamente.
aproximadamente

sub -

Nos
igual

clínica

homens
a

um

a

esta

prevalência

d écimo

2000/2002).
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Analisada

a

prevalência

da

AN,

BN,

Síndromes

Par ciais

e

Compulsão Alimentar em 482 estudantes (325 do género f eminino e 157
do

género

masculino )

de

uma

univer sidade

da

Galiza,

f oram

encontrados 31 casos prováveis de perturbação do comportamento
alimentar, ou seja, 6,4% dos sujeitos da amostra. Dest es, cont udo
nenhum caso de AN f oi encontrado em mulheres. Na mesma amostra
f oram apurados 4,3% de casos prováveis de BN. No caso do género
masculino, f oi encontrado 1 caso provável de Anorexia de tipo restr itivo
e f oi ainda encontrada uma p revalência de 3,3% de trastor no alimentar
sem outra especif icação (Fernández, Otero, Castro & Pr ieto, 2002).

Num outro est udo com uma amostra de 3031 alunos, verif icaram -se
resultados superior es a 20 no EAT (já considerado indicativo de
patologia alimentar) em 10,9% das raparigas e 2,4% de r apazes ( Mc
Nicholas, Lydon, Lennon & Dooley, 2009) .

A prevalência da AN parece variar ligeiramente de acor do com
determinados f actores e tal como ref erido anter iormente, o tipo de
estudo, de população e os instrumentos utilizados poder ão explicar esta
var iação de resultados. No entanto, evidente parece ser a inf luência do
género, idade, cultur a e estatuto sócio económ ico. Em Portugal, não se
ver if icou nenhum caso de AN, cont udo, f oram encontrado s 3,4% de
casos prováveis de situações parciais de AN em raparigas ( 2,3% de t ipo
restritivo e 1,1% de tipo purgativo) e 6,3% de casos pr ováveis de
bulimia em rapar igas entre os 14 e os 17 anos . Quanto ao género
masculino apurou -se na mesma f aixa etária 1,1% de situações sub
clínicas de AN e 3, 5% de BN. Uma vez que os casos f oram obtidos
mediante

auto-

relato

f oram

considerados

casos

prov áveis

de

perturbação do com portamento alimentar , o que r ef orça uma vez mais a
importância da prevenção pr imária destas patologias (Dixe, 2007).

Quanto ao momento da ocorrência, a AN raramente surge antes
da puberdade (APA , 2000/2002). O seu início sit ua -se t ipicamente na
f ase da adolescência, sendo pouco f requentes os casos de início pré púbere ou de início tardio. Apenas 5% das mulheres apresentam AN
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após os 25 anos de idade. Nas populações de mulheres com menos de
25 anos a AN apresenta valores entre 0,5% e 1%. Relativam ente a
idades inf eriores, nos últimos anos vêm aumentando o número de casos
que surgem entre os 7 e os 13 anos, ou ver if icam -se já nestas idades,
caracter ísticas f undament ais da doença (Sampaio, 2002). No que diz
respeito à distribuição por idades, a AN tem o seu início tipicamente na
f ase da adolescência, mais especif icam ente entre o meio e o f im, sendo
raros os casos de in ício mais tardio ou pré -púber e (DSM-IV-TR, 2006).
De um modo geral, a idade em que a Anorexia ocorre, est ende -se entre
os 13/14 e os 25 anos, embora também se tenham encontrado casos
antes ou depois de s tas idades (Keski-Rahkonen, et al., 2007; Sant os &
Almeida, 2008).

A

cultur a

também

parece

s er

uma

var iável

importante

nas

perturbações do comportamento alimentar . A AN, por exem plo, parece
ser rara ou ausent e nos países subdesenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento, ao contrár io das sociedades industrializadas, onde
existe uma maior abundância de alimentos, tais como Estados Unidos,
Canadá, Europa, Austrália, Japão e onde se t em registado um aumento
desta patologia nos últ imos anos (DSM -I V-TR, 2002).

De f acto, parece que mesmo emigrantes oriundo s de países onde a
prevalência de AN é baixa, podem desenvolver esta perturbação à
medida que vão int erior izando det erminados ideias de beleza. Becker,
Bur well, Gilman, Herzog & Hamburg (2002) realizaram um estudo
longitudinal com o principal objectivo de avaliar o impacto da exposição
prolongada à televisão, numa amostra de jovens adolescentes indíge nas
das ilhas Fidgi, onde a prevalência de perturbações do comportamento
alimentar era extremamente baixa até ser introduzida a televisão,
passando as jovens a mostrar um super ior desejo de per der peso. A AN
ocorrerá em menos de 0, 5% das jovens ocidentais, não sendo comum
na população geral.

Como conclusão ver if ica -se que os estudos de incidência apontam
para um ligeiro aum ento das pertur bações do comportament o alimentar
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(DSM-I V-TR, 2006) sobretudo no que di z respeito a países em vias de
desenvolvimento, sendo esse aumento mais signif icativo nos países
desenvolvidos.

2.3.2. Incidência e Prevalência da Bulimia Nervosa

Relativamente à incidência da BN, Hoek , Bartelds, Bosveld, der
Graaf , Limpens, Maiwald, et al. (1995) estudar am uma população de
151,781 holandeses em centros de saúde entre 1985 -1989, concluindo
que a incidência da BN aumentou em quatro anos de 9,9 par a 11,5 por
100.000 sujeitos por ano. Outros autor es est imaram uma incidência
mais elevada relat ivam ente, sendo de 28,8 por 100000 mulheres
(DP=29, 7) e de 0,8 por 100000 (DP=0,0) homens por ano (Devaud, et
al., 1995).
Um outro est udo apurou uma incidência estimada para a BN de 13
por 100.000 sujeit os/ano (Nielsen, 2001) e em relação à BN, a taxa de
prevalência desta nas adolescent es e mulher es jovens situa -se entre
1% e 3%, sendo a taxa de ocorrência nos homens de apr oximadamente
um décimo da das m ulheres de acordo com o DSM -IV-TR (APA, 2006).

De um modo geral a BN tende a aparecer mais tar de do que a AN
e surge sobretudo no f inal da ado lescência ou em jovens mulheres,
sendo muito mais reiterada em jovens do género f eminino e mais
f requentemente

nos

países

industr ializados.

Em

adolescentes

e

mulher es jovens a prevalência da BN parece sit uar-se aproximadamente
entre 1% e 3% (DSM -IV-TR, 2006). Nesta linha vão os estudos de Kurth ,
Krahn, Nare & Drewnowsk y (1995) que estudaram a prevalência da BN
em 1367 estudantes univer sitárias, concluindo que a sua prevalência
era de 2%.

A possibilidade de aparecimento da doença após os 40 anos pode
acontecer devido a situações stressantes ( DSM-VI-TR, 2006) Outros
autores, corroboram igualmente a ideia de que alguns casos de BN
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possam surgir em mulher es com idade superiores a 30 anos (Lambe ,
Jackson, Cassidy & Priest, 1993).

A prevalência da BN parece dif erir de país para país, at estando
deste modo a in f luência dos f actores culturais, sendo que a BN ocorre
em cerca de 1% das mulheres jovens ocidentais ( Bushnel l, W ells,
Hornblow, Oakley- Brown & Joyce, 1990) .

Uma

comparação

entre

diversos

países

ver if icou

t axas

de

prevalência para a BN nas mulher es na Hungria de 1%, na Áustria de
0,6% e na República Democrát ica da Alemanha de 0, 0%. Par a sit uações
subclínicas de Bulimia a prevalência nas mulher es da Hungria f oi de
3,8%

e

na

Áustria

1,9%,

enquanto

na

república

Democrática

da

Alem anha encontrar am -se 1,7% de casos. No caso dos homens os
resultados encontrados f oram ligeiramente inf eriores. Na Hungria, os
resultados f oram de 1,2%, na Áustria 0,4% e na Repúblic a Democrática
da Alemanha, 0,8% ( Rathner, Túry, Szabó, Geyer, Rum pold, Forgács, et
al. 1995).

Outro

estudo

sobre

a

prevalência

das

pertur bações

do

comportamento alimentar em jovens ado lescentes italianas, ver if icou a
existência de 0, 5% casos de BN e 3,7% de casos para patologia s
alimentares não especif icadas ( Santonastaso, Zanett i, Sala, Favar etto,
Vidotto & Favaro, 1996).

Numa amostra repr esentativa de jovens com uma média de quinze
anos da área metropolitana de Madr i d (724 rapar igas e 557 r apazes) os
autores ident if icaram uma prevalência de 0,69% (5 raparigas) para AN e
de 1,24% (9 rapar igas) par a BN. No caso dos rapazes, cerca de 0,36%
(2 rapazes) pr eenchiam os crit érios par a BN. Na mesma amostra, 20
raparigas (2,76%) e 3 rapazes (0,54%) apresentar am sintom as parciais.
Os result ados globais deste estudo mostr aram que na amostr a recolhida
em Madr id, 4,7% das raparigas e 0,9% dos rapazes aprese ntavam um
transtorno alimentar ( Morandé, et al. 1999).
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Finalmente, num outro es tudo, tendo sido utilizada uma amostra com
idades compreendidas entre os 12 e os 21 anos f oi estimada uma
prevalência de perturbações do comportamento alimentar segundo o
diagnóst ico do DSM- IV de 4,1% (Pérez-G aspar, et al., 2000).

2.3.3. Incidência das Perturbações do Comportamento
Alimentar em Portugal

Em Portugal, os estudos nesta área começam já a ser mais
f requentes. No ent anto, avaliando a evolução das perturbações do
comportamento alimentar ao longo do t empo e tendo em conta que os
estudos em Port ugal têm uma histór ia recente, percebe -se que a
prevalência destes casos no país é relativam ente baixa.

O primeiro es tudo neste âmbit o é de Azevedo & Ferreir a e f oi
publicado em 1992. Nesta invest igação desenvol vida numa das ilhas
dos Açores que contou com a participação de 580 jovens rapazes e 654
jovens mulheres ( num total 1234 jovens) com idades compreendidas
entre os 12 e os 20 anos, f oram encont rados 2 casos de BN e 6 casos
(1 rapaz e 5 rapar igas) que preenchiam todos os critér ios para AN
relat ivamente ao peso. Os autores dest a investigação concluíram que a
prevalência das pert urbações do compor tamento alimentar nesta região
é muito baixa ( Bapt ista, Samp aio, Carmo, Reis & Galvão-Teles, 1996).
Anos mais tarde, f oram inquir idos 2422 jovens com idades entre os
10 e os 21 anos da região de Lisboa. Os autores est imaram que a
prevalência dos transtornos alimentares se situaria em 0.4% , enquanto
os distúrbios na im age m corporal situar -se-iam nos 7% (Carmo, Reis,
Varandas,

Bouça,

Padr e- Santo,

Neves,

et

al.,

1996).

Um

estudo

semelhante em população universit ária f eminina, que contou com uma
amostra de 735 estudantes e uma média de idades de 26 anos veio a
revelar que 55% das estudantes ref eriam desejo de perder peso, 25%
ref eriam-se a f lutuações no seu peso corporal no ano anterior, 12%
estavam a f azer uma dieta e 48% haviam f eito dieta anteriormente
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(Baptista, et al., 1996). Os autores deste estudo est im aram uma
prevalência de 3% para a BN.

Um outro estudo realizado mediant e um inquér ito a 2398 est udantes
com idades compr eendidas entre os 10 e os 21 anos da região de
Lisboa e Setúbal, estimaram uma pr evalência de 0,37% para AN e
12,6% para síndrom es parciais par a AN (todos os sintomas à excepção
de amenorreia) e 7% apresentavam a lt erações na imagem corporal ,
todavia sem perda de peso. Outros dados int eressantes f oram retirados
deste estudo. Das inquiridas que apresentavam peso norm al ou baixo,
38% manif estavam desejo de per der peso, 49% consideravam ter “ uma
parte do corpo gordo” e 51% declarava ter ”horr or a aumentar de peso ”
(Carmo, Reis, Var andas, Bouça, Padre -Santo, Neves, et al., 1999).

Pocinho (1999) inquiriu 549 estudantes (224 do género masculino e
325 do género f eminino ) entre os 12 e os 22 anos no distrito de
Coimbra.

Baseando -se

questionários

de

auto

nas

respostas

resposta

aplicados,

dos
o

part icipantes
autor

estimou

aos
nas

participantes f emininas uma prevalência de 0,60% para AN, 1,2% para
BN e 19% para transtornos a limentares não especif icados.
Com o objectivo de avaliar a prevalência destas patologias numa
população não clínica de estudantes e identif icar população de risco,
f oram encontrados em raparigas com idades entre os 14 e os 17 anos ,
3,4% de casos de prováve is situações parciai s de anorexia e 6,3% de
bulimia. Nas raparig as com idades entre os 18 e os 25 anos de idade
ver if icaram -se 1,4% de sit uações parciais de anor exia e 3,5% de
bulimia. No que diz respeito aos rapazes, nos que apresent avam idades
compreendi das entre os 14 e os 17 anos ver if icaram -se 1,1% de
situações parciais de anorexia e 3,5% de bulimia, enquanto nos rapazes
com idades entre os 18 e os 25 anos, os valores encontr ados f oram
inf eriores e na ordem dos 0,6% dos jovens que se enquadrava em
situação de BN. Para a AN não se expuser am quaisquer situações
parciais (Dixe, 2002) .
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Um estudo compar ativo entre estudant es do pr imeiro ano do ensino
universitário numa universidade no nor te de Portugal e estudantes do
Noroeste de Espanha , mediante a uti lização do

Eating Disorders

Inventory mostrou que um número signif icativo de estudant es pontuou
um

resultado

elevado

no

EDI-2,

apresentando

uma

prevalência

considerável de problemas relacionados com a alimentação. Os dados
sugerem ainda que a prevalência par a BN na região Noroeste da
Península

Ibér ica

era

de

4,0%.

Par a

a

amostra

port uguesa

a

prevalência de BN f oi de 6,0% e de 2,4% para a amostra espanhola. No
que diz respeito à AN não se ver if icaram quaisquer casos . Em relação
aos resultados dos sintomas para a AN, 31% da amostra portuguesa
revelava medo de aumentar o peso e cerca de 0,2% apresentava
distorção da imagem corporal. Na amostra espanhola o medo de
aumentar o peso f oi e ncontrado em 45% da amostra e 0.2% apresent ava
distorção da imagem corporal. No que diz respeito à BN o estudo
sugeriu que 10,3% da amostra portuguesa cumpria os cr it érios par a
compulsão alimentar mais de duas vezes por semana enquanto para a
amostra

espanhola

os

resultados

f oram

de

3,5%.

Em

relaçã o

a

comportamentos compensatór ios f oram encontrados r esultados de 6,0%
e 2,4% para as amostras portuguesa e espanhola respectivam ente
( Machado, Fer nández, Gonçalves , Mar tins, Otero, Machado,

et al.

2004).

No

que

diz

respeito

à

prevalência

de

perturbações

do

comportamento alimentar sem outra especif icação, f oi estudada uma
população de 2028 sujeitos entre os 12 e os 23 anos em diversas
escolas públicas por tuguesas num estudo que decorr eu em duas f ases.
Numa primeira f ase , todos os part icipantes preencheram o Eating
Disorder Examination -Questionnaire (EDE -Q, 4.ª edição). Na segunda
f ase, f oram seleccionados os sujeitos que preenchiam os seguintes
critérios: I MC menor ou igual a 17,5; pontuação maior ou ig ual a 4 em
cada uma das su bescalas do instrumento utilizado; uma pont uação igual
ou super ior a 4 no score total da escala; e por último a pr esença de
comportamento

alimentar

disf uncional

Na

segunda

f ase

os

investigador es entr evistar am uma amostra de 901 participantes . Os
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resultados encontrados relat ivamente à prevalência de perturbações do
comportamento alim entar em Portugal f or am de 3,06%. A prevalência de
AN f oi de 0,39%, de BN f oi de 0,30% e para distúrbio alimentar sem
outra especif icação f oi de 2,37% ( Machado, Machado , Gonçalves &
Hoek, 2007).

A f requência de sint omatologia alimentar medida através do EDI num
estudo com uma amostra de 1388 est udantes do ensino secundário e
super ior de estabelecimentos do centr o de Portugal , averiguou na
subescala

Bulimia

uma

tendência

para

comer

em

excesso

e

descontroladamente . Contudo, a autor a ver if icou que os resultados
apurados para o género masculino e f eminino (entre os 14 aos 17 anos)
eram baixos e pouco signif icat ivos estat isticamente com

X = 1,12 e 1, 14

respect ivament e. Assim, em Portugal, onde a pr evalência d e AN e BN é
baixa, encontram -se g eneralizados o ideal de magreza e as alterações
de comportamento que levam a pertur bações na imagem corporal e
consequentemente à prática de um a dieta e no que diz re speito à
inf luência

de

padr ões

culturais

dos

países

mais

industrializados,

sobretudo a inf luência dos meios de com unicação social, os transtornos
do comportamento alimentar parecem caminhar no sentido dos países
mais desenvolvidos ( Dixe, 2007).

Embora em Portugal não se conheç a a evolução da f requência das
perturbações do comportamento a limentar, pensa -se que poderão estar
a

aumentar

como

vem

acont ecendo

na

generalidade

dos

países

desenvolvidos, f acto que uma vez mais nos dir ige para a necessidade
de est udos relativos à ocorrência deste tipo de perturbações em idades
cada vez mais pr ecoces.
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2.4. Manifestação clínica e evolução das perturbações do
comportamento alimentar

2.4.1. Manifestação Clínica e Evolução da anorexia nervosa

De acordo com Santos & Almeida ( 2008), as perturbações do
comportamento alim entar são desordens que contemplam basicamente a
AN e a BN, as quais são duas a cinco vezes mais com uns do que as
outras altera ções do comportamento alimentar e s endo doenças que
provocam

um

intenso

sof rimento,

este

acaba

inevitavelmente

por

abarcar não só o doente mas também a sua f amília.

A AN comporta severas perturbações e a sua principal caracter íst ica
é o medo mór bido de
manif estação desta
dietét ica

aumento de

peso ,

sendo que

a pr imeira

doença surge sob a f orma de uma restrição

auto -imposta

e

ríg ida,

muitas

vezes

acompanhada

de

exercícios f ísicos intensos e planeados, com vista à r edução do peso
(DSM-I V-TR, 2002; Santos & Almeida, 2008).

As perturbações do comportamento alimentar são doenças que
poderão surgir relacionadas com f ases próprias do desenvolviment o,
nas

quais

o

adolescente

assume

r esponsabilidades

ou

decisões

importantes, seja ao nível escolar, prof issional ou da vida em geral,
responsabilidades

ess as

sentidas

como

transcendentes

(Brandão,

2007).

É

recorrente

a

AN

iniciar -se

na

a dolescência

e

os

sintomas

passarem muitas vezes despercebidos aos f amiliares. Os resultados de
um estudo com pacientes 13 com AN apontam para que a idade do
começo da doença t enha uma média de 17,7 anos (Bizeul, Sadowsky &
Rigaud, 2001).
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A tr íade sintomát ica
utilizada

para

Emagreciment o , Anorexia

estabelecer

o

diagnóstico

e Amenorreia

(Brandão,

é

2007).O

emagrecimento encontra -se dir ectamente ligado à restr ição alimentar e
calórica. Esta restr ição acrescida de uma hiperactividade motora, leva à
utilização de reser vas energéticas e consequent e es tado catabólico,
podendo as perdas de peso situar -se entre os 25 e os 50%. Esta perda
origina uma dim inuição do tecido adiposo e muscular, sendo visíveis
marcados sinais de desnutr ição.

A amenorreia é um f actor determinante no estabelecimento do
diagnóst ico de AN, correlacionando -se com o grau de desnutrição e com
a perda de peso. Este distúrbio pode pr eceder a declaração da doença
e persist ir mesmo após a normalização do estado nutr icional, razão pela
qual a ausência de menstruação deve ser

considerada

um

sinal

alarmante. A amenorreia pode ainda preceder o emagrecimento, ser
concom itante,

ou

aparecer

alguns

meses

depois.

Da

amenorreia

decorrem distúrbios hormonais que levam a uma regressão à f ase pré pubertár ia.

Tal como em outras doenças, a AN e a BN e voluem de dif erentes
modos dependendo dos f actores individuais de cada doente, no ent anto,
esquematizam -se seguidamente (Quadro 1) os f actores que poderão ser
considerados de manutenção:
Quadro I- Factores de Manutenção para a Anorexia e Bulimia Nervosas
Factores de Manutenção
Adaptado de Brandão (2007)
-Alterações hormonais do hipotálamo com diminuição da regulação da temperatura e disfunção
dos centros da fome e da saciedade;
-A redução de hidratos de carbono e de gorduras da sua dieta, nos doentes restritivos;
-Os comportamentos de restrição alimentar;
-A manutenção dos comportamentos compensatórios;
-A extrema sensibilidade do doente perante toda a informação relacionada com o aspecto
físico;
-A insatisfação com o corpo e a preocupação excessiva com o peso;
-A afirmação pessoal através do seu comportamento alimentar;
-

A

pressão

exercida

do

exterior

por

parte

de

outros,

acerca

do

controlo

do

comportamento alimentar;
-A tendência para ser muito delicado e o empenho em fazer tudo melhor e mais perfeito;
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-Nos doentes com hiperactividade, não parar de gastar energia;
-Alterações constantes de humor;
-Isolamento social e perda de interesses, concentrando a sua atenção em temas relacionados
com a alimentação, a estética e a avaliação corporal constante;
-A existência de uma problemática emocional desconhecida;
-Dinâmica familiar que se mantém disfuncional.

A AN encontra-se f requentemente associada à incapacidade e à
ameaça de complicações graves que podem diminuir consideravelmente
a qualidade de vida e o bem - estar do doent e (Lourenço, Salsa &
Mendes, 2006) . Assim, os in dicadores de prognóst ico são dever as
importantes na análise dos casos. Segundo Pinzon & Nogueira (2004),
conhecer os indicadores de bom e mau prognóstico das perturbação do
comportamento alim entar perm ite deter minar com maior precisão o
tempo, a intensidade e o tipo de tratamento para as perturbações do
comportamento alimentar . No caso da AN, são apontados como f actores
de

bom

prognóst ico

a

idade

menor

do

início

da

doença

dos

adolescentes. Existem dados que sugerem que quando a doença
começa no início da adolescência (entre os 13 e os 18 anos) , o
prognóstico poder á ser melhor do que se esta s e inicia em idade adul ta
ou no f inal da adolescência, que ainda assim apresentam melhor
evolução

do

que

os

adultos.

Também

o

menor

número

de

hospitalizações e curto tempo de existência da doença antes do
internamento surgem segundo os autor es, como um indi cador de melhor
prognóstico.

De f acto, Bizeul, Sadowsky & Rigaud (2001), quando com pararam
pacientes com AN q ue se haviam recuperado, com pacientes com uma
má evolução no trat amento, ver if icaram que o início médio da doença
no pr imeiro grupo (17,7 ±3,0) e ra inf erior à idade média de início da
doença no segundo grupo (18,4 ±3,3).

São apontados com o indicadores de m au prognóstico, a duração
prolongada da doença (antes de iniciar tratamento ou por intervenções
mal sucedidas), o início tardio da patologia, a pr esença de sintomas
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bulím icos, peso inicial muito baixo, relações f amiliares pr oblemáticas
prévias ao transtor no alimentar e o estado civil, se f or casada.
Juntamente

a estes f actores encontr a -se ainda o baixo peso

no

momento da alta hospitalar, abuso ou depe ndência de álcool e doença
af ectiva durante o curso da AN.

Neste âmbito, Bizeul, et al. (2001), com base num est udo de
seguimento prospect ivo entre 5 e 10 anos em dois grupos de pacientes
com

AN,

em

que

num

grupo

as

pacientes

haviam

recuperado

completamente e noutro houve uma má evolução, não tendo havido
recuperação,
pontuações

concluíram
elevadas

no

que,
EDI

segundo

as

análises

( Eat ing

Disorders

univariadas,

Inventory )

nas

subescalas “ perfeccionismo ”, ”consciência interoceptiva ” e “impulso
para emagrecer ” se encontravam signif icativamente associadas com um
mau prognóst ico par a o tratamento e ainda 5 -10 anos depois. Ainda no
mesmo estudo, uma análise mult ivar iada mostrou que pontuações
iniciais altas par a “ perfeccionismo” e “desconf iança interpessoal ” se
encontravam associados signif icativamente com a gravidade da doença
podendo-se avançar , segundo os autores, que uma pontuação total alta
no EDI e sobr etudo nas subescalas “ Perfeccionismo ” e “Desconf iança
Interpessoal” pode predizer uma evolução grave a longo prazo no que à
AN diz respeito.

Quanto aos tratamentos, Bouça ( 2000) ref ere a importâ ncia de um
trabalho mult idisciplinar, devendo as equipas de trabalho nesta área
serem compostas por prof issionais das áreas da psiquiatria, psicolog ia,
dietét ica e endocr inologia. Com f requência é indicada a hospitalização,
quando ocorre uma rápida e severa perda de peso e existe risco de
vida,

ou

ainda,

quando

uma

depressão

se

encontra

igualmente

associada. Do mesmo modo, poder á ser indicado um internamento
compulsivo, se o paciente não reconhece a doença ou recusa o
tratamento (Santos & Almeida, 2008). O principal object ivo de qualquer
inter venção é a recuperação do peso e o tratamento poder á demorar
vár ios anos ( 5 a 6) desde o di agnóst ico até à recuper ação. Um dos
tratamentos imprescindíveis nestes casos é a psicoterapia, que poderá
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assentar em dist intas correntes teór icas, e que de um modo geral visa
reorganizar

a

f orma

como

os

pacientes

percebem

a

sua

própr ia

realidade (Santos & Almeida, 2008).

A corrente construt ivista, pressupõe que o desenvolvimento humano
é cont ínuo e dá -se a partir de uma sucessiva reorganização do sistema.
Para

esta

corrente,

a

AN

é

um

episódio

agudo

ou

crónico

de

desorganização . Deste modo, os tran stornos alimentares, decorrem de
uma desorganização na maneira como os pacientes processam as suas
exper iências e as vivenciam de f orma a tornar a realidade equilibr ada,
mantendo coerência relat ivament e à sua percepção do mundo, do outro
e do seu pr ópr io eu ( Abre u & Filho, 2004) .

A corrente cognitivista def ende que entre o mundo e o indivíduo
existe o pensament o, isto é, a maneira como as pessoas se sentem e
consequentemente agem, é o resultado de uma actividade cognitiva
cont ínua,

que

atribui

signif icados

aos

acontecimentos

externos,

levantando a questão da supremacia do pensar sobre o sent ir e o agir.
Neste sentido, a psicoterapia visa ref azer a construção da realidade,
desenvolvendo gradualmente as habilidades do sujeito par a responder
às situações emoci onalmente desaf iantes (Abreu & Filho , 2004). Quer
se trate de AN ou de BN e por serem doenças do comportamento, para
Brandão (2007), o tratamento por excelência dever á ser f eito de acordo
com um modelo comportamental e cognitivo.

Outra abordagem terapêut ica utilizada no tratamento de pacientes
com transtornos alimentares é a psicot erapia f amiliar, a qual pr essupõe
que a dinâmica f amiliar possui marcada importância na recuperação dos
pacientes. Esta terapia é f undamental para envolv er toda a f amília na
recuperação e par a reestruturar os r elacionamentos entre os membros
da f amília, tornando - os mais saudáveis e adequados.
Quando é identif icada uma perturbação do comportamento alimentar
num elemento da f am ília, pode acontecer que esta negue a exist ência
da doença (Brandão, 2007). Para esta autora, a f am ília passa por três
f ases, aquando da conf irmação do diagnóstico (Quadro I).
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Quadro II- Evolução Familiar após o diagnóstico (Brandão, 2007), (Adaptado).
Evolução Familiar após o diagnóstico
Os familiares têm dificuldade em aceitar que a pessoa se recusa a

Fase de

comer, ou que purga o que ingere. Torna -se estranho ouvir dizer que

Incompreensão

está gordo, quando na realidade se encontra doente e com baixo
peso.
O ambiente familiar torna -se bastante tenso. Os familiares tentam
muitas vezes forçam o doente a comer, aumentando a sua resistência
à

Fase de Pressão

alimentação

e

promovendo

o

afastamento.

Frequentemente

o

empenho da família é sentido como invasão e desr espeito pela sua
privacidade, criando dificuldades no relacionamento e sentimentos de
incompreensão.
Pouco

a

pouco

os

familiares

percebem

a

necessidade

de

não

pressionar relativamente à alimentação, passando a ser a prioridade

Fase de Colaboração

de

Eficaz

imprescindível uma abordagem familiar (terapia familiar) para que as

todos

o

encaminhamento

e

colaboração

no

tratamento.

Será

dificuldades possam ser vividas e trabalhadas por todos os elementos
da família.

Ainda de acordo com Brandão (2007), a f amíl ia (pais e f amiliares
mais

directos)

necessitar á

de

or ient ação

relat ivamente

à

doença,

tratamento e caract er íst icas inerentes. A terapia que se inicia para a
f amília, poderá evoluir para uma terapia de c asal ou até mesmo para a
terapia individual de algum dos pais.
Eisler, Dare, Hodes, Russel & LeGrange, (2000), utilizaram as
pontuações do EDI, para avaliar os progressos na terapia f amiliar em
pacientes com AN. Ao dar seguiment o a um grupo de 40 pacientes
durante o per íodo de um ano a anorécticas e suas f am ílias, concluíram
que a pontuação no EDI f oi dim inuindo no decorrer da terapia.

De acord o com Abreu & Filho (2004), em alguns casos é igualmente
necessária

uma

antidepressivos

abordagem

utlizados

par a

psicof armacológica,
tratar

os

sintomas

sendo

depressivos.

os
A

ef icácia dos inibidor es de recaptação de serotonina na prevenção da
recaída após o ganho de peso, ainda tem uma ef icácia incer ta. Poderão
ser úteis, mas serão com certeza insuf icientes quando não associados a
outra terapêutica (Br andão, 2007).
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Novos

estudos

vêm

sendo

desenvolvidos

para

determinar

as

quantidades de doses ef icazes e d uração do tratamento, bem como as
dif erenças nos resultados terapêut icos com associação de psicoter apia.
Nos estudos levados a cabo, nenhum psicof ármaco f oi claramente mais
ef icaz do que o placebo na melhoria dos sintomas exclusivos da AN, e
até à data, nenhum tratamento f armacológico se mostrou realmente
ef icaz no tratament o da doença (Sant os, 2001) . O tratamento da AN
mantém lim itações diversas que se encontram patentes no tempo
necessário par a a r ecuper aç ão da doença que se es tende dos seis aos
doze anos. Mais recentemente a recuperação total f oi demonstrada
após 21 anos de um a AN severa (Lö we, 2001). A sugestão dos estudos
vai no sent ido de

que os tratamentos que apresentam

melhores

resultados são os que se iniciam o mais próximo possí vel do início da
sintomatologia (Lour enço, Salsa & Mendes, 2006) .

Mais r ecentemente e com o avanço do conhecimento do cérebro,
vêm surgindo novas abordagens terapêuticas com result ados muito
promissores na inter venção das patologias do comportament o alime ntar.
Uma dessas terapias é o EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing), que signif ica Dessensibilização e Reprocessamento por
Movimentos Ocular es. Trata -se de uma abor dagem terapêutica que
utiliza a estimulação bilateral do cérebro como f orma de desbloquear
conteúdos traumát icos ou experiências não processadas.
O método f oi desenvolvido por Francine Shapiro no f inal dos anos 80
após ser descoberto acidentalmente.
O nome deve-se ao f acto de ser um a abordagem q ue induz a
estimulação selectiva dos hem isf érios cerebrais e começou por ser
utilizado no tratamento de traumas emocionais e sequelas provocadas
por

Perturbação

de

Stress

Pós

Traumático .

No

entanto

as

possibilidades de intervenção têm -se ampliado, sendo actualmente
utilizado em diversas sit u ações clínicas (Shapiro, 2001). Vários estudos
rigorosamente contr olados t êm sido desenvolvidos no sent ido de provar
a ef icácia da abor dagem e neste momento é uma terapia baseada em
evidência cient íf ica, recomendada pela Organização Mundial de Saúde
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e outras entidades para o tratament o de Perturbação de Stress Pós Traumático em distintas patologias, incluindo médicas ( Shapir o, 2014) .

No

âm bito

das

perturbações

do

comportamento

alimentar ,

a

abordagem pr essupõe que à parte de f actores genét icos, experiên cias e
relações f amiliares, contextos sociais, a inter venção deverá passar pelo
reprocessamento das exper iências armazenadas de f orma inadaptada,
levando a uma f uncionamento pessoas específ ico e contam inado por
estas mesmas experiências. Através do EMDR é possível processar
alvos terapêuticos específ icos relacionados com as perturbações do
comportamento alim entar e traumas q ue subjacentes que estão na
origem da desordem em si e da não -aceitação do corpo (Scholom,
2009). A aut ora considera os sintomas das pe rturbações alimentares
como def esas utilizadas como evitamento a determinados sentiment os,
pensamentos, conf litos e f antasias. Por outro lado a instabilidade
af ectiva, a vulnerabilidade, o sent imento de impotência, a ver gonha, são
comuns no especto dos tra nstor nos alim entares e estar iam r elacionados
com problemáticas de apego. O EMDR, acede às relações não- verbais
internas

situadas

possibilidade

de

no

hem isf ério

estas

mesmas

cer ebral

direit o,

experiências

f ornecendo

serem

a

acedidas,

processadas e repar adas (Shapiro, 2001) .

No que diz respeit o ao sucesso da t erapia e recaída, Garf inkel
(1992) af irma que os resulta dos dos tratamentos par a a AN e BN t êm
mostrado que estas são duas doenças q ue se cruzam e que em ambas
as taxas de recaída são elevadas.

Bouça (2000), da sua longa experiência de trabalho neste campo,
ref ere que apenas 40% dos pacientes recuperam totalme nte, 30%
recuperam parcialm ente, isto é, verif ica -se um aumento do peso, o
regresso da menstr uação, no entanto persiste a preocupação com a
imagem corporal e 20% dos casos tor nam -se crónicos. Contudo, os
trabalhos demonstram que, mesmo mantendo o peso e me nstruações
regulares, grande parte das pacientes com AN mantém alterações
f ísicas, psicológicas ou sociais (Pinzon & Nogueira, 2004) .
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De um modo geral, os índices de recaída situam -se entre os 12 % e
os 27% com uma t axa de cronicidade aproximada de 20%. Uma má
evolução durante o tratamento requer uma terapia intensiva de longo
prazo, r igorosa e adaptada a cada caso, com o propósito específ ico de
prevenir situaçõe s de recaída (Bizeul, Sadowsky & Rigaud, 2001).

Segundo a r evisão de Pinzon & Nogueira (2004) em geral e depois
das inter venções ter apêut icas, as taxas de recuperação com pleta da AN
encontram-se nos 50%, a recuperação parcial nos 30% e a r ecuper ação
desf avor ável

nos

20%.

Embora

os

result ados

possam

parecer

animadores, os est udos mostram que parte das pacient es com AN
mantêm alterações f ísicas, psicológicas e sociais.

Bizeul, Sadowsky & Rigaud (2001), em 26 casos que acompanharam
num per íodo compreendido entre 5 e 10 anos, registaram um a evolução
negativa durante o tratamento em 50%. Importa ainda r ef erir que a
recuperação da doença pressupõe deter minados crit érios de cura.
Segundo Bouça (2000), são cr itérios de cura um I MC super ior a
18,5, o retorno da menstruação e a ausência de preocupação com a
imagem corporal e com a comida.

O estudo da equ ipa de investigação de Keski -Rahkonen, et al.
(2007), apurou uma taxa de recuperação clínica a cinco anos de 66,8%.
De acordo com os mesmos autores após a recuperação clínica, os
sinais

da

doença

diminuíram

gradualmente.

Cinco

anos

após

a

recuperação clínica, a maioria dos casos testados havia alcançado uma
completa ou quase completa recuper ação da sintomatologia psicológica.
No ent anto, a recuperação nem sempre é linear e na maior ia das vezes
o tratamento encontra-se marcado por inúmeras recaídas, que de
acordo com Brandão (2007), podem não signif icar que o doente não
esteja a melhorar. Muitas das vezes o q ue está em causa é a mudança
comportamental, que na maior ia dos casos só é possível à custa de
tentativas. No f undo, para esta aut ora, tr ata -se de que o doente consiga
ir aprendendo com a experiência e gradualmente reconheça o benef ício
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da

aprendizagem,

ainda

que

com

at itudes

e

comportamentos

de

incumpriment o do plano terapêut ico.

Para Bizeul, Sadowsky & Rigaud (2001), os pacient es em risco de
apresentarem uma evolução negativa durante o tratamento a longo
prazo, apresentam cinco car acter ísticas principais: 1)um nível elevado
de perf eccionismo; 2) relações interpessoais marcadas por grande
desconf iança;

3)

um

f orte

sentimento

de

inef icácia;

4)

pouco

conhecimento interoceptivo e 5) um desejo signif icat ivo de m agreza.
No que diz r espeito a um desf echo menos desejável, já Bruch em 1975,
percebendo a gravidade da doença, f ez a estimat iva de que 10% das
adolescentes anorécticas se submetiam a um regime de f ome até à
morte. De um modo geral as taxas de mortalidade variam de 5 a 20%.
De

acordo

com

o

DSM-I V-TR

(2002),

o

índice

de

m ortalidade

subsequente à AN ronda os 10% , sendo a maior taxa de mortalidade
nos transtornos psicológicos. Segundo Bouça (2000) esta t axa situar se-á nos 10%. A morte, ocorre na maior ia dos casos e de acordo com o
DSM-IV-TR

(2002)

devido

a

inanição,

suicídio

e

transf ormações

hidr oelectrolít icas. O utros autores consideram como principais causas
da mortalidade, complicações própr ias da AN (50 a 54%), suicídio ( 24 a
27%) e causas desconhecidas (15 a 19%), ( Her zog, Nussbaum &
Marmor, 1996; Löwe, Zipf el, Buchholz, Dupont, Reas & Herzog, 2001;
Nielsen, 2001).

A taxa de mortalidade parece depender ainda do tempo de duração
do quadro,

da precocidade da inter venção e do invest imento do

paciente na sua recuper ação

( Lourenço, Salsa &

Mendes, 2006) .

Contudo, o tempo de seguimento dos estudos interf ere nos resu ltados
encontrados relat ivamente às taxas de r ecuper ação e também de morte
(Pinzon & Nogueira, 2004) . Segundo o autor, estudos com per íodos de
seguimento superior demonstram um aumento do númer o de pacientes
recuperados e ainda aument o do número de pacient es que acabam por
morrer.
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2.4.2. Manifestação Clínica e Evolução da Bulimia Nervosa

De um modo geral, a BN é um quadro mais prevalent e que a AN
(Santos, 2001) . As suas pr incipais caracter íst icas desta perturbação
são os episódios bulím icos de ingestão compulsiva, car act erizado por
uma

ingestão

incontrolada

e

rápida

de

grandes

quantidades

de

alimentos que evoluem para comportamentos compensatórios tais como
a purgação, de f orma a evit ar ganhar peso.

Segundo o DSM-IV- TR (2002) a BN surge geralmente no f inal da
adolescência

ou

idade

adulta,

muit as

vezes

após

uma

dieta

e

persistindo durante vár ios anos. De acordo com Santos (2001), o início
dos sintomas na BN ocorre entre os 16 e os 19 anos. Contudo, a
procura de tratamento médico dem ora em média cinco anos, muito em
parte por sentimentos de culpa e vergonha e pela rejeição da gravidade
da situação.

Brandão (2007) também considera que os doentes com BN se
mantêm muito tempo sem tratamento. Para a autora, ser á um dos
sintomas da doença negar a sua existência e a sua gravidade. Daí que
os doentes of ereçam
consideram

que

resistência a

conseguirão

um

tratar -se

tratamento.
sozinhos

e

Por
por

um
outro,

lado,
têm

vergonha de assum iram o se problema.

No

que

diz

respeito

à

e volução

da

doença,

a

BN

principia

habitualmente no f inal da adolescência ou no início da idade adulta. Em
regra, após uma dieta alimentar poderão surgir episódios de ingestão
compulsiva, persist indo este comportam ento ao longo de alg uns anos. A
evolução poderá ser crónica, ou alternar com ciclos rem issórios com
recorrente ingestão compulsiva. Tal como para a AN, também no caso da
BN ser á importante a inter venção de um a equipa mult idisciplinar para o
tratamento ef ectivo desta patologia (Santos, 2001) .
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O

acompanhament o

nutricional

é

igualmente

recomendado

e

conjuntamente com técnicas cognit ivo -comportamentais par ecem ser as
f ormas terapêuticas que obtêm melhores result ados. Tal como na AN,
as psicot erapias individual e f amiliar são as mais indicadas para o
tratamento da BN (Santos, 200 1).

O tratamento da BN é habit ualmente ambulatório. Contudo , em
casos em que ver if ica risco para a saúde, depressão grave, risco de
suicídio ou ainda não colaboração no tratamento, poder á ser proposto o
internamento. No entanto, de acor do com Santos (2001) apenas 5% dos
casos de BN exigem internamento.

Diversas abordagens terapêut icas vêm sendo utilizadas na BN.
Assim, tal como na AN, a terapia cognitivo -comportamental é uma das
mais utilizadas e é apontada com o o tratamento mais ef icaz para a
redução

dos

disf uncionais

sintomas
em

inerentes

relação

à

à

f orma,

BN,
ao

alter ação
peso,

à

das
dieta

atitudes
e

aos

comportamentos pur gativos a curto prazo (Fairbur n, Marcus & W ilson,
1991).

A terapia cognitivo - comportamental par a o tratamento da BN f oi
adaptada da teor ia de Beck , Rush, Shaw & Emer y (1982) por Fairburn
(1985), revist a por Fair burn , Marcus & W ilson (1993) e assenta em
cinco princípios f undamentais:

1) Auto-monitor ização da ingestão aliment ar (incluindo os episódios
de compulsão alimentar e purgação);
2) Pesagem regular;
3) Utilização de técnicas específ icas com vista a normalizar o
comportamento alimentar e reduzir as dietas restrit ivas.
4) Reestrutur ação cognitiva f ocada nos f actores relacionados com o
desenvolvim ento e com a manutenção do transtorno alimentar ;
5) Prevenção da recaída.
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A

Terapia

Cognit ivo -

Comportamental

poderá

ser

utilizada

individualmente ou em grupo.

Para Santos (2001), a terapia nutr icional é igualmente f undamental
no tratamento dos doent es com

BN e deverá ser int egrada nos

programas de tratamento quer da BN quer da AN, qualquer que seja a
modalidade

terapêutica

ut ilizada.

A

terapia

nutr icional

inclui

o

acompanhament o do estado nutr icional e de t odo o processo de
tratamento, aconselhamento, prescrição de suplementos nutricionais e
será sempre um trabalho realizado em equipa mult idisciplinar.

A BN parece apr esentar uma evolução mais f avorável que a AN,
embora os estudos sobre a BN apresentem tempos de seguimento
inf eriores

aos

da

AN.Os

est udos

analisados

indicam

índices

de

recuperação total entre os 50 e os 70% (Pinzon & Nogueira, 2004) ,
contudo as taxas de recaída par ecem situar -se entre os 30 e os 50%
(Santos, 2001) .
Para Becker , Grinspoon & Klibanski (1999), metade dos pacientes
apresenta recuperação completa, aproximadamente 30% apresentam
recuperação parcial e 20% não apresentam melhoria substancial nos
sintomas.

Hartmann, Her zog & Drinkman (1992) numa meta análise de 18
estudos sobre psicoterapia para a BN verif icaram que a remissão
espont ânea dos sint omas nesta doença carece de relevância clínica.

Fair burn, Cooper & Doll (2000) verif icar am que metade a dois terços
das pacientes com BN, apresentavam algum sintoma clinicamente
signif icat ivo depois do tratamento. Ver if icaram ainda que com o passar
do tempo há uma melhoria gradual dos quadros clínicos. Os resultados
de estudos nest a área revelam

elevadas taxas de remissão dos

sintomas.

Mitchell, Raymond & Specker (1993) num estudo em que analisavam
grupos inter vencionados com Terapia Cognit ivo - Comport amental em
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dif erentes graus de intensidade, quer em número, quer em duração de
sessões, ver if icaram que os resultados dif eriam de acordo com a
intensidade das sessões. Assim, os grupos que eram submetidos a
sessões mais intensivas, obt inham melhores resultados em termos de
redução

de

episódios

bulím icos.

Igualmente,

Agras ,

Crow,

Halmi,

Mitchell, W ilson & Kraemer (2000), averiguaram a ef icácia de sta terapia
para a BN. Os autores testaram a inter venção em pacientes bulím icas
com

duas

f ormas

distint as

de

ter apia.

Distr ibuindo

pacientes

aleatoriamente por dois grupos terapêuticos, ver if icaram que o grupo
que recebeu uma ter apia cognitivo -comportament al durante 20 semanas
apresentou recuperação em 29% dos pacientes e em 48% dos casos
ver if icou-se

uma

remissão

dos

sintomas.

A

utilização

de

terapia

interpessoal revelou recuperação em 6% dos pacientes tratados e a
remissão dos sintomas f oi verif icada em a penas 28% dos pacientes.
Contudo, para este grupo de invest igadores, apesar de a terapia
cognitivo comportam ental levar a uma recuperação mais rápida, a longo
prazo

parece

haver

ef icácia

semelhante

nestas

duas

f ormas

terapêut icas.

O tratamento combina do, individual e grupal, tem revelado bons
resultados. Lacey ( 1983), num seguim ento de pelo menos dois anos,
com a duração de dez semanas e que decorria durante metade do dia,
f oi

combinado

da

seguinte

f orma:

tratamento

de

base

cognitivo -

comportamental, co m técnicas de aconselhament o para estruturar e
corrigir o padrão alimentar caót ico, progredindo para uma terapia de
orientação

psicodinâmica.

Os

autores

ver if icaram

que

80%

dos

pacientes pararam a ingestão compulsiva e os vómit os completamente
ao f inal de 10 sessões e mais 4 pacientes par aram após mais quatro
semanas, com uma t axa de sucesso total de 93%.

Collins & King (1994), realizar am também um estudo de seg uimento
com 49 mulher es e 1 homem com diagnóstico de BN e ver if icaram que
52% recuperaram totalment e, 9% cont inuaram com a doença e 39%
continuaram a manif estar alguns sintom as. Os autores verif icaram que
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nos casos em que não houve r ecuperação completa, persistiram uma
série de dif iculdades e comportamentos alimentares inadequados.

Keel & Mitchell (1997), num trabalho de revisão de 88 estudos,
sintet izaram os dados de um seguiment o de 6 meses de pacientes co m
BN. Passados entre 5 e 10 anos a percentagem de recuper ação
completa f oi de 50% enquanto 20% continuavam a pr eencher os
critérios de BN e cerca de 30% recaír am. No entanto, os critérios de
recuperação dif erem de acordo com o s investigador es.

Mitchell, Davis & G off (1985) consideram um paciente recuperado ,
quando num per íodo de pelo menos dois meses não se ver if ica ingestão
compulsiva e comportamentos purgatórios. Consideram que o paciente
recaiu, se os sintomas retornam com periodicidade semanal e dura nt e
pelo menos dois meses.
A resposta ao tratamento ver if ica -se aquando da existência de no
máximo dois episódios de ingestão compulsiva e de com portamentos
purgatórios nas duas últ imas semanas de tratamento. Considera-se que
o paciente recaiu, se exist irem pelo menos oito episódios de ingestão
compulsiva e comportamento purgativ o num per íodo de quatr o semanas
(Pyle, Mitchell, Eckert, Hatsukami, Pomeroy & Zimmerman, 1990). A
remissão

completa

verif ica -se,

quando

a

ausência

da

in gestão

compulsiva e dos comportamentos purgativos, se m antém há pelo
menos seis meses ( Keel, Mitchell, Miller, Davis & Crow 1999).

O prognóstico da BN não é muito positivo na medida em que a
maior ia

dos

pacientes

manif esta

sintomatologia

até

ao

f inal

do

tratamento (Garner,1987). Estudos de seguim ento mostram elevadas
taxas de recaída, sugerindo que a BN tem uma evolução severa e
crónica. Muitas vezes os pacientes conseguem melhor ar a curto prazo,
mas acabam por recair em poucos anos ( Santos, 2001).

Os

preditores

de prognóstico não são contudo claros. Abraham , Mira & Lewellyn Jones (1983); Fairburn , Kirk, O´Connor & Cooper (1986); Hsu & Holder,
(1986), não encontraram uma relação clar a entre a f requência de
comportamentos bulím icos antes do início do tra tament o e a boa
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resposta ao mesmo. Quando analisados outros f actores tais como a
duração

da

doença,

idade

de

início

da

mesma,

pr esença

de

sintomatologia depr essiva e histór ico de AN, os trabalhos dos autores
supracitados também não che garam a resultados co nclusivos.

Os

resultados dos estudos relat ivos ao pr ognóstico para a BN, também
dif erem. Para Freeman , Beach, Davis & Solyom (1985), a insatisf ação
com a imagem corporal no f inal do tratamento, f oi o mais forte predit or
de recaída num seguimento de seis me ses. No estudo de Fahy & Russel
(1993), das 39 bulímicas avaliadas, as que obt iveram pior resposta ao
tratamento tinham igualmente, sintoma s mais severos, m enor I MC e
maior tendência a transtornos de personalidade antes do início do
tratamento.

Para O lmsted, Kaplan & Rockert (1994) são predit ores de

recaída, a idade jovem do doente, o elevado número de episódios de
vóm itos e uma elevada pontuação na Subescala Bulim ia do EAT-25. De
acordo com os aut ores, os pacientes est udados que apresentaram taxas
super iores de recaída eram mais jovens, tinham uma maior f requência
de

vóm itos

e

compulsões,

acredit avam

pouco

que

pudessem

exper imentar uma r ecaída, eram socialmente menos adapt ados, mais
depressivos e apr esentavam uma mais baixa auto-est ima.

Pinzon & Nogueira (2004) resumem os f actores de bom pr ognóstico
para

a

recuperação

sintomatologia

leve

no

caso

da

moder ada,

BN.

São

indicação

eles
para

a

existência

tratamento

de
em

ambulatório, menor duração da doença antes do tratamento, idade
menor do início da doença, motivação para o tratamento e um bom
suporte social. Indicam como f actores de mau prognóst ico par a a
recuperação da doença a existência de sintomat ologia mais severa, a
f requência aumentada de vóm itos no início da doença, f lutuações
extremas de peso, impulsividade, baixa auto -est ima, conduta suicida e
transtornos co mórbidos , como a ut ilização de substâncias no início da
patologia. De acordo com o DSM-I V-TR (2002), os seguimentos de
longo prazo parecem apontar para uma diminuição dos sint omas, send o
que

os

per íodos

de

remissão

super ior

a

um

ano,

associados com um melhor pr ognós tico a longo prazo.
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Quando num estudo com 4 0 bulím icas recuper adas ( Rort y, Yager &
Rossoto, 1993), se inquir iu sobre as r azões da recuper ação, surgira m
como principais motivos , o desejo de uma vida melhor e de combater a
doença (80%), sent ir que a sua doença era como “ ir ao fundo do poço ”
(63%)

ou

ainda,

devido

às

consequências

médicas,

sociais

ou

relacionadas com o trabalho, nas suas vidas ( 55%).Ainda de acor do
com este inquér ito, 50% das mulheres recuperadas consider aram o
apoio da f am ília, amigos ou companheir os, determ inantes par a a
recuperação, mas nenhum f actor surge como um consistent e preditor de
bom prognóstico.

A BN é descr ita como uma doença marcad a por variados episódios
de remissões e recaídas (Santos, 2001) e embora tenha cura, é uma
doença com taxas de recaída elevadas (Kennedy & Garf inkel, 1992).
Os autores Agras, et al. ( 2000), no sent ido de det erminar em quais
os indicadores de pr ognóstico par a o tratamento, conduziram um estudo
com 194 mulher es bulím icas envolvendo -as num plano de tratamento
que incluía 18 sessões de 50 minutos, durante 16 semanas. Após uma
média de 4,6 semanas de início do tratamento, 2 6% das participantes
haviam desistido do estudo. Estas mulheres apresentavam uma maior
preocupação com a sua f orma f ísica e uma maior impulsividade. Para
Her zog, Nussbaum & Marmor (1996) o per íodo m édio de recaída situa se no f inal do 6.º mês após o términ o do tratamento, verif icando -se uma
maior

f requência

de

recaíd a

em

mulher es

comportamentos pur gatórios mais f requentes.

mais

jovens,

com

No que diz respeit o ao

número de mortes nos casos de BN, Keel & Mitchell (1997), apuraram
numa amostra de 2194 casos u ma taxa de mortalidade de 0,3%.
Por seu turno, Het herington (2000) avança com uma percentagem à
volta dos 3% de casos que term inam em morte. Assim, as taxas de
mortalidade da BN parecem oscilar entre os 0,3 e os 3% e esta taxa
var ia de acordo com a gravidade dos casos clínicos e das amostras
analisadas ( Keel & Mitchell, 1997; Her zog, Nussbaum & Marmor, 2000;
Nielsen, 2001).
Ambas as perturbações , AN e BN, podem ser mantidas por bastante
tempo e com um prognóstico r eser vado, não se conseguindo ainda
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perceber a razão de em alguns casos a doença se torna r crónica e
noutros casos é possível uma recuper ação total.
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CAPÍTULO III
FACTORES ETIOLÓGICOS DAS PERTURBAÇÕES DO
COMPORTAMENTO ALIMENTAR
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As Perturbações do Comportamento Alimentar são patologias de
origem multicausal para as quais parecem contribuir f actores genéticos,
f amiliares, psicológicos e socioculturais e u ma pessoa encontrar -se-ia
predispost a

ou

vulnerável

para

desenvolver

uma

perturbação

do

comportamento alim entar de acordo com uma determ inada combinaç ão
destes f actores. A doença pode iniciar -se por inf luência de um f actor
stressante ou num momento específ ico da vida do sujeit o, perpetuando se rapidamente atr avés dos muit os f actores causais or iginais, assim
como aos ef eitos do transtorno alimentar em si mesmo. Cooper (1995),
propõe um modelo conceptualizador da evolução das perturbações
alimentares, que consist ia nas várias f ases ou momentos que traduzem
a int eracção de vários f actore s. Numa primeira f ase, o indivíduo é
exposto a determ inados f actores de risco ou de pr edisposição, que
ocorrem antes do início da pertur bação e aument am a probabilidade do
desenvolvimento da perturbação. Neste per íodo a perturbação poderá
ser

evit ável.

Uma

segunda

f ase

acontece

no

per íodo

entre

o

desenvolvimento de um precursor comportamental, normalmente uma
dieta e o início propriamente dito da perturbação clínica e os vários
f actores precipitantes que poderão ocorrer e aumentar o risco de
desenvolvimento da perturbação. Numa t erceir a f ase, são considerados
os

f actores

de

manutenção

que

em

interacção

com

os

f actores

protectores, determ inam o curso e a evolução da doença. Este modelo
pressupõe

que

importantes

os

no

determ inados

início

e

na

factores

manut enção

são
das

simultaneament e
pertur bações

do

comportamento alim entar . Alguns aut ores def endem a ideia de que
f actores

ligados

ao

desenvolviment o

do

indivíduo,

justif icam

o

aparecimento de perturbações do comportamento alimentar (Sampaio,
2002) e vêem a AN e a BN sobretudo como sendo car acterizadas como
desordens do self (Stein & Corte, 2007) ou consideram por exem plo que
a AN não é mais do que uma def esa psicológica contra o cresciment o e
a passagem para a idade adult a e o sinal mais extremo de regressão
(Sprinthall & Collins 1999). Através dest e mecanism o de def esa, há uma
tentativa

do

indivíduo

para

regressar

a

um

estádio

anter ior,

simplesment e numa tentativa de deter o processo de crescim ento. Anna
Freud,

havia

descrito

após

longos
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classif icação dos sistemas de def esas psicológicas, que seriam uma
estratégia de r esposta do indivíduo às exigências do ambient e, de f orma
a protegê-lo da realidade. A superpr otecção materna ou a inadequação
da resposta da mãe às solicitações do bebé, respondendo com alimento
aos menores sinais de insatisf ação da criança, ou por outro lad o não os
entendendo rapidam ente , dá or igem a uma perturbação ao nível da
interpr etação das sensações de f ome e de mau estar e a um sentimento
de

inadequação

permanent e,

que

aparecer ia

potenciado

na

adolescência (Br uch, 1973). Neste sentido, a construção da identidade
pessoal,

estar ia

perturbada

desde

muito

cedo,

dando

origem

a

dif iculdades no processo de autonomização (Sampaio, 1994; 2002).

A adolescência é um per íodo onde sucedem numerosas alt erações
f ísicas, sexuais e emocionais, algumas das quais, relacionadas com a
passagem da inf ância par a a adolescência e outras com a passagem da
adolescência para a idade adult a , (Sam paio, 2002) Uma das múlt iplas
mudanças f ísicas associadas com a puberdade é vulgarmente apelidada
de dar um “salto”, o que corresponde a um abrupto engrandecimento ,
através

do

qual

o

jovem

par ece

que

de

repente

cresceu.

Este

aconteciment o corresponde ao aumento da estatura e de peso que
ocorre dur ante o início da adolescência. Todavia, exist em dif erenças
considerá veis quant o à idade de ocorrência desta repentina mudança,
mesmo em jovens com desenvolvimento consider ado “normal ”. Nos
rapazes ela pode ocorrer numa idade tão precoce como os 10 anos ou
tardiamente até por volta dos 16 anos de idade. Nas rapar igas o mesmo
processo pode iniciar -se por volta dos 7 -8 anos de idade ou apenas
ocorrer por volta dos 12 -13 anos. Contudo, nos rapazes o crescimento
acelerado ocorre em média por volta dos 13 anos , enquanto nas
raparigas, esta mudança, se precoce, ocorrerá entre os 11-12 anos
(Coleman, 1980). Segundo este mesmo autor e dentro das alt erações
f isiológicas , uma das mais importantes está relacion ada com a acção da
hipóf ise que passa a segregar as hormonas sexuais, entre elas a
testosterona nos rapazes e os estrogénios nas raparigas, estimulando
respect ivament e o crescimento do s espermatozóides e a ovu lação.
Sendo que estas

hormonas

se unem
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procedente das glândulas t iróideas e ao cort isol, produzido pelas
glândulas supr a-renais, levando ao crescimento dos ossos. Observando se act ualmente que o tamanho corp oral t em vindo a aumentar nos
jovens,

os

quais

são

actualmente

muito

mais

altos

e

tendem

a

apresentar mais massa corporal. Ora este cresciment o repentino, nem
sempre se manif esta concor dante com a maturação requer ida para tal
tamanho corpor al. Assim, o medo de amadurecer e a necessária
independência que este processo requer, pode provocar em alguns
indivíduos a pr ocura de uma saída para enf rentar os vários r eceios que
vão surgindo ( Carm o, 1997; Keel, Leon & Fulkerson, 2003 ; Sampaio
2002). Nesta etapa es pecíf ica, o adolescente centra -se sobretudo no
seu própr io corpo. É a qualidade e a quantidade de alterações f ísicas e
psicológicas que podem aument ar o risco de desagrado com a sua
imagem corporal e conduzir a comportamentos de perda de peso, ou em
últ imo caso conduzir a uma perturbação do comportament o alimentar
( Muris, Meest ers, Blom & Mayer, 2005).

Outra

explicação

para

o

aparecimento

das

perturbações

do

comportamento alim entar relaciona o surgimento de tais patologias a
alterações bioquím icas no organismo, sobret udo no sist ema

neuro

endócr ino, sistema r esponsável pela regulação dos sistemas ner voso e
hormonal e ainda de certas f unções corporais tais como a digestão e o
apetit e. Tais alt erações são pr oduzidas por uma presença excessiva de
um

determinado

tipo

de

hormonas

t ais

como

a

serot onina

e

a

norepinef rina, que actuam como neurotransmissores do sist ema ner voso
central, assim como de cortisol, a horm ona libertada pelo cérebro em
resposta a situações de stress (Cardoso, 2000).

De

acordo

com

Sampaio

( 2002)

os

estudos

têm

pr ocurado

estabelecer quais as alterações biológicas caracter íst icas dos doentes
com perturbação do comportamento alimentar , com vista a perceber a
sua

preponderância

no

desenvolvimento

e

na

manutenção

destas

doenças. Contudo, será necessária um a certa precaução aquando da
análise e interpret ação de resultados, uma vez que as alterações
biológicas registadas, poderão tratar -se não de causas, mas sim de
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ef eitos, por exemplo ao nível do sistema neuro endócr ino (Lourenço,
Salsa & Mendes, 2006).

No que se ref ere a factores genéticos, tem -se registado um avanço
signif icat ivo nos últimos anos no sentido do conhecimento de quais os
f actores implicados no aparecimento de doenças do comportamento
alimentar. No caso mais específ ico da AN, vem sendo sustentada a
hipótese de que existe predisposição genética para est a patologia.
Estudos em f amílias com gémeos, mostram a existência de uma taxa de
concordância muito maior nos gémeos monozigóticos, cerca de 55% em
comparação com os gémeos dizigóticos, que apresentam uma taxa de
cerca de 5% (Holland, Sicotte & Treasure, 1988; Kipman, Gorwood,
Mour en-Siméoni & Adès, 1999). Ainda neste contexto, as perturbações
do comportamento ali mentar podem desenvolver -se devido a situações
de

depressão

ner vosa,

na

qual

ocorrem

alterações

bioquím icas

semelhantes e que poderão produzir alt erações ao nível da regulação
do apetite e consequentemente dos hábit os alimentares, dando origem a
situações de distúrbio (Cardoso, 2000).

O f acto de a AN ser mais f requente em mulheres e no per íodo da
adolescência, parece estar associada à importância das alterações
hormonais, que nest e per íodo específ ico determinam um aumento e um
arredondamento
adaptação

a

das
estas

comportamento

f ormas

do

mudanças.

alimentar

são

corpo
Por

f eminino
vezes

as

desencadeadas

e

a

consequent e

perturbações
na

sequência

do
de

alterações do corpo, experimentadas de modo imposto, tais como as
dos ef eitos secundários de alguns m edicament os (Brandão, 2007).
Alguns

autores

f alam

em

f actores

de

vulnerabilidade

para

o

desenvolvimento das perturbações do comportamento alimentar (Keel,
Leon & Fulkerson, 2003 ; Sampaio, 2002 ). Segundo os autores a s
perturbações do comportamento alimentar estariam de alguma f orma
determinados por uma vulnerabilidade, que ocorre nas prim eiras f ases
do desenvolvimento e que torna o indivíduo suscept ível a determinados
aconteciment os assim como à sua evolução (Sampaio, 2002). Keel,
Leon & Fulkerson (2003), propõem um modelo biopsicossocial de
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vulnerabilidade

concebido

no

cont ext o

de

uma

teoria

de

desenvolvimento nor mal. Para os autores, analisar as pertur bações do
comportamento alim entar tendo em conta a interacção destes três
f actores (vulner abilidade, pr ecipit ação e manutenção) parece mais út il,
na

medida

em

que

dividi-los

poder ia

torná -los

de

alguma

f or ma

artif iciais.
Sampaio (1998), por sua vez, conceptualiza a AN como uma doenç a
que evolui segundo t rês f ases ( Quadro II).

Quadro III- Fases de evolução da Anorexia nervosa (Sampaio, 1998) (Adaptado)
Fase 1-

Fase

de

Fase

em

que

genéticos

Vulnerabilidade

os

e de

factores

biológicos,

neurológicos,

desenvolvimento contribuem

para

a

instalação da doença.
Fase

em

que

poderão

intervir

factores

de

ordem

familiar e sociocultural e que se encontra relacionada
com

Fase 2-

Fase

de

um

sentimento

inadequação,

de

podendo

profundo

mau

desencadear

estar

uma

e

série

de
d

comportamentos desajustados (dietas, vómitos) com o

Precipitação

obj ec tiv o de alterar a i m agem corporal . Im porta referi r
a importância de acontecimentos de vida, que não são
no entanto totalmente determinantes para desencadear
a doença.

Fase 3-

Fase

de

Fase em que os efeitos da privação alimentar poderão
perpetuar o comportamento alimentar com prognóstico

Manutenção

reservado.

A etiopatogenia da AN é descr ita por Garner (1993) , que cria um
esquema que resum e o padrão sintom atológico resultante da interacção
de três tipos de f actores: predisponentes, precipitantes e perpetuantes
(Quadro III).

Quadro IV- Factores Etiopatogénicos da Anorexia nervosa (Garner,1993).
F AC T O R E S

F AC T O R E S

F AC T O R E S

PREDISPONENTES

PRECIPITANTES

PERPETUANTES

1.FACTORES INDIVIDUAIS

1.SITUAÇÕES DE STRESS

1.

(biológicos e psicológicos)

-Abandono do lar

FACTORES

-Adolescente, Puberdade

-Entrada na universidade

-Onde

-Gravidez

factores

-Chegada da menarca com um IMC
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alto ou baixo

interpessoais e culturais.

-Irmãos com patologia

2.

-Trauma psicológico ou físico

PROVOCAR

-Traços individuais

DIETÉTICA

2.FACTORES FAMILIARES
-História

de

familiares

do

PODEM

RESTRIÇÃO

-Desnutrição
-Distorção

da

imagem

corporal
-Conflitos familiares

-Comentários

críticos

sobre

a

-Isolamento social

imagem corporal

-Transtornos afectivos
de

QUE

-Obesidade

directos

género feminino

-Abuso

SITUAÇÕES

-Depressão

substâncias

alteradoras

de humor
3.FACTORES CULTURAIS
-Pressão
valorização

social

através

de

modelos

que

diz

da

sociais

magros.

No

respeito

à

bulimia

nervosa ,

os

f actores

de

desenvolvimento incluem três f actores que se encontram sintetizados no
Quadro IV (Cer vera, 1996).

Quadro V- Factores de desenvolvimento da Bulimia Nervosa (Cervera,1996)
(Adaptado).
F AC T O R E S

F AC T O R E S

F AC T O R E S

PREDISPONENTES

DESENCADEANTES

MANUTENÇÃO

- E xc e s s o d e p e s o

-Situação stressante

-Dieta

-Jejum

-Transtornos emocionais

-Condutas

-Baixa auto-estima

-Restrição alimentar

anómalas

-Personalidade caótica

-Anorexia Nervosa

-Outras

-Predisposição biológica

anómalas

-Conflitos familiares

-Imagem
negativa
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3.1.Variáveis sócioculturais e familiares
A cultura é um poder oso determinante do peso e uma f orte inf luência
na signif icação social e moral que se atribui ao peso e à imagem
corporal (Lour enço, Salsa & Mendes, 2006). A importância da inf luên cia
social

no

desenvolvimento

das

per turbações

do

com portamento

alimentar deve-se a três f actores: (1) o recente aumento na prevalência
da AN e BN; (2) um aumento do número de casos nos países
industrializados

quando

comparados

com

os

países

não

industrializados; ( 3) as dif erenças signif ic ativas no géner o de quem está
em

risco

de

desenvolver

um

dest es

transtornos

(Keel,

Leon

&

Fulkerson, 2003).

A inf luência social pode ser analisada de acordo com diversos
níveis. A um nível cultur al, alguns est udos apontam para o aumento de
ideais de beleza irr eais nas mulheres, com manequins representando
corpos com pesos irrealistas. A associação entre ideais estéticos e
insatisf ação corporal encontra -se ref erido em inúmeros estudos ( Agras,
Br yson, Hammer & Kraemer, 2007; Gowers & Shore, 2001; Saikali,
Soubhia, Scalf aro & Cordás, 2004) que af irmam que os ideais cultur ais
de beleza podem inf luenciar os níveis de insatisf ação com a imagem
corporal vividos pelas jovens. Um

segundo

nível

dir ia

respeito

à

inf luência das redes sociais locais tais como a escola, os grupos de
pares e as actividades/associações culturais. Neste âmbito, os jovens
que

praticam

actividades

extr a

curriculares

tais

como

a

dança,

aumentam o r isco de desenvolver estes transtornos, assim como jovens
que praticam outras actividades desport i vas que impõem limitações ao
peso,

podendo

desenvolvimento

constituir -se
de

uma

como

perturbação

um
do

f actor

de

comportament o

risco

de

alimentar

( Morgan & Azevedo, 1998; Roma, Lebre & Vasconcelos, 2003; Goñi &
Rodr iguez, 2007). Um estudo sobre a satisf ação com a imag em corpor al
e a propensão par a transtornos alimentares em prat icantes de ginást ica
r ítmica verif icaram numa amostra de 30 ginastas que a maioria (73,3%)
se encontrava no intervalo classif icado como “ magreza excessiva ” e
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20% para o inter valo classif icado como “magro”, sendo que apenas
6,67% das ginastas apresentavam um I MC considerado “ normal”. Nest a
amostra 66,7% das ginastas consideravam -se como tendo o peso ideal
e 26,6% consideravam -se “gordas ”. Relat ivamente à propen são par a
desenvolver transt ornos alimentares e quando comparadas com um
grupo controle de estudantes, as ginastas apr esent aram resultados
inf eriores (e logo maior pr opensão de acor do com o instrumento
utilizado) nas subescalas “ impulso para emagrecer ” e “ insatisf ação
corporal ” (Roma, Lebre & Vasconcelos, 2003).

No caso dos rapazes, a orientação sexual t ambém vem sendo
apontada como um f actor de risco, sendo que jovens com orientação
homossexual

e

bissexual

exper imentam

uma

maior

pressão

para

manterem det erminado f ísico e deter minado peso corporal do que
rapazes

heterossexuais

(Epel,

Spanakos,

Kasl -Godley

&

Brownell,

1996).

Um terceiro nível de inf luência social envolve a f amília, na medida
em que esta ref orça em muitos casos os modelos sociais de magreza
modelando,

ou

directam ente

encorajando,

a

adopção

de

comportamentos e atitudes alimentares inadequadas (Keel, Leon &
Fulkerson, 2003).

Morgan & Azevedo (1998) ref erem outros aspect os que apontam
para a necessidade de um a cont extualização sócio cul t ural destes
transtornos são, por um lado o processo de globalização pelo qual
parecem estar a passar e por outro lado, o processo de acultura ção de
que os jovens são alvo.
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3.1.1. Modelos
comunicação

sociais

e

influência

dos

meios

de

Nas últimas décadas, vem aumentando a pressão cultural para uma
f igura corporal esbelta e para as dietas sobretudo no que às mulheres
diz respeito. O ester eótipo da aparência f ísica assenta na cr ença que os
indivíduos com uma aparência f ísica atraente, possuem um conj unto de
caracter ísticas de personalidade desejáveis, tendo mais sucesso e uma
vida mais f eliz, que os indivíduos com uma aparência f ísica menos
atraente. Est e ester eótipo é mais acent uado nas mulheres, levando por
vezes

à

adopção

de

comportamentos

alimenta res

inadequados

(Lourenço, Salsa & Mendes, 2006).

Se de um ponto de vista histórico, os padrões sócio - culturais de
beleza eram transmitidos sobret udo atr avés da arte, da m úsica e da
lit eratura, act ualmente o impacto dos meios de comunicação é muito
super ior

e

mais

ef icaz

quando

comparados

com

os

meios

de

comunicação histor icamente utilizados.

Nos dias de hoj e, as publicações e os m eios electrónicos, atenuam a
f ronteira existente entre o que é ideal e o que é real, o que se trata de
realidade tang ível e o que é f icção muitas vezes inat ing ível. Tal f acto
origina um conf lito entre o ideal de beleza prescrito pela sociedade e os
valores padrão da maior ia da população, além da pressão que tal
modelo representa. A velocidade de t ransmissão de inf ormação com
meios cada vez mais sof isticados, vem sendo bastant e criticada nos
últ imos anos sobr etudo por parte de investigador es no âmbito da
percepção da imagem corporal e dos distúrbios aliment ares. As técnicas
f requent emente ut ilizadas em f otograf ia f azem crer ilus or iamente ao
consum idor que as imagens que olham são representações f iéis de
pessoas,

quando na realidade,

muitas das

imagens

são alvo

de

manipulações que parecem r epresentar f ielmente a r ealidade . Neste
campo parecem existir poucas dúvidas que os meios de comunicação
conseguem com relativa f acilidade chegar ao seu público -alvo.
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Os meios de comunicação def inem-se como modos de passagem de
inf ormação que geram mensagens dest inadas a chegar a uma grande
quantidade de pessoas com o object ivo de maxim izar os lucros. Neste
sentido, enviam pot entes mensagens sobretudo às raparig as, de que
determinados

atribut os

f ísicos

são

inaceitáveis.

As

imagens

transmitidas pelos media, apr esent am um peso em média 15% inf erior
ao peso m édio de uma mulher e cerca de 90% das modelos que surgem
na televisão ou r evistas encontram -se abaixo do peso médio par a uma
mulher (Vaughan & Fouts, 2003). Esta desproporção conduz à cr iação
de padr ões irrealistas de beleza. Sendo a silhueta dif undida, muito
dif ícil ou quase impossível de atingir para a maior ia das mulher es, o
conf lito

interno

pr ovocado

pode

dar

origem

a

uma

alteração

na

percepção da imagem corporal e consequentement e a comportamentos
pouco saudáveis na busca desse objectivo (Vaughan & Fouts, 2003;
Hargreaves & Tiggemann, 2003).

Os f actores sócio - culturais parecem ter inf luência na satisf ação
corporal (Rodr íguez & Cr uz, 2008). As autoras ver if icar am que a
satisf ação

a

imagem

corporal

se

r elaciona

directamente

com

as

inf luências sociocult urais e que estas contribuem par a a int ernalizaç ão
do modelo corpor al vigente, surgindo este aspecto surge em idades
cada vez mais precoces. Segundo est as autoras, dos 13 aos 17 anos de
idade, a inf luência da publicidade, das mensagens verbais, dos modelos
e das situações sociais, geram em 14,2% das adolescentes espanholas
e 23,6% das adolescentes latino -amer icanas uma grande insatis f ação
com o próprio cor po. À medida que o nível de insat is f ação corporal
aumenta, a inf luê ncia dos meios de com unicação e do ambiente social
imediato nas at itudes e avaliação do pr óprio corpo aumenta igualmente
(Rodr íguez & Cr uz, 2008).

O processo de div ulgação de aspectos particulares da beleza,
sobretudo

os

relacionados

com

uma

imagem

corporal

específ ica,

particularmente magra, é realizado com a ajuda de determinados
mecanismos de dif usão sociocultural, tais como a comunicação social, a
indústria

da

mod a,

a

publicidade,
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represent ados por poderosas mult inacionais, cujo pr incipal objectivo é a
obtenção de lucr o e que acabam por transmitir através de potentes
meios de dif usão, padrões de beleza muito específ icos, exercendo para
tal uma f orte pressão relativamente à m anutenção de uma f igura magra
que tem vindo a tor nar -se uma caract erística cada vez mais global e
menos circunscr ita a um determinado tipo de sociedade (Cardoso,
2000).

Assim, os meios de comunicação , parecem const ituir -se como uma
f onte inf luente de imagens e mensagens acerca do ideal corporal que
mulher es e raparigas adolescentes anseiam alcançar e alguns autores,
encontrar am f ortes e positivas correlações entre a f requência com que
as adolescentes l iam revist as com artigos sobre dietas ou perda de
peso e o seu desejo para mudar o seu peso e f ormas corporais ( Field ,
Camargo, Taylor, Berkey & Coldit z, 1999; Utter, Neumark -Szt ainer, W all
& Stor y, 2003). Neste campo, as revistas f emininas têm sido alvo d e
particular

atenção

e

cr ítica,

muito

pelo

f acto

de

ser

um

meio

particularmente promotor de um desej o irreal e muit as vezes per igoso,
de ideal de beleza. Levine, Smolak & Hayden (1994) concluem que 70%
das raparigas que leem revistas regularmente, consider am-nas como
uma importante f onte de recolha de inf ormação relat iva a beleza e boa
f orma, sendo que 83% das jovens adolescentes inquir idas mencionam
perder em média 4,3 horas por semana , a ler revistas.

Outras invest igações realizadas, revelaram consiste ntes indícios de
que os padrões de beleza ideal são potenciados sobretudo pelas
revistas dirigidas a jovens

e a jovens mulheres.

Taylor, Sharpe,

Shisslak, Br yson, Estes, Gray, et al. (1998), num estudo realizado com
estudantes percebeu que uma das pr incipais causas de preocupação
apontada pelas adolescentes relativamente ao peso corporal, surgiram
pelo desejo de se parecerem com as jovens que viam nas revistas.
Outros estudos, mostra ram que a visualização da televisão se
encontra va associada com a insat isf ação corporal (Botta, 1999; Field ,
Camargo, Taylor, Berkey, Roberts & Colddit z, 2001; Harr ison & Cantor,
1997) embora essa relação pareça assentar apenas em programas
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específ icos que tal como as revistas, exibem ideais de beleza irrea is
(Thompson & Heinberg, 1999). Quer modelos, quer apresentadoras,
surgem com um peso corpor al muito inf erior aos pesos médios da
mulher

nas

diversas

sociedades,

principalmente

se

se

trata

de

programas dir igidos a adolescentes e a jovens mulher es.

Tiggemann & Pickering (1996), ver if icaram que a visualização de
determinadas sér ies ou t elenovelas se encontrava correlacionada com
uma maior insat isf ação corpor al, enquanto a visualização de videoclips
se

enc ontrava

emagrecer.

Os

positivamente
autores

r elacionada

encontraram

uma

com

o

im pulso

associação

para

entre

a

insatisf ação cor poral e o tempo gasto pelas adolescentes a ver vídeos
musicais, telenovelas e f ilmes em população adolescente.

De acordo com Ga r ner (1997), num questionár io administrado junto
de 3452 mulheres americanas, 23% indicaram que f iguras conhecidas
do cinema ou da televisão est imularam uma mudança dos seus padr ões
de imagem corporal quando er am jovens. Ainda neste estudo, 22% das
mulher es atr ibuíram esta mudança à inf luência das modelos de revistas
de moda. No que diz respeito aos hom ens, a inf luência dos modelos
masculinos de revistas de moda, não aduzem o impacto que se verif ica
no caso das mulher e s. Esta idealização de magreza par ece s er mais
f requente nas mulheres do que nos homens e as imagens de mulheres
nas revistas, f ornecem uma f onte de comparação social e uma escala
de avaliação pessoal para as jovens e par a as mulher es, que não
parece ter relevância quando se trata do géner o masculino (Levine,
Smolak & Hayden, 1994; Hargreaves & Tiggemann, 2003). As mulheres
que passam mais tempo a ver televisão parecem f icar mais insatisf eita s
com a imagem cor poral (Gonzalez- Lavin & Smolak, 1995) .As jovens
mulher es que passavam mais de 8 hora s por semana a ver televisão,
reportavam níveis signif icativamente mais altos de insatisf ação com a
sua imagem corpor al, do que jovens que estavam menos expostas a
este meio de comunicação social. Os m esmos autores concluem ainda
que, as jovens que percebe m uma maior inf luência por part e do grupo
de pares e da televisão sobre a sua imagem, revelam uma maior
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insatisf ação com esta, utilizando técnicas para o controlo do peso
corporal e crenças inadequadas relacionadas com a alim entação. A
pressão para a perda de peso poderá ser sentida por parte dos meios
de comunicação social mas t ambém pelos membros da f amília (Irving,
1990).

W omble, W illiamson, Netemeyer & Net emeyer (1998), num estudo
longitudinal realizado com o object ivo de analisa r os f actores de risco
para o desenvolvimento de BN, concluiu que a percepção de inf luência
que os meios de comunicação têm, no sentido de promover a magreza
como um ideal de beleza e um descontentamento com a imagem
corporal num pr ime iro momento do est udo realizado se revelaram, num
segundo momento do estudo, como um preditor de uma pr eocupação
f utura excessiva com a f orma e peso corporal.
Um outro estudo r ealizado nas ilha s Fidgi (Becker et al., 2002)
mostra clar amente que, antes da introdução quando a televisão f oi
introduzida

em

Nadroga,

a

prevalência

de

perturbações

do

comportamento alimentar nesta ilha ainda era extremament e baixa. O
estudo f oi dividido em duas etapas, a pr imeira em 1995 e a segunda em
1998, com três anos de exposição à tele visão. Os resultados sugerem
uma prof unda inf luência nas at itudes e comportamentos relat ivos à
alimentação,

dietas,

peso

e

imagem

corpor al.

Os

indicadores

de

comportamento alimentar f oram signif icativamente mais prevalentes
após 1998, sugerindo um impacto negativo dos meios de comunicação
social. Os aut ores ver if icaram ainda alterações em relação a outros
f actores tais como, alterações na aparência (sobret udo no que diz
respeito ao peso), na f orma de vest ir e nos comportamentos. Neste
estudo, 77% das jovens mulheres admit iu que a televisão teve inf luência
na f orma como avaliavam a sua imagem corporal e 44% das jovens
mulher es mostraram intenção de comer menos e de perder peso.

Nos

últimos

anos,

a

tendência

par a

uma

inter nalização

de

mensagens dos meios de comunicação incent ivando a idea is de beleza,
vem sendo suger ida como um potencial mediador entre a exposição a
estas mensagens e o desenvolviment o de distúrbios da alimentação e
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distorção da imagem corporal (Thompson & Heinberg, 1999). Estes
autores manif estam especial interesse em correlacionar a int ernalização
das imagens dos meios de comunicação com as pertur bações do
comportamento alim entar . Para tal, desenvolver am um questionár io
Sociocultural Attit udes Towards Appear ance Quest ionnaire (SATQ) no
qual

dist inguem

duas

escalas:

a

de

internali zação

(conhecimento/aceit ação da inf luência dos meios de comunicação e da
pressão social perante a aparência) e a de consciência (a certeza de
que esta pressão existe). Em diversos estudos destes autor es, f oi
apurado

que

insatisf ação

a

int ernalização

cor por al

e

com

está
as

fortemente

per turbações

relacionada
do

com

a

com portamento

alimentar.

Também W aller, H amilton & Shaw, (1992) encontrar am m ulheres
com

perturbação

aumento

do

signif icat ivo

comportament o
na

alteração

alimentar
da

que

percepção

da

revelar am
sua

um

imagem

corporal aquando da sua exposição a f otograf ias de modelos de revistas
de moda.

Num estudo similar conduzido por Irving (1990), estudant es com
vár ios níveis de sint omatologia bulím ica f oram expostas a f otograf ias de
modelos “magras”, “médias” e “gordas”. As part icipant es ref eriram que
as f otograf ias das modelos magras as deixavam com uma baixa auto estima e com maior insat isf ação relat ivamente à sua imagem corporal,
do que f otograf ias correspondentes às modelos com peso médio ou
super ior, independentemente dos níveis de sintomat ologia bulímica que
apresentavam.
Stice & Shaw ( 1994) ref erem que uma exposição de três m inutos a
12 f otograf ias de m odelos ret irados de uma popular revist a de moda,
provoca sentimentos transitór ios de depr essão, stress, culpa, vergonha,
insegurança e insatisf ação com a imagem corporal, o que não se
ver if icou com o grupo controlo que obser vou f otograf ias de modelos
com peso médio. Kolodner (1997) ver if icou que estas ref eriram níveis
mais elevados de ansiedade e de insat isf ação corporal. Curiosamente o
trabalho em questão incluiu uma amostr a de rapazes, nos quais não se
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ver if icou a inf luência da exposição às f otograf ias . Contudo, o tamanho
da

amostra

(n=22)

e

o

grupo

justif icativo para os resultados.

controlo
Os

(n=20)

f ilmes

é

apontado

publicitários

que

como
contêm

imagens que apelam a ref lexões sobr e a magreza e a importância da
beleza f ísica ou conselhos para dietas , comparados com publicidade
vulgar também par ecem produzir níve is mais alt os de depressão,
sentimentos de raiva, insat isf ação com o peso e com a aparência
(Thompson & Heinberg, 1999).

Os f actores sócio culturais, em particular o papel desempenhado
pelos meios de comunicação, vêm suscitando atenção por parte dos
teóricos e vêm sendo ref eridos como um dos f actores envolvidos quer
no desenvolvimento de distorções e distúrbios subjectivos d a imagem
corporal, quer no aparecimento de perturbações do comportamento
alimentar,

na

medida

em

que

potenciam

um

padrão

de

beleza

relacionado com o conte xto social existente (Thompson & Heinberg,
1999; Hargreaves & Tiggemann, 2003; Vaughan & Fouts, 2003; Lokken,
W orthy & Trautmann, 2004 ).

Para alguns autores, existem evidências que suportam o f acto de
que os meios de comunicação sociais e os modelos estético - corporais
promovem e contr ibuem para os distúrbios da imagem corporal e para
os distúrb ios alimen tares (Saikali, et al. 2004). No entanto nem apenas
os aspectos culturais e sociais têm poder de por si só inf luenciar no
comportamento alim entar anormal. Serão necessár ios outros elementos
para que as mulheres se tornem mais vulneráveis, tais como, a
distorção e a insat isf ação com a imagem corporal e a auto estima,
f actores

que

se

encontram

igualmente

relacionados

com

as

perturbações do comportamento alimentar (Vaughan & Fouts, 2003;
Hargreaves & Tiggemann, 2003). Estes mesmos autores levaram a cabo
um estudo longitudinal com três grupos de adolescentes (com aumento,
diminuição ou não alteração da sintomat ologia associada a t ranstornos
alimentares) em dois t empos de est udo dist intos (segundo tempo
passados 16 meses). Tentaram estabelecer uma relação causal entre o
aumento ou diminuição da sint omatologia associada a pert urbação do
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comportamento alimentar e a exposição a revistas com modelos magras
e à televisão. Os autores verif icaram que o grupo de j ovens que
aumentou signif icativam ente a sua exposição a revistas de moda e à
televisão,

sof reu

um

aumento

da

sintomatologia

associada

a

perturbação do com portamento alimentar. Inversamente, o grupo que
sof reu uma dim inuição da sintomatologia associada a perturbação do
comportamento

alimentar ,

havia

diminuído

também

o

tempo

de

exposição a este meio de comunicação.

Os estudos que vêm sendo levados a cabo, parecem deixar clara a
inf luencia dos meios de comunicação, sejam revistas, televisão ou
outros, na f orma como as pessoas se sentem relativament e aos seus
corpos. Uma exposição a ideais de beleza tais como os apresentados
em revistas e na t elevisão, poderão conduzir a uma insatisfação com o
próprio corpo, a uma imagem corporal distorcida e a alt erações no
padrão aliment ar sobretudo no que diz respeit o a adolescentes e
mulher es jovens. Se uma exposição r elat ivamente curta resulta num
aumento transitór io de stress psicológico e distorções da imagem
corporal, uma exposição a longo prazo ou diária, tornará o in divíduo
mais vulnerável. No caso de pessoas com alta internalização, um a
exposição elevada parece provocar um ef eito “tóxico” ( Thompson &
Heinberg, 1999).

Tendo em conta que a maior ia dos estudos realizados no âmbito das
perturbações

do

comportament o

alim entar

são

de

natureza

correlacional, a relação entre as diversas var iáveis não está totalmente
def inida. No ent ant o, a consistência dos resultados de muitos dos
estudos neste campo, sugerem f ortemente que esta relação deverá ser
aprof undada

e

as

estratégia s

de

pr evenção

implement adas

ou

a

implementar deverão ter em consideração esta inter acção.

Lokken, W orthy & Trautmann (2004), analisaram as relações entre a
pref erência por determinadas revistas, os níveis de consciência e
internalização dos padrões socio cultur ais de beleza e a presença de
sintomas de perturbação do comportamento alimentar numa amostra de
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540 r apar igas, apur ando poucas, mas signif icativas correlações entre a
exposição às revistas e o impulso para emagrecer e ainda a pref erência
por revistas de beleza e de moda e a internalização de um determinado
padrão sociocultural de beleza e aparência. Ainda relativamente a este
estudo,

as análises de regressão mostraram

que a percepção e

internalização de um determinado padrão sociocultural de beleza s e
constit uem como um f actor predit ivo de insatisf ação cor poral, impulso
para emagrecer e sintomas bulím icos.

Peterson, Paulson, & W illiams (2007) tentaram perceber numa
amostra de 333 r apazes e rapar igas adolescentes, a relação entre a
percepção dos adol escentes relat ivamente à pressão sent ida por parte
dos media e o desenvolvimento de sintomatologia relacionada com
transtornos alimentares. Ver if icaram que uma maior pressão sentida por
parte dos estudantes, se encontrava cor relacionada com um aumento da
sintomatologia

relacionada

com

pert urbação

do

comportamento

alimentar.

Os autores Tucci & Peters ( 2008), analisaram o impacto imediato da
exposição a imagens publicitár ias na avaliação da imagem corporal e
sintomatologia
estudantes

de

perturbação

universitárias,

que

do

comportamento

f oram

expostas

em

alimentar
duas

em

ocasiões.

Primeiramente a im agens de modelos r epresentando um ideal magro e
num segundo mom ento a imagens de revistas em que os modelos
represent ados se apresentavam com elevado peso. Os i nvestigadores
analisaram ainda a satisf ação com a imagem corpor al e a existência de
sintomatologia

de

perturbação

do

comportamento

alimentar

num

momento ant erior à exposição e num momento posterior à exposição às
imagens. Tal como os autores hipot etizaram, a exposição às imagens
provocou alterações

na auto análise à imagem corpor al. Após a

obser vação das imagen s de modelos f amosas magras, a insatisf ação
corporal e o desejo de serem mais magras aumentou nas raparigas e o
contrário aconteceu quando os mesmos elementos da am ostra f oram
expostos a imagens de modelos com pe so elevado. Do mesmo modo, os
resultados

obtidos

no

EDI

f oram
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subescala “ Impulso para emagr ecer ” aquando da exposição a modelos
f amosas magras quando comparados com a exposição a imagens de
modelos com peso elevado.

Mc Nicholas, et al. (2009), utilizaram no seu estudo com o objectivo
analisar o impacto dos media nas at itudes alimentares, uma subamostra
de pais, que pretendia decompor a sua percepção dessas mesmas
imagens em itidas pelos media e como sentiam que estas poder iam
af ectar os seus f ilhos e inf luenciar o seu comportamento alimentar e os
hábitos relat ivos à prática de exercício f ísico. Os pais convidados a
participar neste estudo consider aram quase na sua maioria (94,7%) que
as imagens transmitidas pelos media (televisão, revistas e jornais) eram
muito magras e mais de metade da am ostra (57,9%) consideraram que
os seus f ilhos ser iam “ um pouco” af ectados por essas mesm as imagens.
Sent iram ainda que os seus f ilhos ser iam muito af ectados por essa
represent ação transmitida pelos media 14% dos pais inquir idos.

O estudo de Berger , W eitkamp, & Strauss (2009) expressa que a
comparação social é independente da proximidade do objecto de
comparação, ou seja a comparação exist e independentement e d e tratarse de uma am iga próxima ou de um par distante.

Mc Nicholas, et al. (2009), analisaram o impacto dos media nas
atitudes alim entares em cinquenta e duas escolas secundárias e numa
amostra de 3031 alunos aos quais f oi medido o Índice de Massa
Corpor al. Neste estudo incluíram ainda uma subamostra de 56 pais. Os
investigador es

verif icaram

que

relativam ente

ao

I MC,

este

se

encontrava compreendido entre o percenti l 25 e o 75 em metade da
amostra. Os resultados revelaram que a maior ia dos alunos se sentia
af ectado pela im agem transmit ida pelos media (televisão, revistas e
jornais) no que dizia respeito à imagem corporal e ao peso. Foi apur ada
uma correlação positiva signif icat iva entre o impacto dos media e
pontuações elevadas no EAT e no E DI. No que diz respeito à amostra
de pais, estes f oram inquiridos e os investigadores ver if icaram que,
94,7% consideravam os modelos apr esentados pela televisão muit o
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magros, sendo que 49,2% se considerava af ectado por essa dif erença e
71,9% consideravam q ue os seus f ilhos também ir iam f icar af ectados
por esses modelos. Quando questionados sobre se sentiam que a
represent ação que os media (televisão, revistas e jornais) emitiam
relat ivamente à f orma e peso corporais , a maioria das adolescentes
(68%, N=2028) responderam que essa r epresentação era “ muito magra”
ou “um pouco magr a ” e a maioria das adolescentes sent iu que era
desf avor avelmente af ectada por esses modelos (59,1% das raparigas
comparat ivamente com 19,9% dos rapazes).

Relativamente à relação exist ent e entre a representação emitida
pelos media no que diz respeit o à f orma e peso corporal e a patologia
alimentar, o mesmo estudo encontrou uma relação signif icativa entre
estes dois f actores. Os adolescent es que af irmaram sent ir -se muito
af ectados, revelaram níveis elevados de insatisf ação corporal, valores
super iores

a

20

no

subescala

Bulimia,

EAT
medida

e

resultados
através

do

igualmente
EDI.

superiores

Das

na

adolescentes

estudadas, vinte e duas f oram classif icadas como estando em risco para
desenvolver uma AN. Ao contrário da maior ia dos respondentes este
grupo tendeu a sentir que a repr esent ação da f orma e peso corporal
emitida pelos media se encontrava “na medida certa ”.
Em relação aos rapazes, os estudos sobre o impacto das imagens
emitidas pela comunicação social não são tão f req uentes. No entant o,
Hargreaves & Tiggemann (2003), levaram a cabo um estudo que
analisava o impacto da exposição de uma amostra de 354 rapazes entre
os 13 e os 15 anos e a sua inf luência nas suas atitudes em relação às
raparigas e na f orma como essa inf luência condicionava a escolha de
uma parceir a ou namorada. Para t al, os autores expuser am os rapazes
a vinte

anúncios

publicitár ios que r euniam

ideais de

beleza nas

mulher es e outros vinte anúncios que não continham tais imagens.
Poster iormente deveriam qualif icar 10 caracter íst icas inclui ndo magreza
e beleza f ísica que pesassem na sua escolha de uma parceir a ou
namorada. Os investigadores perceber am então, que a esquematização
da aparência (medida através da Appearancce Schemas Inventory de
Cash & Labarge, 1996), se encontrava positivament e cor relacionada

77

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

com o nível de importância atribuída à aparência f ísica, à f igura magra,
popular idade, competência atlét ica e f igura musculada, m as não se
encontrava posit ivamente correlacionada com os modos, inteligência,
igualdade de

int eresses,

persona lidade ou

sent ido

de

humor.

Os

rapazes que haviam obtido pontuação média neste inventário, f oram
inf luenciados pelos anúncios, o que sugere uma int erf erência dos
media, ainda que indirecta, nas expectat ivas dos rapazes e na avaliação
da apar ência das rapar igas.

A

f orma

como

é

f eita

a

divulgação

relat iva aos métodos utilizados para perda de peso, tais como, tipos de
dietas, f ormas de emagrecer, de pur gar e de compensar não se
encontra

devidamente

salvaguardada

e

encontra -se

f acilmente

acessível, por exem plo na internet (Oliveira, 2004). A utilização de tais
métodos pode acarretar sérios riscos para a saúde e a f orma de
controlo é quase im possível pela r apidez de dif usão da inf ormação. Por
outro lado, a publicidade a produt os par a perda de peso, adelgaçant es e
depurat ivos alcança f acilmente todas as f aixas et árias e a sua venda e
utilização não controlada desses produt os , acarreta igualm ente sérios
riscos para a saúde.

Para Monro & Huon (2005), as imagens dif undidas pelos media,
sobretudo aquelas que surgem n um contexto de aconselhamento de
utilização de produt os de dieta e controlo de peso, promovem a ideia de
que, quer a f orma do corpo, quer o peso, são f lexíveis e que, atingir
determinado ideal corporal é relativamente f ácil. No estudo destes
autores, cujo object ivo era o de perceber de que f orma a exposição a
uma

represent ação

comunicação,

estar ia

de

ideal

cor poral

correlacionada

dif undida

positivamente

pelos
com

meios

de

resultados

super iores de vergonha pelo seu própr io corpo e ansiedade devido à
sua aparência, num grupo de estudant es univer sitár ias, f oi ver if icado
que, após a exposição, os sentiment os de vergonha para com o próprio
corpo

e

a

ansiedade

pela

própr ia

aparência

se

encontravam

potenciados.

Segundo Boris & Cesídio (2007), após séculos de dom ínio do homem
sobre a mulher, e com o corpo submetido aos prazeres e aos desejos do
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homem,

a mulher,

através de inúmeras transf ormações,

culturais,

histór icas, sociais e políticas, passou a vivenciar o cor po de modo
dif erente. No mundo ocidental já lhe é possível expressar opiniões,
exper imentar prazer na sua sexualidade e consum ir o que deseja. No
entanto, acabou por se submeter a um modelo cor poral imposto pelos
média e pelo mundo capitalista que agora também a “ escravi za”. O
aumento da realização de cirurgias plásticas est éticas é disso um
exemplo. A crescente insat isf ação corporal e a busca incessante de
f ormas corporais perf eitas leva a que não só mulheres mas também
homens, procurem cada vez mais mudar o seu corpo (R icciar delli & Mac
Cabe, 2001).

Parecem

então

existir

evidências

que

a

exposição

a

imagens

idealizadas repr esentadas pelos meios de comunicação, se encontra
associada a sentim entos negativos r elativamente ao próprio corpo e
associada ainda ao desejo de mudar quer o peso quer a f orma corporal.

3.1.2. A transmissão de modelos em contexto familiar:
imagem corporal percebida pela progenitora.

Desde as pr imeiras investigações no âmbito das perturbações do
comportamento alimentar , os investigadores vêm ver if icando que as
f amílias de pacient es com AN e BN, apresentam caracter ísticas que se
dist inguem das car acter íst icas apresentadas pelas f amílias controlo
estudadas,

sobretudo

em

relação

à

f requência

de

conf litos

e

desorganização f amiliar, menor adaptabil idade e coesão, par co cuidado
dos

adult os

para

com

as

suas

crianças,

sobreprotecção,

menor

orientação relat ivam ente às actividades recreativas e menor supo rte
emocional ( Espar za, García & Flores, 2011). Segundo os autor es,
determinadas
relacionadas

car acter íst icas
com

o

f ami liares

desenvolvimento

de

poderão
uma

encontrar -se

perturbação

do

comportamento alimentar , embora perceber quais os f actores mais
relacionados assim como o peso que exercem, não est ejam ainda
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ver dadeir amente identif icados. A f am ília, pod erá assim assumir um
importante papel no desenvolvimento de alterações do comportamento
alimentar e da imagem corpor al da criança e do adolescent e uma vez
que a percepção dif erenciada da imagem corporal se desenvolve a
partir de idades muit o precoces.

Minunchin (1978), descreveu a interacção t ípica das f amílias de
pacientes com AN, nas quais ver if icou a existência de limites pouco
def inidos entre os seus membros, tendência à negação e a evitamento
da

resolução

de

conf litos.

Denominou

estas

f am ílias

de

“psicossomát icas ” pois considerava -as um terreno f értil para a resposta
somática.

W ard, Ramsay, Turnbull, St eele, Steele, Treasure, (2001) ref erem a
existência de vínculos inseguros nas relações est abelecidas entre os
elementos da f am ília com as pacient es dos grupos estudados se pode
constit uir como um factor de risco
Também Sopezki & Vaz (2008), analisar am a relação mãe -f ilha como
f actor

de

risco

par a

o

desenvolvimento

de

uma

perturbação

do

comportamento alimentar , bem como o contributo da sua inter -relação
para o desenvolvim ento e manutenção da AN e da BN em mulheres.
Ref erem relativamente a este assunto, que são mães que tendem a
vivenciar as suas f ilhas mulheres como menos separadas delas, devido
a component es nar císicas que prevalecem nest a dupla, t ais como a
identif icação e a simbiose, sendo que algo parece ter -se invertido no
processo de interacção entre mãe e f ilha prejudicando o vínculo entre
elas. Os autores r elacionam este aspecto com a construção da aut o estima. Assim, este narcisismo materno, teria uma f orte repercussão na
f ormação adequada da imagem de si mesma e da auto -est ima, uma vez
que estes f actores dependerão da f orma como a cr iança se vê através
do olhar materno.

W ard, Ramsay & Treasure (2000), verif icaram que o vínculo mãe f ilha é caract erizado por maior insegurança, medo de abandono e f alta
de autonomia nas mul her es com transtorno alimentar. Por seu turno,
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W ard et al. (2001) avaliaram o vínculo mãe - f ilha em vint e pacientes
com AN, constatando que apenas uma das díades era possuidora de um
vínculo seguro.

Minuchin

(1990)

aponta

um

padrão

que

envolve,

entre

outros

elementos, a dif iculdade de separação -individuação entre os mem bros.
No que diz respeit o às f amílias das bulímicas, o autor observou que os
pais com f requência se r elacionavam com as suas f ilhas como extensão
de si pr óprios.

Estudando duas f am ílias, uma com uma adolescent e que possuía
diagnóst ico de Anorexia de Tipo Restr itivo e outra adolescente que
possuía diagnóstico de Anor e xia de Tipo Bulím ico, Oliveira & Hut z
(2008), encontraram dif erenças signif icat ivas nos padrões de interacção
f amiliar quando comparadas. Na pr imeira f amília f oram identif icadas,
entre outros aspect os, a existência de regras r ígidas e disf uncionais,
dif iculdade na expressão de conf litos e submissão materna. Na segunda
f amília

os

autor es

manif estação

obser varam

destr utiva

da

dif iculdade

agressividade

na
e

individualização,

f alta

de

sintonia

comun icacional entr e os membros.

Num

estudo

vinculação,

as

ligação/ vínculo

que

t inha

memórias
ter apêut ico

como
de
em

object ivo

inf ância

do

pacientes

analisar
trato
com

os

est ilos

par ental
pertur bações

e

de
a
do

comportamento alim entar, os r esultados revelaram dif erenças entre o
grupo controlo e o grupo clínico. No que diz r espeito a este últ imo, os
investigador es

ver if icaram

uma

maior

ansiedade

na

vinculação

comparat ivamente com o grupo controlo. As mães dos elementos do
grupo controlo, exibiram níveis mais elevados de segurança do que as
mães das pacientes anoréct icas e níve is mais baixos de evitamento ,
quando comparadas com as mães das pacientes bulímicas. Ainda no
que diz respeito ao grupo com AN, o vínculo terapêutico encontrava -se
associado a um mais ele vado suporte emocional por parte dos pais e
por um mais baixo sentiment o de rejeição. No que diz respeito ao grupo
das

pacient es

bulím icas,

o

vínculo
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relacionado com um mais elevado suporte emocional por parte das
progenitoras e p or um mais baixo sent imento de rejeição, assim como
por uma baixa sobre prot ecção parental. Para est es autores, os
indivíduos com uma histór ia de vinculação segura, terão a oportunidade
de construir representações posit ivas de si mesmo e dos outros,
exper ienciando

af ectos

reciprocamente

positivos

(Tereno,

Soares,

Martins, Celani & Sampaio, 2008). Assim, as experiências f amiliares
negativas precoces, poder ão contribuir para o estabelecimento de
vínculos não seguros no f uturo, levando ao isolamento, à hostili dade ou
vulnerabilidade,

à

utilização

de

estratégias

de

enf rentamento

inadequadas, que poderão dar origem a comportamentos perturbados.

Minuchin (1990) aponta que na f am ília das anoréct icas subsiste a
f alta de um sentimento de ident idade separada da matr iz f amiliar, sendo
que esta incapacidade das raparigas de se separarem das suas mães,
resulta numa f alha em alcançar um julgamento estável dos seus
próprios cor pos, sentidos como se f ossem habitados por um introjecto
materno

mau,

sendo

a

inanição

uma

tentativa

de

int erromper

o

crescimento desse objecto host il e intrusivo. O tema da relação mãe f ilha e a sua conexão com as perturbações do comportament o aliment ar ,
vem assim sendo amplamente discutido. Um r íg ido cont rolo e pais
perf eccionistas limit am segundo Bruch (1973) as oportunidades para o
desenvolvimento de um self claro e elaborado. A AN, ser ia de acor do
com a autora uma f orma de controlo para a mulher mostrar o seu
sentido

de

identidade,

de

compet ência

e

de

ef iciência.

Os

comportamentos que caracter iza m a AN e a BN ter iam a f unção de
restaurar o sent ido de coesão, crescimento de sentimentos de ef iciência
e ser vir ia como um a “ identidade compensatór ia ” que per mitiria uma
artif icial presença signif icativa no mundo.

Lerner (1990) ressalta que a taref a da declaração da própria
individualidade e dif erença da mãe é relativamente mais dif ícil e
complexa para a m enina, porque é a f ilha em particular, que pode
exper imentar inconscientemente que um passo para a autonomia é
perigoso, como se, estar separ ada e completa sem a mãe f osse uma
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traição desleal do relacionamento entre as duas.

Outra

f orma

de

inf luência dir ecta no desenvolvimento destas perturbações por parte da
f amília, é de acordo com a literatur a o encorajamento. Familiar es e
amigos de pacientes com perturbações do comportamento alimentar ,
f requentemente elogiam ou valorizam a magreza e adm ir am o auto controlo e a disciplina necessár ias para a obtençã o dessa mesma
silhueta (Branch & Eurman, 1980; Keery, Bouetelle, Van -den-Berg &
Thompon, 2005). Este encor ajamento mantém -se mesmo quando a
doente anoréctica se encontra já dem asiado magra e enf raquecida.

Keer y, et al. (2005), exam inaram a pr evalência e os ef eitos das
cr íticas que os f amiliares f azem em relação à f orma corporal das
adolescentes e concluíram que as rapar igas que sof reram comentários
depreciat ivos quer por parte das mães, quer por parte dos pais,
apresentavam

maior

insatisf ação

corporal,

baixa

auto -estima,

comportamentos alimentares desadequados e super ior sintomatolo gia
depressiva, relat ivamente às meninas q ue não eram conf rontadas com
comentár ios depreciativos.

Segundo Gowers & Shore (2001), as mães de pacientes com
transtornos alimentares tendem a ser particularment e mais crít icas e
preocupadas em relação ao peso d as suas f ilhas, incentivando -as a
f azer dieta, mais do que as mães de jovens sem estes transtornos. São
na maioria das vezes, mães que tendem a inf luenciar as f ilhas na perda
de peso, consider ando -as usualment e pouco atractivas ( Hill & Fr anklin
1998, Pike & Rodin 1991).Por outro lado são mães que se manif estam
mais insatisf eitas com o global f uncionamento do sistem a f amiliar e
tendem,

elas

mesmas,

a

sof rer

de

patologias

do

comportamento

alimentar quando comparadas com as mães de rapar igas que não têm
tais patologias. Pacientes com BN relatam uma grande intromissão
parental, mais especif icamente uma invasão de privacidade por parte da
progenitora, ciúme e competição assim co mo uma sedução paterna
(Strong & Huon, 1998).
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Ricciardelli & McCabe (2001), ref erem in clusive que a pressão par a
perder peso exercida pela mãe, é o principal f actor predit ivo de
insatisf ação corpor al e do emprego de estratégias de alt eração do
corpo. Neste sentido, os comentár ios cr íticos da progenit ora par ecem
igualmente deter f orte inf luê ncia no com portamento alimentar das suas
f ilhas, podendo prospectivamente predizer sobre a possibilidade de
desenvolver um transtorno alimentar. O comportamento da progenitora
poderá f azer com que não só a doença se inicie, mas também com que
ela se perpet ue, acabando mesmo a doente por ut ilizar a magreza de
f orma manipulativa. Do mesmo modo, as mães que têm ou t iver am elas
mesmas

uma

perturbação

do

comportamento

alimentar,

parecem

inf luenciar negativamente as suas f ilhas em termos de atitudes e
comportamentos, alimentando - as de f orma irregular, ut ilizando a com ida
para

propósit os

não

nutr icionais

e

manif estando

preocupação

relat ivamente ao peso das suas crianças em idades t ão precoces como
os dois anos de idade (Gowers & Shore, 2001).

Agras, Hammer & McNicholas (1999), num estudo longitudinal,
analisaram recém - nascidos e os seus pais relativamente a f actores
preditivos de problemas alimentar es na inf ância e constataram que a
insatisf ação corporal da mãe, a internalização do ideal de magreza, as
dieta s, os sintomas bulím icos e um maior I MC da mãe e do pai,
aumentavam a probabilidade de aparecim ento de pr oblemas alimentares
na inf ância. Sensivelmente aos 5 anos de idade, as crianças de
mulher es com perturbação do compor tamento alimentar manif estam
mais af ectos negativos do que manif esta a pr ole de mulher es sem est es
transtornos ( Agras, Hammer & McNicholas, 1999). Assim, se acor do,
mães com transtornos alimentares parecem produzir descendência com
transtornos alimentares (W helan & Cooper, 2000).

Num estudo de Pet erson, Paulson & W illiams (2007), em que se
pretendia

estudar

desenvolvimento

de

os

f actores

sintomatologia

que

poderiam

associada

a

inf luenciar

o

perturbação

do

comportamento alim entar em rapazes e rapar igas adolescentes, mais
especif icamente, de que f orma a pressão sent ida pelas mães, pares e
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meios de comunicação estar iam associados ao desenvolvimento de
múltiplos sintomas de perturbação do comportamento alimentar e se
exist iriam dif er enças entre os padrões de relacionamento com rapazes e
raparigas,

os

aut ores

verif icaram

que

numa

amostra

de

333

adolescentes, as raparigas obtiveram resultados super iores aos rapazes
nos comportamentos de dieta e as r apar igas obtiveram resultado s
médios superior es aos rapazes

no impulso para emagrecer e na

insatisf ação corpor al. Não se encontraram neste est udo dif erenças
signif icat ivas entre os géneros no que diz respeit o a controlo oral e
sintomas de bulim ia. No que respeita à percepção da pressão sent ida
por parte dos meios de comunicação, pares e mães, os result ados
mostram que as raparigas percebem superior inf luência dos meios e das
mães do que os rapazes, mas não se apuraram dif erenças entre género
no que respeita à inf luência sent ida por parte do gru po de pares.

Peterson,

Paulson

&

W illiams

(2007)

congregam

então

alguns

f actores de risco que parecem contribuir para o desenvolvimento de
perturbações do comportamento alimentar , de entre os quais importa
destacar:

i)

r elação

mãe -f ilha

pertur bada,

ii)

diet a

nos

pais

ou

preocupação parental com o peso e encorajamento dos f ilhos para a
perda de peso, iii) comentários dos pais relat ivamente ao peso e f ormas
corporais dos f ilhos.

Jacobi, Agras, & Hammer (2001) da análise a uma sér ie de estudos
que

avaliavam

a

inf luência

das

progenitoras

no

comportamento

alimentar dos f ilhos concluíram que existe uma transmissão f amiliar
das, que os coment ários cr íticos sobre o peso da criança e a s ua f igura
corporal assim com o a obesidade par ental e/ou da criança podem ser
f actores

associados

ao

desenvolvimento

de

uma

perturbação

do

comportamento alim entar , que as atit udes maternas acerca do peso e
da f orma corporal da criança e distúrbios alimentar es por parte da mãe,
inf luenciam ambos a alimentação e relação da criança com a comida,
assim como a sua af ectividade e f inalmente, que a evidência desta
inf luência materna nos distúrbios alimentares da criança, se encontra
lim itado aos pr imeir os 5 anos da cr iança e pouco se sabe sobre a
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inf luência

destes

f actores

em

per íodos

post erior es

da

inf ância.

Igualmente, também poucos estudos discriminam a inf luência materna e
a

inf luência

possivelmente

pater na
porque

no

comportam ento

ser á

a

mãe

o

alimentar

elemento

das

mais

crianças,

presente

na

administração da comida e na conf ecção dos alimentos. Poucos estudos
incluem também meninos na amostra, e nesse sentido Jacobi, Agras &
Hammer (2001) tiveram particular inter esse em perceber a dif erença
entre géneros em ter m os da inf luência parental e ainda do aparecimento
de perturbações do comportamento alim entar . A amostra original incluía
216 r ecém-nascidos e respect ivos pais

(cem

meninos

e cento

e

dezasseis meninas). Na prim eira parte do estudo as cr ianças, assim
como

os

pais,

f oram

monit orizados

longitudinalmente

desde

o

nascimento até aos 6 anos e meio. Aquando dos seus 8 anos de idade,
os

pais

eram

procedimentos

novamente
adicionais,

contactados

sendo

que

par a

apenas

colabor arem
50%

da

em

amostra

concordou em part icipa r (108 crianças, 54 rapazes e 54 raparigas). O
estudo consist iu nas respost as a uma ba teria de instrumentos dir igidos
quer aos pais, quer às crianças já com 8 anos de idade. Ainda
relat ivamente à inf luência dos pais no comportamento alimentar dos
f ilhos, f oram estudados separadament e pais e mães. Quanto aos
resultados encontrados, as mães most raram uma maior preocupação
com o peso relat ivamente às f ilhas mas não em relação aos rapazes.
Também no que diz respeit o às rapar igas, as mães previam um maior
controlo do peso corporal e comportamentos de dieta, o que não se
ver if icou

relativamente

aos

rapazes.

No

que

diz

respeito

aos

progenitores, os resultados não f oram estatist icamente signif icativos,
indicando não existir qualquer associação de dist úrbios alimenta res
paternos e pr edictor es paternais de dist úrbios aliment ares ou atitudes
alteradas r elativamente à aliment ação nas cr ianças. Quando analisadas
var iáveis secundár ias, f icou signif icativam ente clara a percepção da
criança de que “ A m ãe quer que eu seja mag ra”.

Outro aspecto alvo de estudo no âm bito das

perturbações do

comportamento alimentar que tem vindo a ser descr ito em vár ios
estudos,

não

só

como

envolvido
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alimentares mas também no seu apareciment o e desenvolviment o,
prende-se com a dinâmica f amiliar ( Minuchin , Rosman & Lebaker,
1978). Est udos de caso e análise das dinâmicas f amiliares de pacientes
com perturbação do comportamento alimentar , mostram que as f amílias
de

doentes

que

sof rem

de

uma

perturbação

do

comportame nto

alimentar, parecem

tratar -se de f amílias nas quais os papéis se

conf undem.

habitualmente

São

fam ílias

intrusivas,

hostis

e

caracter izadas ainda por uma negação das necessidades em ocionais da
paciente

ou

por

outro

lado

excessivam ente

preocupados

com

a

parentalidade deixando pouco espaço a uma desej ável autonomização
(Shoebridge & Gowers, 2000). No entant o, a maior ia dos estudos sobre
o f uncionamento f amiliar são correlacionais, tornando dif ícil determinar
se são as disf unções f amiliares que cont ribuem pa ra as perturbações do
comportamento alim entar , ou se por outr o lado, são as perturbações do
comportamento alimentar que contribuem para as disf unções f amiliares,
ou se ainda, alguns f actores comuns contribuem para am bos. Neste
campo, se pensarmos em concluir que os f actores f amiliares negativos
contribuem par a o desenvolvimento de perturbações do comportamento
alimentar,

teremos

que manter

a questão de como é

que,

mais

exactament e, as f am ílias disf uncionais induzem o desenvolvimento de
um transtorno alimentar (anorexia ou bulimia).

Steiger, Stot land, Trottier & Ghadirian (1996), concluem no seu
estudo que as f am ílias,

incluindo as chamadas f amílias normais,

poderão transmit ir determinados padrões de comportamento alimentar
muito embora estes padr ões não sejam suf icientes para dar origem a
uma perturbação do comportamento alimentar (anorexia e bulimia).
Seriam necessár io s, de acordo com os autores, outros f actores de
vulnerabilidade, biológicos ou experienciais. As mães de pacientes com
transtornos alimentares, parecem deter assim um papel importante no
desenvolvimento da patologia das f ilhas. Estudos sobr e a f orma como
as pacientes vêm as suas f am ílias revelam que estas são habitualmente
descr itas de f orma cr ítica, com um controlo parental de tipo coercivo.
Os adolescentes f requentemente descrevem as suas f am ílias como
possuindo

baixa

comunicatividade,
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parentais t ambém inf eriores. Por estas razões a inclusão da ter apia
f amiliar no tratamento dos transtornos alimentares é cada vez mais
f requente. A f amília poderá assim contr ibuir para est es problemas de
identidade e de cont rolo, podendo ainda en f atizar o aspecto da magreza
enquanto solução.

Linville, St ice, Gau & O´neil (2011), consideram que o ideal de
beleza int ernalizado pela mãe surge como um predictor sig nif icat ivo de
um aumento de sintomas bulím icos no adolescente, no f uturo, assim
como a pressão mat erna par a a magreza. Estudar am 483 adolescentes
entre os 15 e os

19 anos e verif icaram

que as atitudes e os

comportamentos não saudáveis por parte das mães, aument ava o risco
de desenvolvimento de sintomatologia de transtornos alimenta res nas
suas f ilhas no f uturo.

Não existem muitas invest igações que analisem a percepção da
imagem corporal que as mães têm dos f ilhos e as imagens desejadas
por si para os f ilhos e f ilhas, bem como a inf luência deste f actor na
trajectória de I MC, mas um estudo lo ngitudinal de Duchin (2013)
utilizando igualment e uma escala de silhuetas, mostrou que 47% das
progenitoras desejaria uma imagem corporal super ior para os seus
f ilhos, 39% estavam satisf eitos e 14% desejar iam que os seus f ilhos
tivessem

uma

im agem

corporal

inf erior.

Quando

analisaram

a

insatisf ação da imagem corporal dos filhos e a trajectória do I MC,
ver if icaram que estes aspectos apresent avam uma correlação posit iva e
que a insat isf ação por parte das mães para com as imagens corporais
dos seus f ilhos inf l uenciavam a evolução dos seus I MC´s. Deste modo,
nas mães que desejavam um f ilho com uma imagem cor poral mais
magra, o aumento de I MC entre os 6 e os 14 anos era de menos
1,3Kg/m 2 . De um m odo geral, verif icou -se que crianças magras, cujas
mães gostariam qu e f ossem mais magras, aumentavam menos de I MC,
comparat ivamente com a s mães que se encontravam sat isf eitas com as
imagens corporais dos seus f ilhos. Est es resultados ver if icar am -se quer
em rapazes, quer em raparigas.
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O

grupo de pares

desenvolvimento
especialmente

de

também

parece t er

pertur bações

dur ante

a

do

adolescência.

um

papel

inf luente no

comportamento
Em

algumas

aliment ar ,

investigações

ver if icou-se que por exemplo os comentários no grupo de pares e a
pressão para emagrecer f oram relacionados com dif iculdades ao nível
da imagem corporal em rapazes e raparigas (Levine & Smolak, 1996).
Nesta linha, 131 raparigas de 9 e 10 anos f oram estudadas no sent ido
de estabelecer uma relação entre a aceit ação por parte dos amigos e o
desenvolvimento

de

uma

p reocupação

com

a

imagem

corporal,

insatisf ação corporal e restr ição aliment ar (Gerner & W ilson, 2005). Os
autores ver if icaram que os amigos contr ibuem signif icat ivam ente para o
aumento destas var iáveis. As rapar igas com maior peso, acreditavam
ainda

que,

sendo

mais

magras,

as

suas

relações

de

amizade

aumentar iam, suger indo deste modo a importância das r elações com o
grupo de pares e a sua inf luência na im agem corporal percebida e nos
comportamentos de dieta. Consideramos ainda a possibilidade de que
os

prob lemas

de

identidade

e

de

controlo

dos

impulsos

serem

determinantes no desenvolvimento da patologia, em que os intent os
para

a

resolução

dos

problemas

se

traduzem

num

investim ento

emocional, comportamental e numa busca incessante da magreza.

3.1.3. Apoio social e percepção de apoio social por parte do
indivíduo

O interesse pelo est udo do apoio social, assim como os seus ef eitos
e relações em múlt iplos campos de acção do ser humano, tem uma
histór ia relat ivamente recente. Nunes ( 2004), destrinça dois per í odos
dist intos na histór ia do apoio social. O primeiro, que decorre desde o
início do século, at é f inais dos anos 60 incluindo contr ibuições t ão
dist intas como os estudos r ealizados no âmbito da psicologia e da
Sociologia, por um lado, e posteriormente nas origens do movimento
comunitário. O segundo per íodo, a part ir dos anos 70, em que o apoio
social

adquire

um

quadro

teórico
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decorrent e de numerosas investigações capazes de sustentar dist intas
abordagens.

Segundo Almeida (2000), o conceito de apoio social tem sido
abordado segundo segundo três vertentes: o nível de análise, as
dimensões e as perspectivas. Os níveis de análise correspondem a uma
hier arquia que vai do nível mais simples (relações ínt imas) ao nível
mais complexo ( nível comunit ário). O primeiro nível - nível comunitár io ref ere-se ao apoio analisado enquanto processo de integração social
num dado contexto social. O segundo nível diz respeito às redes
sociais- mais especif icamente ao tamanho, dens idade e hom ogeneidade
das mesmas. O terceiro nível - nível das relações ínt imas - inclui as
transacções
encontram

que

ocorrem

ligadas

ao

nas

relações

bem -est ar

e

mais
à

próximas

saúde.

As

e

que

se

dimensões ,

correspondem à ter minologia ut ilizada e sobre este ponto poder -se-á
ref erir, que a conceptualização do apoio social está longe de ser
consensual e por est a razão a def inição deste constructo não é clar a. A
origem do conceito parece dever -se a inf luências múlt iplas no âmbito da
psicologia, da antropologia e da sociologia, tratando -se assim de uma
var iável complexa e com múltiplas componentes. Inclui uma var iedade
de f enómenos e vem sendo interpr etado de dif erentes f ormas. Deste
modo,

o

apoio

social

deve

ser

avaliado

tendo

em

conta

esta

complexidade conceptu al e metodológica.

A revisão da liter atura relativa ao apoio social pode apresentar uma
terminologia diversif icada impossibilitando a aceitação de um a def inição
coerente. Muitas vezes encontram -se termos como socialização, apoio
instrumental e emocional , assistência, e tc., associados ao apoio social
(Almeida, 2000). Deste modo, o conceit o de suporte social vem sendo
def inido por diversos autores de dist intas maneiras e sobre outras
designações, tendo sof rido contributos e elabor ações várias, de onde se
destacam as de Fr eud (quando se ref ere ao processo transf erencial), de
Melanie Klein e seguidor es (com a ideia de “pais introjectados” na teoria
das relações objectais) e Bowlby (no que diz respeito ao “ attachment ” e
às exper iências de separação) , (Oliveira, 2001) .
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Poster iormente,

Cobb

(1976),

concebe

suporte

social

como

a

inf ormação generalizada que f az com que as pessoas se sintam
amadas, pr otegidas, estimadas e envolvidas numa rede de amigos. Esta
crença de estima e af iliação a certos grupos, constitui uma percepção
subject iva que é dada pela existência de relações de apoio e pela
ocorrência

de

interacções

conf ortantes

e

apoiantes,

que

estão

relacionadas com o tamanho real das redes de apoio, a proximidade das
relações e a composição das redes .

Vaux,

Phillips,

Holly,

Thomson,

W illiams

&

Stewart

(1986),

conceberam o apoio social como um meta - constructo que comporta
diversas subcomponentes : a) os recursos ou redes de apoio disponíveis
(o tamanho, a estrutura e os relacionamentos), b) os comport amentos
de apoio (por exemplo ouvir, reconf ortar, aconselhar, f ornecer, assist ir)
e c) a avaliação ou percepção subject iva de apoio ( percepção ou crença
de que a pessoa se sente pr otegida, respeitada, cuidada). O autor
salienta a int erf erência de f actores pessoais (traços de personalidade,
recursos pessoais e competências) e f actores de context o social
(agentes stressor es, f amília, papéi s sociais e comunidade) e a sua
inter-relação, inf luenciando os recursos da rede, as con dutas de apoio e
as avaliações.

Caplan (1974), por seu lado, def ine apoio social como um a união
entre indivíduos, ou entre indivíduos e grupos, que tem como object ivo
melhor ar a competência adaptativa. O autor considera que se devem
dist inguir duas dimensões de apoio: a objectiva e a sub jectiva. Os
aspectos objectivos, estão relacionados com o f ornecimento de apoio
obser vável. Já a compreensão e a avaliação subjectiva de apoio, está
relacionada com a percepção do indivíduo da rede de apoio social de
que dispõe.

Para Kah n & Antonucci (1980), o suporte social é um a troca
objectiva e inter pessoal de pr ovidência de af ecto, af irmação pessoal ou
ajuda (monetár ia, m ater ial, inf ormativa ou temporal).
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Lin, Dean & Ensel ( 1986) conceptualizaram o apoio social como o
conjunto de provisões expressivas ou instrumentais, per cebidas ou
recebidas, proporcionadas pela comunidade, pelas redes sociais e pelas
pessoas de conf iança. Tais provisões poderão ser pr oduzidas, quer em
momentos de cr ise, quer em situações quotidianas. Nest a perspectiva, o
apoio social assum e -se como um processo promotor de assistência e
ajuda, através de f actores de suporte que f acilitam e asseguram a
sobrevivência dos seres humanos ( Mar tins, 2005). Visão semelhante
apresenta Vaz- Serra (1999), ao def inir apoio social como a quantidade
e coesão das relações sociais que r odeiam de modo dinâm ico um
indivíduo, sendo est e um processo inter activo de intercâmbio que visa
promover o bem - est ar f ísico e psicológico das pessoas.

Gottlieb (1983), considera o apoio social como a ajuda tangível ou
acessível proporcionada por outros e que tem ef eitos em ocionais e
comportament ais benéf icos par a o indivíduo e i ntegrando dados de
diversas invest igações, House (1981) def iniu apoio social como uma
transacção

interpessoal

que

envolve

um

ou

mais

dos

seguintes

aspectos: apoio em ocional, ajuda instr umental, inf ormação acerca do
meio e f eedback acerca de si mesmo. Outros autores identif icaram
como aspectos pr incipais do apoio social a rede de inter acções, os
comportamentos de apoio e a avaliação sub jectiva ou a per cepção de
suporte (Barrera, 1986; Vaux, 1988, Seco, Casim iro, Pereira, Dias, &
Custódio, 2004).

Caplan (1974), identif icou três grandes f ormas de assistência,
operacionalizadas através dos sistemas de apoio social. A primeira
relaciona-se

ao

f acto

de

as

relações

com

pessoas

signif icativas

auxiliarem o indivíduo a ut ilizar os seus própr ios r ecursos psíquicos
para ultrapassar as dif iculdades, ref orçando a sua capacidade para lidar
com diversas f ontes de stress. Depois, o sistema de relações perm ite
uma partilha de tar ef as e responsabilidades do quot idiano (tais com o
pagamento de cont as, cuidar de crianças, etc.) que não só aliviam,
como demonstram preocupação e atenção para com o sujeito. E
f inalmente, o supor te social possibilita uma f onte e xtra de recursos
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(inf ormação, orientação, apoio económ ico) que ajudam o indivíduo a
suportar mais f acilm ente sit uações adver sas.
O termo apoio social é muitas vezes utilizado f azendo ref erência ao
apoio emocional. No entanto, o apoio instrumental e o apo io inf ormat ivo
são igualmente importantes.

Também Vaz- Serra (1999), inspirado nos constructos d e Cohen e
W ill (1985) e Powell & Enright (1990), discr imina seis t i pos de f unções
do apoio social:


Apoio Af ectivo - que f az com que as pessoas se sint am estimadas
e aceites pelos outros, apesar dos seus def eitos, erros ou
lim itações, o que contribui par a melhorar a auto -est ima;



Apoio Emocional – corresponde aos sentimentos de apoio e
segurança que a pessoa pode receber e que a ajuda a ultrapassar
os problemas;



Apoio Perceptivo – ajuda o indivíduo a reavaliar o seu problema,
a dar-lhe outro signif icado e a estabelecer objectivos mais
realistas;



Apoio

Inf ormativo

conselhos

que

–

const itui

ajudam

as

o

conj unto

pessoas

a

de

inf ormações

compreender

e

m elhor

situações complexas, f acilitando a tomada de decisões;


Apoio Instrument al – ajuda o indivíd uo a resolver problemas
através da prestação concreta de bens e ser viços;



Apoio de Convívio Social – conseguido através do convívio com
outras pessoas em actividades de lazer ou culturais, que ajuda a
aliviar as tensões e f az com que a pessoa não se sinta isolada e
se torne part icipante de determinada rede social.

Alguns conceit os encontram -se int imamente relacionados com o
apoio social (Ribeir o, 1999) .
Por

rede

socia l

entende-se

as

relações

sociais

e

suas

caracter ísticas morf ológicas e transaccionais. A f orma como as relações
sociais estrut uram os comportamentos quotidianos e são mobilizados
em cada circunstância específ ica, caracteriza a integração soc ial da
pessoa ( Martins, 2005).O termo rede social, é ent endido como o
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conjunto de relações entre membros de um grupo, assim como a
descr ição dos vínculos estabelecidos entre os componentes desse
mesmo grupo. Por f ontes de apoio ou provedores de apoio entendem se, todas as pessoas que prestam apoio ao indivíduo, tais como
f amiliares,

cônjuges,

vizinhos,

conhecidos,

colegas

de

trabalho,

prof issionais de saúde e membros de associaç ões ou inst ituições
religiosas. Por qualidade de apoio, entende-se a adequação do apoio
social e o equilíbrio entre as necessidades do receptor e a medida em
que estas são sat isf eitas, ou seja,

prende -se com a medida de

satisf ação do sujeit o com o apoio que r ecebe, ou o desejo de ter mais
ou menos apoio.

Díaz-Veiga (1987) f ala na necessidade de se considerarem outras
dimensões de apoio social. Estas dimensões apelidadas de f uncionais
subject ivas, estão relacionadas com o conceito de apoio social e f azem
ref erência a um nível em que o sujeito entende a existência de relações
sociais suf icientes e ad equada s enquant o provedoras de apoio. Assim,
o apoio social ref ere -se à quantidade de ajuda que um indivíduo
realmente

recebeu

de

outras

pessoas

num

per íodo

de

tempo

determinado, enquanto o apoio social percebido prende - se com a
disponibilidade (per cebida ) de alguém em caso de necessidade, sendo
que, perceber a sua rede como disponíve l é um redutor de str ess maior,
do que o apoio ef ectivamente recebido. Neste sentido, receber ajuda
não produz necessariamente um sentim ento de ter suporte. O suporte
poderá ter resultados benéf icos som ent e quando é percebido como tal
(Barrón, 1996; Nunes, 2004; Mart ins, 2005). O apoio per cebido f az
ref erência à inf ormação recebida acerca do apoio (no caso do receptor)
ou of erecida (no caso do pr ovedor) Se se trata da avaliação por parte
do receptor, f alamos de “ apoio recebido ”. Se é avaliado através do
provedor de apoio, fala -se de “apoio ofer ecido ” (Oliveira, 2001).

Recentemente tem vindo a ser salientada a importância do apoio
social per cebido, pois embora o apoio social se ref ira a f unções
desempenhadas

por

grupos

ou

pessoas

signif icat ivas

(f amiliares,

amigos ou vizinhos) em situações de vida específ icas, a subjectividade
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e individualidade do apoio social depende da percepção pessoal de
cada indivíduo e do sentimento de sat isf ação quanto às relações que
têm (Martins, 2005).

Vaux

(1988)

def ende

que

a

percepção

corresponde na maioria das vezes à r ealidade, mas m esmo existindo
por vezes situações divergentes o que cont a na realidade, pa r a a
pessoa, é a sua percepção. Sar ason, Pierce & Sar ason (1990) destacam
igualmente a polém ica existente entre apoio social recebido e apoio
social

percebido,

admit indo

poder

exist ir

uma

concordância

entre

ambos. No entanto para estes autores a def inição de apoio social
percebido é estudada como uma var iável da personalidade, sendo
estável ao longo do tempo e tendo a sua ori gem nas experiências de
apego. No f undo, a percepção de apoio social é mais import ante e tem
mais benef ícios para a saúde mental do indivíduo do que receber
qualquer apoio social (W et hington & Kessler, 1986; Henderson, Byrne &
Duncan-Jones, 1981).

As investigações de Har low def iniram a importância dos pr imeir os
sistemas vinculativos assim como o desejo de estabelecer novas
ligações, sendo est a componente humana um poderoso mecanis mo
adaptat ivo (Oliveira, 2001). Numa per spectiva desenvolvimentista, a
f orma mais primitiva e porém vit al de suporte social, encontra -se
ref lectida nos vínculos precoces e f enóm enos r elacionais ent re a mãe e
o recém-nascido. Por outras palavr as, o suporte soc ial primário da
criança e solução para todas as necessidades, é a própria mãe. A
qualidade do sistem a de suporte desenvolvido entre o bebé e a mãe vai
af ectar, mais ou menos directamente, o f uncionamento psicossocial da
criança ao longo de to da a sua vida ( Oliveira, 2001). O processo de
socialização inicia -se em pr imeir o lugar na f am ília, que conduzindo ao
desenvolvimento de habilidades que t erão cont inuidade através da
escola,

se

específ icas.

estendem
O

a

situações

desenvolvimento

do

cada

vez

mais

complexas

e

indivíduo

neste

pr ocesso

de

socialização onde o grupo de pares ocupa um lugar

importante,

possibilita- lhe a resposta às exigências com que se depara (Espelage,
Quittner, Sherman & Thompson, 2000) . Para os autores, muitas das
mulher es com perturbação do comportamento alimentar per cebem -se a
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si mesmas como socialmente diminuídas, inef icazes e socialmente
ansiosas,

levando

a

que

as

suas

respostas

sejam

por

vezes

inadequadas. Assim , as redes sociais e o suporte que providenciam,
são

elementos

im portantes

em

todas

as

idades,

percorrendo

os

dif erentes estádios do ciclo de vida de qualquer indivíduo. No caso
particular da adolescência, a adaptação e o f uncionamento psicossocial
ref lecte a capacidade do adolescente para progredir no processo da
adolescência e pa r a obter o suporte desenvolvimental necessário quer
dos pais, quer do grupo de pares.

Com o desenvolvimento da criança

e a aquisição da linguagem, o seu mundo social amplia -se, passando a
incluir

o

pai

e

outros

elementos

da

f amília.

Nesta

progressão

desenvolvimental passam a f azer part e posteriormente da sua rede
relacional, crianças de idades semelhant es, outros adultos, educadores
e prof essores, alargando -se esta rede muito para além dos membros
f amiliares, tendo uma progressão crescente até à adole scência e
ganhando nesse per íodo uma import ância quase r ival com a rede
f amiliar. O grupo social de par es adquir e um simbolismo determinante
enquanto f onte de suporte social, encontrando -se com f acilidade no
adolescente um leq ue restrit o de amizades intens as que se const ituem
como uma f onte primária de suporte social comparada em termos de
intensidade às pr imeiras relações f amiliares (Oliveira, 2001).

Durante a adolescência, os jovens tornam -se progressivamente mais
independentes e a sua vida começa a ce ntrar-se para lá da f am ília.
Passam a estabelecer contactos com uma rede mais alargada de pares,
com quem desenvolverão outros relacionamentos que irão expor o
adolescente
transmitidos

a

dif erentes

pela

vivências

f amília.

e

Atravé s

valores
destes

relativamente
relacionamentos,

aos
o

adolescente redef ine -se e select ivamente valor iza as relações com as
quais melhor se identif ica (Antunes e Fontaine, 2000). Assim, embora
os relacionamentos com a f amília não percam importância, sof rem
contudo alter ações no sent ido de que outros relacionamentos emergem .
Poster iormente,

outros

tipos

de

contactos

adquirem

particular

importância, como é o caso do pr imeiro relacionament o ínt imo. No
f uturo, este alguém signif icat ivo (por exem plo o cônjuge) transf ormar -
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se-á numa das mais importantes f ontes de suporte com a criação de um
sistema de suporte mútuo. Alguns estudos enf atizam a relevância do
apoio social durante o desenvolvimento na adolescência. Para Antunes
e Font aine (2005) por exemplo, durante a adolescência, a percepção de
apoio social parece estar relacionada com o ajustamento psicossocial e
com o processo de desenvolvimento da auto -est ima, auto-conceito,
identidade,

assim

como

do

bem -estar

f ísico

e

psicológico

do

adolescente. De qualquer modo a percepção de apoio socia l par ece
var iar com o tempo, uma vez que ocorr em mudanças nas r elações com
os outros, nomeadamente pais e par es. No entanto parece clara,
segundo as autoras, a importância do apoio emocional, lealdade,
compreensão e int imidade na adolescência.

Antunes & Font aine (1994/95), utilizando uma amostra de 654
adolescentes de ambos os géneros e de 5 anos de escolar idade
dif erentes (do 6.º ao 10.º ano), ver if icaram em relação às dif erenças na
percepção que o adolescente transm ite do apoio f ornecido pelas três
redes de apoio (f am ília, amigos e prof essores) que est es colocam o
grupo const ituído pela f amília como a primeira f onte de recursos de
apoio. Surge como mais importante a seguir à f amília, o apoio dos
pares, que é um grupo de socialização essencial na construç ão da
identidade e desenvolviment o na adolescência. As autor as puderam
ainda const atar que a partir do 8.ºano de escolar idade a percepção de
apoio social por parte dos amigos aumenta, enquanto o da f am ília
diminuiu. Ainda neste âmbit o ver if icaram que a per cepção do apoio
social sof re uma quebra acentuada a partir do 7.º ano de escolar idade
(por volta dos 13 anos) e esta quebra ver if ica -se em relação à
percepção de apoio por parte da f am ília, dos prof essores e dos outros
em geral. A percepção de apoio por pa rt e dos amigos sof re igualmente
uma quebra, embora volte a subir no 8.º ano par a os níveis anteriores
ao declínio.
As mesmas autoras num estudo longit udinal com 169 adolescentes
entre o 7.º e o 9.º ano, verif icaram exist ir uma correlação positiva entre
o apoio social per cebido (pela f amília, pares e prof essores) e o
desenvolvimento do auto -conceito. Out ras invest igações r evelam os
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contributos posit ivos que o suporte social exerce ao nível da saúde, do
bem-estar e da qualidade de vida, benef iciando a saúde e reduzindo os
índices

de

mortalidade,

e

ainda

inf luenciando

na

recuperação,

reabilitação e adapt ação às doenças (Oliveira, 2001) . As

teorias

Caplan

(1974,1976)

(1974)

e

particularmente

as

de

John

Cassel

de

desenharam os pressupost os que levam a acreditar que o suporte
f ornecido

pelas

relações

desenvolvimento,

esbatendo

sociais

contribui

o

que

ef eito

para

as

um

sit uações

pleno

adve rsas

vulgarmente pr ovocam. Esta perspectiva sugere que o invest imento nos
laços sociais é um processo básico que pode aumentar a adaptação e o
equilíbr io

da

pessoa,

quando

conf rontada

com

acontecimentos

particularmente stressantes (Antunes & Fontaine, 1994 /95). A
quantidade de apoio perceb ido se encontra relacionado com o bemestar subject ivo (W ard et al., 1984).

De

um

modo

geral,

os

estudos

epidemiológicos

indicam

f undamentalmente quatro mecanismos, no que se ref ere à f orma como o
suporte social poder á inf luenciar o nível/ estado de saúde do sujeito: 1 providenciando

pr eocupação

direct amente

ao

indivíduo;

2-

aconselhando-o ou apoiando -o nas suas dif iculdades par a procurar a
atenção e cuidado médico apropriado; 3 - f ornecendo modelos de
identif icação

compo rtamentais

em

relação

a

atitudes

saudáveis

(alimentação, medicação e outros) encorajando - o simultaneamente a
evitar os comportamentos de risco; e 4 - promovendo interacções
psicossociais (Oliveira, 2001).

As

invest igações

sobre

o

suporte

social e a mult ipl icidade de aspectos associados à saúde, quer f ísica,
quer mental, exigem uma abordagem disciplinar no tratamento des te
constructo.

A

existência

de

uma

associação

entre

uma

pobr e

qualidade do suporte social e uma grande variedade de transtornos
psicológicos, vem sendo ref erida pela lit eratura. É a percepção posit iva
do

apoio

social

disponível,

que

é

passível

de

inf luenciar

a

vulnerabilidade par a o transtorno psicológico (Henderson, Byrne &
Duncan-Jones, 1981).

É

nesta

linha

que

os

invest igador es

vêm

mostrando um inter esse cr escente no estudo do apoio social e da sua
inter-relação

com

as

perturbações
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(Jacobson & Robins, 1989; Tiller, Jane, Sloane, Schm idt, Troop, Power
et al., 1997; Marcos, Cantero & Sebastián, 2003). Contudo, a maioria
dos est udos debr uçam -se sobre amost ras com pat ologia severa do
comportamento alim entar, minimizando a inf luência do f uncionamento
psicossocial em f ases precoces ou ante riores à inst alação de uma
perturbação do comportamento alimentar .

Estudos

com

a mostras

clínicas, mostram que as perturbações do comportamento alimentar
parecem conduzir a persistentes dif iculdades psicossociais até à idade
adulta, tais como o isolamento e a diminuição de relacionamentos e
actividades sociais, assim como marcados conf litos f amiliar es, devido a
uma dependência inapropr iada para a idade relativamente aos pais.
Reduzida

inf ormação

empír ica

se

encontra

disponível

sobre

o

f uncionamento psicossocial em estádios precoces das perturbações do
comportamento alim entar e alguns d os poucos estudos realizados em
dif erentes

grupos

c om

perturbação

do

comportamento

alimentar

apresentam contradições.

Numa invest igação, cujo objectivo era o de estudar as dif erenças em
termos de f uncionamento psicossocial em estádios precoces de AN e
BN conduzido por Ruuska, Koivisto, Rantanen & Kalt iala-Heino (2007) e
que compreendeu 57 adolescentes com perturbação do c omportamento
alimentar,

os

resultados

r egistaram

valores

de

sat isf ação

nos

relacionamentos int erpessoais quer para indivíduos com AN, quer para
as pacientes bulím icas. No caso dest as últimas, verif icou -se exist ir
relacionamentos int erpessoais mais insatisf atórios quer com a f amília,
quer com o grupo de amigos ou colegas de trabalho.

No que diz respeito às pacient es anor éct icas , ver if icou-se que estas
tendiam a ter mais dif iculdades a emanciparem -se relat ivam ente à
f amília e ainda no estabelecimento de con tactos sociais. Ainda no
mesmo

estudo,

associações

as

entre

relacionamentos

análises
a

com

BN
a

e

multivariadas
a

f amília.

existência
No

caso

mostraram
de
da

igualmente

dif iculdades
AN

nos

verif icaram -se

dif iculdades de autonomização relativam ente à f amíli a e a existência de
reduzidas act ividades sociais. Constat ou -se ainda no mesmo estudo
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que, quanto maior a duração da doença, mais prejudicada f ica a
capacidade para o desempenho de uma act ividade laboral. Nest e
sentido os autor es r ef orçam o f acto de sobret udo nos adolescentes com
perturbação do comportamento alimentar , o f uncionament o social se
encontrar marcadam ente deter iorado, alertando para a importância de
analisar esta var iável social aquan do do estudo destas patologias.
Análises às relações entre o apoio social e as perturbações do
comportamento alimentar , mostram que os indivíduos com algum tipo de
perturbação aliment ar se encontram menos sat isf eitos com as suas
redes de apoio social, são mais ansiosos e consideram as suas redes
sociais mais pequena s quando compar adas com as de sujeitos sem
transtorno da conduta alimentar. (Jacobson & Robins, 1989; Tiller et al,
1997; Marcos, Cantero & Sebastián, 2003)

No sentido de entender de que f orma exper ienciar problemas na
área social, representa uma vulnerabilidade par a o desenvolvimento de
perturbações do comportamento alimentar , sobretudo var iáveis sociais
de risco incluindo, exper iências subj ectivas de solidão , timidez e
sentimentos de inferior idade, em crianças e adolescentes, Troop &
Bif ulco (2002), est udaram 20 mulheres sem histór ia de pert urbação do
comportamento alim entar e 43 mulher es que tiveram pelo menos um
episódio de transtor no alimentar, de acordo c om os cr itérios do ICD - 10
e que f oram entrevistadas num per íodo poster ior aos 17 anos. Os
resultados mostraram que as mulher es com uma histór ia de AN de Tipo
Ingestão

Compulsiva/Tipo

Purgativo

alcançaram

resultados

mais

elevados de solidão, timidez e senti ment os de inf erior idade no per íodo
da adolescência comparativamente às que não t inham história de
perturbação do comportamento alimentar . As mulheres com histór ia de
BN mostraram níveis mais elevados de timidez.

Do

mesmo

modo,

distúrbios nas relações soci ais e nas inter -relações f amiliar es são
ref erenciadas desde há algum tempo em pacientes com distúrbios
alimentares ( Marcos, Cantero & Sebast ián, 2003; Karat zias, Chouliara,
Power, Collin, Yellowlee s & Grierson, 2010). A partilha de relações de
amizade e de outras relações sociais, torna -se por vezes dif ícil par a
estas pacientes e o desajuste e a inadaptação social pode persist ir,
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mesmo quando os sintomas da doe nça se encontram já dim inuídos. Esta
var iável assume uma importância tal, que os f actores psicosso ciais
f oram introduzidos na etiologia das perturbações do comportamento
alimentar (Tiller et al., 1997). As pacientes bulím icas, por exemplo,
ref erem níveis elevados de discórdia f amiliar e consideram como
negativas as relações entre os elementos da sua f a mília (Schmidt, Tiller
& Treasure, 1993).

Jacobson & Robins (1989) , compararam mulher es bulímicas e não
bulím icas quant o à sua dependência de apoio social. As pacientes com
BN r eportaram uma maior necessidade de apoio social e uma maior
dependência social quando comparadas com o grupo controle. Não
f oram,

contudo,

encontr adas

dif erenças,

que

possam

sustentar

a

hipótese de que as mulher es com BN recebem menos apoio social que
as

não

bulímicas,

uma

vez

que

não

se

verif icar am

estatist icamente sig nif ic at ivas quanto a estes aspectos.

dif erenças

Também

as

mulher es com BN parece m perceber menor apoio social da f amília e
amigos e apresentam na f ormação de uma rede social adequada. Este
aspecto terá implicações sobr etudo ao nível do tratamento uma vez que
os estudos sugerem que o apoio social inadequado poderá inclusive
perpetuar a doença ( Marcos, Cant ero & Sebastián, 2003; Tiller, et al.,
1997). No caso das pacient es anoréct icas, estas consideram os seus
pais como os principais provedores de apoio. São pacientes que
poderão ser participantes no seu processo int er conjugal e usuf rui r de
boas relações intergeracionais.

Grissett & Nor vell ( 1992) ver if icaram

que as pacientes com BN percebiam menor apoio por parte da f amília e
amigos quando c omparadas com o grupo controlo.
Com o object ivo de determinar os níveis de adequação percebida de
apoio

social,

Tiller

et

al.

(1997),

num

estudo

compar ativo

entre

estudantes com perturbação do comport amento alimentar (AN e BN) e
estudantes sem per turbação do compor tamento alimentar , concluíram
que as pacientes com AN percebem redes de apoio social

mais

adequadas quando comparadas com pacientes com BN. Estas pacientes
encontravam -se

signif icat ivamente

mais

insatisf eitas

com

o

apoio

emocional e instrum ental que o grupo controlo. Contudo, nos dois casos
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(anorexia e bulimia) as pacientes pontuaram ideai s de apoio emocional
e instrumental mais baixo s do que as estudantes sem pert urbação do
comportamento alimentar . Quando comparados os grupos de BN e AN,
ver if icou-se que as primeir as se encontravam signif icativamente mais
insatisf eitas com o suporte que r ecebiam dos seus pais, do que as
pacientes com AN e as est udantes sem qualquer transtor no (Tiller et
al.,1997).

Estes result ados

sugerem

que as pacientes com

BN

dif erenciam entre o apoio prestado por parte dos pais e o apoio
conf erido por outras pessoas das suas redes de apoio tais como amigos
ou colegas.

Os mesmos autores debruçaram -se ainda sobre se um

adequado apoio social percebido por parte dos pais, se corr elacionava
positivamente com o ideal de apoio do g rupo de pares. Concluíram que
no caso da AN e do grupo sem qualquer transtorno esta var iável não se
correlacionava positivam ente. No entanto no caso da BN f oi encontrada
uma correlação positiva signif icativa, o que sugere que pelo menos no
caso da BN, pareça existir uma relação entre o apoio recebi do pelos
pais e o suporte desejado por parte do grupo de pares (Tiller et al.,
1997)

Estudos que se debr ucem sobre a relação entre o apoio social

e as perturbações do comportamento alimentar não são em grande
número. Contudo, os estudos que existem neste

âmbito par ecem

apontar para uma inf luência de um baixo apoio social percebido e
alertam para a necessidade, por um lado de alargar o leque de estudos
nesta ár ea e por out ro, de est a se const ituir como uma var iável a ter em
conta ao nível da pr evenção e da inter venção.

3.2. Circunstâncias psicológicas individuais

3.2.1. O perfeccionismo e a sua relação
perturbações do comportamento alimentar

com

as

Falar de perf eccionismo é f alar de um termo ao qual vêm sendo
atribuídas

diversas

signif icações
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cientif icamente não tem sido f ácil cheg ar a uma def inição operat iva e
comummente aceite.

Hist oricamente o perf eccionismo era postul ado como um constructo
unidimensional e caracterizado pelos seus aspectos mais negativos.
Investigadores

post eriores

tais

como

Elis

(1962)

e

Burns

(1991)

enf atizaram a associação entre perf eccionismo e os pensamentos
disf uncionais e os sentiment os (Romero & García- Villam isar, 2007) .
Mais recentemente, as evidências vier am sustentar a ideia de um
constructo mult idimensional no qual aspectos posit ivos e negativos do
perf eccionismo f oram incorporados. Kaye

( 1997),

sugeriu

aumento

poderia

representar

das

f unções

da

serotonina

que

o

uma

predisposição biológica par a o perf eccionismo e para a obsessão nas
jovens que desenvolvem uma AN. Além do mais, com o movimento
f eminista,

a

pressão

par a

o

lucro

e

a

comp etição

aumentaram

subitamente. Não deixa de ser interessante que a competitividade é
uma caracter ística encontrada em muit as pacientes com AN (Romeo,
1986).

As def inições de perf eccionismo não são consist entes. Hamachek
(1978), considera a existência de dois tipos de perf eccionismo. Um
normal, no qual as pessoas estão muit o conscientes do esf orço para
alcançar o prazer do sucesso de um trabalho, e o perfeccionismo
neurót ico, que estar ia em pessoas incapazes de vivenciar o sentimento
de insat isf ação porqu e a seu ver, as coisas nunca estão suf icientemente
boas para garantir tal sent imento.

Adder holt -Elliot

(1989),

descreve

cinco car acter ísticas em estudantes e pr of essores: a pr ocrastinação, o
medo de f alhar, o pensamento de tudo ou nada, o per f eccionismo
paralisado e a dependência do trabalho ( Workhaolism). Segundo o
autor, a procrast inação pode ser resultado do medo de não ser perf eito
e a preocupação de não viver de acor do com as suas expectativas e as
dos demais. O medo de f alhar poderá ser resultado do pensamento de
tudo ou nada e que poderá t ambém resultar em apatia. A pessoa pref ere
não f azer

determinada coisa,

a f azê -la e esta não ser

perf eita.

Relacionado com este medo de f alhar está ainda o perf eccionismo
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paralisado. Os perf eccionistas paralisados, receiam de t al maneira
f alhar que se entr egam a uma completa inércia. São pessoas que
apresentam

também

problemas

ao

nível

da

tomada

de

decisão,

procurando uma solução perf eita ao invés de procurarem algumas
soluções menos perf eitas. Por outro lado, os pe rf eccionistas com
síndrome de dependência do trabalho nunca delegam qualquer f unção,
pois consideram que ninguém poderá ser tão perf eito quanto eles.
Nestes casos, a sua auto -est ima está dependente de r ecompensas
ext ernas. Reis (1999), associa o perf eccio nismo ao género f eminino e
def ine-o como o “ complexo de perfeição ”. Par a este autor, muitas
jovens mulheres acreditam que têm que ser perf eitas em tudo o que
f azem. Na escola, no trabalho, na dança, no desporto, com os am igos,
etc., f azendo com que conside rem, que também f isicamente deverão ser
as melhores, as mais magras, as mais bonitas e as mais popular es,
tentando atingir objectivos cada vez mais elevados.

O perf eccionismo é um traço individual comum da personalidade que
provém, em parte, de uma pressão cultural. Este def ine -se como uma
tendência a considerar inaceitável tudo aquilo qu e não é perf eito e
poderá ser analisado de modo posit ivo ou negativo ( Roedell, 1984;
Silverman,

1995).

proporcionar

a

De um

ene rgia

modo

positivo o perf eccionismo poderá

necessár ia

que

conduz

ao

objectivo

de

estabelecer metas elevadas. Isso não será em si mesmo uma coisa
negativa. No entant o, o perf eccionismo juntamente com uma atitude de
punição a si mesm o e castigo dos seus próprios esf orços, poderá
prejudicar o ind ivíduo (Roedell, 1984) . Ainda par a o mesmo autor o
perf eccionismo poderá ser um meio de def esa contra a cr ítica dos
demais. Muitos dos pensamentos negativos, crenças e outras sensações
poderão acompanhar o perf eccionismo e são estas sensações que
poderão f r equentemente conduzir a out ras distorções mais sérias e a
outras f ormas de desordem , uma vez que o perf eccionismo f omenta
emoções tais como o medo da desaprovação e de não ser aceite pelos
outros. Além do mais, o pensamento do perf eccionista é o de que se
uma realização não é perf eita, a pessoa não terá valor.
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Silverman (1995) considera que o perf eccionismo está determinado
culturalmente. Enquanto tendência para a perf eição, o perfeccionismo
estaria associado à competição. O sujeit o vê -se a si mesmo com t alento
para

competir

a

níveis

elevados,

estando

deste

modo

o

seu

perf eccionismo encorajado ou potenciado. Quando associado a uma
área irrelevante par a o sujeito, então o perf eccionismo não se encontra
encorajado. Para este autor, o perf eccionismo tem tanto aspectos
positivos como negativos e apenas a energia positiva do perf eccionismo
deverá ser aproveitada. Considera ainda, que o perf eccionismo é um
atributo

inevitável

e

uma

energia

que

poderá

ser

potenciada

positivamente e vist a como uma f orça existente e m alguém que teria
assim um potencial para ser excelente.

Hewitt

& Flett

(1991)

cr iaram

um

m odelo mult idimensional

do

perf eccionismo no qual identif icam três componentes: O Perfeccionismo
Auto-Orientado no q ual predominam as expectat ivas aut o -im postas com
objectivos pouco realistas para si mesmo; O Perfeccionismo Orientado
para os Outros , no qual predominam as expectat ivas de perf eição nos
outros, com object ivos pouco realistas e dirigidos par a os outros,
associado muitas vezes a host ilidade e t endências extra punitivas; e por
últ imo,

um

Perfeccionismo Socialment e Prescrit o ,

que assenta na

crença de que os outros têm expectativas perf eccionistas sobre si
mesmo e só estará satisf eito quando os níveis elevados de desempenho
f orem atingidos. Os autores conte mplam ainda a existência de uma
Auto-Apresentação Perfeccionista , da qual f azem parte igualmente três
componentes: A Auto- Promoção Perfeccionista, através da qual a
pessoa promove uma imagem perf eita de si; a Não- Manifestação de
Imperfeições, na qual exis te uma preocupação com a revelação verbal
de imperf eições; e f inalmente, a Não-exibição de Imperfeições , em que
subsiste uma preocupação com a m anif estação compor tamental de
imperf eições. Est es dois conceitos são de acor do com os aut ores ,
conceptual e empir icamente dist intos. Enquanto o Perfeccionismo se
f oca nos motivos e disposição relacionada com alcançar a perf eição, a
Auto-Apresentação Perfeccionista relaciona-se com a expressão de uma
suposta

perf eição

do

próprio

aos
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Perfeccionismo repr esenta o que o perf eccionismo é, enquanto a Aut oApresentação Perfeccionista representa o que o perf eccionismo f az
(Sherr y, Hewitt, Flett , Lee -Baggley & Hall, 2007).

Garner, Olmstead & Polivy (1983), sustentaram que as perturbações
do comportament o alimentar estar iam associadas a padrões de beleza e
magreza

irreais,

assim

como

a

uma

disposição

para

estabelecer

expectat ivas e esf orços irrealistas em diver sas situações.

Flett

&

Hewitt (2003), tent aram estabelecer uma relação entre a var iável
aceitação incondicional de si e Perfeccionismo , concluindo que as três
dimensões

do

perf eccionismo

se

encontravam

correlacionadas

negativamente, ou seja, quanto menor a aceitação incondicion al de si
mesmo,

mais

elevados

eram

os

valores

de

perf eccionismo

apresentados. Tais resultados mostram que os perf eccionistas parecem
avaliar-se a si mesm os em termos de valor própr io, o que, se assim f or,
os torna particularmente vulneráveis a situações ne gativas nas quais
não conseguem af irmar o seu valor. Fixar

metas

alta s

e

exigentes

poderá traduzir -se numa exper iência positiva ou negativa. Ter metas é
importante e essencial na vida, na medida em que se trabalha para
atingir

determ inados

objectivos.

Nes te

sentido,

as

metas

são

importantes e têm um propósito. No entanto, quando det erminada meta
ou object ivo excede as possibilidades normais de cada pessoa poderá
originar uma pr eocupação neurótica ou obsessiva com a perf eição. O
que f az com que deixe de ser saudável.

Com o object ivo de analisar a relação entre as dimensões do
perf eccionismo e o auto conceito Choy & McInerney (2006) realizaram
um estudo em 300 crianças australianas. Os autores sugerem que o
perf eccionismo auto -orient ado é adaptat ivo enquant o o perfeccionismo
prescrit o socialment e assim como a sensibilidade aos er ros seriam
desadaptat ivos,

na

medida

em

que

os

autor es

encontraram

uma

correlação posit iva entre as dimensões de perf eccionismo e os dom ínios
do auto- conceito em crianças em idade escolar. Assim, ver if icaram que
o

perf eccionismo

auto -or ientado

se

encontrava

signif icat ivamente

associado com o aut o - conceito académ ico e com a auto - est ima.
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O perf eccionismo assim como as suas caracter ísticas, vem sendo
um tópico de int eresse crescen te na comunidade cient íf ica sobretudo
nas últ imas décadas , no âmbito das perturbações do com portamento
alimentar. De uma perspect iva psicológica, Hilde Bruch ( 1973 ) f oi uma
das pioneiras a descrever certas condutas perf eccionistas em pacientes
suas que sof riam de AN. A autora havia obser vado nas suas pacientes
comportamentos t ais como a rigidez, o estudo excessivo e procura de
aprovação pelos demais e desenvolveriam um falso eu, ou seja, uma
espécie de máscara que utilizam no estabelecimento das suas relaçõ es
sociais. Est a máscar a diria respeito a uma pessoa perf eita, com muitas
competências, conf iável, que não com ete erros, que diz e f az t udo
correctamente. No entanto, por detrás desta f orça aparente esconder se-ia uma pessoa amedrontada, com sentiment o de inut ilidade e que
viver ia cada vez mais isolada e af astada dos outros. Nestas pessoas, o
perf eccionismo apar ece como compensatório a este sent imento de vazio
e às lacunas existentes num f raco eu de pessoas que parecem ser
muito reser vadas e controladoras a ssumind o rotinas de vida muito
sólidas (Romero & García-Villamisar, 2007). Para Hewit (1995) e seus
colaboradores a at itude perf eccionista existente nas pessoas com
anorexia, ser ia um a f orma de evitar a cr ítica dos demais que se assume
como um verdadeir o pavor par a estas doentes. Tais cr íticas são
sentidas como intensos f racassos que conduzir iam ao perf eccionismo,
uma vez que a luta pela perf eição minimiza a possibilidade de erro e d e
cr ítica por parte dos outros.

Assim, as perturbações do comportamento alimentar tais como a AN
e a BN, resultam em parte de uma intensa pressão para o atingir de um
peso corporal ideal e par a um aspecto f ísico perf eitos. Esta busca pela
perf eição inicia -se muito precocemente na inf ância e evolui com a
idade. Por vezes de tal modo, que a personalidade adquire uma
impulsividade perf eccionist a que a f ecta a vida diár ia da pessoa.

Rothenburg (1990) investigou pacientes com transtornos alimentares
que se encontravam em tratamento em determinado hospital. Comparou
este grupo a um grupo controlo seleccionado ao acaso da população do
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hospital.

Identif icou

no

grupo

de

pacientes

com

pertur bação

do

comportamento alimentar caracter ísticas perf eccionistas associadas a
este grupo que não se encontravam no grupo controlo. O autor apontou
ainda para a existência de uma perturbação obsessiva - com pulsiva que
teria início no per íodo da adolescência . Outras

investigações

centraram-se mais especif icamente no p erf eccionismo assim como nas
suas dimensões e a relação destes f actores com as perturbações do
comportamento alim entar . O trabalho de Hewitt, Flett & Ediger (1995)
centrou-se na associação entre as vár ias dimensões do perf eccionismo
e

instrumentos

de

medida

de

sintomas

de

pertur bação

do

comportamento alim entar , imagem corporal e auto est ima numa amostra
de 81 estudantes universitárias. Os investigadores apur aram que,
enquanto

o

perfeccionismo

aut o-

orientado

se

encontrava

apenas

relacionado com sintomas de AN, as f acetas sociais do perf eccionismo,
especialmente o per feccionismo pr escr ito socialment e e as dimensões
do perfeccionismo auto -orientado, estavam f ortemente relacionados com
perturbações

do

comportamento

alim entar ,

auto

estima

e

imagem

corporal. Estes resultados apoiam a necessidade de distinguir as
dimensões pessoais e interpessoais do perf eccionismo assim como
aspectos

do

perf eccionismo

na

personalidade,

atitudes

e

comportamentos relacion ados com as perturbações do com portamento
alimentar.

Bastini, Rao, W eltzin & Kaye (1995) centraram -se no perf eccionism o
e na sua relação específ ica com a AN. Partindo da noção de a maioria
das pacientes com AN são perf eccionistas, tentaram estabelecer essa
correlação. No seu trabalho estudaram anoréxicas com instrumentos
que mediam as vár ias dimensões do perf eccionismo mult idimensionais
desenhados para medir múlt iplos aspectos do perf eccion ismo. Ambas as
escalas conf irmaram que pacient es com baixo peso e com AN eram
perf eccionistas de acordo com os instrumentos ut ilizados. Verif icar am
ainda

que

os

resultados

elevados

apurados

nestes

instrumentos

persistiram, mesmo depois do rest abelecimento do peso corporal. As
pacientes sent iam o seu perf eccionismo como auto imposto e não como
uma respost a às expectativas dos demais. A equipa concluiu então que
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o perf eccionismo é uma dimensão caracter íst ica de pessoas com
comportamentos r íg idos e obsessivos e que pode contr ibuir para uma
resistência ao tratamento da AN ou como um f actor de recaída no
tratamento. Embora a investigação aponte para a existência de um a
relação entre perf eccionismo e as perturbações do comportamento
alimentar, comparat ivam ente com a liter atura sobre estudos levados a
cabo com adultos, os estudos que estabelecem um a relação entre
perf eccionismo e perturbação do compor tamento alimentar em crianças
são

signif icativamente

inf eriores.

Tal

dispar idade

poderá

estar

relacionada em grande p arte com o número de instrumentos disponíveis
no que diz respeit o a crianças e adolescentes que se encontrem
estudados e validados. Castro et al. (2003) , compararam adolescentes
com AN com um grupo controlo sem esta patologia. As pacientes com
AN obt iveram
adolescentes
orientado.

resultados signif icat ivamente mais elevados que os
sem

patologia,

na

dimensão

perfeccionismo

auto -

Também Sutandar -Pinnock, W oodside, Carter, Olmsted &

Kaplan, (2003), num estudo que pret endeu estabelecer uma relação
entre AN e perf eccionismo, compar ou 73 pacientes em tratamento com
um grupo controlo. Concluíram que as pacientes com AN pontuar am
mais alto nas subescalas de perf eccionismo comparat ivam ente com o
grupo controlo. As pacientes nas quais se ver if icaram resultado s mais
baixos, apresentaram uma melhor resposta ao tratamento e melhores
resultados nos estudos de follow-up. Foi ainda possível verif icar neste
estudo, que o perf eccionismo se revela um traço de personalidade que
persiste mesmo com a remissão da doença.

Outros estudos em mulher es na população geral, verif icaram que
níveis

mais

elevados

de

perfeccionismo

aut o -orientado

se

correlacionavam positivamente com at itudes alim entares def icientes
(Hewitt, Flett & Ediger,1995; Bastiani , et al., 1995).
Uma importante investigação conduzida por Srinivasagam, Kaye,
Plot nicov & Greeno (1995) analis ou a persistência do perf eccionismo
após a recuperação do peso corporal em pacientes com AN. Os autores
estudaram 22 sujeitos que haviam recuperado de uma AN, com o
requisit o de manter o peso normal pelo per íodo de um ano. Estes
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sujeitos f oram comparados com mulheres sãs que const ituír am o grupo
controlo. Os autores verif icar am que as pacientes anoréct icas obt iveram
resultados signif icat ivamente mais elevados do que as m ulheres do
grupo controlo nas medidas de perf eccionismo. Além do mais, as
pacientes

recuperadas,

apr esentavam

ainda

uma

preocupação

específ ica para com a simetria e a exactidão corpor al, levando à
conclusão que certas caracter íst icas da AN tais como a ne cessidade de
ordem e precisão, mantêm -se mesmo após resultados posi tivos na
recuperação da doença.

Também

Davis,

Clar idge

&

Fox

(2000)

conduziram um est udo que teve como objectivo relacionar a beleza
f ísica

e

o

perf eccionismo,

com

perturbação

do

com portam ento

alimentar. Para tal, utilizaram uma am ostra de 203 jovens mulheres
f isicamente atractivas. Os resultados apurados sugerem que a beleza
f ísica é um f actor de risco para o desenvolvimento das per turbação do
comportamento alimentar , na medida em que esta apresenta uma
correlação signif icativa com a preocupação com o peso corporal, a autoimagem e o perf eccionismo.
Halmi, Sunday, Stroeber, Kaplan, W oodside & Ficht er (2000) num
estudo com 322 mulher es com história de AN cujo propós ito f oi o de
examinar o papel do perf eccionismo na AN e a sua relevância nas
f ormas subclínicas deste transtor no, verif icaram que as pessoas que
haviam

sof rido

de

AN

obt inham

valores

mais

elevados

na

Multidimensional Perfectionism Scale do que os sujeitos sem esta
patologia,

o

que

j ustif ica

considerar

o

perf eccionism o

como

uma

var iável discrim inatória sobr etudo no caso da AN. No que diz respeito à
BN a relação entre o perf eccionismo e o desenvolvimento de sintomas
iner entes a esta patologia já não é tão cla r a e parece requerer a
inf luência de outros f actores. Um outro estudo que tinha como object ivo
perceber de que f orma o perf eccionismo actuava como um f actor de
risco para o desenvolviment o de sintomas de bulim ia, Joiner, Rudd,
Heatherton

& Schmidt

(1997),

numa

amostra não clínica de 890

mulher es, verif icar am que o perf eccionismo surge como um f actor de
risco para o aparecimento de sintomas de BN em mulheres que se
percebem a si mesmas como tendo peso a mais. Neste sentido, este
estudo conceptualiza o perf eccionismo como um f actor de r isco para os
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sintomas

de

BN

mas

apenas

sobr e

determinadas

condições.

As

mulher es experienciam, segundo os aut ores, sintomas de BN quando as
suas metas não são alcançadas. Por outro lado, quando as mulheres
sentiam

que

os

s eus

object ivos

se

encontravam

satisf eitos,

não

desenvolviam sintomas de BN. Joiner, et al. (1997) def endem ainda no
seu estudo e através de um esquema r elacional , que as m ulheres que
sentem

que

t êm

peso

a

mais

e

simultaneamente

um

elevado

perf eccionismo, p odem exper imentar m ais sint omas de BN do que as
mulher es que não apre sentam esta relação.

Vohs, Joiner, Bardone, Abr amson & Heatherton (1999), num estudo
longitudinal com 342 rapar igas , ver if icaram que a auto -est ima moderava
a interacção entre o perf eccionismo e a percepção do peso corporal na
predição de sint omas de BN. Assim, par ece poder -se af irmar, de acordo
com estes aut ores, que mulheres com elevado perf eccionismo que se
consideram com peso corporal acima da média, exibem sintomas de BN
apenas se apresent arem igualmente baixa auto -est ima. As mulheres
com auto- estima mais elevada não apresenta vam sintom as de BN.
Neste sentido, o per f eccionismo, a percepção do peso cor por al e a auto
estima, interagem para a predição de sint omas de BN.

Bardone-Cone, W eishuhn & Boyd, (2009), pretendendo examinar as
relações

entre

o

perf eccionismo

desadaptat ivo

e

adapt ativo

e

o

aparecimento de sintomas de BN numa amostra de 97 raparigas af ro americanas em dois tempos distintos (distando 5 meses entre as
avaliações),

verif icaram

que

o

perf eccionismo

desadapt ativo

encontrava-se relacionado com o aparecimento de sintomas de BN, na
medida em que este tipo de perf eccionismo int eragia com a percepção
de peso c orporal. Assim, mulheres nas quais se ver if icavam sintomas
de BN, sentiam -se com peso acima do que desejariam nas quais se
ver if icavam

igualmente

elevados

valores

de

perf eccionismo

os

comport amentos

desadaptat ivo (medido através da MPS).

Muita

da

investigação

conf irma

então

que

r ígidos e as personalidades com caracter ísticas de controlo, tais como o
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perf eccionismo, se encontram relacionados com o apar ecimento de
perturbações

do

comportamento

alimentar .

Estas

dimensões

da

personalidade são f requentemente resultado de pressões sociocult urais
intensas que pr edominam nas sociedades modernas. A coacção para a
perf eição surge mais especif icamente relacionada com o aspecto f ísico.
As adolescentes são especialmente vítim as de uma pressão para obter
um peso corporal e um aspecto f ísico perf eito, tal como os modelos
vigentes numa sociedade. É esta inf luência que conduzirá a uma atit ude
obsessiva relativam ente à alimentação que por sua vez conduzirá a
doenças sér ias associadas ao comp ortamento alimentar tais como a AN
e a BN.

Bulik,

Tozzi,

Anderson,

Mazzeo,

Aggen

&

( 2003),

Sullivan

ver if icaram que pont uações numa escala de perf eccionismo, sobretudo
no

correspondente

às

subescalas

“ preocupação

com

os

erros”

e

“dúvidas em relação às acções ” encontravam -se signif icativam ente
associados quer com a presença de AN, quer de BN. Embora
investigação

apont e

perf eccionismo

e

para

a

existência

perturbações

do

de

uma

a

relação

comportamento

entre

alimentar ,

comparat ivamente com a lit eratura sobr e estudos levados a cabo com
adultos, os estudos que estabelecem uma relação entre perf eccionismo
e perturbações do comportamento alimentar em crianças e adolescentes
são

signif icativamente

inf eriores.

Tal

dispar idad e

poderá

estar

relacionada em part e com o número de instrumentos disponíveis no que
diz respeito a crianças e adolescentes , que se encontrem estudados e
validados,

embora

nos

últimos

anos

se

tenham

f eito

progressos

signif icat ivos . Neste sentido, e embora a s dif erentes correlações e as
consequências

do

perf eccionismo

estejam

actualmente

melhor

percebidas, a quest ão do porquê de algumas crianças e adolescentes
se tornarem perf eccio nist as, é ainda pouco conhecida (Stoeber &
Childs, in pr ess).

De

qualquer

modo ,

vêm

surgindo

algumas

evidências que sugerem três hipóteses f un damentais de como os pais
inf luenciam o desenvolviment o do perf eccionismo nas suas crianças e
adolescentes: a) a hipótese dos pais perf eccionistas; b) a hipótese da
pressão parent al; e c) a hipótese dos est ilos par entais.
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Childs, (in press), ref erem relativamente à primeira hipótese que as
crianças e adolescentes desenvolvem perf eccionismo pela obser vação e
imitação dos adultos de ref erência e do seu perf eccionism o . A revisão
de estudos levada a cabo pelos autores, sustentam a hipót ese de que
existem correlações entre o perf eccionismo de estudantes universitár ios
e dos seus pais, sugerindo que a modelagem por parte dos pais
desempenha

um

perf eccionismo.
dif erenças

papel

signif icat ivo

Inclusivamente

entre

géneros.

Vieth

As

&

no
Trull

estudantes

desenvolvimento
(1999),
do

do

encontraram

género

f eminino

apresentaram correlações signif icat ivas com o perf ecci onism o das suas
progenitoras

enquanto

apresentavam

corr elações

os

estudantes

com

o

do

género

perf eccionismo

dos

masculino
seus

pais,

sugerindo que a modelagem mãe -f ilha e pai-f ilho é mais im portante do
que em géneros dif erentes (mãe -f ilho e pai-f ilha).
No que diz respeito à segunda hipót ese , est a assenta em dois
modelos de socialização: o modelo da desejabilidade social e o modelo
das reacções sociais. Assim, a pressão parental para o per f eccionismo
seria uma combinação das expectat ivas parentais para com os f ilhos e a
cr ítica

parental

ante

as

f alhas

da

criança

expectat ivas. (Stoeber & Childs, in press ).

para

essas

mesmas

A última hipótese, def ende

que um estilo parental autor itário , áspero e controlador se encontra
associado a níveis mais elevados de desajuste psicológico e distúrbios,
quando comparado com um est ilo parental autor itár io, caloroso e de
apoio. Neste sent ido e de acor do com Stoeber & Childs (in press) um
estilo par ental autor itário, áspero e contr olador , estaria relacionado com
o desenvolvimento de f ormas não saudáveis de perf eccionismo.

3.2.2. Imagem corporal, insatisfação corporal e distorção da
imagem corporal.

A preocupação com o f ísico e a t entativa de aproximação do corpo
ao ideal corpor al vigente na época sempre f oi um objectivo quer dos
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homens

quer

das

mulheres,

embor a

super ior

nestas

últimas.

Hist oricamente e ao longo dos tempos, estes ideais f oram -se alt erando
de sociedade para sociedade, de acor do com as suas normas, padrões
e valores culturais. Valor izavam -se, or a a magreza ( por exemplo os
romanos), ora a gordura , que era sinónimo de erotismo e f ertilidade (por
exemplo entre o Século XV e o Século X VIII).

No que diz respeito à

mulher contemporânea, a perda de peso encontra -se associada ao
cuidado

pessoal,

int imamente

sucesso

relacionadas

mercado de trabalho.

A

e

atracção ,

com
ist o

o

estando

de slocamento

juntemos

o

estas

da

papel

alterações

mulher
dos

para

meios

o
de

comunicação social, que ref orçam ainda mais a cultura da f igura
esbelta,

conduzindo

muitas

das

vezes

a

mulher

(embora

mais

recentement e também o homem), às mais dif erent es transf ormações na
busca de um f ísico ideal ( Marques, 2007).A sociedade exerce assim
uma f orte pressão sobre os indivíduos ao submetê - los a padrões de
beleza est abelecidos.

Carmo (1997), ref ere que em Itália em 1976, o jornal La Republica
apontava que 33% dos homens e 47% das mulheres queriam emagrecer.
Nesta conjuntura e devido também a uma f orte máquina comercial que
vende a ilusão de um corpo ideal, as dietas e o exercício f ísico parecem
ser os principais recursos par a uma modif icação d o corpo, conduzindo
estes,

quando

de

uma

f orma

irresponsável

e

descontrolada,

a

consequências nef astas para a saúde do indivíduo. A imag em corporal
constit ui-se como uma componente importante e indissociável do ser
humano. As etapas iniciais da construção da imagem de si mesmo, a
internalização

de

ideais

de

beleza

e

consequentes

atitudes

e

comportamentos na inf ância e adolescência, são f undament ais para a
compreensão do comportamento na vid a adult a (Smolak, 2004).

Desde 1980 que a perturbação da imagem cor poral f oi introduzida no
DSM III (APA, 1980) , f azendo parte dos critérios de diagnóst ico da AN.
Para a BN f oi incluída apenas no DSM - III-R (APA, 1987), sob a f orma
de preocupação per sistent e com a f orma e peso corporais. Mais tarde,
em 1996, o DSM-IV considera as alterações da imagem corporal como
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critério essencial de diagnóst ico tanto da AN como da BN. A sua
importância não está relacionada apenas com o diagnóstico, mas
também

com

a

prevenção

e

com

o

prognóstico

dos

distúrbios

alimentares.

O conceito de imagem corporal f oi introduzido por Paul Schilder em
1935, tendo vindo, com o passar dos tempos, a sof rer constantes
alterações e levando muitas vezes à ut ilização imprecisa do termo e a
uma conf usão com outros termos semelhantes. De acordo com Schilder
(1968) imagem cor poral é um conceit o que está relacionado com a
imagem do nosso corpo, f ormada na nossa mente, ou sej a, o modo
como vemos o nosso corpo, alterando -se esta imagem ao longo do
tempo,

podendo ser

modif icada

por

um

conjunto de exper iências

sensor iais e estando a sua f ormação r elacionada com f actores cult urais,
relacionais,

sociais,

psicológicos

e

f isiológicos

(Garner,

Garf inkel,

Stancer & Moldof sky, 1976) . Numa per spectiva mais dinâm ica, Collins
(1981) ref ere que a imagem corporal é uma representação mental ou
uma constelação de represent ações do própr io corpo, em que a
precisão desta repr esentação vai depender da medida de ajustamento
entre realidade e o r itmo de mudança a nível corporal. A maneir a como
vem os o nosso corpo, a sua f orma, o seu tamanho, e das partes que o
compõem, assim como o modo como acreditamos que os outros o vêm,
é a def inição proposta por Slade (1988) para a imagem corporal.Na
perspect iva de W illiams (1983 ), aparência f ísica e imagem corporal são
similares, repr esent ando a imagem que o indivíduo t em de si, do seu
próprio cor po, numa dupla vertente: cognitiva (o conhecimento do
corpo) e af ectiva (a avaliação posit iva, ou negativa do cor po e logo a
f orma como é exper imentado e sentido).

Garner (1997), considera a quest ão da imagem corporal um assunto
complexo que diz r espeito a aspectos exter ior es e objectivos, mas
também, a representações subject ivas da apar ência f ísica: crenças,
sentimentos,

sensações

e

per cepções

relat ivament e

ao

corpo.

A

componente mais subjectiva d iria respeito à satisf ação de uma pessoa
com o seu tamanho corporal ou partes específ icas do seu corpo. Sendo
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a imagem do corpo indissociável da percepção dir ecta e indirect a de
nós própr ios e do mundo que nos r odeia, nem sempre a imagem
corporal que o ind ivíduo tem do seu corpo coincide com a sua aparência
f ísica real. De acor do com Thompson (1996) o conceit o de imagem
corporal envolve três componentes. A componente perceptiva, que
deriva da apreensão da aparência f ísica e exact idão dessa mesma
percepção, envolvendo a estimat iva que a pessoa f az do seu tamanho
corporal e do seu peso; A componente subjectiva, que envolve aspectos
relacionados

com

a

sat isf ação

com

a

aparência

e

o

nível

de

preocupação com esta e os níveis de ansiedade que essa mesma
aparência suscita; e f inalmente a componen te comportamental, que se
ref ere às situações evitadas pelo indivíduo pelo desconf orto assoc iado
à aparência corporal.

A imagem corporal positiva pode ser entendida como signif icando
atracção f ísica, um determinado tipo de corpo, musculatura, magreza,
entre outras caract er íst icas ( Anastácio & Car valho, 2006). Para os
autores, a imagem corporal f az parte de um constructo mais amplo que
é o de auto- imagem e que integra três componentes pr incipais: A
imagem cor poral, que se ref ere a caracter íst icas f ísicas t ais como o
peso, a estatura, a cor dos olhos, a cor da pele, o cabelo, a f orma do
rosto e que podem ligar -se ao aspecto estético, ou ao aspect o f uncional
que se encontra relacionado com o desempenho conseguido por cada
uma das partes do corpo; A imagem da personalidade, que se ref ere a
caracter ísticas ou t raços que descr evem a f orma habitual do sujeito
comportar-se e reagir com os demais e que estão associadas a
var iáveis tais como a timidez, a agressividade, a simp atia ou outras; A
imagem das at itudes, que se ref ere a variáveis que descrevem as
capacidades do sujeito, tais como, a inteligência, a capacidade para
aprender idiomas, o grau de criatividade, a aptidão para o desporto,
entre outras.

Nos últimos anos a p roblemática da imagem corporal tem sido
analisada numa per spectiva mult idimensional, sendo Garner & Garf inkel
(1976) os pr incipais impulsionadores desta perspectiva. De acordo com
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os autores, um transtorn o da imagem cor poral consiste na alt eração da
percepção do tamanho do corpo e alterações cognit i vas e af ectivas, que
se traduz numa valorização negativa da aparência f ísica provocando
insatisf ação e preocupação com o corpo. Segundo Perpiña et al. ( 2000),
a alteração da imagem corporal pode manif estar -se de t rês f ormas:
através de uma alt eração perceptiva, através de uma distorção da
informação fornecida sobre o or ganism o ou através de características
cognitivo- afect ivas. No que diz r espeito à primeira, a dimensão corpor al
é percepcionada de f orma amplif icada, isto é, super ior ao que é na
realidade.

Existe

uma

sobrest imação

despropor cional

relat iva

a

determinadas partes do corpo, acompanhada de uma incapacidade de
reconhecim ento da magreza, apesar do peso muito anterior ao normal e
onde pequenas imp erf eições corporais, são igualmente exacerbadas. No
que se ref ere à informação f isiológica que é f ornecida ao organismo,
ver if icam -se adulter ações nas sensações de f ome, não conseguindo o
sujeito dist inguir se tem ou não f om e, se já está satisf eito, ou que
razões que o levam a comer. Por últim o, as caracter íst icas cognit ivo af ectivas estão r elacionadas com as r eacções negativas criadas no
organismo relativamente ao corpo, que poderão causar no indivíduo
insatisf ação, aborrecimento e até repulsa a determinad as partes do
corpo que serão depois objecto de comparação com modelos.

A

im agem

corpor al

é

especialment e

signif icativa

dur ante

a

adolescência, em virtude das mudanças f ísicas que acompanham a
puberdade e do aj ustamento que os jovens têm de f azer para se
adaptar em

a

estas

represent a

para

a

mudanças.
auto

O

est ima

papel

que

a

ref lecte

a

sua

imagem

corporal

impor tância

no

desenvolvimento adolescente saudável. Uma aut o- imagem posit iva,
deriva de uma per cepção sat i sf atória dos f actores ref eridos o que
conduz a um equilíbrio emocional e a condutas adaptat ivas. Uma auto imagem negativa, deriva da dif iculdade de atribuir aos aspectos menos
positivos apenas a importância que eles têm, menospr ezando as
qualidades próprias e dando or igem a comportamentos q ue af ectam
negativamente o indivíduo. (Cer vera, 2005) .
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A imagem corporal constit ui um aspect o muito importante na auto estima de muitas pessoas, sobret udo na etapa da adolescência o corpo
se

transf orma

numa

preocupação

comum

neste

per íodo

de

desenvolvimento específ ico (Gowers & Shore, 2001). As alt erações
corporais prof undas, o aumento do peso, da altura, as desproporções
corporais, e no f undo, o desenvolvimento de todo o pr ocesso de
puberdade, embora normais na adolescência, não vã o muitas das vezes
ao encontro daquilo que é o padrão cultural de beleza já interior izado
pelo adolescente. Este aspecto já havia verif icado Gonçalves (1998) em
cujo estudo 9,5% das rapar igas inquir idas manif estavam distorção da
imagem corporal.

Segundo

Garner

( 1997)

a representação que

temos

da nossa

imagem corporal é f undamental na f orma como nos sentimos, no que
f azemos e até mesmo quem conhecem os, casamos ou até mesmo a
prof issão

que

conf irmam

a

escolhemos.
imag em

consistentemente
alimentares,

as

sendo

Facto

co rporal

como

mudanças
mesmo

a

é

que
a

diversas

var iável

sintomatológicas
estabilização

da

investigações

que

prediz

nos
imagem

mais

distúrbios
corporal

percebida um predit or sólido para uma evolução f avorável dos distúr bios
alimentares nomeadamente a AN e a BN (Fairburn , Marcus & W ilson,
1993).

Um estudo realizado com estudant es do ensino super ior e com
idades superiores aos 18 anos, Baptist a et al. (1996), verif icaram que
32,9% das inquir idas tinham peso baixo, mais de metade (55,1%) queria
perder peso, sendo que destas, 45% já tinha peso baixo. Diversos
autores concluem então que uma percent agem relativamente elevada de
jovens deseja perder peso, sendo os valores mais elevados nas
raparigas.

Ainda em Portugal Dixe (2007), encontrou relat ivament e ao Índice de
Massa Cor poral, 28% dos rapazes e 42,4% de raparigas com idades
compreendidas entre os 14 e os 17 anos, que apresentavam um I MC
inf erior a 20. Nos partici pantes com idades compreendidas entre os 18 e
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os 25 anos, ver if icou que 30,3% das r aparigas e 16,5% dos rapazes e
apresentavam um I MC inf erior a 20. Relat ivamente à satisf ação com o
peso actual, 52, 4% (no grupo dos 14 aos 17 anos) e 39% (no grupo dos
18 aos 25 anos) de r apar igas, não se encontrava m sat isf eitas com o seu
peso e 24,2% (dos 14 aos 17 anos) e 39% (dos 18 aos 25 anos) dos
rapazes t ambém não. Dos participantes não sat isf eitos 86, 2% (dos 14
aos 17 anos) e 85, 2% (dos 18 aos 25 anos) de rapar igas desejariam
pesar menos, enquanto 52,9% (dos 14 aos 17 anos) e 50% ( dos 18 aos
25 anos) dos rapazes também. Ainda das raparigas que desejar iam
pesar menos, a autora ver if icou que no grupo dos 14 aos 17 anos, 16,5
% tinham um IMC inf erior a 20, enquanto no grupo dos 18 aos 25 anos,
1,4% dos rapazes e 8% das r apar igas tinham um I MC inf erior a 20.
Assim, o desejo de perder peso nas raparigas é sens ivelmente o mesmo
nos dois grupos et ários. No entant o , nas que apresentar am um IMC
baixo, a per centagem de desejo de perder peso f oi superior no grupo
etário mais novo (sensivelmente o dobro) .

Anastácio & Car valho (2006), num estudo em que se pretendia
analisar a relação entre a satisf ação com a imagem corporal e a auto estima numa amostra de 408 adolescent es, 183 do género masculino e
225 do género f eminino , ver if icaram que 20,1% das r apar igas se
sentiam

demasiado

gorda s

enquanto

no

caso

dos

r apazes

a

percentagem f oi de 11,8%, valor que constitui quase o dobro da
percentagem de rapazes que assim se auto - percepcionaram. Em
relação à altura a percentagem de raparigas sat isf eitas f oi inf erior aos
rapazes. Neste mesmo estudo f oram ainda encontradas correlações
positivas signif icativas entre a satisf ação com a imagem corporal e a
satisf ação com a alt ura, com a gordura ou peso. Os dados encontrados
por Anastácio & Carvalho (2006) , sug erem que a sat isf ação com a
imagem corporal é positiva até ao mom ento em que as transf ormações
corporais começam a tornar -se visíveis, decaindo sucessivamente até
meio da adolescência para depois retomar a percepção posit iva, a qual
se restabelece já no f inal da adolescência. Relat ivament e à imagem
corporal, o peso é a caracter ística que menos sat isf az, sobretudo na s
raparigas, segundo Anastácio & Car valho (2006).
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Rodr íguez & Cruz (2008), com o objectivo de analis ar e com parar a
insatisf ação corporal em adolescentes espanholas e lat ino - americanas ,
ver if icaram que das rapar igas que apr esentavam um peso considerado
normal, 25% apresentavam uma preocupação com a sua imagem
corporal. Das rapar igas que apresentavam um alto nível de insatisf ação
corporal

(com

uma

preocupação

moderada

a

extr ema),

11%

apresentavam um peso considerado normal. Os autores ver if icaram
ainda que, a insatisf ação corporal, embora em níveis não patológicos,
se mantém const ant e entre os 13 e os 17 anos de idade. Out ros estudos
com população port uguesa corroboram estes resultados. Carmo (2001),
num estudo com raparigas estudantes portuguesas constat ou que da
amostra em estudo 38% das inquiridas com peso normal ou com baixo
peso desejavam per der peso, sendo os 19 anos a id ade em que esse
desejo er a mais prevalente. Gonçalves (1998) havia verif icado que 9,5%
das rapar igas inquir idas para o seu est udo manif estavam distorção da
imagem corporal.

Fair burn, Zaf ra, Boneca & W elch, (1999) consideram que a baixa
auto est ima juntamente com a insat isf ação com a imagem corporal são
f actores de risco par a o surgime nto de transtornos aliment ares.
Também Carmo (1997) dispondo de dados do Núcleo de E st udos de
Doenças do Comportamento Alimentar , constata que uma g rande parte
das mulheres portuguesas está descont ente com o seu corpo. A maior ia
das mulheres com um peso considerado normal deseja emagrecer e
mesmo as que são magras revelam o desejo de per der mais peso.
Heinberg (1996 ) aponta os ef eitos da maturidade precoce e os
ef eitos de algum tipo de violências tais como os abusos sexuais como
envolvidos nos dist úrbios da imagem corporal. Outros autores, que
def endem teor ias sócio culturais r elacionadas com os distúrbios da
imagem

corporal

t ais

como

Fallon

(1990)

e

Heinber g( 1996)

e

consideram a inf luência de ideais, experiências e expectat ivas sociais
como estando na etiologia e m anutenção dos distúrbios da imagem
corporal, tendo a comunicação social e os ideais de beleza vigentes, um
papel decisivo no desenvolvimento de uma imagem idea l.
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A APA (1996) considera que o peso e as f ormas corporais interf erem
de sobremaneira na auto - est ima das pessoas com pertur bações da
imagem corporal, sendo a perda de peso sentida como uma conquista e
um sinal de f or te auto- disciplina, enquanto o aumento de peso é vivido
como uma derrota e uma grande f alha no auto controlo. Para os
autores, algumas jovens mulher es investem na busca de um corpo
perf eito como se de um projecto existencial se tratasse, no sentido de
dar às suas vidas um signif icado , coer ência e preenchiment o emocional
que de outro modo não existir ia.

Feldman, Feldman & Goodman (1988 ), sugerem que as crianças
adquirem padr ões culturais de beleza ainda antes da adolescência
sendo a magreza desejada pelas r apar igas ainda ant es da puberdade.
Freedman ( 1984) concorda que a adolescência não é um acontecimento
súbito, mas sim uma continuação de processos desenvolvimentais
anteriores, acr escentando o f acto de que as raparigas aprendem antes
da puber dade que a beleza é uma dimensão básica d o papel do género
f eminino.

Maloney, Mc Guir e, Daniels & Specker (1989 ),num estudo com
crianças entre o 3.º e o 6.º ano, apurou que 45% das cr ianças da sua
amostra queriam ser mais magras, enquanto 37% já tinham tentado
perder peso. Foi partindo da pr emissa de que as cr ianças começam a
desenvolver est ereótipos de género em relação à imagem corpor al
desde m uito cedo que Collins ( 1991) desenvolveu uma escala de
percepção da imagem corporal em crianças. O autor apurou 42% das
raparigas que percebiam e pr ef eriam imagens corpor ais dif erentes e
mais magras do que as suas. Estudos

em

população

normalizada

sugerem que o peso e a imagem corporal se transf ormam numa
preocupação comum nas adolescentes sob ret udo nas mais jovens
(Gowers & Shore, 2001).

Sendo a magreza um dos pr incí pios que def ine a be leza f eminina a
insatisf ação com a imagem corporal ou a percepção de uma imagem
corporal negativa af ecta cerca de 85% da população jovem f eminina e
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40% da po pulação jovem masculina (Marcos, Canter o & Sebast ián,
2003).

Diversas

invest igações

sobre

as

relações

entre

imagem

corporal e comportamento alim entar mostram que existe um desagrado
signif icat ivo quer com o peso, quer com as f ormas do seu corpo
sobretudo no que diz respeito às raparigas, assim como tentativa s
anteriores de perda de peso e dietas.

French, Perr y, Leon & Fulkerson (1995 -a), ver if icaram que as
raparigas que tinham hábitos restr itivos apresentavam Índices de Massa
Corpor al signif icat ivamente mais elevados e maior insatisf ação com o
corpo do que aquelas que não f aziam diet a. Usavam ainda, mais
f requentemente

procedimentos

como

provocar

o

vóm ito

e

tomar

inibidor es de apetit e.

Gonçalves (1998) havia ver if icado que 9, 5% das raparigas inquiridas
para o seu estudo manif estavam distor ção da ima gem cor poral. Por
outro lado a insat isf ação corporal par ece ser um f actor de r isco par a o
humor depr imido e para a baixa auto e st ima (Paxton, Neumar k -Sztainer ,
Hannan & Eisenberg, 2006; W iseman, Pelt zman, Halmi & Sunday,
2004). O distúrbio da imagem corpo ral parece ser um dos mais graves
sintomas nos transt ornos alimentares, sendo mais complexo do que a
simples insatisf ação corporal, sendo a consequência da distorção da
imagem a insat isf ação da mulher com o seu corpo e a baixa auto estima
(Sopezki & Vaz, 20 08). A distorção da imagem corpor al cor responde a
af irmar que os jovens percebem o seu corpo como apresentando um
peso signif icat ivamente super ior ao peso real.

No estudo de Dixe ( 2007), a autora verif icou que 5,3% dos r apazes e
12,9% das rapar igas com i dades compreendidas entre os 14 e os 17
anos

apr esent avam

Comparat ivamente

ao

um a
grupo

distorção
de

da

rapazes,

o

imagem
grupo

de

corporal.
raparigas

apresentou result ados superior es. Do m esmo modo, o grupo com idades
compreendidas entre os 14 e

os 17

anos apresentou

resultado s

super iores ao grupo com idades entre os 18 e os 25 anos (2,4% de
rapazes e 5, 1% de rapar igas). Ou seja, a percentagem é super ior nas
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raparigas, comparat ivamente aos rapazes e super ior no grupo com
idades mais baixas comparat ivament e com o grupo de idades mais
elevadas. Uma grande percentagem de jovens com peso normal ou
baixo ref ere ter “partes gordas ” no cor po e “horror a aumentar de peso ”
(Carmo, 1997; Sampaio , et al., 1999).

Phelps et al. (1993) ver if icaram que a insatisf ação com o corpo é
muito elevada na adolescência, ref lec tindo desejo de perda de peso,
sendo que est a insatisf ação , tende a aumentar à medida que o f inal da
adolescência se aproxima e a literatura mostra a tendência de as
pessoas est imarem um valor de I MC inf erior ao I MC real (Kakeshita &
Almeida, 2006; Collins (1991).

Stunkard

(1962),

f az

a

primeira

descrição

teórica

sobre

os

problemas com a imagem corporal inserida na f enomen olog ia das
alteraç ões do comportamento alimentar, levando a que actualmente se
entenda

a

imagem

corporal

como

um

importante

preditor

das

perturbações do comportamento alimentar quer em amostras clínicas,
quer não clínicas (Davis, Claridge & Fox 2000).

Gismero (2001), encontrou claras dif erenças entre um grupo de
anoréct icas, um grupo de mulher es que f aziam dieta para emagrecer e
um grupo controlo, quanto à satisf ação com o própr io corpo. As
pacientes com Anorexia sent ia m-se mais insatisf eitas relat ivamente aos
seus corpos, não gostavam de se ver, alterar iam, se pude ssem, partes
do

seu

corpo,

sentia m-se

mais

insatisf eitas,

não

gosta vam

que

olhassem para elas nem de se olhar ao espelho, sentia m-se menos
atractivas e com mais sent im entos negativos acerca de si mesmas e dos
seus corpos.

Existe, quer na AN quer na BN um denominador comum. O f acto de
em ambas as patologias pr edom inar um distúr bio da per cepção da
imagem corporal e um medo mór bido de tornar -se obeso. A insatisf ação
com a imagem corporal é por vezes operacionalizada entre o peso/
f orma actual e a f orma/peso ideal.
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Para Br uch (1962) esta dist orção da im agem corporal seria um dos
três f actores necessários ao desenvolvimento da anorexia, af irmando
ainda, ser este o aspecto mais impor tante do transtor no, sendo a
melhor ia dos sintom as de Anorexia apenas temporár ia, se nã o exist ir
uma mudança na percepção da imagem corporal. Este f actor assume
particular

preocupação uma vez que conduz a uma ausência de

preocupação relativamente ao estado de magreza, mesmo que este se
encontre em estado bastante avançado. Bruch (1973), incl ui ainda nesta
distorção, os distúr bios da consciência cognitiva do pr ópr io corpo, a
consciência das sensações corporais e as r azões af ectivas para a
realidade da conf iguração corpor al. Este f actor acaba por ser incluído
como um dos critér ios de inclusão p ara o diagnóstico da anorexia e
bulimia pela APA, (2002).

Segundo

Cash

&

Deagle

(1997)

as

distorções

cognitivas

relacionadas com a avaliação do cor po, comuns em pessoas com
perturbação

do

comportamento

dicotómico,

através

do

qual

alimentar
o

indivíduo

incluem
pensa

o

pensa ment o

em

extremos

relat ivamente à sua aparência ou é muito cr ítico em rela ção a ela; A
comparação

injusta,

através

da

qual

aparência com padrões extr emos e
selectiva, através da qual

o

indivíduo

compara

irreais de beleza;

a

sua

a a tenção

o sujeit o f ocaliza um aspecto da sua

aparência e; o erro cognitivo, acreditando que os outros pensam como
ele em relação à sua aparência.

Embora a distorção da imagem cor poral possa ser encontr ada em
outras patologias, é nas perturbações do comportamento alimentar que
o seu papel sintomat ológico e prognóst ico se torna mais relevante.
Ainda de acordo com Polivy & Herman, (2002) em bora a insatisf ação
corporal seja um f actor necessário na emergência de uma perturbação
do comportamento alimentar não será contudo suf iciente, uma vez que
um indivíduo poderá não estar sat isf eito com o seu corpo e não f azer
nada em relação a isso. No seguimento deste raciocínio os aut ores
colocam a seguinte questão? “ Porquê será que em duas pessoas
diferentes, uma procura um corpo mais satisfatór io, enquanto outra
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mantém-se insat isfeita e não recorre a dietas, ingestão compulsiva,
etc.?”. Para os autor es o aspecto determinante assenta no f acto de que
o indivíduo apodera - se das variáveis peso e f orma corporal, como uma
resposta aos seus pr oblema s de identidade e de controlo.

Algumas doentes com perturbação do comportamento alimentar
procuram um completo controlo sobre a sua alimentação, peso e f orma
corporal, considerando que o controlo nesses dom ínios é possível
mesmo que o que não consigam alcançar esse controlo em nenhum dos
outros dom ínios das suas vidas. Assim sendo, a insatisf a ção com a
imagem corporal poderá ser um a f orma primária de condução às
perturbações do comportamento alimentar na medida em que para as
pacientes, manter o seu f oco de atenção centrado no peso e f ormas
corporais simplif ica as suas vidas na medida em que é encontrada uma
solução, se bem que inadequada, para o seu sof rimento, conf usão e
sentimento de inadequação, através da sua identif i cação com o seu
peso (Vitousek & Hollon, 1990).

Mc Nicholas, Lydon, Lenn on & Dooley ( 2009), n um estudo em que
analisaram o impacto dos media nas at itudes alimentares , verif icaram
que

num

total

de

1841

rapar igas,

33,7%

r evelaram

insatisf ação

corporal, destas 27,2% apresentavam valores clínicos de bulimia e
16,9% revelaram desejo de emagrecer. Parece ser um f acto, que n a
maior ia

das

vezes

os

jovens

com

patologia

alimentar

tendem

a

depreciar o seu tam anho corporal e apesar de se encontrar em muitas
vezes magr íssimos, af irmam -se mais lar gos e gordos do que estão na
realidade ( Raich, 1999) . Num outro estudo, 136 raparigas com uma
média de 12 anos de idade f oram analisadas relat ivamente ao seu
comportamento alim entar, auto estima corporal, insatisf ação corporal e
percepção de I MC f uturo. O objectivo dos autor es era o de estudar
aspectos ligados ao peso corporal e relacioná -los com f actores de risco,
considerados como bem est abelecidos, para o desenvolvimento de
perturbações do comportamento alimentar , tais como a auto estima
corporal, expectativas de I MC f uturo e comparações sociais negativas.
Os resultados deste estudo mostraram a e xistência de uma correlação
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signif icat iva entre a percepção de peso e alter ações no com portamento
alimentar, onde 32% das rapar igas esperavam t er no f uturo um I MC a
rondar o Percentil 10 e 41% r eportaram comparar -se f isicamente com
pares. Os resultados mos traram também que “sentir-se corpulento ”
quando comparado com os outros é m ais grave em termos de r isco
relat ivo ao comportamento alimentar do que “ser corpulento ” de acordo
com as normas vigentes (Berger, Weitkamp & Strauss, 2009). Os
mesmos autores verif icaram ainda que, metade dos elementos da
amostra estabelecer am um limit e pessoal f uturo de peso corporal, o que
consideram alarmante , uma vez que o estabelecimento de lim ites
r ígidos em termos de peso corporal são bem conhecidos como f actores
de diagnóstico para a anorexia e bulimia. Destes, apenas um elemento
da amostra se ref eriu a questões de saúde par a o controlo do peso,
enquanto todos os elementos restantes cediam justif icações irracionais
para o estabelecimento de limites em relação aos seus pesos corporais
f uturos. O grupo de raparigas que im punham a si mesmas um limite de
peso cor poral, apresentou result ados sig nif icativamente superiores de
comportamento alimentar alter ado de acordo com a pontuação obtida no
EAT, ultrapassando o lim ite de pontuaçã o para um comportamento
alimentar regular. Este mesmo grupo de rapar igas que impunham a si
mesmas um limite de peso corporal, apresentavam ainda uma maior
insatisf ação

relat ivamente

aos

seu

corpos,

menor

auto

estima

e

consideravam -se menos atract ivas dos q ue as que não impunham este
lim ite de peso. Ainda comparativamente com estas últimas, tendiam a
considerar -se “maior es”, não dif erindo contudo em relação aos valores
de I MC, o que é pressuposto como indicador da existência de uma
imagem corporal dist orcida .

Daley, Jimerson, Hearherton, Met zger & W olf e (2008), referem no
seu estudo que a auto est ima das pacientes bulím icas parece estar
mais directamente associada a variáveis como a insat isf ação corporal,
com a f orma corpor al e com o peso. As pessoas com per t urbações do
comportamento alim entar apresentam f requentemente um a auto -imagem
negativa, sendo esta, de acordo com alguns aut ores, f actor predit ivo de
aparecimento de transtornos alimentar es (Davis, Claridge & Fox, 2000).
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Os autores realizar am um estudo em 202 est udantes universitár ias e
encontrar am uma r elação estatisticamente signif icativa entre a beleza
f ísica e a preocupação com o peso corpor al. As mulheres mais
atractivas do estudo reportaram uma signif icat iva preocupação com o
peso cor poral do que as menos atractivas.

Embora os f actores sócio culturais revelem t er marcada inf luência
nos distúr bios da imagem corporal, t ambém os f actores individuais
parecem inf luenciar f ortemente estas distorções. A sat isf ação com a
imagem corporal surge então como um f actor de protecção em jovens
adolescentes que se encontram em risco de vir a desenvolver um
transtorno alim entar , embora a inf luê ncia dos meios de com unicação
possa estar por detr ás do aumento dest a insat isf ação.

3.2.3. Auto conceito e perturbações do comportamento
alimentar

De um modo geral e com o objectivo de dar um sent ido às suas
actividades, aos seus intentos e consequentemente à sua existência, as
pessoas tendem a esf orçar -se para atingir determ inados objectivos.
Para que isso aconteça, as pessoas devem acreditar em si mesmas, nas
suas habilidades e na sua f orma de ag ir. Este sent ido sof re alterações
ao longo da vida do sujeit o, na medida em que este vai vivenciando e
assim ilando experiências e interagindo com os outros e com o meio que
o rodeia.

O auto conceit o surge neste processo, como a auto cr ítica do sujeito
para consigo mesm o, em dist intas áreas da sua vida ( Peixot o, 1996;
Vaz-Serra, 1988) sendo um constructo ao qual vem sendo atribuída
marcada importância por parte da comunidade cient íf ica, enquanto
f actor de relevo no desenvolvimento do ajuste emocional e cognitivo e
no desenvolviment o de relações interpessoais de qualidade, sendo a
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ausência

de

um

auto

conceito

satisfatório,

associado

a

diversas

patologias mentais e inadequação em várias áreas da vida do sujeito,
independentemente do seu género, idade, cultura, área pr of issional e
objectivos de vida.

A terminologia do self é de alguma f o rma conf usa e os diversos
termos associados encontraram -se dur ante muito tempo envoltos numa
certa ambiguidade e conf usão conceptual, existindo alguma indef inição
quanto a um a corr ecta e object iva dif erenciação. Esta imprecisão
arrastou-se dur ante bastante tempo. Contudo, nos f inais dos anos 80
começa a emergir uma certa anuência na def inição dos constructos
primários do self.

W illiam James (1890), f oi o primeiro autor a debruçar -se sobre as
bases da ident ida de pessoal. Este autor distinguiu auto conceito como
própria exper iência (EU) e o conteúdo da mesma, do auto con ceito
como objecto ( Mim). Def iniu ainda o conceito de Self f undando assim as
primeiras bases do conhecimento de “ si mesmo” ao identif icar os seus
principais componentes, a que c hamou de “ constit uintes de si mesmo ”:
- o “si mesmo espiritual ”- que comporta os sent imentos e emoções que
são percebidos pelo indivíduo e compreende os aspectos psicológicos e
idiossincráticos da personalidade do indivíduo.
- o “si mesmo social ”- que r ef lecte as percepções interior izadas
provenientes do conhecimento de si mesmo através dos outros que
compartilham o seu contexto de vida.
- o “si mesmo mater ial ”- f ormado pelo corpo f ísico e todos os aspectos
materiais que pertencem inequivocament e ao indivíd uo.
- o “puro ego”- iguala-se a um sentiment o de unicidade que o indivíduo
exper iencia ao longo da sua vida e dota de identidade as diversas
emoções e comportamentos que exper iencia nas distintas f ases da sua
vida.
James (1890) postulou uma hierarquia nos dif erentes “ si mesmo”,
classif icando o “si mesmo espir itual ” num nível mais elevado, enquant o
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o “si mesmo mat erial” é colocado ao nível inf erior, conf erindo à
estrutura do auto conceito um carácter m ult idimensional.

Segundo diversos autores o auto- conceito está relacionado com a
auto-descrição do indivíduo e é um constructo teór ico que diz respeito à
descr ição mental que o sujeito f az de si nas dimensões cognitiva,
af ectiva e comportamental e em várias áreas: escolar, labor al, f amiliar,
social, aparência e ética -moral (Quiles & Espada, 2004). De um modo
geral é def inido como a percepção do indivíduo acer ca de diversos
aspectos da sua vida tais como os seus valores, as suas car acter íst icas
f ísicas e a sua histór ia pessoal.

Para Reuchlin (1991) , o auto conceit o parece tratar -se de um
constructo estável, uma vez que se mantém constant e ao longo do
tempo e terá uma dimensão pr editiva de dif erentes comportamentos em
diversos contextos ( Faria, 2005) .

Harter (1993), def ine o auto conceito como resultante de avaliações
acerca da nossa competência em qualquer área específ ica que decorra
das f ases de desenvolvimento .

Byrne

(1984)

considera va

a

estr utura

do

aut o-

conceito

multidimensional e hier arquizada, cuj a complexi dade vai aumentando
com a ida de. O

auto

conceito

t ratar -se-ia

assim,

de

uma

imagem

pessoal global multif acetada e heterogénea, que inclui percepções em
áreas específ icas e que terá inf luência signif icat iva no comportamento
em geral (Skunk & Carbonar i, 1984) .
Enquanto conceito multidimensional, o auto - conceito constitui um
dos núcleos da personalidade e da existência, na medida em que
inf luencia os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos dos
indivíduos (Rosenberg, 1965).

Durante muitos anos, diversos investig adores lidar am com a auto estima e com o aut o- conceito como entidades unidimensionais , sendo
estes termos muitas vezes utilizados como possuido res de uma mesma
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signif icação. De f acto, não podemos deixar de aceitar que a f ronteira
conceptual exist ent e entre ambos os conceitos é ténue. São dois
conce itos complexos, não existindo pa ra cada um deles def inições
unânimes e comummente aceites por parte da comunidade cient íf ica, o
que f az com que muitas vezes sejam empregues como possuidores do
mesmo signif icado, para re f erir o conhecimento que a pessoa tem de si
mesma (Garcia e Musitu, 1999.)

Para Marsh (1993), o auto conceito é dif erente da auto estim a pois o
primeiro reúne com ponentes cognit ivas, af ectivas e comportamentais,
enquanto a auto estima representar ia apenas uma parcela do aut o
conceito que é um constructo muito mais vasto.A parte c ognit iva do auto
conceito, diz respeit o a um conjunto de especif icidades que o indivíduo
utiliza para se descr ever e que orientam a sua vida ( Sist o et al.,2004).
A parte af ectiva, por outro lado, está associada à def inição de si próprio
sendo muitas vezes def inida como a auto estima. Já a componente
comportamental

é

notoriamente

inf luenciada

pela

percepção

(auto

conceito) que o indivíduo tem de si (Burns, 1979; Marsch, 1985).
Relativamente à aut o-estima, salienta -se que a esta corresponde uma
parte mais ava liativa e emocional do auto - conceito, que pode ser
def inida como consequência dos julgamentos posit ivos ou negativos
realizados pelo indivíduo, acerca de si próprio (Far ia, Pepi e Alesi,
2004).

Fontaine & Antunes (2002/2003), consideram auto - estima e auto conceito como dois constructos teór icos, que se têm revelado como
var iáveis motivacionais e que se relacionam com diversos aspectos de
um desenvolvimento saudável ao longo do ciclo de vida, assumindo
particular importância dur ante a inf ância e a adolescência e estando em
estreita relação com a qualidade das realizações e aprendizagens
escolares,

aspectos

estes

de

importância

no

desenvolvimento

da

criança e do adolescente.

Peixoto (2004), considera que a auto- estima, tal como o auto conceito, resulta da qualidade do f uncionamento f amiliar, isto é, um
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bom relacionament o f amiliar promove o desenvolvimento de sentiment os
de competência e de valor, e logo, uma auto estima positiva.

A def inição proposta p or W illiam James (1892 ) estabelece uma
relação entre auto conceito e auto est ima, na medida em que esta
últ ima pode ser resultant e da relação entre o nível de aspiração do
sujeito e o seu nível de sucesso, ou seja, da relação entre a f orma
como o sujeito se vê (auto conceito rea l) e aquilo que gost aria de ser
(auto conceito ideal).Nest e sentido, as vár ias dimensões do auto conceito possuirão dif erentes interf erências no seu contributo para a
auto estima, de acordo com o grau de importância de cada dimensão.
Assim sendo, a aut o es t ima resulta da percepção de com petência do
indivíduo nas dimensões que par a ele são relevantes. Uma aut o percepção de baixa competência em áreas que o sujeito considera
relevantes resultar ia em valores reduzidos de auto -est ima. Peixoto e
Almeida (1999), ref erem que apesar de uma utilização m uitas vezes
indiscr iminada dos termos auto -est ima e auto -conceito, trata -se de
duas entidades psicológicas distintas, que reenviam par a dif erentes
f ormas de avaliação do self , sendo o auto - conceito uma componente
f undamentalmente

cognitiva

enquanto

estima

a

auto

descontextualizada

e

e

contextualizada

reenviar ia

com

uma

para

da

uma

aut o -avaliação,

autoavaliação

componente

mais

predom inantemente

af ectiva.

Para Vaz- Serra (1986), a auto -est ima é a f aceta mais import ante do
auto- conceito encontrando -se associada aos aspectos avaliat ivos que o
sujeito elabora a seu respeito, baseado nas suas capacidade s e
desempenhos.
importância

dos

Também
f actores

Pelham

&

cognit ivos

Swann
e

(1989)

af ectivos

da

enf atizam

a

auto -estima

e

consideram que a sua organização é com plexa, está mult ideterminada e
identif icam três componentes na auto - estima global: 1) tendência para
apresentar estados af ectivos positivos e negativos; 2) as concepções
específ icas de si mesmo, das suas f orças e debi lidades; 3) a f orma
como as pessoas “inter iorizam” as suas auto -imagens ou seja, a
convicção sobre a importância relativa das “auto - imagens” positivas de

131

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

si mesmo perante as negativas, e a discrepância entre as “auto imagens” reais e ideais de si própr io. O auto conceito é ainda def inido
como o conhecimento que o indivíduo t em de si (Sisto, Bartholomeu,
Rueda & Fernandes, 2004) .

Segundo Vaz-Serra (1988), são quatro as componentes que ajudam
a construir o auto - conceito: 1) o modo como as outras pessoas vêm o
indivíduo,

que provocando o f enómeno de “espelho”

se ref ere à

tendência do indivíduo tender a obser var -se da mesma f orma que os
outros o percepcionam; 2) a consciência que o individuo tem acerca do
seu desempenho em dif erentes situações; 3) a compara ção entre o
comportamento do indivíduo com o dos pares sociais; e 4) a avaliação
do comportamento específ ico relat ivam ente aos valores dos grupos
normativos.

Shavelson,

Hubner

&

Stanton

(1976 )

desenvolveram

um

modelo

multidimensional e hier árquico, atravé s do qual o auto conceito é
def inido através de 7 caracter íst icas principais: 1) é org anizado ou
estruturado;

2)

é

multif acetado;

3)

é

hierárquico,

partindo

de

percepções acerca do comportamento até inf erências em dif erentes
áreas e inf erência sobre si mes mo de uma f orma geral; 4) é estável; 5)
o seu carácter multif acetado aumenta, à medida do desenvolvimento do
indivíduo e até à f ase adulta; 6) comporta uma dimensão descrit iva e
avaliativa de si; 7) pode ser dif erenciado de outros construct os.

Vaz-Serra (1988) releva como constit uintes do auto conceito: as
auto-imagens (que derivam das obser vações sobre si próprio); a aut o estima; o auto- conceito r eal e ideal, encontrando -se entre estes dois o
indicador de auto aceitação do indivíduo; as identidades, que são o
ref lexo do conteúdo e organização da sociedade; e as ident idades
prescrit as, que se ref erem à prescrição de ident idades p or parte de uma
pessoa a outra.

No que diz respeito ao aut o- conceito f ísico este é mult idimensional,
apresentando por conseguin te várias f acetas id entif icadas por vár ios
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autores. Para W illiams (1983) o auto conceito f ísico apresenta três
dimensões f undamentais: o esquema corporal, o conhecimento do corpo
e a imagem corporal.
Marsh e colaborador es, def inem -no em apenas duas dimen sões – a
aparência f ísica e a apt idão/competên cia f ísica ( Marsh, 1986; Marsh &
Jackson, 1986; Marsh & Peart, 1988). Já Bracken (1992), sugere que o
auto conceito f ísico é um constructo unit ário.

O

auto

conceito

como

realidade psíquica complexa que é, possibilita a distinção de várias
áreas ou auto conceitos específ icos. Fox

(1990),

propõe

um

modelo

hier árquico do auto - conceito f ísico do qual f azem parte as seguintes
dimensões: desport o ou habilidade atlética, condição f ísica, aparência
f ísica, f orça percebida e auto - est ima f ísica global.

Para outros autores (Pope, McHale & Craig head, 1996; Sureda,
2001), dist inguem -se o Auto Conceito académ ico - que se ref ere à
concepção

de

si

mesmo

enquanto

estudante,

como

resultado

do

conjunto de exper iências, êxi tos, f racassos e var iações académ icas
exper imentadas ao longo dos anos escolares. Trata -se da concepção do
adolescente sobre se é suf icientemente bom, já que pode ser bom aluno
e sentir que não tem valor ; o Auto Conceito Social - que diz respeito à
amizade

e

aos

r elacionamentos

int erpessoais

e

à

consequent e

capacidade de resolução de problemas, adaptação e aceitação social.
Incluem-se ainda neste campo as sensações relat ivas a s e os outros
gostam ou não de si; o Auto Conceito Pessoal e Emocional - que se
ref ere

aos

sent imentos

de

bem

estar

e

satisf ação,

ao

equilíbr io

emocional, à aceitação de si mesmo e à segurança e conf iança nas
suas capacidades ; o Auto Conceito Fam iliar - ref lecte os seus próprios
sentimentos enquanto membro de uma f amília. Sent ir -se q uerido pela
f amília, se esta o acolhe e o valor iza, de se sent e seguro do amor que
recebe e do respeit o dos membros da f amília para consigo e o autoconceito

g lobal-

que

corresponde

à

valor ização

e

baseia -se

na

avaliação de todas as áreas ant erior es. Ref lecte o sent imento de que
de, um modo geral o sujeito encontra -se satisf eito consigo mesmo.
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Quadro VI- Principais componentes e competências do auto- conceito na
adolescência adaptado de Sureda (2001).
AUTO CONCEITO

EMOCIONAL

COMPONENTES

COMPETÊNCIAS

CONTROLO PESSOAL:

-

Autodomínio dos sentimentos e

sobre si mesmo assim como

acções. Faz com que o sujeito se

as suas qualidades e defeitos.

c o n s i d e r a c o m p e t e n t e e c a p a z.

-Capacidade para emitir auto-

I MA GE M C OR PO RA L:

a f i r m a ç õ e s p o s i t i va s .

Representação mental do corpo.

-Capacidade

As

d e s c r i ç õ e s p o s i t i va s s o b r e s i

mudanças

decorrentes

puberdade

podem

sentimentos

de

da

p r o vo c a r

insatisfação

e

Capacidade

para

para

-Capacidade para estabelecer
uma

PENSAMENTO:

corporal.

A forma de perceber a realidade,

-

determinará

e r r o s c o g n i t i vo s

acções

e

os

receber

mesmo.

insegurança.

as

reflectir

correcta

Capacidade

imagem

para

corrigir

s e n t i m e n t o s d o a d o l e s ce n t e . O s
pensamentos desadaptados e as
d i s t o r ç õ e s c o g n i t i v a s d e ve r ã o s e r
substituídos

por

outros

mais

EXPECTAT IVAS:

p r e vi s ã o

do

-

adolescente

sobre

as

c o n t r o l a r e o r g a n i za r o s e u

adaptados.

ACADÉMICO

Capacidade

consequências da sua conduta

comportamento

ATRIBUIÇÕES: o adolescente pode

ao estudo.

atribuir

-

os

ê xi t o s

e

fracassos

para

relativamente

Capacidade

para

como resultado das suas acções

estabelecer

ou pode considerar que lhe falta

r e l a t i va m e n t e

controlo

e s t u d o / a p r e n d i za g e m .

sobre

os

acontecimentos.

auto

-

prioridades
ao

Capacidade

para

e s t a b e l e c e r m e t a s p e s so a i s e
profissionais

realistas

e

o b j e c t i va s .

FAMILIAR

Inclui as relações do adolescente

-Capacidade

c o m a s u a f a m í l i a a s s im c o m o a

familiares adultos.

va l o r i za ç ã o d o s p a i s p a r a c o m os

- Capacidade para criar um

filhos.

clima
um

para

familiar

conceito

que

falar

com

a ss e g u r e

p o s i t i vo

de

si

mesmo.
Inclui
SOCIAL

a

competência

para

as

- H a b i l i d a d e s a s s e r t i va s

i n t e r a c ç õ e s s o c i a i s c o m vi s t a a o

-Habilidades comunicacionais.

estabelecimento

-

de

relações
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adaptadas,
o b j e c t i vo s

chegando
sem

aos

prejudicar

resolução

os

de

problemas

interpessoais.

demais.

Na adolescência decorre uma transição da inf ância para a idade
adulta. Nesta traject ória, um misto de mudanças ocorrem. Com estas,
os adolescentes passarão a adquirir um conjunto de responsabilidades
e de

compet ências

emocional,

que poderão

decorrentes

da

dar

origem

necessidade

de

a

uma

instabili dade

adaptação

às

novas

exigências (Escr ivá & Navarro, 1996).

Luísa

Far ia

( 2005)

na

sua

revisão

da

literatur a

sobre

o

desenvolvimento do auto - conceito f ísico em cr ianças e adolescentes ,
começa por ref erir que a importância do estudo do auto - conceito se
prende com o seu carácter predit ivo quanto à realização dos indivíduos
nos diversos dom ínios da sua existência, conduzindo est e, a uma
melhor aceitação de si própr io.

A

qualidade

das

relações

com

os

grupos de par es parece estar dependente do auto- conceito. Assim,
quanto mais elevado f or o auto conceito do adolescente, melhores serão
as relações que este vai estab elecer com o grupo de pares . As crianças
mais novas tendem a avaliar as suas habilidades e capacida des de uma
f orma

dicotómica,

sendo

em

muitas

ocasiões

boas

e

más

simultaneamente. Já as cr ianças mais velhas, semelhant emente aos
adultos, est imam -se através de um cont inuum que vai desde mu ito boas
até muito más (Hart er 1999) . As crianças não se avaliam como autocompetentes em todos os dom ínios ( Faria & Fontaine, 1995) . No
entanto, possuem a capacidade de se avaliar globalmente no que diz
respeito à sati sf ação consigo própr ias. Harter ( 1999) considera que com
o avançar da idade o número de dom ínios em que a cr iança se auto
percepciona vai aumentando e na idade adulta percepcionam a sua
capacidade como algo estável.

A f ase da adolescência compreendida entre os 12 e os 15 anos é
considerada com o a f ase de desenvolvimento

específ ica do auto

conceito, sendo descrita como um per íodo de ref ormulação e de
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dif erenciação do auto conceito que conduz à af irmação da própr ia
identidade, num auto conceito personalizado. Para L´ É cuyer (1985),
neste processo interf erem três f actores: a matur idade f ísica, a vida
académ ica e a conquista da autonomia pessoal. As transf ormações
f ísicas, centram o adolescente na sua imagem corporal e muitas das
preocupações nesta idade estão relacionadas com o aspecto f ísico e
com

o

desenvolvimento

cor poral.

É

com

estas

alt erações

que

o

adolescente constrói a sua ident idade e é a aceitação da sua imagem
que f avorece o desenvolvimento da sua auto -est ima (Hernaez, 1999). A
conquista da identidade passa ainda pelo reconheciment o das suas
competências escolares, qualidades, aptidões , talentos e lim itações
(Garma & Elexpur u, 1999) e consubstancia -se ainda à conquista de uma
autonom ia pessoal, procurando adquirir independência, separando -se
do mundo dos adultos e procurando a sua segurança através da
identif icação
interesses

com

outros

( Hernaez,

grupos

1999).O

que

grupo

compar t ilhem

passa

a

os

subst ituir

mesmos
a

f amília,

proporciona auto estima, apoio e ser ve de modelo com o qual o
adolescente se compara.
Um dos dom ínios que contr ibui grandemente para a def inição de
auto- conceito é o dom íni o f ísico e mais especif icamente a aparência
f ísica, que se revela f undamental para a auto est ima global, possuindo
um papel f undament al no ajustamento psicossocial do indivíduo. Assim,
a f orma como os outros signif icativos r eagem aos atributos f ísicos da
criança contribuem para a f ormação do seu auto -conceito f ísico, que por
sua vez inf luenciará a sua auto est ima global. Neste sentido, existe uma
relação entre a dim ensão f ísica do aut o - conceito e a aceitação de si
próprio, que acaba por ser transversal a t odo o ciclo de vida do
indivíduo, embora com uma f orte expr essão na ado lescência (Far ia,
2005). Os estudos mais recentes most ram a existência de dif erenças
signif icat ivas no auto - conceito relativamente ao género, sendo os
indivíduos do género masculino aqueles que apresentam melhores
níveis quando comparado s em termos de dimensões específ icas e não
em termos apenas de auto - conceit o global (Harter, 2012; Faria, 2005;
Sangeeta & Sumitra, 2012).
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No contexto português as raparigas parecem ter um menor autoconceito f ísico com parativamente com os rapazes nos dom ínios da
aparência f ísica e da competência atlética, o que não dif ere dos
resultados obtidos noutros context os. Relat ivamente ao género, parece
consensual o f acto de os indivíduos do género mascu lino t enderem a
apresentar um aut o - conceito f ísico mais elevado compar ativamente aos
do género f eminino , embora estes últimos tendam a apr esentar um
elevado auto conceit o em áreas mais sociais ( Harter 1999 ; Faria, 2005) .
Parece unânime que relativamente às diferenças de género, estas estão
relacionadas com avaliação de dimensões relat ivas a est ereótipos e
pelo f acto de se esperarem comportamentos e desempenhos dif erentes
em ambos os géner os, esperando-se um melhor desemp enho por parte
do

género

masculino .

De

f acto,

parecem

existir

consequências

dif erentes em termos de aceitação no grupo de pares, popular idade e
estima por si pr óprio para rapazes e rapar igas com pr ocessos de
maturidade f ísica pr ecoc es ou tardios ( Craf t, Pf eiff er & Pivarnik,2003),
de f orma que os grupos de maior risco em termos de ajustamento e
aceitação social, são os de rapar igas com maturidade precoce e os de
raparigas com matur idade tardia (Brooks -Gunn & Reiter, 1993).

A distorção relat ivamente ao peso corporal parece estar associada a
uma baixa auto estima e tende a ser dif erente nos rapazes e nas
raparigas, sendo que estas últimas tendem a perceber -se a si mesmas
como tendo um peso super ior em maior grau do que os rapazes, ainda
que ambos tenham o mesmo IMC (Perrin, et al., 2010 Faria, 2005;
Sangeeta & Sum itra, 2012).

Associam- se a est e f acto as maiores mudanças ocorr idas com o
corpo f eminino e simultaneamente mais marcantes e explícitas, como é
o caso do aparecimento da primeira menarca, que distingue a entrada
na puber dade e que conduz ir ia segundo a aut ora a maiores mudanças e
f lutuações no auto - conceito f ísico (Far ia, 2005) .

Os estudos também parecem salientar a importância das relações
f amiliares no desenvolviment o do aut o conceito , na medida em que a
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interacção entre os pais e a cr ian ça vai f acult ar a est a última a
compreensão daquilo que é esperado dela e do seu com portamento,
sendo o conceito que a cr iança tem de si, resultado da e xperiência em
contexto f amiliar ( Sisto et al., 2004). Do mesmo modo, um vínculo
seguro com a f igura materna, caracter izado pela percepção de que a
mãe é uma base segura, disponível, r esponsiva e que em situações
adversas é sensível, acessível e colabor adora, pode c ontribuir para que
o auto- conceito da criança seja alicerçado numa f orte segurança (Assis
& Avanci, 2004).

Os sujeitos com elevado auto conceit o parecem avaliar de f orma
mais ef icaz as suas capacidades, sendo por isso mais capazes de
reconhecê- las e mobilizá - las no sentido de obter comportamentos
melhor adaptados aos contextos em que se encont ram inseridos, o que
não se verif ica nas pessoas mais dependentes ( Matos, et al., 1995). O
auto conceito repr esentaria assim uma das estruturas de per sonalidade
que

tem

uma

envolvente

e

relação
com

dir ecta

as

com

os

experiências

modelos

mais

sociais

pr ecoces

do

do

meio

indivíduo

( Manjarrez & Nava, 2002).

A

conexão

auto

estima,

auto-

conceito

e

perturbações

do

comportamento alimentar tem tido o interesse da comu nidade cien t íf ica.
A

auto-

estima

conjuntamente

com

outras

variáveis

tais

como

o

perf eccionismo e a percepção do peso corporal, vem sendo identif icada
como f actor preditivo de sintomas bulím icos na literatura (Vohs, et al.
1999), preditores de sintom as bulímicos. Parece ter f icado demonstr ada
que

as

adolescentes

com

elevado

perf eccionismo

e

que

se

percepcionavam acima do peso corporal , apresentavam uma baixa auto
estima e exibiam um maior número de sintomas, enquanto as que
tinham uma auto - estima mais alta, revelavam menos sintom atologia. A
replicação dest e estudo pelos autor es conf irmaram novam ente os dados
(Vohs & Heat herton, 2001) .

Num outro est udo os autores compararam quatro grupos, um que
apresentava sintom atologia anoréctica, um segundo que apresentava
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sintomatologia bulímica e um grupo controlo subdividido em dois, um
com comportamento restrit ivo e outro sem esse co mportamento. No
grupo com AN e com BN f oram apur ados índices signif icativam ente
super iores nas variáveis baixa - auto est ima e insat isf ação corporal do
que no grupo controlo sem restr ição alimentar. Ver if icou -se assim uma
correlação posit iva entre as var iáveis sintomatológicas al im entares e a
baixa auto estima ( Mas, et al., 2001; Daley, et al., 2008). O mesmo se
passa relativamente ao auto - conceito, cuja avaliação parece estar
relacionada com a insatisf ação com o próprio corpo e determinados
déf ices nas habilidades sociais que se mostraram asp ectos importantes
quer na AN quer na BN (Gismero, 2001).
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3.3 - Factores de risco e de prevenção das perturbações do
comportamento alimentar

A AN e a BN são doenças multi - f actoriais, desencadeadas por um
conjunto

de

f actor es

biológicos,

psicológicos,

f amiliares

e

s ócio-

culturais e resultant es de uma int eracção complexa, int er - dependente e
inter-

inf luente

de

diversos

f actores.

Assim,

a

visão

sobre

as

perturbações do comportamento alimentar é uma visão bio - f isiológica,
psico- emocional, sócio- cultur al e f amiliar. Importará então, mais do
que identif icar f actores de risco, compreender as inter acções que
ocorrem entre f actores de predisposi ção, precipitação e manutenção.

Para

Kar waut z

( 2003)

e

no

caso

da

AN,

uma

variável

pode

considerar -se um f actor de risco se cumprir determinados princípios.
Primeiro, a var iável precede a ocorrência, sendo necessár io clar if icar
cuidadamente o início da ocorrência e investigar que outras variáveis
f oram exper imentadas antes do seu início. Depois, importa p erceber se
os f actores analisad os se encontram correlacionados e se a variável
mostra uma relação causa -ef eito. Aumentando o número de f actores de
risco aumenta também a probabilidade de ocorrência numa determinada
população.

Depois,

supost os

f actores

de

r isco

podem

ocorrer

extr insecament e (ef eitos adversos) ou intrinsecam ente ( vulnerabilidade
genética)

e

estes

f actores

podem

actuar

como

pr edisponentes,

desencadeantes e de manutenção. Finalmente, os f actores de risco de
relevância causal podem ser manipulados o que originar ia alterações
nos resultados. A maior ia dos f actores não pode ser alterado (raça,
género, ano de nasciment o) por isso são chamados de marcadores
f ixos.

A importância do estudo dos f actores de risco, é um passo para a
detecção precoce de casos prováveis de f o rma atempada e a escola
pública o local indicado para f azer pr omoção da saúde ( Borresen &
Rosenvinge, 2003). Dixe (2007), no seu estudo sobre prevalência das
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doenças

do

comportamento

alimentar

em

população

portuguesa

ver if icou que os estudantes com idades compreendidas entre os 14 e os
17 anos, 4,2% dos r apazes e 18,9% das raparigas encontravam -se em
risco. Nos estudant es com idades com preendidas entre os 18 e os 25
anos, 4,3% dos rapazes e 125 das raparigas encontravam - se em risco
de desenvolver uma perturbação do comportamento alimentar .

Benavente, et al. (2003), num est udo em que pretendiam detectar
f actores de risco numa população de 789 estudantes espanhóis de
ensino

básico,

assim

como

os

seus

pais/mães,

cong lomeraram

determinados f actores que tentaram identif icar na sua amostra e nos
quais se incluíam u m Índice de Massa Corpor al baixo, a inf luência de
modelos estét icos e de comunicação, o comportamento alimentar e as
relações f amiliares. Verif icar am que da totalidade da sua amostra 6,9%
apresentava um I MC entre 15 e 17 o que corresponderia a uma
desnutr ição ligeira. No EAT 40, 8,8% apresentavam uma pontuação
signif icat iva,

e

se

não

apresentavam

doença,

con sideravam -se

população em risco. Ainda nesta prova, 3,3% dos estudantes poderiam
ser diagnosticados com uma perturbação do comportamento alimentar
segundo os critér ios do DSM-I V. No CI MEC-26, 13, 5% mostraram -se
signif icat ivamente vulneráveis às mensagens dos modelos estéticos e
aos meios de comunicação e 11,1% consideravam -se muito vulne ráveis
a essa mesma inf luência. Kar waut z ( 2003) def ende que, para perceber
quem está em risco de desenvolver uma perturbação do com portamento
alimentar devem ter -se em cont a os vár ios modelos explicat ivos. Para
este aut or a AN seria melhor explicada por um modelo mult idimensional
ou bio-psico-social. Segundo ele, um a patologia do comportamento
alimentar deverá ser precedida de uma dieta uma vez que as mulheres
que f azem dieta têm 18 vezes mais probabilidade de vir a desenvolver
uma perturbação do comportamento alim entar do que as que não f azem.
Em

adição,

exist e

quer

uma

vulner abilidade

biológica

(genética,

suscept ibilidade par a a desregulação dos sist emas neurotransmissores
que por sua vez regulam o comportamento alimentar), quer uma
vulnerabilidade

psicológica

(determinados

traços

de

per sonalidade,

dif iculdades na gestão dos af ectos, determinadas exper iências de
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desenvolvimento, conf litos f amiliares, conf litos intrapsíquicos). No caso
da BN, esta ser ia melhor explicada por f actores específ icos do meio
ambiente e/ou por uma vulnerabilidade individual.

Dixe (2007), no seu estudo sobre prevalência da anor exia e BN
incluiu os cr itérios de risco que se sumariam no quadro que se segue
(Quadro VII) . Segundo a aut ora estar iam em risco de desenvolver uma
perturbação do comportamento aliment ar os indivíduos que cumprissem
o seguinte:

Quadro VII- Risco de perturbação do comportamento alimentar (Adaptado de
Dixe, 2007)
Critérios
ANOREXIA

NERVOSA

DE

TIPO

Medo de ganhar peso, IMC inferior a 20; Distorção
da

R E S T R I TI V O

imagem

corporal;

Ausência

de

período

menstrual nas raparigas e diminuição do interesse
e vigor sexual nos rapazes.

ANOREXIA

DO

TI P O

INGESTÃO

C O MP U L S I V A / T I P O P U R G A TI V O

Episódios de ingestão alimentar compulsiva pelo
menos

duas

controlo

de

vezes
peso

por

pelo

semana;
menos

Métodos

duas

vezes

de
por

semana; IMC inferior a 20; Ausência de período
menstrual nas raparigas e diminuição do interesse
e vigor sexual nos rapazes.
Apresenta todos os critérios para anorexia, mas

S I TU A Ç Õ E S S U B C L Í N I C A S

apresenta período menstrual se for rapariga e não
apresenta

perda

ou

diminuição

do

interesse

e

vigor sexual se for rapaz.

Também Peterson, Paulson & W illiams (2007), congregam algun s
f actores de risco que parecem contribuir para o desenvolvimento de
perturbações do comportamento alimentar , de entre os quais importa
destacar:

i)

r elação

mãe -f ilha

pertur bada,

ii)

diet a

nos

pais

ou

preocupação parental com o peso e encorajamento dos f ilhos para a
perda de peso, iii) comentários dos pais relat ivamente ao peso e f ormas
corporais dos f ilhos.

Isomaa, et al. (2009), num estudo no qual pretendiam analisar o
desenvolvimento de perturbação do com portamento alimentar , tomaram
em consideração os seguintes critér ios para diagnost icar AN: I MC
inf erior a 17,5 (critério A), medo intenso de ganhar peso ou f icar gordo
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encontrando-se no entanto com baixo peso (critér io B), distúrbio na
f orma como o corpo é experienciado e a inf luência do peso e da f orma
corporal na auto avaliação, assim como a negação da sever idade da
perda de peso ver if icada (critér io C) e amenorreia (critér io D).Para o
diagnóst ico de BN seguiram os seguintes critér ios, apur ados através de
entrevista individual: Ingestão compulsiva com medo de perda de
controlo (critér io A), comportamentos compensatór ios t ípicos de f orma a
evitar

ganho

f requência

ponder al

dos

após

episódios

de

a

ingestão

ingestão

compulsiva

(critério

B),

vezes

por

compulsiva -duas

semana em três meses (critér io C), im portância do peso e da f orma
corporal na auto -est ima e na f obia a ganhar peso (cr itér io D)

Machado (2010), or ganizou os f actores de r isco em 3 Dom ínios :
Factores de r isco gerais, f actores de risco específ icos e f actores de
risco que possibilitam distinguir pacient es com anor exia de pacientes
com

bulim ia.

classif icaram

Mc
no

Nicholas,

seu

estudo

Lydon,
como

Lennon,

estando

em

&

Dooley
risco

( 2009),

para

a

AN

elementos da amostra que pontuavam super ior a 20 no EAT, que
revelavam

uma

pontuação

elevada

na

subescala

I mpulso

par a

Emagrecer e apresentavam um I MC considerado abaixo do desejado
para a idade.
Diversos

in vest igadores

vêm

ref erindo

que

os

critér ios

de

diagnóst ico para AN e BN sugeridos pelo Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-I V-TR) são demasiado elevados e que
os casos de síndromes parciais dever iam ser incluidos uma vez que
represent am igualmente elevado r isco para a saúde, sendo a sua
prevalência

em

m uitos

estudos

rea lizados,

super ior

aos

critér ios

completos par a perturbação do comportamento alimentar .

Factores

como o comportam ento de dieta, sint omas bulímicos, controlo oral,
impulso par a emagrecer e insatisf ação com a imagem corporal, f oram
utilizados no estudo de Pet erson, Paulson & W illiams

(2007) uma vez

que parecem estabelecer uma f orte relação com o desenvolvimento de
um quadro de síndr ome total para uma perturbação do comportamento
alimentar. Os result ados do est udo mostraram que de f acto exist e uma

143

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

correlação posit iva signif icat iva quer em rapazes, quer em raparigas,
entre todos os sint omas de perturbação do comportament o aliment ar
estudados (excepto controlo oral) e a pr essão percebida por parte dos
media, pares e mães.

Mart ínez- González, et al. (2003), numa amostra de 2862 raparigas
com idades entre os 12 e os 21 anos encontraram um r isco acrescido de
desenvolvimento
raparigas

com

sozinhas,

de

perturbação

idades

cujos

mais

pais

se

do

comportamento

precoces,

que

encontravam

alimentar

habitualmente
divorciados,

nas

comiam

que

liam

f requentemente revistas de raparigas ou ouviam programas de rádio.
Neste sentido, o estudo ref orçou o papel importante que a inf luência
dos media tem no desen volvimento de perturbações do com portamento
alimentar.

O

conhecimento

actual

neste

âmbit o

sugere

que

o

reconhecim ento dos indivíduos em risco e a inter venção pr ecoce podem
prevenir

o

aparecimento

de

uma

perturbação

do

com portamento

alimentar. De acordo com Rome, et al. (2003), num pr imeir o momento
importa reconhecer f actores de risco iniciais, triar pacientes de r isco,
proporcionando int ervenções prontas e ef ectivas antes da patologia se
instalar plenamente. Os casos que não cumprem a tot alidade do s
critérios para uma perturbação do comportamento alimentar tal como a
AN ou BN, de acor do com o Diagnost ic and Stat istical Manual for Mental
Disorders são pacientes cada vez mais jovens, rapar igas com uma
preocupação excessiva com a imagem co rporal, restrição alimentar
severa para uma perda signif icativa de peso e represent am um sério
risco para a saúde e para o bem-estar. Segundo os mesmos autores, o
diagnóst ico de uma perturbação do com portamento alimentar Sem Outra
Especif icação, nunca deve r ia ser considerada uma pert urbação do
comportamento

alimentar

de

baixo

nível

ou

sem

indicação

para

tratamento intensivo. Dever ia antes, ser uma oportunidade para inter vir
numa potencial ameaça patológica inicial, num estádio muito precoce e
acima de tudo uma atitude respon sável por parte do clínico que nunca
dever ia deixar de of erecer uma inter venção inicial e compr eensiva da
situação. Sugerem um conjunto de f actor es de r isco tais como, histór ia
f amiliar de uma perturbação do comport amento alimentar ou obe sidade,
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doença af ectiva ou alcoolismo em f amiliares de primeiro grau, prática
de desportos que r equeiram uma determinada silhueta, t ais como o
ballet ou a ginást ica, traços de personalidade específ icos tal como o
perf eccionismo,

determinadas

caract er íst ica s

do

com portamento

alimentar dos pais , peso corpor al, histór ia de abuso f ísico e/ou sexual ,
uma baixa aut o-estima, insatisf ação com a imagem cor poral e uma
histór ia de recurso a dietas, om issão de ref eições e exercício f ísico
compulsivo

Outros

f actores

têm

sido

al udidos

como

precedent es

das

perturbações do comportamento alimentar . Neumark - Sztainer et al.
(1998), num inquérit o a 203 adolescent es de ambos os géneros e no
que respeita a diet as alimentares pouco saudáveis , ver if icaram que
cerca da metade da amostra reconheceu “ não comer ”; “passar fome” e
“saltar refeições ”. Segundo os autores, as caract er íst icas demográf icas
tais

como

o

peso

corporal,

a

idade

e

a

etnia

pareceram

ser

determinantes nos comportamentos de contr olo de peso. Relativamente
à etnia, as raparigas af ro -americanas apresentaram menor tendência
para f azer dietas do que as de r aça branca. Os autores ref erem ainda
que no mesmo estudo, as jovens de estatuto sócio - económico mais
elevado submeteram -se com maior f requência a dietas do que as de
estatuto sócio- económico mais baixo .

A menarca pr ecoce surge nos estudos de Fairbur n (1997) como um
f actor de risco específ ico para o surgimento da BN. Ainda par a o mesmo
autor, determinados problem as com os pais, par ecem também ser
específ icos no apar ecimento da BN, assim como uma história anterior
de obesidade e dietas, que emergiu como um f actor de risco par a o
aparecimento desta mesma patologia.

A inf luência dos abusos na inf ância é uma variável que surge com
maior complexidade. De acordo com alguns autor es par ece exist ir uma
ligação entre o abuso sexual na inf ância e a sin tomatologia bulím ica
(Everill & W aller 1995). No entanto, o abuso sexual de crianças
encontra-se também associado com a depressão e outros di st úrbios
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psicológicos. Contudo, estas problemáticas são mais f requentement e
associadas com o abuso sexual de crianças conjunt amente com outros
abusos f ísicos e emocionais e quando as f am ílias não f acultam o
necessário suporte. Outros autores consideram que não existe uma
elevada incidência de abuso sexual na inf ância em pacientes com BN,
mas sim uma maior sever idade do abuso qu ando este existe (Groth Marnat & Michel 2000). Para Casper & Lyubom irsky (1997) o abuso
sexual inf antil poder á contribuir para o de senvolvimento de transtornos
alimentares apenas de f orma indirect a, conduzindo a psicopatologia
individual. Para Ken t & W aller (2000) o abuso sexual inf antil através de
uma prof unda inf luência na auto - estima e na ansiedade é o único
trauma inf antil que pod erá pr edizer sobre o surgimento de transtornos
alimentares na idade adult a.

Para Troop (1998), o abuso sexual induziria emoções intoleráveis e
uma perda do sent ido de identidade e surgiria sob a f orma de um
transtorno

aliment ar

em

mulheres

que

não

encontr am

f ormas

construtivas de l idar com essas crises pessoais.

No que diz respeito aos af ectos, uma r elação f uncional entre af ectos
negativos e transt ornos aliment ares f oi proposta por Steinberg , Tobin &
Johnson (1990).Para Johnson & Larson (1982), pacientes com BN
ingeriam

alimentos

numa

tentat iva

de

elevar

o

seu

humor.

O

comportamento purgativo permitir ia um controlo sobre o aumento de
peso. No entant o e contrariamente ao desejado, as pacient es bulímicas
percebiam que quando a ingestão compulsiva f icava f ora

do seu

controlo, surgiam sentimentos de culpa e pavor de aumentar o peso. A
ingestão deixa de ser um alívio para passar a introduzir emoções
negativas tais como a culpa e o remorso. Surge então a purgação como
f orma de minim izar essa mesma culpa assim com o descarregar essa
mesma culpa. Depois de um episódio de ingestão com pulsiva em
contexto de laboratório, as pacientes ref erem uma diminuição da
ansiedade, tensão e culpa. Assim, os factores af ectivos não par ecem
ser etiologicamente importantes para o surgi mento de transtornos
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alimentares, mas poderão encontrar -se associados a f ormas subclíni cas
de transtornos alimentares.

Também os grupos de pares são f requentemente citados com o f actor
contributivo para o desenvolviment o de transtornos alimentares. As
raparigas

adolescentes

aprendem

algumas

atitudes

(tais

como

a

importância da magreza) e alguns comportamentos , como as dietas e a
purgação, com o grupo de pares com que m se relacionam (Levine ,
Smolak & Hayden, 1994). Por um lado através do exemplo e do
encorajamento, ou mesmo até como teste para se incluir em alguns
desses grupos.

Alguns estudos def endem mesmo que a inf luência do grupo de pares e
da f amília, é superior à inf luência dos meios de comunicação (St ice,
1998). No entanto, de acordo com uma revisão das causas dos
transtornos alimentares levada a cabo por Polivy e Herman ( 2002) , nem
em todos os grupos de pares existe uma preocupação ou pr essão para a
magreza, pelo que a possibilidade de inf luência do grupo de pares não
deverá ser tomada como garantida e deverá est a área ser mais
aprof undadamente estudada .

Outro aspect o tem a ver com o f acto de a inf luência dos meios de
comunicação e do grupo de pares ser, mais f requente nas r apar igas do
que nos r apazes e t al f acto não será apenas por a nossa cultura exercer
uma maior pressão para a magreza em raparigas. As raparigas, por
diversos

f actores

estarão

ma is

permeáveis

a

estas

questões.

A

inf luência de f actores sócio - cult urais no desenvolviment o de uma
perturbação

do

comportamento

alimentar

poderá

t raduzir -se

sucintamente numa idealização pela magreza, que de resto , surge como
a principal causa do desenvolvimento das patologias que abordamos.
Aceitável é também o f acto de existir por parte da mulher uma
insatisf ação corporal e uma preocupação e f oco exclusivo na sua f orma
corporal e tamanho, conduzindo deste modo à patologia, que ser ia
ainda uma solução inadequada de resolução dos seus pr oblemas
.
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De acor do Lázaro (2003), a vant agem da detecção precoce d e
f actores de r isco numa população , tor na possível uma intervenção
prevent iva. Benavent e, Morilla, Leal & Benjumea (2003), consider am que
a ident if icação de sujeitos considerados de risco, perm ite o emprego de
programas de prevenção de f orma mais ef icaz.

De

acordo

com

estudos

r ealizados,

programas

destinados

a

aumentar a auto - estima em crianças e adolescentes entre os 11 e os 14
anos de idade, resultaram numa mais baixa incidência de per da de peso
e

sintomat ologia

relacionada

com

transtornos

alimentares,

em

participantes considerados em r isco de desenvolver uma per turbação do
comportamento alim entar , passado um ano de aplicação do programa
(O´ Dea & Abraham 2000).

Tratando-se de patologias graves, com tr atamento dif ícil e moroso, a
atenção nos últimos ano s dirige-se para a det ecção precoce destes
transtornos e da aplicação de pr ogramas de inter venção q ue incidam
sobre var iáveis específ icas e que f ortif iquem os f actores de protecção.
A f orma como os f actores de protecção ac tuam é descr ita por Crago,
Shisslak et al. (2001). De acor do com estes autor es, os f actores de
protecção, interagindo com os f actores de risco, diminuem a disf unção,
interrompendo os seus ef eitos, assim como o processo através do qual
os f actores de risco actuam. Por outro lado, previnem

mesmo a

ocorrência dos f actores de risco.

Um grande número de f actores gerais e inespecíf icos de pr otecção
para as perturbações do comportamento alimentar , já se encontram
identif icados. No entanto, var iáveis m ais espe cíf icas car ecem de um
melhor conhec iment o, o que com certeza dar ia inf ormação preciosa no
sentido da cr iaçã o de estratégias de prevenção.

Para Smolak, Murnen & Ruble (2000), a participação em desportos
que não sejam de elite parece ser um f actor de protecção para o
desenvolvimento de perturbações do comportamento aliment ar . Também
uma elevada aut o estima, assim como uma elevada auto ef icácia e
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adequada capacidade de resolução de problemas par ecem ser f actores
de

pr otecção

para

adquir ir

uma

perturbação

do

com portamento

alimentar de acordo com Kar waut z (2003).

O

encorajamento

para

a

autonomia

e

a

dim inuição

da

superprot ecção por parte dos pr ogenitor es, são apontados igualmente
como f actores prot ectores. Mais especif icamente no que respeita à
superprot ecção, est a deveria ser, seg undo Lázaro ( 2000), um dos
aspectos a trabalhar com as f amílias ao nível da prevenção primária ou
em programas de prevenção a ser em implementados.

Sendo o auto conceito uma variável importante no âm bito das
perturbação do comportamento alimentar , trabalhar no sentido de que
ele se eleve par a patamares mais seguros, torna -se igualmente um dos
objectivos da prevenção primár ia. As est ratégias sugeridas por exemplo
para o tratamento da AN, f azem ref erência ao aumento do auto
conceito,

um a

comportamento
competência,

vez

que

para

alimentar ,

a

superior idade

as

pacientes

magreza
e

com

perturbação

encontra -se

sucesso,

associada

estando

do
à

portanto

intrinsecamente ligada ao auto conceit o. O trabalho a este nível envolve
a

redução

de

altas

expectat ivas

de

desempenho,

de senvolvendo

padrões realistas de auto - avaliação f omentando a impor tância dos
sucessos e das qualidades existentes.

Importa ainda que a auto avaliação seja o mais multif acetada possível,
evitando que o modo como a pessoa se vê incida para além dos
atributos pessoais.

Para Rome, et al. ( 2003) os cuidados de saúde primár ios estão na
linha da f rente para identif icar as pistas de uma

perturbação do

comportamento alim entar , quer esta se encontra em f ase inicial ou
mesmo já em f ase inicial da instalação e onde a inter venção poderá ser
mais simples. Segundo o autor raramente um adolescente surge com
queixas

relacionadas

com

uma

perturbação

do

comportamento

alimentar. É habitualmente um prof essor, uma enf ermeira ou um dos
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progenitores (habitualmente a mãe), quem ref erencia o adolescente ou
quem

suspeita

de

uma

perturbação

do

comportament o

alimentar .

Comummente surgem pedidos relativos a vert igens, f adiga, dores de
cabeça, obstipação ou amenorreia, resultantes da perda de peso ou de
um comportamento alimentar anómalo. Perante estes sinais deverá
instalar-se alguma suspeição. Os mesmos autor es recom endam três
áreas de actuação neste âmbito: Ref erem -se à detecção precoce, na
medida em que existido uma f orte evidência de que quanto mais tempo
durar a doença, meno r a possibilidade de recuper ação, um diagnóstico
precoce conduzirá a uma inter venção atempada e melhor sucedida. Não
raras vezes, quando o diagnóst ico f ormal de uma perturbação do
comportamento alim entar se estabelece, já a paciente se encontra a
sof rer

de

diversas

problemáticas

biopsicossociais,

devendo

a

inter venção ocorrer aquando do apar ecimento dos pr imeir os sinais.

A atenção relativamente a esta problemát ica dever á centrar -se
ainda: Em primeiro lugar num conhecim ento por parte dos f amiliares,
técnicos e agent es educat ivos e de saúde r elativamente ao processo
evolutivo

da

patologia,

sensibilizando -os

para

a

possibilid ade

do

surgimento precoce de uma perturbação do comportamento alimentar e
em idades inesperadamente baixas e por outro lado o reconhecimento
de sinais que têm que ver com a imagem corporal, alterações na dieta
alimentar e hábitos de dieta que poderão apare cer cedo.

Bacalhau & Moleiro (2010) consideram que na prát ica clínica da
medicina f amiliar e na suspeição de uma perturbação do com portamento
alimentar, deve ser dada relevância, para uma detecção precoces, a
aspectos como uma perda ponderal, mesmo sem um IMC anómalo, a um
comportamento alim entar desadequado, a uma insatisf ação quanto à
imagem

corporal,

associadas

a

uma

mult iplicidade

de

queixas

psicossomát icas e a um ambient e f amiliar disf uncional.

Por outro lado importa inter vir precocemente, devendo a f amília
estar sensibilizada para o f acto de que, uma inter venção com início
tardio diminui as possibilidades de restabelecimento com pleto e tem
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implicações

sér ias

ao

nível

da

mor bilidade

e

mortalidade

destes

pacientes.

Segundo Lázaro (2003), os object ivos da inter venção na f amília
dever iam incluir um a actuação ao nível da redução da superprotecção,
aumento da comunicação e restrição da exposição aos meios de
comunicação, part icularmente no que diz respeito à t elevisão, por parte
dos pais ou cuidadores para com as suas cr ianças. Ainda de acordo
com este autor, os programas de prevenção assentam no princípio de
que as condutas podem ser modif icadas uma vez que há que existem
evidência que após a implementação de um est udo verif ica -se um
decréscimo signif icati vo dos f actores de risco nos adolescent es quando
comparados antes e depois da implement ação.
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PARTE II- MARCO EMPÍRICO
I- METODOLOGIA
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1.1. Introdução

As Perturbações do comportamento alimentar são doenças graves
com

consequências

nef astas

a

vários

níveis.

Af ectam

sobretudo

mulher es em idades cada vez mais pr ecoces, sendo uma problemática
preocupante part icularmente nas jovens de países desenvolvidos ou em
vias de desenvolvimento. A rel evância destas patologias encontra -se
por isso ligada a dois aspectos f undamentais. Por um lado pela
complexa et iopatogenia e por outro, pelo aumento da sua incidência
sobretudo nos países mais desenvolvidos.

Neste sentido, importa perceber o seu desenvolvimento e inter vir
num momento ant erior à instalação da patologia, uma vez que se sabe
que em muit os dos casos sinalizados, a patologia se encontrava já
instalada e as doent es em risco de vida ( Alvarenga, 2001) .

Nos f inais do século XIX, surgem os primeiros estudos históricos
sobre as doenças do comportamento alimentar. No entanto, a partir da
Segunda Guerra Mundial, o númer o de mulheres com esta patologia
começa

a

aument ar

nos

países

ocidentais,

acentuado nas décadas de setenta e oit enta.
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1.2. Objectivos e hipóteses
No seguimento de um estudo piloto prévio que deu or igem à tesina e
conducente obtenção do Diploma de Estudos Avançados, pretende -se
neste estudo uma investigação mais ampla em amostra e var iáveis de
f orma a atingir determinados

Na primeira parte da invest igação procurou -se centrar a inf ormação
relevante sobre o tema a invest igar e obter inf ormação evolut iva,
enquadrando

as

variáveis

e

as

hipóteses

através

dos

conceitos

teorizados.

Partindo

desses

pressupostos

e

f azendo

a

inter li gação

dos

conteú dos, pr etende -se seguir para a i dentif icação numa amostra de
população escolar izada, de var iáveis pr edit ivas de desenvolvimento de
perturbações do comportamento alimentar sendo este o tem a central da
presente investigação.

Foi ainda objec tivo deste estudo , analisar compar ativamente as
respostas obt idas pela amostra de crianças e adolescentes e as
respostas obt idas numa amostra de mães relat ivament e à imagem
corporal real percebida e à imagem corporal desejada.

Com

carácter

dif erentes

geral

f actores

importa

poderão

então

contribuir

compreender
para

o

de

que

f orma

desenvolvimento

de

perturbações do comportamento alimentar em crianças e adolescentes,
explorando e avaliando a inter - inf luencia e a relação entre as d iversas
var iáveis ind ividuais, f amiliares e sociais.

Tomando como pont o de partida os resultados dos estudos t eóricos
analisados, f ora m f ormuladas algumas hipóteses:
Neste sentido esper amos que:
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1- Se o géner o masculino apr esent ar uma insatisfaç ão com a
imagem

corporal

exist irão

diferenças

entre

a

“ imagem

desejada ” e a “imagem real percebida ”.
2- Se o género fem inino apresentar uma insatisfaç ão com a
imagem

corporal

exist irão

diferenças

entre

a

“ imagem

desejada ” e a “imagem real percebida ”.
3- Se os alunos apresentarem uma insatisf ação com a imagem
corporal, exist irão diferenças entre a “ im agem deseja da ” e a
“imagem real percebida ” entre os distintos estabelecimentos
de ensino.
4- Se existirem diferenças entre a "imagem desejada” e a

“imagem real percebida” estas serão distintas para
ambos os géneros .
5- Se exist irem diferenças entre a “ imagem deseja da ” e a
“imagem real percebida ” estas serão dist intas p ara as
diferentes idades.
6- Se

ocorrer

distorção

da

imagem

corporal,

existir ão

diferenças entre os géneros.
7- Verif icar -se-ão difer enças entre a “imagem desejada” e a
“imagem real percebida ” percepcionada pela pr ogenitor a.
8-

Se existir risco de desenvolvimento de uma perturbação do
comportamento alim entar este será mais elevado no género
feminino do que no género m asculino.

9- Se exist ir risco de desenvolvimento de uma perturbação do
comportamento alim entar est a ser á dist inta par a os grupos
de idades.
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1.3. Identificação de variáveis preditivas
Tendo em conta a natureza do problema a investigar, os obj ectivos
def inidos e as hipót eses f ormuladas, optou -se por um estudo descr itivo
correlacional, com base numa análise multicausal e multidimensional,
partindo da identif icação de variáveis que se julg am estar envolvidas no
aparecimento das perturbação do comportamento alimentar , tentando,
não somente entender o seu apar ecim ento e evolução, m as também
predizer o seu apar ecimento de acor do com as variáveis analisadas,
numa amostra de cr ianças e adoles centes do Concelho de Portimão.

Pretendemos ident if icar casos de risco de acordo com os seguintes
f actores:

Quadro VIII- Variáveis de risco (Fonte: elaboração própria)

Medida

Critério de Incl usão

EDI elevado

Ponto de corte ≥80

E AT e l e v a d o

<21 baixo risco; =21 risco; >20 alto risco

S S A e l e va d o

Ponto de corte ≤72,24

C I M E C - 2 6 e l e va d o

Ponto de corte ≥17

C AP S e l e va d o

Ponto de corte ≥17

Insatisfação com a imagem corporal

Im agem
corporal
percebida
distinta
da
imagem desejada – classificações negativas

Distorção da imagem corporal

Im agem percebi da com o real ,
IMC real- Distorção positiva

superior

ao

1.3.1. Amostra

Os dados constant es na presente investigação f oram recolhidos
entre os meses de Abril e Maio do ano de 2010.
De um total de 1491 questionár ios respondidos f oram excluídos 5 7
que

se

encontravam

incompletos
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aleatoriamente e após a necessár ia análise dos mesmos e depuração da
base de dados, obteve - se um total de 1434 protocolos. Dest es, apenas
1188 cont inham dados completos de I MC, tendo sido este o valor
utilizado para a análise destes dados.

Para a realização deste estudo a escolha dos part icipantes recaiu
sobre

uma

amostra

de

cr ianças

e

adolescentes

do

concelho

de

Portimão. A idade dos e lement os inquir idos encontra -se compreendida
entre os 10 e os 16 anos ( X = 12,56 e desvio padrão de 1,66)
No que diz respeito ao género, 48,3% (N = 693) dos inquiridos são
do género

masculino

e 51,7%

(N =

741)

do género

f eminino

e

procedentes de 5 estabelecimentos de ensino público, do Concelho de
Portimão.

Tabela 1- Frequências de alunos por género

A amostra total é ent ão composta p or um total de 1434 alunos (cerca
de 47% do total de estudant es nos g raus de ensino em estudo de
acordo com a Dir ecção Regional de Educação do Algarve).

Em suma, de f orma descr itiva, baseada essencialmente em análise
de tabelas de f requência, sabe -se de modo muito generalizado, que se
trata de uma amostra que não é dif erenciada pelo género, exist indo um
equilíbr io entre rapazes e rapar igas, do ponto de vista geral .
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A intenção inicial era a de utilizar todas as escolas do Concelho,
num total de 6, contudo, pela proxim idade do f inal do ano lect ivo,
uma das escolas não se encont rou disponível para part icipar.
As 5 escolas onde f oi recolhida a amostr a f oram então as seguintes:
- Escola de Ensino Básico 2.º e 3.º Ciclo D. João II de Alvôr;
- Escola de Ensino Básico 2.º e 3.º Ciclo Júdice Fialho;
- Escola Básica Integrada da Mexilhoeira Grande;
- Escola de Ensino Básico 2.º e 3.º Prof essor José Buísel;
-Escola

de

Ensino

Básico

2.º

e

3. º

Ciclo

Engenheir o

Nuno

Mergulhão;

Relativamente à proveniência dos participantes por escola, cerca
de 45% (N = 646) proveio da Escola Básica 2.º/3.º Ciclos Prof essor
José Buisel, seguido da Escola Básica 2.º/3.ºCiclos Júdice Fialho
com

39,5%

de

alunos

inquir idos

(N

=

566).

Dos

r estantes

estabeleciment os de ensino , provier am 85 alunos (5,9%) da escola
Escola Básica Integrada da Mexilhoeira Grande, 4% ( N = 58) da
Escola Básica 2.º/3.ºCiclos Eng.º Nuno Mergulhão e 5,2% ( N = 75)
da Escola Básica 2.º/3.º Ciclos D. João II Alvôr (Tabela 2).

Tabela 2- .Frequências de alunos por estabelecimento de ensino

No

que

respeita

à

escolar idade

dos

inquiridos,

ver if ica -se

homogeneidade na distr ibuição dos alunos pelos demais anos de
escolar idade, onde se destaca ligeiramente o 6.º ano por 24,4% ( N =
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352) e o 9.º ano de escolaridade com menor f atia percentual de
15,9%, sinónimo de 230 jovens. Do 5. º ano constam 20,7% ( N =
299), valor este, em muito próximo do 7.º ano de escolaridade com
20% (N = 288) e f inalmente, provieram do 8.º de escolaridade 18,9%,
ou seja 272 alunos do total da amostra (Tabela 3 )

Tabela 3- Frequências de alunos por ano de escolaridade

Válidos

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative Percent

5Âº Ano

299

20,9

20,9

20,9

6.Âº Ano

352

24,5

24,6

45,5

7.Âº Ano

288

20,1

20,1

65,7

8.Âº Ano

270

18,8

18,9

84,5

9.Âº Ano

221

15,4

15,5

100,0

Total

1430

99,7

100,0

1434

100,0

Total

O

estudo

inclui

ainda

uma

amostra

de

734

mães

que

f oram

comparadas com os respect ivos f ilhos r elat ivamente aos resultados na
Escala de Silhuetas de Collins .

1.3.2. Instrumentos utilizados

O

protocolo

de

investigação

consta

de

medidas

que

avaliam

respect ivament e dados sócio- demogr áficos , dados antropométricos,
transtornos

alimentares ,

atitudes

perante

a

alimentação ,

perfeccionismo, aut o-estima, influência de meios de com unicação e
modelos

estéticos ,

imagem

cor poral

percebida ,

auto-estima,

social e percepção da imagem cor poral por parte da mãe.
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Para a presente investigação f oi edif icado um questionário sócio demográf ico que consta de 20 quest ões relat ivas a dados - sócio
demográf icos

( género,

idade,

nat uralidade,

ambiente

social,

estabeleciment o de ensino e ano de escolar idade) dados de In f ormação
pessoal (consumo de tabaco, álcool e drogas, prática desportiva e
relacionamentos) e f amiliar (com que vive, idade dos pais, perf il dos
pais, sit uação marit al dos pais, entre outras), itens est es considerado s
pertinentes para a presente invest igaç ão de acordo com a literatur a
cient íf ica consultada.

O quadro seguinte (Quadro IX) resume as variáveis de risco em
estudo e os respect ivos instrumentos utilizados, ant es de se proceder à
descr ição pormenor izada dos instrument os utilizados:

Quadro IX- Variáveis em estudo e respectivos instrumentos utilizados.
V ar i áv ei s

Ins tr um ento

Dados Sócio- Demográficos

“Questionário
Sóciodemográfico”
Construído para o efeito Guedes, 2010

Índice de Massa Corporal

Recolhidos
no
âmbito
do
programa
Fitnessgram e convertidos tal como
Eating Disorder Inventory -2
Eating Attitudes Scale- 26

P e r t u r b a ç ã o d o C o m p o r t a m e n t o Al i m e n t a r

Imagem Corporal
Insatisfação com a imagem corporal

Distorção da imagem corporal

Collins Figure Scale, (Collins, 1991)
Subescala de Insatisfação Corporal do EDI
Subescala de aparência física da SPPC,
Harter, 1985
Collins Figure Scale, (Collins, 1991)

Au t o C o n c e i t o e Au t o E s t i m a
Competência Escolar
Ac e i t a ç ã o S o c i a l
C o m p e t ê n c i a At l é t i c a
Ap a r ê n c i a f í s i c a
Comportamento
Au t o e s t i m a G l o b a l

Self Perception Profile for Children Susan
Harter, 1985

Influência de
Preocupação
Influência de
Influência de
Influência de
Influência de

Cuestionário de Influencias del Modelo
Estético
Corporal,
CIMEC-26,
(Toro,
Salamero
&
Martinez,
1994;
Guedes,
Andújar & Revuelta, 2005)

Modelos estéticos
com a imagem Corporal
anúncios publicitários
mensagens verbais
modelos sociais
situações sociais

Perfeccionismo

Children
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Perfeccionismo prescrito socialmente
Perfeccionismo orientado para os outros

Scale, CAPS,
Subescala de Perfeccionismo do EDI

Ap o i o
Ap o i o
Ap o i o
Ap o i o

S o c i a l S u p p o r t Ap p r a i s a l , S S A ( V a u x,
P h i l l i p s , H o l y , T h o m p s o n , W i l l i am s & S t u a r t ,
1986; Guedes, Andújar & Revuelta, 2005 ).

Social Percebido
da Família
d o s Am i g o s
Social Geral

Para a recolha dos dados antropométr icos f oram utilizados os dados
correspondentes à r ecolha ef ectuada no âmbit o do programa Fitness
Gram- Educação e Avaliação da Aptidão Física da Cr iança e do
Adolescente.
Os cálculos do I MC f oram f eitos em f unção da idade e do género de
acordo com as tabelas internacionais da Organização Mundial de
Saúde, calculando para cada sujeito a pontuação Z correspondente , a
qual dá indicação do desvio padrão r elat ivamente à média e desvio
padrão de ref erência . Os dados serão apresentação em pontuação BMI
Z

Score

(O MS,2009;

Onis,

Onyango,

Borghi,

Siyam,

Nishida,

&

Siekmann, 2007).

1.3.2.1 Imagem Corporal, insatisfação com a imagem corporal e
distorção da imagem corporal

A insat isf ação com

a imagem

c or por al será deter minada pela

dif erença, entre a imagem corporal p ercebida e a imagem corporal
desejada. A distor ção da i magem corporal será determ i nada pela
dif erença entre o I MC r eal obt ido at ravés da recolha dos dados
antropométr icos pelo programa Fitness Gram - Educação e Avaliação da
Aptidão Física da Criança e do Adolescente e convertido em BMI Z
score de acordo com as categorias Magreza Extrema, Magreza, Normal,
Pré obesidade e Obesidade Mórbida. O I MC correspondente à imagem
corporal p ercebida como real obt ida pela Escala de Silhuetas de Collins
(Collins, 1991), será enquadrada de acor do com as categorias Magre za,
Normal e Obesidade calculado de acordo com o quadro seguinte
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Quadro X- Intervalo de Percentis (criança/adolescente) e IMC em função da
imagem corporal
IMAGEM CORPORAL

INTERVALO DE PERCENTIL

INTERVALO DE IMC

F1

Pc<5-Pc≤10

<18,5Kg/m2

F2

Pc>10-Pc≤15

<18,5Kg/m2

Pc>15-Pc≤25
F3

Pc>25-Pc<50

<18,5Kg/m2

F4

Pc≥50-Pc≤75

18,5Kg/m2-24,9Kg/m2

F5

Pc>75-Pc<85

25Kg/m2-29,9Kg/m2

F6

Pc≥85-Pc<95

30Kg/m2-39,9 Kg/m2

F7

Pc≥95

≥40 Kg/m2

A d a p t a d o d e S i l v a , R e g o , V a l e n t e , V a s c o n c e l o s , D i a s , A ze ve d o , e t a l . ( 2 0 0 7 )

Consideraremos os dados correspondentes a distorção positiva da
imagem corporal, que signif ica que o indivíduo se percebe com uma
imagem superior ao seu I MC (convertido em BMI z Score ) e que mais

facilmente poderá conduzir ao desejo de perda de peso e à
realização de dietas (Collins,1991, .French, Perr y, Leon & Fulkerson,
1995 ; Kakeshita & Almeida, 2006 ; Phelps et al. ,1993).

Para a avaliação r elat iva à imagem corporal, nomeadamente a
percepção da imagem corporal, a insat isf ação com a imagem corporal e
a distorção da imagem corporal, f oi utilizada uma escala de silhuetas . O
mesmo instrumento f oi utilizado para a amostra de mães e comparação
com as respost as dos respect ivos f ilhos.

A Collins Figure Scale desenvolvida por Collins (1991), consiste
num conjunto de 7 desenhos de silhuet as masculinas e f eminina s que
represent am f iguras humanas, com var iações em ordem cr escente de
tamanho corpor al, em que o pr imeir o representa magreza extrema e o
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sétimo desenho representa obesidade. É também possível optar por
valores intermédios originando um total de 14 opções de escolha.
Para

o

presente

estudo

f oram

apenas

ut ilizadas

as

imagens

correspondentes a crianças e adolescent es.

A escala or iginal apr esenta na sua aplicação cinco moment os:
1- Eu: “Qual a imagem que se parece mais contigo? ”
2- Eu Ideal: “ Qual a im agem que mostra como gostarias de ser?”
3- Outro Ideal: “ Qual a imagem que achas que melhor mostra como
dever iam ser os outros rapa zes ou raparigas? ”
4- Adulto Ideal: “ Qual a imagem que m ostra c omo quererás ser
quando fores grande?”
5- Outro Adulto I deal: “ Qual a imagem que melhor mostra como tu
achas que deverão ser os adultos?”

Para os object ivos do nosso estudo ut ilizamos apenas as questões
correspondentes aos itens 1 e 2.

Assim, num pr imeir o momento, é solicitado aos part icipantes que
elejam o númer o da f igura que melhor descreve a f orma como se vêem
actualmente ( imagem corporal real percebida), par a num segundo
momento elegerem o número da imagem que represente como gostariam
de ser (imagem desejada ), det erminando dest e modo o nível de
satisf ação relat ivamente à sua imagem corporal e a discr epância
existente entre a f orma como se vêem e como gostariam de ser. Se o
sujeito escolhe como imagem ideal dois números abaixo ou acima do
número seleccionado para a “imagem real percebida” , considera-se que
existe alter ação na percepçã o da imagem corporal (Collins, 1991 ).
Considerarem distor ção da imagem corpororal
A Collins Fi gure Scale apresentou um grau de conf iança de .71
para a escolha da imagem correspondente ao Eu Real e .59 para a
escolha da imag em correspondente ao Eu Desejado .

Para a análise dos dados correspondentes à escolha das imagens,
utilizamos as categorias de Oliveira (2009) que correspondem a: F1, F2,
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F3

(imagens

correspond entes

a

um

I MC

da

categoria

Magre za).

Imagens F4 e F5 ( imagens correspondentes a um I MC da categoria
Normal). Imagens F6 e F7 ( imagens correspondent es a um IMC da
categoria Obesidade ).

1.3.2.2 Atitudes Alimentares e Perturbações do Comportamento alimentar

Eating Disorder Inventory - 2 (EDI-2) Garner, Olmstead & Poli vy
(1983); Garner, (1991).

A presença de Perturbações do Comportament o Alimentar f oi
avaliada mediant e a aplicação do Eating Disorder Inventory - 2 (EDI-2)
construído por Garner, Olmstead e Polivy (1983); Garner, (1991).

O EDI-2 é um dos instrumentos mais largamente ut ilizado em
amostras

clínicas

descr itiva

sobre

e
as

em

população

perturbações

geral,

do

f ornecendo

c omportamento

inf ormação

alimentar

em

múltiplos context os. Trata -se de um instr umento de avaliação por auto resposta,

de

aplicação

f ácil,

económ ica

e

legitimado

por

var iada

investigação.

O EDI- 2 consta de 27 itens adicionais para além dos 64 da anterior
ver são dando or igem a um total de 91 itens, incluin do as anteriores oit o
subescalas, mais três novos constructos que const ituem as subescalas:
Ascet ismo, Regulação de Impulsos e Insegurança Social. Da totalidade
das

escalas,

três

comportamento

medem

alimentar

sintomas
( Impulso

f ulcrais
para

nas

pert urbações

Emagrecer ,

Bulimia

do
e

Insatisfação Corporal ) e as restantes oito subescalas avaliam outras
caracter ísticas psicológicas associadas ( Sentimento de Ineficácia ,
Perfeccionismo,
Interoceptiva,

Medo

Desconfiança
de

Interpessoal ,

Amadurecer ,

Impulsos e Insegurança Social ).
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A subescala Impulso para Emagrecer revela grande sensibilidade
no rastreio de pertur bações do comportamento alimentar em populações
não clínicas. Indica excessiva preocupação com a dieta e com o peso.
Ref lecte ainda o intenso desejo de emagrecer, assim como o medo de
ganhar peso. A pont uação é obtida pelas respostas aos itens 1, 7, 11,
16, 25, 32 e 49, sendo a 1 cotada negat ivam ente.

A subescala Bulimia, indica uma tendência para episódios de
vor acidade alimentar descontrolados eventualmente seguidos de vómit o
provocado

ou

outr as

manobr as

com pensat órias.

A

pontuação

é

f acultada pela resposta positiva a sete itens : 4, 5, 28, 38, 46, 53 e 61.
A subescala Insatisfação Corporal , avalia a insatisf ação com a
imagem corporal e com partes do corpo mais vulner áveis à mudança e
aumento de gordur a, nomeadamente, a barriga, as coxas, ancas e
nádegas.

A

pontuação

é

obtida

pela

resposta

a

nove

itens:

2,

9,12,19,31,45,55,59 e 62, sendo os itens 12, 19, 31, 55 e 62 cotados
negativamente.

A

subescala

Ineficácia

pretende

avaliar

sent imentos

de

incapacidade gener alizada, insegurança e sentiment o de incapacidade
relat ivamente ao controlo da própr ia vida. Ref lecte ainda uma baixa
auto-est ima. A pont uação é dada por 10 itens: 10, 18, 20, 24, 27, 37,
41, 42, 50 e 56 sendo o 20, 37, 42 e 50 cotados negativamente.

A

subescala

Perfeccionismo

revela

expectat ivas

pessoais

excessivas para objectivos e mede a con vicção de que apenas os
padrões mais elevados de desempenho pessoal são aceitáveis e que um
desempenho super ior é esperado pelos outros. A pont uação é obt ida
por seis itens: 13, 29, 36, 43, 52 e 63 .

A subescala Desconfiança Interpessoal ref lecte um sentimento
relutância
dif iculdade

generalizada
em

exprimir

em
os

estabelecer
seus

relações

pensamentos

próxim as
e

e

uma

sent imentos .

A

pontuação obt ida diz r espeito a sete itens: 15, 17, 23, 30, 34, 54, e 57
sendo cotados de f orma negativa os itens 15, 17, 23, 30 e 57 .
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A

subescala

Consciência

Int erocepti va ,

também

se

encontra

relacionada com incapacidade, mas com uma in capacidade específ ica
de reconhecer com clareza sent imentos e emoções, nomeadamente as
sensações de f ome e de saciedade. Diz respeito a dez itens: 8, 21, 26,
33, 40, 44, 47, 51, 60 e 64 , sendo cotado negativament e o item 26.

Os itens da subescala Medo de Amadurecer , mede o desejo de
regressar à segurança da inf ância devido às elevadas exigências da
idade adulta. A cotação é dada por oito itens: 3, 6, 14, 22, 35, 39, 48 e
58, dos quais o 22, 39 e 58 são cotados negativamente .

A subescala Asceti smo, ref lecte a procura da virtude atr avés da
restrição ou negação e controlo dos impulsos f ísicos com o intuito de
alcançar um f im superior. Apr esent a oit o itens: 66, 68, 71, 75, 78, 82,
86 e 88, pontuando negativamente o item 71.

A subescala Regul ação de Impulsos, indica a tendência para a
impulsividade,

irr it abilidade,

negligência,

hostilidade

e

abuso

de

substâncias. É avaliada por 10 itens: 65, 67, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 83,
85, 90, todos cotados pela positiva.

Os itens da subescala Insegurança Social , ref lectem a inf elicidade,
a f alta de af irmação social, relações sociais pouco gratif icantes e em
geral pobr es. A pont uação é f ornecida por oito itens: 69, 73, 76, 80, 84,
87, 89 e 91, sendo cotados negativamente os itens 69, 73, 76, 80, 89 e
91.

Apesar de se tratar de um instrumento originalment e desenvolvido
em amostras de adulto s, vem sendo sobejament e ut ilizado quer no
âmbito clínico, quer no âmbito cient íf ico com crianças e adolescentes
em dif erentes países incluindo Portugal (Machado, Gonçalves, Mar tins
& Soar es, 2001; Costa etal, 2007.)

Cada um dos 91 itens é avaliado numa escala tipo Likert com seis
possibilidades de resposta que podem ir de Nunca (0) a Sempre (5) ,
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encontrando-se alguns dos itens f ormulados de modo inverso. Nesse
caso, os itens serão pontuados de f orma oposta. A pont uaçã o de cada
item var ia entre zer o e três, sendo os valores mais elevados indicador es
de sintomatologia mais acentuada.

Assim, no sent ido positivo as

respostas t êm a seguinte pontuação: “ Nunca” =0; “Poucas Ve zes ” =0;
“Por Ve zes” =0; “Às Ve zes”= 1; “Quase Sempre”= 2; e “Sem pre”=3. No
sentido inverso, os itens serão pontuados de f orma oposta, sendo,
“Sempre”= 0; “Quase Sempre”= 0; Às Ve zes”= 0; “ Por Ve zes” =1;
“Poucas Ve zes”=2; e “Nunca” =3;

A principal ut ilidade deste instrumento é a obser vação e avaliaç ão
precisa de certos tr aços psicológicos r elevantes par a com preender e
tratar os transtornos do comportament o alimentar.

O estudo das caracter ísticas psicométr icas do EDI -2 f oi realizado
por Garner, Olmstead & Polivy (1983), com o objectivo de validar as
subescalas originais em doentes com AN e em população normal. Os
valores de alfa de Cronbach no grupo com perturbações alimentares
var iam entre 0,83 e 0,93, en quant o no grupo control o, os valores
situaram-se entre 0,72 e 0,92. O test e -reteste registou coef icientes
entre 0,77 e 0, 96.

Na medida em que não se conhecem valores estanques ou de
ref erência para as subescalas do EDI -2 em Portugal, pela proximidade
geográf ica serão utilizados os pontos de ref erência da

população

espanhola Corral, et al.. (1998), Nunes & Velez (2005).

Eating Attitudes Test (Garner & Garf inkel, 1979). Foi deter minado um
ponto de corte de ≥80 de com o autor ..

A análise das atitudes alimentares das crianças e adolescentes em
estudo f oi levada a cabo mediante a ut ilização do Eating Attit udes Test
(Garner & Garf inkel, 1979).
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Depois de uma aplicação da versão or iginal (EAT -40) traduzida e
adaptada par a a população portu guesa por Soar es, Macedo, Gomes &
Azevedo (2004), num estudo piloto prévio ( Guedes, Andújar & Revuelta,
2005), optou-se no presente trabalho por utilizar a ver são reduzida do
EAT apenas com 25 itens (Pereira, et al., 2008).

O EAT-25 é um instrumento de aut o -resposta, composto por 25 itens
na versão reduzida e produz 6 opções de resposta. A severidade é
medida numa escala de 0 a 3 onde as respostas algumas ve zes,
raramente e nunca, são pontuadas com 0 (zero) e frequentemente ,
muito frequent ement e e sempre são pontuados respectivamente com 1,
2 e 3.

Da

análise

à

escala

or iginal

com

40

itens

f oi

apurada

uma

consistência interna medida através do alfa de Cronbach de.79. Da
análise f actorial à escala de 40 itens pr ocedeu -se à selecção dos it ens
para a versão reduzida.

Assim f oram extraídos três f actores:

Factor

1-

Impulso

para

emagrecer

(14

itens)

-

que

ref lecte

a

preocupação com a magreza, cuidado com comidas gordas, execução
de exagerado exercício f ísico e auto cont rolo na alimentação.

Factor 2- Comport amento Bulímico (8 itens) - que ref lecte estratégias
compensatórias ut ilizadas de f orma a evitar o ganho de peso e
sentimentos e pensamentos de culpa e de desc onf orto relativamente à
comida.

Factor 3- Pressão social para comer (3 itens) - que consta de itens
que ref lectem a percepção da pressão sentida para comer e ganhar
peso.
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O estudo da f idelidade e a análise f actorial da versão do EAT - 25
apresentou uma elevada consistência interna com um alfa de Cronbach
de .84. e a análise f actorial da escala mostraram resultados bastante
satisf atórios com um alfa de Cronbach 0. 79.

A pontuação da escala var ia entre 0 e 75. No que diz respeito aos
vár ios f actores , a pontuação poderá var iar para o Factor 1 - entre 0 e 42;
Factor 2- 0-24; Fact or 3- 0 e 9. Para este instrument o f oi determinado
um ponto de corte de ≥21 (Pereira, et al. 2008).

1.3.2.3 Perfeccionismo
Para medir a variável perf eccionismo f oi ut ilizada a Children and
Adolescent Perfectionism Scale ( CAPS; Flett & Hewitt, 1990 ; Flett et
al., 1997) com autor ização do autor para a sua tradução e ut ilização.
A CAPS f oi desenvolvida a partir da original

Multidim ensional

Perfectionism Scale , ( MPS; Hewit et al., 1991), com a dif erença de que
a primeira suprime uma sube scala, f icando apenas com duas.

É um instrumento de 22 it ens que perm ite avaliar o perfecci onismo
auto- orientado que é def inido como uma f orte motivação para a
perf eição, predom inando um pensamento de tudo ou nada e com
padrões

não

realistas

de

perf eccionismo

e

expectat ivas

bastante

elevadas, avaliando ainda o perfeccionismo prescrito socialmente
que se dir ige à percepção que os out ros têm relativamente a si, à
existência de padrões e expect ativas irrealistas relativamente ao seu
comportamento e à percepção de que o s outros procur am a perf eição.

A escala ut iliza um f ormato de 5 respostas ( Falso- não tem nada a
ver comigo; Quase sempre falso; Nem falso nem verdadeir o; Quase
sempre verdade; Muito Verdade - tem tudo a ver com igo ) sendo estes
itens classif icados de 1 a 5 respectivamente.

A CAPS demonstrou uma boa consistência tanto na subescala que
mede

o

perf eccionismo

auto

or ientado,
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perf eccionismo prescrito socialmente com um alfa de Cronbach de .85 e
.81 respectivamente (Flett et al., 2001). Para este instr umento f oi
determinado um ponto de corte de ≥17

1.3.2.4. Influência de modelos e de meios de comunicação
A influência de modelos e de meios de comunicação

será

avaliada através do Cuestionário de Inf luencias del Modelo Estético
Corporal

(CI MEC-26;

Toro,

Salamer o

&

Mart inez,

1994;

Guedes,

Andújar & Revuelta ).

Este questionár io dispõe de 26 itens, através dos quais é possível
determinar a pressão percebida pelo indivíduo por parte dos meios de
comunicação, publicidade ou modelos corporais que se associam ao
êxito, assim como, a pressão que as situações sociais podem exercer
nas atit udes perante o corpo e o desejo de emagrecer.

O

questionár io

avalia

cinco

f actores:

1-

Preocupação

com

a

imagem corporal (4,5,11,13,16,17,25) ; 2- Influência de anúncios
publicitários (6,8,9,15, 21); 3- Influência das mensagens verbais
(19,23,26); 4- Influência de modelos sociais (1,12) e 5- Influência
das situações soci ais (3).

Da análise à consistência interna do instrumento, o CI MEC-26
apresentou um alf a de Cronbach de 0,93 para um grupo de anoréct icas
e de 0,91 para um grupo control o, com uma boa discrim inação entre um
e outro grupo.

Benavente, Mor illa, Leal & Benjumea (2003), estabelecer am valores
de 23/24 como ponto de corte. Segundo os autores, valores mais
elevados signif icam que os participantes se encontram mais f acilmente
inf luenciados e muit o permeáveis a inf luê ncias exter nas.
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Por não existir uma ver s ão portuguesa do questionár io, f oi aplicada
uma tradução pr ópr ia de um estudo anterior pelos mesmos autor es
(Guedes,

Andújar

&

Revuelta,

2005).

Para

o

inst rumento

f oi

determinado um ponto de corte de ≥ 17.

1.3.2.5. Percepção do apoio social
Para a análise da percepção do suporte social f oi utilizada a Social
Support Apraisal (SSA; Vaux, et al., 1986). A Social Support Apraisal
é um instrumento de 23 itens que se centra na avaliação subjectiva do
apoio social tal com o o sujeito o percebe em rel ação às três f ontes de
apoio: f amília (itens 2,4,7,9,11,13, 18 e 22) amigos (1,5,10, 15,16,19 e
23) e pessoas de uma f orma geral (3,6,8,12,14,17, 20 e 21) . O f ormato
de resposta possui uma graduação de 4 pontos numa escala de tipo
Likert e possui as seguintes opções de resposta: Concordo Muito,
Concordo, Discordo, Discordo Bastante. A pontuação em cada item,
cresce no sentido de uma percepção positiva, mesmo para os itens
f ormulados negativamente. O total da pontuação em cada subescala ou
dimensão, vai então corresponder à per cepção positiva de apoio social
obtida através da soma dos itens que a compõem.

O

estudo

correspondente

ao

instrum ento

or iginal

apur ou

uma

adequada consistência interna para as três subescalas com um alfa de
Cronbach a situar-se respectivamente em .90, .80 e . 84. , numa amostra
de estudantes (Vaux, et al.,1986).

A versão utilizada no nosso estudo pilot o prévio f oi a de Andújar
(2001),

que

apresentou

uma

adequada

f iabilidade

em

termos

de

consistência interna, em que f oram encontrados valores de alfa de
Cronbach que se sit uam entre .64 e .69 para as dist intas subescalas e
para a escala tot al f oi apurado um valor de .83.

Existe uma versão portuguesa da escala que acrescentou às três
subescalas, uma out ra sobr e percepção de apoio social dos prof essores
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(7 itens suplement ares), passando a escala de percepção de 23 para 30
itens,

f icando

a

escala

const ituída

por

quatro

subescalas.

A

consistência interna desta versão portuguesa da escala revelou-se
também bastant e boa tanto par a a escala total como par a as subescalas
com coef icientes de alfa de Cronbach ent re ,72 e ,91.

Como se desconhece uma versão portuguesa da escala original f oi
utilizada uma tradução pr ópria ( SSA; Guedes, Andújar & Revuelta,
2006),

na

medida

em

que

os

itens

da

subescala

adicional

nã o

correspondiam ao objectivo do nosso estudo. Foi det erminado para est e
instrumento um pont o de corte de 21,24

1.3.2.6 Auto- conceito, auto- estima e perturbações do comportamento
alimentar
Para medir o auto conceito e a auto estima f oi utilizada a Self
Percept ion Prof ile f or Children (SPPC; Susan Harter, 1985), que é a
nova versão da Perceived Competence Scale for Children (Harter, 1979,
1982). Esta escala avalia os dif erentes dom ínios do aut o - conceito
tendo em conta a sua multidimensionalidade, assim como a auto est ima
global medida como um constructo independente. Avalia a Competência
Escolar

(itens

Competência

1;7; 13;19;25;31),
Atlética

(4;10;16;22;28;34)

Aceit ação

Social

(3;9;15;21; 27;33)

Comportamento

(2;8;14;20;26;32)

Aparência

(5;11;17;23;29; 35)

Física

Auto-Estima

Global (6;12; 18;24;30,36).

É uma escala constituída por 6 subescalas, com um total de 36
itens.

Um

item

adicional

é

utilizado

como

exemplo,

mas

não

é

contabilizado para a pontuação f inal da escala. Cada item é composto
por duas af irmações interligadas pela int erjeição “mas” . Em cada
subescala, três it ens estão organizados para que a pr imeir a af irmação
represent e alta competência ou adequação e os outros três r epresentem
baixa competência ou adequação, sendo est e f ormato de resposta
desenhado para elim inar a desejabilidade social.
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À

versão

portuguesa

da

escala

f oram

ainda

adicionadas

de z

questões com o objectivo de avaliar a importância atribuída a cada
dom ínio específ ico - Escala de Importância ( Martins et al., 1995).

Representam

alta

competência

ou

adequação

os

itens

os

itens

1;3;4;7;8;10;11;15;17;18;20;21;24;25;30; 32;34 e 35;
Representam

baixa

competência

ou

inadequação

2;5;6;9;12;13;14;16; 19;22;23;26;27; 28;29;31;33 e 36.

Em cada item , o respondente dever á escolher qual das r espostas
melhor o descreve. De seguida , dever á ainda escolher se se considera
“um bocadinho assim ” ou “ tal e qual assim ”. A pontuação será atribuída
com os valores 4, 3, 2, ou 1 de acordo com uma auto avaliação de
maior competência (4), ou de menor competência ( 1).As pontuações
somadas são exp ressas em pontuações totais para cada sub escala e
uma pontuação global par a a auto - estim a.

Foi utilizada a adaptação portuguesa da escala ( Peixoto, Martins,
Mata & Monteiro, 1997) que passou a incluir ainda uma Escala de
Importância. Esta escala de importância procura avaliar, através da
mesma metodologia de resposta, a discrepância entre a competência
percepcionada em cada uma das subescalas e a importância atribuída a
cada uma das áreas avaliadas. O inter esse desta escala prende -se com
a

possibilidade

que

ela

conf ere,

de

relacionar

os

dif erentes

autoconceitos com a auto- estima. Par a os object ivos deste estudo a
Escala de Importância não ser á analisada.

Segundo

Far ia

&

Fontaine

(1995),

embora

existam

outros

instrumentos que possam medir o aut o conce ito em adolescentes, a
SPPC tem sido ut ilizada em crianças a partir dos 8 anos ( 3.º ano de
escolar idade) até aos 6.º/7.º anos (pré adolescentes). De acordo com as
autoras, o instrumento pode ser aplicado individual ou colectivam ente,
sendo

neste

últ imo

cas o

necessário

que

os

sujeitos

se

situem

previamente num dois lados do item e só depois assinalem a escolha do
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grau de acordo com a af irmação escolhida, uma vez que parece haver
uma tendência comum para escolherem alternativas em ambos os lados
de cada item.

Os valores de consistência inter na analisados, revelar am um alfa de
Cronbach aceitável e compr eendido entre um m ínimo de .71 e um
máximo de . 86. (Harter, 1985) . Não existem pontos de cor te para as
subescalas

do

instrumento,

pelo

quanto

maior

a

pontuação

relat ivamente à média da subescala maior o autoconceito e quanto
menor a pont uação relat ivamente à média, menor o auto - conceito.
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1.4. Recolha de informação

No sentido de dar cumprimento aos preceitos f ormais e éticos
iner entes à realização deste estudo, f oram executados alguns contactos
prévios

inf ormais,

no

sentido

de

averiguar

a

execut abilidade

da

investigação e a aquiescência dos estabelecimentos de ensino para o
mesmo. Post eriormente , f oi ef ectuado o respect ivo registo e aprovação
da pr esente invest igação, tendo sido reconhecida a qualidade técnica e
metodológica por parte do Ministér io da Educação Português através do
sítio: http://mime.gepe .min-edu.pt, tendo -lhe sido atr ibuído o número de
registo 0077400001.

Independentemente desta apr ovação, a cada órgão direct ivo das
escolas f oi enviada a solicitação de participação , com documento
resumido sobre os objectivos e caracter ísticas pr incipais do estudo. Foi
agendada uma reunião com os mesmos órgã os com os seguintes
objectivos:

-Clar if icação da natureza do estudo, objectivos e sua importância,
assim como os instrumentos a ut ilizar;
-Calendarização par a a recolha da amostra de acordo com as aul as
de maior duração e os espaços disponíveis;
-Compromisso de que o estudo int erf eriria de f orma m ínim a com a
rotina escolar, tentando não perturbar o normal de correr das actividades
lect ivas;

Nas escolas que dispunham de auditór io , f oram agrupadas turma s
duas a duas e nas escolas que não dispunham de auditór io, o protocolo
f oi administrado em cada turma individualmente em context o de sala de
aula e em per íodo escolar.

O estudo baseia -se então nas respostas aos questionários que
compõem o protocolo de invest igação por parte dos 1491 estudantes
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que constam da amostra e a metodologia de colheita de dados
obedeceu sempre aos mesmos critér ios:

-Explicação da nat ureza do est udo, objectivos e importância da sua
participação. Ref orçaram -se aspectos r elacionados com anonimato e
autent icidade das respostas;

-A sua participação seria voluntária, podendo ausentar -se os que
não quisessem part icipar;

-Apesar da ut ilização de quest i onár ios com instruções padronizadas,
tendo em cont a a idade dos participantes, as instruções f oram lidas em
voz alta para que todos os alunos pudessem esclarecer dúvidas
relat ivamente às questões colocadas. Houve o cuidado de esclar ecer o
signif ica do de alguns termos tais com o, “urbano”, “rural”, “laxantes ”,
“coxas ”, “profissional” e “recreat ivo”.

-No que diz respeito à questão 18 e 19 do quest ionário sócio demográf ico (“ Perfil do Pai”; “Perf il da Mãe ”), f oi explicado aos alunos
que se pretendia que indicassem o perf il que mais se apr oximava da
f orma como sentiam que o pai e a mãe lidam consigo: Punit ivo- se
sentiam que na maioria das vezes o/a progenitor/a o cast igava pelos
seus

incumprimentos

-para

cada

comportamento

indesejado

uma

punição; Autor itár io- progenit or que impõe muitas regras e dá muitas
ordens; Perm issivo- lhes dá liberdade para f azer em o que querem;
Ausente- se sentem que de alguma f orma o progenitor está pouco
presente nas suas vidas, q uer seja por trabalho ou por outras razões;
Super- Protector- se de alguma f orma sentiam que os pais os protegem
demasiado e estão sempre a par de toda a inf ormação que lhes diz
respeito;

e

Não

Aplicável-

se

consideravam

que

os

pais

não

enquadrava-sevam em nenhum dest es perf is .

Relativamente ao instrumento de Susan Harter (SPPC), houve um
cuidado acrescido por parte da investigadora no duplo esclarecimento
das instruções de preenchimento, uma vez que este suscit ou algumas
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dúvidas iniciais por parte dos est udantes, conf orme recomendações de
outros autores ( Faria & Fontaine, 1995) . Do mesmo modo, aquando da
entrega dos protocolos à investigadora , estes f oram sempre conf eridos
no sentido de assegurar que par a cada alíne a exist ia apenas uma única
resposta.

Para a análise dos dados correspondentes à estat ura e peso dos
alunos, f oram cedidos por parte das escolas os dados recolhidos nesse
mesmo trimestre no âmbito do projecto “ Escola Activa”. Os dados f oram
recolhidos
prof essores

de
de

acordo

com

Educação

a

met odologia

Física

com

Fit ness

Gram

instrumentos

pelos

específ icos,

utilizando os alunos para o ef eito, roupas leves e sem calçado para
assegurar a f idedignidade dos resultados.

Durante

o

procedimento

de

recolha

de

dados

alguns

alunos

declinaram a sua par ti cipação no estudo utilizando argumentos como:
- “É uma seca ”.
- “É muito grande. ”

No que diz respeit o à amostra de mães, cada aluno ent regou à
progenitora um envelope com um código correspondente ao código do
protocolo do aluno. O objectivo deste procedim ento f oi o de comparar
as respostas das mães com as dos f ilhos. Os envelopes com as
respostas

aos

inst rumentos

f oram

posteriormente

devolvidos

director es de turma , que por sua vez rest ituír am à invest igadora.
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1.5. Tratamento estatístico dos dados

Para a análise est at íst ica, os dados colhidos f oram analisados
utilizando o programa SPSS- Statistical Package for the Social Science
Versão 22. Utilizou -se a estat íst ica descrit iva par a estim ar algumas
medidas de tendência central, nomeadamente a média e a mediana,
valores m ínimos e máximos e medidas de dispersão para o cálculo do
desvio padrão (Pestana & Gageiro, 2008) f oram calculadas para as
var iáveis socio - demográf icas e para a s var iáveis em estudo.

Foram aplicados testes param étricos ( Pestana & Gageiro, 2008) . O
teste de t de St udent f oi aplicado à comparação de dois grupos para
duas amostras independentes. Utilizou - se o teste não par amétrico de
One way ANOVA para n amostras independentes. Aplicou -se o teste de
Wilcoxon

para a

utilizou-se

ainda

comparação de am ostras dependentes.
correlação

par amétrica

de

Pearson,

que

Por

f im,

permite

avaliar a intensidade de uma relação entre duas variáveis. Para a
análise

do

I MC

as

pontuações

dir ectas

f oram

convertidas

em

pontuações Z em f unção das tabelas da Organização Mundial de Saúde
(OMS, 2009) .
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CAPÍTULO II
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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2.1. Caracterização da amostra
No que diz respeito à caracterização da amostra, analisaram -se os
aspectos sociodem ográf icos, tendo -se obser vado que a grande maioria
de crianças e adolescentes (86,6%; N = 1142) provém de um ambiente
social urbano.

Relativamente ao contexto f amiliar, tr atou-se de um grupo jovens
que coabitavam com ambos os progenitores (61,5%; N = 866), os
restantes viviam com progenitores e irmãos (43,3%; N = 609).

Ainda no que respeita a inf ormação f amiliar e mais especif icamente
em relação ao perf il dos progenitores verif icou-se que a grande maior ia
dos

participantes

atribuiu

um

perf il

de

t ipo

“Super protector ”

ao

progenitor (23,5%; N = 322) seguido de um perf il “Autorit ário ” (20%; N =
274). Para as pr ogenitoras (33,6%; N = 467) atribuír am um perf il
”Superpr otector ”, seguido de um perf il “Permissivo ” (20,6%; N = 286).
No que diz respeito aos hábitos de consumo de tabaco, álcool e
drogas, ver if icou -se que apenas um valor mínimo populacional assum iu se f umador (2,9%; N = 41). Em relação ao consumo de álcool cerca de
14,4% (N = 206) assumiu -se como consum idor de álcool “Algumas
ve zes ”.

Quanto ao consumo de drogas, obser vou -se que 98,9% (N = 1418)
ref erem nunca ter consumido qualquer tipo destas substâncias.

No que se ref eriu à prática de exer cício f ísico cerca de 63, 5% (N =
906) dos part icipantes ref eriu praticar pelo menos uma actividade
desport iva e desses, 42% (N = 366) f aziam -no como atlet as f ederados.

No que diz respeito ao padrão menstrual que caract eriza a amostra
f eminina revelou -se que cerca de 1/5 (20,8%), eram jovens que ainda
não

t iver am

a

sua

menarca.

Assim

o

surgimento

da

primeira

menstruação, f oi par a a maioria das raparigas ( N = 282 de um total de
450), no inter valo entre os 11 e os 12 anos de idade.
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Quanto ao peso, altura e índice de massa corpor al o número de
casos considerados f oi de 1186 casos. Para a var iável “altura”, o teste
revelou um valor de t = 3,026 (g.l. = 1188), tendo o valor de p
(probabilidade de signif icância), tomado um valor de p = ,003 < α =
0.05, logo rejeitamos a hipótese nula ( H 0 ). Podemos concluir , para uma
probabilidade de erro (tipo I) de 5%, que há evidências estat íst icas
signif icat ivas entre o grupo de indivíduos de ambos os géneros,
relat ivamente à var iável dependente “altura”.

De um modo geral o peso da população masculina estudada var iou
entre os 24 e os 105 Kg (

X = 50 e desvio padr ão de 13, 74) e na

população f eminina o peso var iou entre os 23 Kg e os 105 Kg (

X = 48,84

e desvio padrão de 12,181). Em relação à altura a população masculina
mostrou uma var iação entre 1, 26 e 1, 86 (

X = 1,54 e desvio padrão de

.90) e a população feminina uma var iação entre 1,20 e 1,88 (

X = 1,56 e

um desvio padrão de .12).

2.1.1. Análise Descritiva da Pontuação BMI Z-Score

No género masculino 47% (N = 558) dos indivíduos obt iveram um
valor médio de BMI Z Scor e de

X = ,6585. No género f eminino 53% (N=

630) obt iveram um valor médio de BMI z- score de 0, 5399 (tabela 4.).

Tabela 4- Estatísticas descritivas para a variável BMI-for-age Z-score, por género
Género

N

Média

Desvio

% total de N

Padrão.
Masculino

558

,6585

1,20110

47,0%

Feminino

630

,5399

1,17489

53,0%

Total

1188

,5956

1,18825

100,0%
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No

que

respeita

mostraram valores

à

análise

descr itiva

par a

as

médios compreendidos entre

idades ,

estas

- 0,14 e 0,75. Os

valores m ínimos situaram -se valores entre -4.80 e -1,83 (Tabela 5)

Tabela 5. Estatísticas descritivas para a variável BMI-for-age Z-score
Idade

N

Media

Desvio Padrão

% del total de N

10,00

171

,7501

1,09449

14,4%

11,00

211

,6541

1,28073

17,8%

12,00

274

,6885

1,32000

23,1%

13,00

214

,5609

1,15326

18,0%

14,00

195

,4844

1,05697

16,4%

15,00

92

,4608

1,01727

7,7%

16,00

31

-,1374

,99708

2,6%

Total

1188

,5956

1,18825

100,0%

No que diz respeit o à análise de associações obser varam -se na
categoria de Magre za Extrema 1,25% (N = 7) rapazes e 1,75% (N= 11)
raparigas e na cat egoria Obesidade obser varam -se 15,41% (N = 86)
rapazes e 11,11% ( N = 70) raparigas (Tabela 6)

Em

relação

ao

género

não

há

dif erenças

estat íst icamente

signif icat ivas para as categorias de BMI Z-Scor es após a aplicação do
teste T -Student (p >0,05) (Tabela 6) .

Tabela 6. Análise de associações entre o BMI-Z-Score e o género.
Género
Masculino
GRUPO_ZBMI

Magreza Extrema

Count
% within GRUPO_ZBMI

Magreza

Count
% within GRUPO_ZBMI

Normal

Count
% within GRUPO_ZBMI

Pre obesidade

Count
% within GRUPO_ZBMI

185

Feminino

Total

7

11

18

38,9%

61,1%

100,0%

41

53

94

43,6%

56,4%

100,0%

309

342

651

47,5%

52,5%

100,0%

115

154

269

42,8%

57,2%

100,0%
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Obesidade

Count

Total

86

70

156

% within GRUPO_ZBMI
Count

55,1%
558

44,9%
630

100,0%
1188

% within GRUPO_ZBMI

47,0%

53,0%

100,0%

No que diz respeito às idades obser vou - se a existência de 1,52 %(N
= 18) magros extremos e 7,7% (N = 94) magros totais com maior
expressão nas idades 11, 12 e 13 anos de idade para estes últimos. No
que respeita à presença de obesidade 4, 46% (N = 53) indivíduos co m 12
anos de idade mostr aram -se obesos, seguidos das idades de 11 e 13
anos de idade. A maior ia dos sujeitos enquadr ava -se na categoria
normal 54,8% (N = 651) (Tabela 7).

Tabela 7. Análise de associações entre os grupos de BMI z-Score e idade
GRUPO_ZBMI * Idade Crosstabulation

Idade
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 Total
GRUPO_ZBMI Magreza
Extrema
Magreza

Count
% within
GRUPO_ZBMI
Count
% within
GRUPO_ZBMI

Normal

Count
% within
GRUPO_ZBMI

Total

Pre
obesidade

Count

Obesidade

Count

% within
GRUPO_ZBMI

1

4

5

3

4

0

1

18

5,6%

22,2%

27,8%

16,7%

22,2%

0,0%

5,6%

100,0%

12

16

27

20

8

7

4

94

12,8%

17,0%

28,7%

21,3%

8,5%

7,4%

4,3%

100,0%

86

111

130

116

123

63

22

651

13,2%

17,1%

20,0%

17,8%

18,9%

9,7%

3,4%

100,0%

52

48

59

52

40

15

3

269

19,3%

17,8%

21,9%

19,3%

14,9%

5,6%

1,1%

100,0%

20

32

53

23

20

7

1

156

% within
GRUPO_ZBMI
Count

12,8%

20,5%

34,0%

14,7%

12,8%

4,5%

0,6%

100,0%

171

211

274

214

195

92

31

1188

% within
GRUPO_ZBMI

14,4%

17,8%

23,1%

18,0%

16,4%

7,7%

2,6%

100,0%
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2.1.2. Análise comparativa da variável BMI-z-score para a
idade

Aplicou-se uma análise de variância ANOVA One -W ay, tendo sido
realizado o teste para a homogeneidade das var iâncias (teste de
Levene) cuja estat ística revelou -se f avor ável à aplicação desta técnica
multivariada.
Assim, para a variável “altura ” o valor do teste F f oi de 15,759 e o
valor da probabilidade de signif icância f oi de p =,000 inf erior ao valor
do alfa considerado (5%), conclui -se que há evidências estat íst icas
signif icat ivas para se rejeitar a hipót ese de igualdade das m éd ias para
a variável em qu estão. Relat ivament e ao grupo de idade de 16 anos o
valor médio na var iável “alt ura ” f oi de -,19 (N = 31) e para as idades de
10 e 11 anos os valores médios na variável “altura ” f oi de ,97 (N = 171)
e ,77 (N = 211), respetivamente (Tabela 8).

Para o BMI z- Score, f oi apurado um valor no test e F = 3,356 e o valor
da pr obabilidade de signif icância f oi de p =,003 inf erior ao valor do alfa
considerado

( 5%),

conclui -se

que

há

evidências

estat ísticas

signif icat ivas para se rejeitar a hipótese de igualdade das médias da
var iável dependente. Verif icou -se dif erença no que diz respeito ao
grupo

dos

16

anos

relat ivamente

aos

restantes

grupos

etár ios.

Encontrou-se um valor médio neste grupo em relação à variável BMI Z
Score de -,14 (N = 31) (Tabela 8).
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Tabela 8- Tabela resultante da aplicação da análise de variância (ANOVA) one
way, aplicado aos participantes considerando a variável de agrupamento:
zscore bmi, relativamente à idade.

Height-for-age z-score

BMI-for-age z-score

Sum
of df
Squares

Mean
Square

F

Sig.

118,623

6

19,770

15,759

<,001

1484,106

1183

1,255

1602,729

1189

28,098

6

4,683

3,356

,003

1647,866

1181

1,395

1675,964

1187

No grupo de idades dos 16 anos observou -se diferenças
estatísticas significativas tendo sido obtido um valor médio inferior
aos obtidos pelos restantes grupos (Tabela 9).
Tabela 9Teste de Post-Hoc para a variavel Z-score BMI entre o grupo de idades

Student-Newman-Keuls

BMI-for-age z-score

a,b

Subset for alpha = 0.05
Idade

N

1

16,00
15,00
14,00
13,00
11,00
12,00
10,00
Sig.

2

31
92
195
214
211
274
171

-,1374

1,000

,4608
,4844
,5609
,6541
,6885
,7501
,487

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 104,220.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels
are not guaranteed.
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2.3. Análise dos Instrumentos Psicométricos Aplicados.

Daremos agora início à apr esent ação dos resultados relat ivos aos
instrumentos aplicados e tomaremos como ref erência os dados mais
relevantes e ilustrat ivos tendo em conta os object ivos do est udo.

2.3.1. Análise da Escala de Silhuetas de Collins

A Escala de Silhuet as de Collins perm itiu determinar a percepção,
insatisf ação e dist orção da imagem corporal. A escolha r ecaiu sobre
uma das seguintes imagens, as quais estão classif icadas de 1 a 7 em
termos de pontuação (Figura 1.)

Género Feminino

Género Masculino

Figure 1

Figure 2- Escala de Silhuetas de Collins (adapt.)

Para a análise da “imagem real percebida” e “imagem desejada ”, e
tal como ref erido na metodologia, as imagens 1 a 3 enquadravam -se na
categoria Magre za , as imagens 3,5 a 5. 5 enquadravam -se na categoria
Normal e as imagens 6 a 7 enquadravam -se na categoria Obesidade.
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2.3.1.1- Dados relativos à” imagem real percebida”
No que concerne à “ imagem real percebida ” obser vou-se que cerca
de 37,7% (N = 446) dos alunos percepcionavam -se com uma imagem
corporal correspondente à imagem 4 ( correspondente a uma imagem
Normal), cerca de 21,3% (N = 252) percepcionar am -se com uma imagem
correspondente à im agem 5 e 10,2% ( N = 121) percebiam -se com uma
imagem

correspondente

à

imagem

4,5,

enquadradas

na

categoria

Normal (Figura 2).
No que diz respeito aos alunos que se percepcionar am com uma
imagem correspondente a Magre za , o valor percent ual f oi inf erior 9,4%
(N = 111) para a im agem 3 e cerca de 8% (N = 94) percepci ona-se com
a imagem 3,5 (Figur a 2).
No que diz respeito à “imagem real percebida ” ou imagem com que
se percebiam eram 4,6% (N = 54) os alunos que elegeram a imagem 6,
cerca de 3, 7% (N = 44) percebiam -se com o correspondente à imagem
5,5, cerca de 1,4% ( N = 16) elegeu a imagem 2,5, cerca 1,3% (N = 15)
tem uma “imagem real per cebida” correspondente à imagem 2, enquanto
0,6% (N = 7) elegeu uma imagem correspondente à silhueta n.º 1,5 e a
mesma percentagem 0,6% (N = 7) escolheu a silhueta 6,5 (Figura 2).

Foram representadas as distr ibuições por f requência para a
“imagem real percebida ” e o BMI Z Score (Fig. 2).
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Figure 3- Gráfico de barras para o cruzamento entre a variável BMI Z Score e a
“imagem real percebida”

Em relação à “imagem real percebida ” e a s categor ias de BMI Z
Score para o géner o masculino, obser vou-se que a maioria dos alunos
0,72%

(N

=

4)

q ue

escolheu

a

im agem

1,5

apr esent a

um

I MC

correspondente à categoria Normal (Tabela 10) .

A maioria dos que elegeram a imagem 2 (N = 6), pertence à
categoria Normal, a maioria dos que elegeu como imagem percebida a
imagem 2,5 pertence à categoria Magreza exposta por 0, 72% (N = 4) .
Cerca de 7,21% (N = 40) dos alunos que escolheu a imagem 3 pertence
à categor ia Normal, enquanto grande par te das cr ianças e adolescentes
6,7% (N = 37) que elegeu a imagem 3,5, pertence à categoria Normal,
grande parte (32,8%) dos que elegeram a imagem 4 e 4,5 r etratada por
29,02% (N = 182) pertencem à categoria Normal (Tabela 10).
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No que diz respeito à imagem 5 a maioria expressa por 6,49% (N =
36) pertence à cat egoria Pré obesidade e os que escolheram como
“imagem real percebida ” as imagens 5, 5 a 7 cerca de 6,85% (N = 38)
enquadram -se na realidade na categoria Obesidade (Tabela 10).

Para o género f eminino, obser vou -se que a maior ia das alunas
represent ada por 0, 3% (N = 2) que escolheu a imagem 1,5 apresent a
um I MC correspondente à categoria Pr é obesidade e obesidade , Cerca
de 0,8% (N = 5), das que elegeram a imagem 2 pertence à categoria
Normal, enquanto a maior ia d as que elegeu como ima gem percebida a
imagem 2,5 pertence à categoria Norm al expressa por 1,28% (N = 8)
(Tabela 10).

A maior ia das aluna s que escolheu a imagem 3 exposta por 3,99%
(N = 25) pertence à categoria Normal e grande parte das crianças e
adolescentes que elegeu a imagem 3,5 representada por 4,15% (N =
26), pertence à categoria Normal (Tabela 10).

Grande parte da s alunas que eleger am a imagem 4 e 4,5 expr essa
por 31,58% (N = 198) pertencem à categoria Normal. No que diz
respeito à imagem 5 a maior ia pertence à categoria Norm al 11% ( N =
69) e Pré obesidade 11% ( N = 69) e os que escolheram como “imagem
real percebida ” as imagens 5,5 enquadr am -se na realidade na categoria
pré obesidade. Finalmente os que elegeram as imagens 5,5 a 7
revelada por 3,99% (N = 25) enquadram -se na realidade na categoria
Obesidade (Tabela 10) .

Os restantes dados serão analisados no ponto r elativo à distorção
da imagem corporal.

…
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Tabela 10- Análise de associações entre a “imagem real percebida “e o BMI-Zscore para o género.
imagem percebida * GRUPO_ZBMI Crosstabulation
Count
GRUPO_ZBMI
Magreza
Sexo
Masculino imagem
percebida

Extrema

Magreza

0

0

1

0

1

2

2

0

1

4

0

0

5

2

0

2

6

0

0

8

2,5

0

4

2

0

0

6

3

3

8

40

7

1

59

3,5

0

9

37

7

1

54

4

3

12

158

46

10

229

4,5

1

2

24

17

9

53

5

0

1

26

36

25

88

5,5

0

0

3

4

11

18

6

0

1

4

1

18

24

6,5

0

0

0

0

3

3

7

0

0

0

0

6

6

7

40

305

118

85

555

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

1

2

2

0

1

5

0

0

6

,5

0

2

8

0

0

10

3

3

20

25

4

1

53

3,5

4

7

26

2

0

39

4

4

21

155

33

4

217

4,5

0

1

43

19

4

67

5

0

1

69

69

26

165

5,5

0

1

5

12

8

26

6

0

0

4

11

17

32

6,5

0

0

1

0

3

4

7

0

0

0

0

5

5

11

54

341

151

70

627

Não

imagem

Normal obesidade Obesidade Total

Aplicável

Total

Feminino

Pre

Não

percebida Aplicável

Total
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Na análise correlacional f oram encontradas evidências est at ísticas
de correlação posit iva signif icat iva entr e a “imagem real percebida ” e a
“imagem desejada ” com um valor de r = 0,506 com uma var iância
explicada de (0,506 2 ) 25,6%. Ou seja, 25,6% da var iação da “imagem
real percebida ”, associa-se à var iação da “ imagem desejada” (Anexo 6).

2.3.1.2. Dados relativos à “imagem desejada”
No que diz respeito à “ imagem desejada ” ou silhueta desejada,
obser vou-se que a maior parte dos alunos 55,1% ( N = 646) gostaria de
ter a silhueta númer o 4. Alguns dos alunos, que correspondem a 11,9%
(N = 140) da amostra, desejar iam t er uma imagem corresp ondente à
silhueta númer o 3 , cerca de 11,1% ( N = 130) gostaria de ter uma
imagem tal como a silhueta n.º 3,5 e 9,3% (N = 109), desejaria ter a
imagem 5, enquanto 8,4% (N = 99) gostar ia de parecer -se coma silhueta
n.º 4,5. Um pequeno númer o de alunos 1,5% ( N = 18) pretendia
benef iciar de uma im agem coincident e com a imagem 2,5 e 0,8% (N = 9)
desejar ia ter o equivalente à imagem 2. Em relação à silhueta n.º 5,5
ver if icou-se que um número muito reduzido de alunos, traduzido por
0,4% (N = 5) desejar ia que est a f osse a sua imagem. As silhuetas 6 e 7
f oram

apenas

ambicionadas

por

0,3%

(N

=

3)

das

crianças

e

adolescentes inquiridos e as silhuetas 1 e 1,5 por apenas 0, 2% (N = 2)
dos alunos respondentes.
A f requência obtida na amostra par a a “imagem desejada” e
categoria de BMI Z Scor e encontra-se represent ada na f igura que se
segue (Fig. 3).
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Figure 4- Gráfico de barras para o cruzamento entre a variável BMI z
Score e a “imagem desejada”.

Observando a “ imagem desejada ”, importou verif icar quais os alunos
que pretendiam ter como imagem desejada uma imagem inf erior à
categoria de I MC em que se enquadra vam, em f unção do BMI Z Score.
Em relação à “ imagem desejada ” e a s categorias de BMI Z Score
para o género masculino, importou verif icar quais os alunos que
desejar iam ter uma imagem inf erior à sua e mais magra. O bser vou- se
que a maior ia dos alunos 0,72% (N = 4) que escolheu a imagem 2
apresenta um I MC correspondent e à cat egoria Normal (Tabela 11).
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A maior ia dos que elegeram a imagem 2 ,5 expressa por 0,90% (N =
5), pertence à categoria Normal enquanto a maior ia dos que elegeu
como imagem percebida a imagem 3, representada por 6,49% (N = 36)
pertence à categoria Normal. Cerca de 9,19% (N = 51) dos alunos que
escolheu como “imagem desejada ” a imagem 3,5 pertence à categoria
Normal (Tabela 11).

No

género

f eminino,

obser vou -se

que

a

maioria

das

alunas

represent ada por 0,3 2% (N = 2) que escolheu a imagem 1 apr esenta um
I MC correspondente à categor ia Normal. Cerca de 0,48 % ( N = 3), das
que elegeram a imagem 2 pertence à categoria Normal, enquanto a
maior ia das que elegeu como imagem percebida a imagem 2,5 pertence
à categoria Normal expr essa por 0,80%% (N = 5 ) (Tabela 11).

A maior ia das alunas que escolheu a imagem 3 exposta por 7,18%
(N = 45) pertence à categoria Normal e grande parte das crianças e
adolescentes que elegeu a imagem 3,5 representada por 4, 94% (N =
31), possui um I MC pertence nte à categ oria Normal (Tabela 11).

Tabela 11- Análise de associações entre a “imagem desejada” e o BMI-Z-score
para o género
imagem desejada * GRUPO_ZBMI Crosstabulation
Count
GRUPO_ZBMI
Magreza
Género

Extrema

Masculino imagem
desejada

Não

Pre
Magreza Normal obesidade Obesidade

Total

0

0

3

2

1

6

1,5

0

1

1

0

0

2

2

0

0

4

1

0

5

2,5

0

2

5

2

0

9

3

0

4

36

19

5

64

3,5

1

8

51

10

6

76

4

4

19

154

65

43

285

Aplicável

196

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

4,5

1

3

25

12

11

52

5

0

2

23

5

15

45

5,5

0

0

0

1

0

1

6

0

0

1

1

1

3

7

1

0

0

0

2

3

7

39

303

118

84

551

Total

Feminino

imagem

1

0

0

2

0

0

2

desejada

2

0

0

3

0

1

4

2,5

0

0

5

3

0

8

3

1

9

45

19

3

77

3,5

4

10

31

8

0

53

4

6

22

202

87

45

362

4,5

0

4

26

11

7

48

5

0

9

23

19

12

63

5,5

0

0

1

2

1

4

11

54

338

149

69

621

Total

2.3.1.3. Dados relativos à insatisfação com a imagem corporal

H1: Se o género masculino apresent ar uma insat isfação com a
imagem corporal existirão diferenças ent re a “ imagem desejada” e a
“imagem real percebida ”.

No que diz respeito à solicitação dest a escala, “Escolhe a imagem
que mais se apr oxima da forma como te vês actualment e” , a qual
permitiu chegar a uma imagem corporal per cebida verif icou -se que
45,2% dos alunos da amostra (N = 649) se encontravam sat isf eit os com
a sua imagem corporal, ou seja a imagem que elegeram como “imagem
real percebida ” é a mesma imagem que elegeram com o “imagem
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desejada ”. Desses, 24,6% (N = 353) eram do género masculino e 20,6%
(N = 296) eram alunas do género feminino que se

encontravam

satisf eitas com a sua imagem corporal .

Quanto à insat isfação com a imagem corporal verif icou-se que 53,2%
(N = 763) dos alunos encontram -se insatisf eitos com a sua imagem
corporal, destes 22,8% (N = 327) eram rapazes e 30,4% (N = 436) eram
raparigas (Tabela 12).

Dos

alunos

do

género

masculino

cerca

de

6,8%

(N

=

97)

apresentavam uma insatisf ação posit iva da imagem corporal, ou seja,
desejar iam ter uma imagem corporal super ior àq uela com que se
percepcionavam (Tabela 12).

No que diz respeito à s raparigas eram 5,9% (N = 85) as que
desejar iam ter uma imagem corporal super ior àquela com que se
percepcionavam. Na globalidade apenas 12,7% da amostra (N = 182)
revelou desej ar ter uma imagem corpor al superior à quela com que se
percepcionavam (Tabela 13).

Os alunos que apr esentaram uma insat isf ação negativa em relação à
sua imagem corporal eram, no caso dos rapazes 16% (N = 230) e no
caso das rapar igas 24,5% (N = 351). Obser vou -se que 40,5% (N = 581)
dos alunos da amostra desejavam ter uma imagem corpo ral inf er ior
àquela com que se percebiam .

Analisando estes dados em f unção do género e da idade da amostra
recolhida, apurou -se em relação ao género masculino que as idades em
que existia uma m aior insat isf ação negativa com a imag em corpor al
eram respecti vamente as correspondent es aos 11 anos 23% (N = 53),
12 anos 21,3% ( N = 49) e 13 anos 17,8% (N = 41). Os 16 anos, f oi a
idade em que se verif icou menos a insatisf ação 2,6% (N = 6) (Tabela
12).
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Tabela 12- Valores relativos à aplicação do teste de Wilcoxon para as variáveis
“imagem desejada” - “imagem real percebida”, no género masculino

Idade
10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

N
imagem
desejada
“imagem
percebida”

Classificações Negativas
- Classificações Positivas
real
Vínculos

28a
11b
43c

imagem
desejada
“imagem
percebida”

real

imagem
desejada
“imagem
percebida”

real

imagem
desejada
“imagem
percebida”

real

imagem
desejada
“imagem
percebida”

real

imagem
desejada
“imagem
percebida”

real

imagem
desejada
“imagem
percebida”

real

Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total

82
53a
15b
54c
122
49a
19b
53c
121
41a
19b
57c
117
37a
21b
79c
137
16a
8b
52c
76
6a
4b
15c
25

Postos de
média

Soma de
Classificações

19,64
20,91

550,00
230,00

36,68
26,80

1944,00
402,00

37,50
26,76

1837,50
508,50

33,33
24,39

1366,50
463,50

30,46
27,81

1127,00
584,00

14,22
9,06

227,50
72,50

5,75
5,13

34,50
20,50

Estatística
de teste

P

-2,293b

,022

-4,788b

-4,122b

-3,366b

,001

,032

-2,248b

,025

-,718b

,473

Analisando os mesmos dados mas em relação ao género f eminino,
ver if icou-se que existe uma maior insat isf ação negativa com a imagem
corporal nos 12 anos (21%; N = 74), seguindo -se dos 13 anos (20,8%; N
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,000

-2,150b

a. imagem desejada < “imagem real percebida”
b. imagem desejada > “imagem real percebida”
c. imagem desejada = “imagem real percebida”

= 73) e f inalmente os 14 anos (20,5%; N = 72). (Tabela 13).
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Tabela 13- Valores relativos à aplicação do teste de Wilcoxon para as variáveis
“imagem desejada” – “imagem real percebida”, no género feminino.
Idade
10,00 imagem
desejada
“imagem real
percebida”

11,00 imagem
desejada
“imagem real
percebida”

12,00 imagem
desejada
“imagem real
percebida”

13,00 imagem
desejada
“imagem real
percebida”

14,00 imagem
desejada
“imagem real
percebida”

15,00 imagem
desejada
“imagem real
percebida”

16,00 imagem
desejada
“imagem real
percebida”

Postos
Soma
de Estatística P
de média Classificações de teste

N
a

29,66

1305,00

b

29,00

406,00

Classificações
Negativas

44

Classificações
Positivas

14

Vínculos

41

Total

99

Classificações
Negativas

48

Classificações
Positivas

17

Vínculos

57c

Total

122

Classificações
Negativas

74a

55,61

4115,50

Classificações
Positivas

27b

38,35

1035,50

Vínculos

65c

Total

166

Classificações
Negativas

73a

43,38

3166,50

Classificações
Positivas

12b

40,71

488,50

Vínculos

49c

Total

134

Classificações
Negativas

72a

39,66

2855,50

Classificações
Positivas

6

b

37,58

225,50

Vínculos

45c

Total

123

Classificações
Negativas

28a

18,18

509,00

Classificações
Positivas

5b

10,40

52,00

b

c

a

33,66

1615,50

b

31,15

529,50

Vínculos

30

Total

63

Classificações
Negativas

12a

9,33

112,00

Classificações
Positivas

4b

6,00

24,00

c

9

Total

25

,000

-3,678b

,000

-5,365b

,000

-5,993b

,000

-6,672b

c

Vínculos

-3,557

a. imagem desejada < “imagem real percebida”
b. imagem desejada > “imagem real percebida”
c. imagem desejada = “imagem real percebida”
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-4,175b

,000

-2,345b

,019
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No que diz r espeito ao ano de escolaridade esta insat isf ação é mais
proeminente nos alunos que f requentam o 7.º ano. Foram 45,1% (N =
128), os alunos que desejavam ter uma imagem corporal inf erior àquela
com que se percebiam. Cerca de 14,1% (N=40), apr esen t avam uma
imagem

que

gostariam

de

ter

superior

àquela

com

que

se

percepcionavam e empates eram 40,8% (N= 116), ou seja, gostariam de
ter a mesma imagem com que se percepcionavam (Tabela 14) .

Em relação aos alunos que f requentavam o 5.º ano de escolar idade
ver if icou-se que 42% (N = 125) alunos desejavam ter uma imagem
corporal inf erior àquela com que se perceberam e 12,5% (N = 37)
desejar iam ter uma imagem corporal super ior àquela com que se
percepcionavam. Em relação aos alunos cuja “imagem desejada” é igual
à “imagem per cepcionada ”, eram 45, 1 % (N = 133) (Tabela 14) .

Em relação ao 6.º ano de escolar idade ver if icou -se que 40, 3% (N =
139) dos alunos desejariam ter uma imagem corporal inf erior àquela
com que se percebem e 13,8% (N = 48) desejariam ter uma imagem
corporal super ior àq uela com que se percepcionavam. Em r elação aos
alunos cuja “ imagem desejada ” é igual à “imagem real percebida ”, er am
45,8 % (N = 158) (Tabela 14) .

Relativamente ao 8. ºano de escolar idade verif icou-se que 38,7% (N
= 103) alunos desej ariam ter uma imagem corpor al inf erior àquela com
que se percebiam. Cerca de 13,2% (N=35), apr esentavam uma imagem
que gostariam de ter superior àquela com que se percepcionavam e
empates eram 48, 1% (N= 128), ou seja , gostariam de ter a mesma
imagem com que se percepcionavam (Tabela 14) .

No que diz r espeit o ao 9.º ano de escolaridade ver if icou -se que
38,9% (N = 85) alunos desejar iam ter uma imagem corporal inf erior
àquela com que se percebiam. Cerca de 9,2% ( N=20), a presentavam
uma

imagem

que gostariam

de

ter
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percepcionavam e empates eram 51,8% (N= 113), ou seja, gostariam de
ter a mesma imagem com que se percepcionavam (Tabela 14) .

Tabela 14- Classificações positivas, negativas e vínculos entre a "imagem
desejada" e a "imagem real percebida" para o ano de escolaridade.
Classificações

AnoEscol
5º Ano imagem desejada - imagem
percebida

6.º Ano imagem desejada - imagem
percebida

7.º Ano imagem desejada - imagem
percebida

8.º Ano imagem desejada - imagem
percebida

9.º Ano imagem desejada - imagem
percebida

N

Postos de média

Soma de
Classifica
ções

Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas
Classificações Positivas
Vínculos
Total
Classificações Negativas

125a
37b
133c
295
139a
48b
158c
345
128a
40b
116c
284
103a
35b
128c
266
85a

83,42
75,00

10428,00
2775,00

98,82
80,04

13736,00
3842,00

87,88
73,68

11249,00
2947,00

75,34
52,30

7760,50
1830,50

56,28

4784,00

Classificações Positivas

20b

39,05

781,00

Vínculos

113c

Total

218

a. imagem desejada < imagem percebida
b. imagem desejada > imagem percebida
c. imagem desejada = imagem percebida

No que diz r espeito à comparação entre a “imagem real percebida ” e
a “imagem desejada”, de acordo com o estabelecimento de ensino,
ver if icou-se que na Escola Básica Integrada da Mexilhoeira Grande há
dif erenças entre a “imagem real percebida ” e a “imagem desejada”.
Apresentaram uma insatisf ação posit iva da imagem corporal, isto é,
desejar iam ter uma imagem corporal super ior àquela com que se
percepcionavam cerca de 15,7 % (N = 13) alunos. Apresentavam uma
insatisf ação negat iva, isto é uma imagem corporal inf erior àquela com
que se percepcionavam 43, 4% (N = 36). Verif icou -se ainda 40,9 % de
empates (N= 34), isto é a imagem com que se percepcionavam é
coincidente com a “imagem desejada ” (Tabela 15).
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Relativamente à Escola de Ensino Básico 2.º e 3.º Ciclo Prof essor
José Buísel, apresentavam dif erenças negativas 40,8% ( N=261) dos
alunos, cuja “ imagem desejada ” é inf erior à “imagem real percebida ”.

Cerca de 14% (N=90), apresentavam uma imagem que gostariam de
ter super ior àquela com que se percepcionavam e empates eram 45%
(N= 289), ou seja, gostariam de ter a mesma imagem com que se
percepcionavam. (Tabela 15).

Em relação à Escola de Ensino Básico 2.º e 3.º Engenheiro Nuno
Mergulhão, ver if icou -se que 50% (N=27), apresentavam uma imagem
desejada inf erior à imagem com que se percebiam. Cerca de 13% (N=7)
apresentavam uma imagem desejada super ior àquela com que se
percebiam. Empates eram 37% (N= 20) , ou seja, apr esent avam uma
“imagem real percebida” coincidente com a imagem corporal desejada.
(Tabela 1 5).

Na escola de Ensino Básico 2.º e 3.º Ciclo D. João II de Alvôr,
ver if icou-se que 41, 7% (N = 30) dos alunos desejariam ter uma imagem
corporal inf erior àquela com que se percepcionavam e 11,1% (N = 8)
desejar iam ter uma imagem corporal super ior àquela com que se
percepcionavam. Em relação aos alunos cuja imagem desej ada é igual à
imagem percepcion ada, eram 47,2% (N = 34) (Tabela 1 5).

No que diz respeito à Escola de Ensino Básico 2.º e 3.º Ciclo
Júdice Fialho, desejariam uma imagem corporal inf erior à imagem com
que se percebiam 40,6% (N = 227) enquanto 11,1% ( N = 62) gostariam
de ter uma imagem su per ior à imagem com que se percebiam. Os casos
em que se ver if icou empate er am 48,3% (N = 270), ou seja eram os
casos em que a “im agem real percebida ” é coincidente com a “ im agem
desejada ” (Tabela 1 5).
A insat isf ação com a imagem corpor al percebida está pr esente em
todos os estabelecimentos de ensino, no entanto aquele em que
ver if icou um maior valor percentual f oi a escola EB 2/3 Engenheir o
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Nuno Mergulhão com 50% de respostas insat isf atórias, seguida da EBI
da Mexilhoeir a Grande com um valor per centual de 43,4%. As restant es
escolas apresentar am valores de insatisf ação compreendidos entre os
40% e os 42% (Tabela 1 5).

H3: Se os alunos apresentarem uma insatisfação com a imagem
corporal, exist irão diferenças entre a “ im agem desejada ” e a “imagem
real percebida ” entre os dist intos estabelecimentos de ensino.

Tabela 15- Valores relativos à aplicação do teste de Wilcoxon para as variáveis
“imagem desejada” - “imagem real percebida”, nos estabelecimentos de ensino.
Ranks

Escola

EBI Mexilhoeira
Grande

N
imagem
desejada
- Negative Ranks
“imagem real percebida”
Positive Ranks
Ties
Total

EB2/3 Prof. José
Buisel

imagem
desejada
- Negative Ranks
“imagem real percebida”
Positive Ranks
Ties

imagem
desejada
- Negative Ranks
“imagem real percebida”
Positive Ranks
Ties

25,40
23,88

914,50
310,50

-3,068c
,002

261a
90b
289c

181,62
159,71

47402,50
14373,50

-8,857c
,000

27a
b
7
20c

18,31
14,36

494,50
100,50

-3,457c
,001

20,00
17,63

600,00
141,00

-3,399c
,001

155,93
104,98

35396,50
6508,50

-10,368c
,000

54

imagem
desejada
- Negative Ranks
“imagem real percebida”
Positive Ranks
Ties
Total

EB2/3Júdice
Fialho

of Estatística
de teste e p

640

Total

EB2/3 D. João II
Alvôr

Sum
Ranks

83

Total

EB2/3 Engº Nuno
Mergulhão

36a
13b
34c

Mean
Rank

30a
8b
34c
72

imagem
desejada
- Negative Ranks
“imagem real percebida”
Positive Ranks
Ties
Total

227a
62b
270c
559

a. imagem desejada < “imagem real percebida”
b. imagem desejada > “imagem real percebida”
c. imagem desejada = “imagem real percebida”

No que diz respeito à aplicação do teste de W ilcoxon, verif icaram -se
dif erenças entre a “imagem real percebida” e a “imagem desejada ” para
a totalidade da amostra entre escolas (Tabela 16).
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H4: Se existirem diferenças entre a "imagem desejada” e a

“imagem real percebida” estas serão distintas para ambos os
géneros .

Para a análise deste item fo i utilizado o teste de Wilcoxon
através

do

significativa

qual

se

entre

a

observaram
“imagem

diferenças

desejada”

e

estatisticamente
“imagem

a

real

percebida” em ambos os géneros (T abela 16)

Tabela 16- Teste de Wilcoxon por género para a variável “imagem desejada” e
“imagem real percebida”.
imagem desejada - “imagem real
percebida”

Género
Masculino

Z

-8,002b

Feminino

Significância Sig. (2 extremidades)
Z

<,001
-12,371b

Significância Sig. (2 extremidades)

<,001

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon
b. Com base em postos positivos.

Relativamente ao género f eminino e masculino avaliou - se ainda as
dif erenças por idades. Os resultados encontram -se na tabela que se
segue (Tabela 17).

Tabela 17- Teste de Wilcoxon por género para a variável idade entre a “imagem
desejada” e a “imagem real percebida”..
imagem desejada - “imagem real percebida”
Idade
Género
Masculino

Z
Sig.

Feminino

Significância
extremidades)
Z
Significância
extremidades)

Sig.

(2

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

-2,293b

-4,788b

-4,122b

-3,366b

-2,150b

-2,248b

-,718b

,022

,000

,000

,001

,032

,025

,473

b

(2

b

-3,557

-3,678

-5,365

,000

,000

,000

a. Teste de Classificações Assinadas por Wilcoxon
b. Com base em postos positivos.

205

b

b

b

b

-5,993

-6,672

-4,175

-2,345b

,000

,000

,000

,019
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H5: Se exist irem dif erenças entre a “im agem desejada ” e a “imagem
real percebida ” estas serão distintas para as dif erentes idades.

No que diz respeito à comparação entr e a “ imagem desejada” e a
“imagem real percebida ”, obser vou-se que no género masculino, para a
idade dos 10, 14, 15 e 16 anos, não há dif erenças signif icativas (Tabela
18).

Para

as

idades

de

11,

12

e

13,

obser var am -se

dif erenças

estat íst icas signif icativas correspondentes assim a 17,6% (N = 122)
meninos

com

11

anos,

17,5%

(N

=

121)

e

16,9%

(N

=

117)

respect ivament e. Dentro dos 11 anos, obser vou - se que 7,8% (N = 54)
têm uma imagem percepcionada igual à imagem que gostaria m de ter.
Dentro dos 12 anos, 7,6 % (N = 53) ref erem uma imagem que gostaria m
de ter igual à imagem perce pcionada e dentro dos 13 anos 8,2 % (N =
57) têm uma imagem que g ostariam de ter igual à imagem com que se
percepcionam (Tabela 18) .

Tabela 18- Valores relativos à aplicação do teste de Wilcoxon para as variáveis
“imagem desejada” – “imagem percebida” , no género masculino.

Idade
10,00 imagem desejada - imagem
percebida

11,00 imagem desejada - imagem
percebida

12,00 imagem desejada - imagem
percebida

N
Classificações
Negativas
Classificações
Positivas
Vínculos
Total
Classificações
Negativas
Classificações
Positivas
Vínculos
Total
Classificações
Negativas
Classificações
Positivas
Vínculos
Total
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Postos de
Soma de
média
Classificações

28a

19,64

550,00

11b

20,91

230,00

43c
82
53a

36,68

1944,00

15b

26,80

402,00

54c
122
49a

37,50

1837,50

19b

26,76

508,50

53c
121
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13,00 imagem desejada - imagem
percebida

14,00 imagem desejada - imagem
percebida

15,00 imagem desejada - imagem
percebida

16,00 imagem desejada - imagem
percebida

Classificações
Negativas
Classificações
Positivas
Vínculos
Total
Classificações
Negativas
Classificações
Positivas
Vínculos
Total
Classificações
Negativas
Classificações
Positivas
Vínculos
Total
Classificações
Negativas
Classificações
Positivas
Vínculos
Total

41a

33,33

1366,50

19b

24,39

463,50

57c
117
37a

30,46

1127,00

21b

27,81

584,00

79c
137
16a

14,22

227,50

8b

9,06

72,50

52c
76
6a

5,75

34,50

4b

5,13

20,50

15c
25

a. imagem desejada < imagem percebida
b. imagem desejada > imagem percebida
c. imagem desejada = imagem percebida

Relativamente ao género f eminino, existem dif erenças em t odas as
idades no que diz respeito à “ imagem real percebida ” e à “imagem
desejada ”, à excepção da idade dos 16 anos (Tabela 19) .
Dentro da idade dos 10 anos 5,5% (N = 41) ref erem uma “imagem
real percebida ” igual à imagem que gostariam de ter, nos 11 anos, 7,7
% (N = 57) elegem como imagem que gostariam de ter equivalente à
imagem com que se percebem , nos 12 anos f oram 8,8% (N = 65) as
alunas que imagem percepcionada igual à “imagem desejada”, nos 13
anos 6,6% (N = 49) elegeram como “imagem real percebida ” uma
imagem igual à “ imagem desejada ” e nos 14 anos cerca de 6,1% (N =
45) das alunas escolher am a “imagem real percebida ” igual à “imagem
desejada”, enquanto nos 15 anos de idade eram apenas 4% (N = 30) o
número de alunas cuja “imagem real percebida ” corresp ondia à “imagem
desejada ” A f aixa etária onde est a distorção é mais pr oeminente
correspondente aos 11, 12 e 13 anos de idade (Tabela 19).
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Na idade correspondente aos 10 anos, 5,9% ( N = 44) das alunas
apresentavam uma “imagem r eal percebida ”, dif erente da imagem que
gostariam

de

ter,

ou

se ja,

atr ibuír am

um

valor

superior.

Nas

classif icações posit ivas, verif icou -se que 1,9% das alunas ( N =14) com
a idade de 10 anos, têm uma imagem que gostariam de ter com maiores
classif icações (Tabela 19) .
Na idade dos 11 anos a “ imagem real percebida ” obt eve uma
pontuação superior à “imagem desejada” ( N = 48) e apenas 17 alunas
ref erem valor es mais elevados para a imagem que gostariam de ter
Na idade dos 12 anos obser vou -se em 74 alunas que a “ imagem real
percebida ” obteve pontuação superior à “imagem desejada ” e apenas 27
alunas ref eriram uma relação inversa. Para 65 alunas as duas imagens
tiveram correspondência (Tabela 19) .
Na Idade dos 13 anos obser vou -se em 73 alunas que a “imagem real
percebida ” obteve pontuação superior à “imagem desejada ” e apenas 12
alunas ref eriram uma relação inversa. Para 49 alunas as duas imagens
tiveram correspondência (Tabela 19) .
Na idade dos 14 anos a “ imagem real percebida ” obt eve uma
pontuação super ior à “imagem desejada” ( N = 72) e apenas 6 alunas
ref eriram valores mais elevados para a imagem que gostariam de ter.
Para 45 alunas as duas imagens t iveram correspondência (Tabela 19) .
Na idade dos 15 anos a “ imagem real percebida ” obt eve uma
pontuação super ior à “imagem desejada” ( N = 28) e apenas 5 alunas
ref erem valores mais elevados para a imagem que gostariam de ter.
Para 30 alunas as duas imagens t iveram correspondência (Tabela 19 ).
Na Idade dos 16 anos obser vou -se em 12 alunas que a “imagem real
percebida ” obteve pontuação super ior à “imagem desejada ” e apenas 4
alunas ref eriram um a relação inversa. Para 9 alunas as duas imagens
tiveram correspondência (Tabela 19) .
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Tabela 19- Valores relativos à aplicação do teste de Wilcoxon para as variáveis
“imagem desejada” – “imagem percebida”, no género feminino.
Idade
Feminino 10,00 imagem desejada - imagem
percebida

11,00 imagem desejada - imagem
percebida

12,00 imagem desejada - imagem
percebida

13,00 imagem desejada - imagem
percebida

14,00 imagem desejada - imagem
percebida

15,00 imagem desejada - imagem
percebida

N
Classificações
Negativas

44a

29,66

1305,00

Classificações
Positivas

14b

29,00

406,00

Vínculos

41c

Total

99

Classificações
Negativas

48a

33,66

1615,50

Classificações
Positivas

17b

31,15

529,50

Vínculos

57c

Total

122

Classificações
Negativas

74a

55,61

4115,50

Classificações
Positivas

27b

38,35

1035,50

Vínculos

65c

Total

166

Classificações
Negativas

73a

43,38

3166,50

Classificações
Positivas

12b

40,71

488,50

Vínculos

49c

Total

134

Classificações
Negativas

72a

39,66

2855,50

Classificações
Positivas

6b

37,58

225,50

Vínculos

45c

Total

123

Classificações
Negativas

28a

18,18

509,00

Classificações
Positivas

5b

10,40

52,00

Vínculos

30c
12a

9,33

112,00

Classificações
Positivas

4b

6,00

24,00

Vínculos

9c

Total

25

Total

16,00 imagem desejada - imagem Classificações
percebida

Postos de
Soma de
média
Classificações

63

Negativas

a. imagem desejada < imagem percebida
b. imagem desejada > imagem percebida
c. imagem desejada = imagem percebida
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2.3.1.4. Dados relativos à distorção da Imagem corporal ou falso IMC.

H6: Se ocorrer distor ção da imagem cor poral, exist irão diferenças
entre os géneros.

Para perceber a existência de distorção da imagem corporal ou de
um f also Índice de massa corpor al, comparou-se a imag em corporal
auto percepcionada com o IMC real obt ido individualmente através dos
dados Fitnessgr am , posteriormente convertidos em pontuação Z .

Interessou obser var os alunos magros que se percebiam como
normais, pr é obesos ou obesos e alunos normais que se perceb iam
como pré obesos ou obesos, no sentido de identif icar alunos que
apresentavam uma distorção posit iva da imagem corporal, na medida
em que se verif ica que se percepcionam com uma imagem super ior à
imagem que possuem na realida de, quando calculado o seu IMC, sendo
estes considerados por nós como indivíd uos de r isco.

Para o género masculino obser vou -se que 0,72% (N = 4) são
indivíduos extremamente magros e percebem -se como norm ais. Cerca
de 4,32% ( N = 24), são magros de acordo c om o seu I MC, mas
percebem-se com o normais, apr oximadamente 0,72% ( N = 4) são
normais mas percebem -se como obesos, enquanto 0, 18% (N = 1) é
magro e percebe-se como obeso. São cerca de 5,95% ( N = 33) as
crianças e adolescentes do género masculino que aprese ntam distorção
positiva da imagem corporal (Tabela 10) .

No que diz respeito ao géner o f eminino, s ão extrem amente magras
mas percebem -se como normais 1,28% ( N = 8) das alunas. Próximo de
4,94% (N = 31) são magras mas percebem -se como normais, enquanto
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perto de 0,8% (N = 5) são normais mas percebem -se como obesas e
f inalmente cerca de 1,75% (N = 11), têm um IMC correspondente a pré
obesidade, mas percebem -se como sendo obesas (Tabela 10).
Da análise à “ imagem real percebida” e “imagem desejada ” no que
diz r espeito ao género masculino , os resultados revelam que a maioria
dos rapazes percebem -se como tendo uma imagem correspondente a
normal tendo um I MC correspondente a normal, existindo algumas
excepções onde os rapazes .com I MC correspondente a normal se
percepcionam obesos (Figura 4).
No que diz r espeit o à análise da “im agem real percebida” e da
“imagem

desejada ”

em relação à amostra f eminina

os resultados

encontram-se (Figur a 5).

Figure 5- Gráfico de barras para a “imagem real percebida” e “imagem
desejada” e a categoria de BMI z Score (Género Masculino)
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Figure 6- Gráfico de barras para a “imagem real percebida” e “imagem desejada”
e a categoria de BMI z Score (Género Feminino)

2.3.1.5. Dados relativos à imagem corporal percebida pela progenitora

H7: Ver ificar -se-ão diferenças entre a “imagem desejada ” e a “imagem rea l
percebida ” percepcionada pela progenitor a.

De acordo com as categorias do I MC podemos obser var que na
categoria magre za há dif erenças estat ísticas signif icativas no que diz
respeito à Escala de Silhueta de Collins (Collins, 1991) aplicada às
progenitoras para a “imagem desejada” e “imagem real percebida ”
(Tabela 2 0).
Desta comparação obser vou -se que a “imagem desejada ” elegida
pela mãe (ou seja, que a mãe gostaria q ue o f ilho t ivesse) é super ior à
“imagem real percebida” em 81 casos (N = 6,82%) e 13 casos (N = 1,94)
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com classif icações negativas ( “ imagem desejada ” é inf erior à “imagem
real percebida ”) ( Anexo 6).

Na categoria de I MC normal obser vou- se que não há dif erenças
estatist icamente signif icat ivas. O mesmo acontecendo na categoria
obesidade (Anexo 6) .

Na cat egoria de I MC pré obesidade, obser vou-se 17 respostas com
clas sif icações negativas, isto é, “ imagem desejada ” percepcionado pela
mãe é inf erior à “imagem real percebida” Obser varam -se 3 respost as
com

classif ic ações

posit ivas,

ist o

é,

“imagem

o

desejada ”

percepcionada pela mãe é superi or à “imagem real percebida” ( Anexo
6).

Para

a

“ imagem

real

percebida ”

e

“imagem

desejada”

pela

progenitora r elativamente às categor ias de BMI Z Score ver if icam -se
dif erenças estat isticamente signif icat ivas em todas as cat egorias de
I MC (BMI z Score) entre a “ imagem real percebida ”, medida pela Escala
de Silhuetas de Collins e a “ imagem desejada ”, sendo esta última
super ior nas categorias magre za extrema, magreza e nor mal (Tabela
20).

Nas categor ias obesidade e pré obesidade a imagem desejada é
inf erior à “imagem real percebida ” (Tabela 20).

Tabela 20- Aplicação do teste de T student para a “imagem real percebida” e
“imagem desejada” de acordo com as categorias de BMI Z Score
Paired Samples Test
Paired Differences
95%
Confidence

Std.
GRUPO_ZBMI

Std.

Interval of the

Sig.

Error

Difference

(2-

Mean Deviation Mean
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Lower Upper
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df
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Delgadez Extrema

Pair CollinsMReal 1

Delgadez/magreza

Normal

Pre obesidad

Obesidad

-,325

-

8

,025

53

,000

356

,000

2,753
-,741

1,443

,196

-1,135

-,347

3,772

-,283

1,015

,054

-,389

-,177

5,269

,337

1,121

,113

,112

,561

2,974

97

,004

1,326

2,286

,349

,622

2,029

3,803

42

,000

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

-3,675

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

,726

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

2,179

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

-2,000

CollinsMdesejada

No que diz r espeito à dif erença entre a “imagem real percebida” e a
“imagem desejada” de acordo com as cat egorias correspondentes ao
BMI z Score, ver if ica -se que existem dif erenças est atist icamente
signif icat ivas no género masculino par a as categorias magr e za e
normal, sendo a “ imagem desejada “ superior à “ imagem real percebida ”
nestas cat egorias (Tabela 21).
Na categoria obesidade, a “imagem desejada ” é inf erior à “ im agem
real percebida ” (Tabela 21).

No género f eminino atestaram -se dif erenças estat isticamente
signif icat ivas na cat egoria magre za e normal, com a “imagem desejada”
a verif icar -se super ior à “imagem real ” ( Tabela 21).
Finalmente na categoria pr é obesidade a “imagem desejada ”
ver if icou-se inf erior à “imagem real per cebida ” (Tabela 21).

Tabela 21- Aplicação do teste de T student para a “imagem real percebida” e
“imagem desejada” pela progenitora de acordo com as categorias de BMI z
Score para o género
Paired Samples Test
Género

GRUPO_ZBMI

Paired Differences
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t

df

Sig. (2-
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95% Confidence

Std.

Interval of the

Error

Difference

Mean Deviation

Mean

Lower

Upper

-,137

1,233

,173

-,484

,210

-,795

50

,430

MagrezaExtrema Pair CollinsMReal -

-

2,887

1,443

-7,093

2,093

-

3

,182

1

2,500

20

,002

163

,000

Masculino .

Pair CollinsMReal 1

Magreza

CollinsMdesejada

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

Normal

Pre obesidade

1,732

-,905

1,136

,248

-1,422

-,388

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

3,650

-,470

1,211

,095

-,656

-,283

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal -

4,967

,143

1,118

,160

-,178

,464

,894

48

,376

1,773

2,202

,470

,796

2,749

3,775

21

,001

,135

1,415

,196

-,259

,528

,686

51

,496

MagrezaExtrema Pair CollinsMReal -

-

1,673

,748

-3,678

,478

-

4

,099

1

1,600

32

,031

192

,028

1
Obesidade

.

Magreza

CollinsMdesejada

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

Normal

Pre obesidade

,281

-1,210

-,063

2,261

-,124

,781

,056

-,235

-,014

CollinsMdesejada

2,213

,531

1,101

,157

,214

,847

3,373

48

,001

,857

2,330

,508

-,203

1,918

1,686

20

,107

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

1,617

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

2,138

-,636

Pair CollinsMReal 1

Procurou

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

Obesidade

CollinsMdesejada

Pair CollinsMReal 1

Feminino

Std.

tailed)

CollinsMdesejada

perceber - se

qual

a

discrepância

entre

as

respostas

emitidas pelos alunos e as respost as emitidas pelas progenitoras.
Assim, em relação à análise das respostas emit idas por parte das
progenitoras sobre a imagem que consideram que melhor representa os
seus f ilhos, verif icamos que 0,6% (N = 4) responderam imagem 1, 0,3%
(N = 2) elegeram im agem 1,5, um total de 1,3% (N = 8) escolheram a
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imagem número 2, 1,6% (N = 10) considera que os f ilhos têm a silhueta
2,5 enquanto 18,2% (N = 114) considerou que os f ilhos têm uma
silhueta correspondente à imagem 3 . Um total de 8,3% ( N = 52) das
mães respondentes considerou que os f ilhos se parecem com a imagem
3,5, 47,5% (N = 298) consideraram que os f ilhos se parecem com a
silhueta númer o 4. Em relação à imagem 4,5, um total de 9,2% (N = 58)
considera que os seus f ilhos t êm esta silhueta. No que diz respeito à
silhueta 5,5 um total de 3% ( N =19) julga que o seu f ilho se parece com
esta silhueta. Do total da amostra de mães 8,4% (N = 53) considera que
os seus f ilhos correspondem à imagem número 6. Finalmente 0,5% (N =
3) e 0,8% ( N = 5) percebem os seu s f ilhos tal como a f igura 6,5 e 7
respect ivament e (Anexo 6).
No que diz respeito à escolha da “im agem desejada ”, ou imagem que
gostaria que o f ilho(a) tivesse, das respostas que as m ães der am,
ver if icamos que 0,4% (N = 3) responderam imagem 3, desejariam que
os f ilhos tivessem a imagem 2,5, 0, 7% (N = 5), a resposta de 7,8% das
mães (N = 52) escolheu a imagem 3,5. Do total da amostra 67,5% (N =
450) elegeram a silhueta 4, enquant o 11,7% (N =78) optaram pela
imagem 4,5, 1,2% ( N = 8) a imagem número 5,5 e por últ imo 0,6% (N =
4) elegeram a imagem 6 como a imagem ideal para os seus f ilhos
(Anexo 6).
Quando comparados os resultados da “ imagem real percebida” pelo
aluno e a “imagem real percebida” pela progenitora, no que diz respeito
à amostra do géner o masculino, ver if ica -se há uma correlação positiva
signif icat iva moderada (r = 0,665) com a variância explicada de 44,2%
entre a “ imagem real percebida ” pelo aluno e a “ imagem real percebida ”
pela mãe (Anexo 7).
Quando comparados os resultados da “ imagem real percebida” pelo
aluno e a “imagem real percebida” pela progenitora, no que diz respeito
ao género f eminino, ver if ica -se que há, tal como no género masculino,
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uma

correlação

positiva

signif icat i va

moderada

(r=

0,664)

com

a

var iância explicada de 44,1% (Anexo 7).
Relativamente à “ imagem real percebida” com a “imagem i deal ” a
correlação é f raca e positiva r= 0,344 com a var iância de 11, 8%.
No que diz respeito à imagem real e ideal por parte da pr ogenitora, a
correlação é estatist icamente positiva e signif icat iva com r=0,659 com a
var iância explicada 43,4% (Anexo 7).

2.3.2 Análise do Eating Disorders Inventory -2

A análise da f iabilidade do EDI -2 f oi est udada através do coef icient e
Alfa de Cronbach ( Nunnaly, 1978), o qual na globalidade da nossa
amostra f oi de 0,863 (num total de 1434 cas os). Os valores obtidos para
o Alfa de Cronbach estão representados na Tabela 2 2. O valor re velouse superior ao valor de 0, 80, podendo assim consider ar -se que a
consistência interna da escala é muit o boa na globalidade. À excepção
das dim ensões Asceticismo e Perfeccionismo ” em que a escala revelou
valores de alf a que não estão de acor do com a consist ência inter na,
todos os rest antes valor es se revelar am adeq uados (Tabela 22) .

Tabela 22 Valores do Alfa de Cronbach para o instrumento EDI-2- .
Dimensões
EDI-2
Impulso para emagrecer
Bulimia
Insatisfação Corporal
Sentimento de Ineficácia
Perfeccionismo
Desconfiança Interpessoal
Consciência Interoceptiva
Medo de Amadurecer
Ascetismo
Regulação dos Impulsos
Insegurança Social

Valor do Alfa
,863.
,745
,618
,806
,606
,545
,601
,603
,602
,392
,624
,678
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No que diz respeit o aos resultados obtidos pelo EDI -2, f oram
determinados os valores de média, tendo -se verif icado um valor médio
para a escala total de X = 54,38 e um desvio padrão de 24, 37.
No gráf ico que se segue podemos obser var os extremos e os quartis
para o total do EDI -2 (gráf ico 6).

Figure 7- Gráfico de extremos e quartis para o total do EDI-2 (Garner , 1991).

No que diz r espeito às subescalas do instrumento, verif icou -se para
a subescala “Impulso para emagrecer ” um valor médio de X = 4,29 e um
desvio padr ão de 4, 73 , para a subescala “Bulimia” ver if icou -se uma X
=1,06 e desvio padrão de 2,7. A subescala “Insatisfação Corporal ”
obteve uma

X = 5,37 e um desvio padrão de 5,83, a subescala

“Sentim ento de Ineficácia ”

X = 3,73 e desvio padrão de 4,14, a

subescala “Perfeccionismo” uma X = 6,26 e um desvio padrão de 3,72,
“Consciência Interoceptiva”, uma X = 4,98 e um desvio padrão de 4,38,
a subescala “Medo de Amadur ecer ” uma X = 8,23 e um desvio padrão
de 4,96. Na dimensão “Asceticismo ” a média obt ida f oi de X =4,04 e o
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desvio padrão de

3,06,

em

relação

à subescala

“Regulação dos

Impulsos” obteve-se uma X = 6,82 e um desvio padrão de 5,19, para a
subescala “Insegur ança Social ” a X = 4,39 e o desvio padrão de 4,22, e
f inalmente para a subescala “Desconf iança Interpessoal ”

f oi apurada

uma X =4,63 e um desvio padrão de 3,81 ( Tabelas 23 e 24).

Tabela 23- Estatísticas descritivas para as variáveis do EDI-2 (Desconfiança
Interpessoal; Consciência Interoceptiva; Medo de Amadurecer; Asceticismo;
Regulação de Impulsos e Insegurança Social).
Desconfianca Consciencia Medo
de
Interpessonal Interoceptiv Amadurece Asceticism
)
a
r
o

Regulaçã
o
de Inseguranç
Impulsos a Social

4,6398

4,9787

8,2371

4,0380

6,8191

4,3906

Lower 4,3485
Boun
d

4,6435

7,8575

3,8040

6,4217

4,0679

Upper
Boun
d

4,9312

5,3139

8,6166

4,2720

7,2166

4,7133

Median

4,0000

4,0000

7,0000

3,0000

6,0000

3,0000

Std. Deviation

3,80611

4,37923

4,95812

3,05656

5,19271

4,21540

Minimum

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Maximum

18,00

22,00

45,00

22,00

31,00

23,00

Mean
95%
Confidenc
e Interval
for Mean

Tabela 24- Estatísticas descritivas para as variáveis do EDI-2, continuação.
(Impulso para Emagrecer, Bulimia, Insatisfação Corporal; Sentimento de
Ineficácia e Perfeccionismo).
Impulso para
emagrecer
Bulimia
Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Median

Insatisfação
Corporal

Sentimento de
Ineficacia
Perfeccionismo

4,2964

1,6064

5,3754

3,7295

6,2690

3,9340

1,3966

4,9291

3,4123

5,9842

4,6587

1,8162

5,8217

4,0466

6,5537

,0000

3,0000

3,0000

6,0000

3,0000
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Std.Deviation

4,73422

Minimum
Maximum

2,74071
,00

26,00

5,83047

,00

4,14315

,00

25,00

,00

26,00

46,00

3,71991
,00
18,00

Em relação aos resultados das respostas ao EDI -2 segundo o ponto
de corte estipulado ( ≥ 80), verif icou-se para o género masculino um
valor médio de X = 101,52 e um desvio padrão de 17, 62 para a escala
total (Tabela 25).

Assim, no género masculino 3,9% (N = 29) dos alunos obtiveram
pontuações iguais ou super iores a 80. No caso das alunas do género
f eminino em relação aos resultados das respostas ao EDI -2 segundo o
ponto de corte est ipulado (≥ 80), a média f oi de X = 99,7302 e o desvio
padrão de 16. 62. Assim, obser vou -se que no género f eminino cerca de
9,1% (N = 63) das rapar igas apresent avam um valor igual ou super ior a
80 neste instrument o (Tabela 25).

Tabela 25- Estatísticas descritivas para o total do EDI-2, considerando os
participantes cuja pontuação foi igual ou superior ao ponto de corte de 80.
Total EDI-2
Género
Statistic

Masculino

Feminino

101,5172

99,7302

Lower Bound

94,8149

95,5758

Upper Bound

108,2196

103,8845

Median

103,0000

96,0000

Std. Deviation

17,62024

16,49556

Minimum

81,00

80,00

Mean
95% Confidence Interval for Mean
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149,00

Maximum

164,00

Analisaram-se os resultados das respostas ao instrumento segundo
o ponto de corte estipulado de acor do com as

idades , tendo-se

ver if icado que no grupo de 10 anos 14, 13% (N = 13) obtiveram valores
iguais ou super iores a 80 na escala t otal com uma X = 103,31 e um
desvio padrão de 13, 31 (Tabela 26).
Em relação ao grupo dos 11 anos 16,3% (N = 15) obtiveram
resultados iguais ou acima de 80 uma X = 100,93 e um desvio padrão
de 15,01 (Tabela 26) .

No grupo dos 12 anos ver if icou -se que 20,65% (N = 19) com X =
94,74 e um desvio padrão de 11,48 obtiveram valores iguais ou
super iores a 80 na escala total da prova (Tabela 26).

No grupo dos 13 anos f oram cerca de 27,17% (N = 25) com uma
média de X = 97,52 e um desvio padrão de 15.72 (Tabela 26).

Obtiveram valores iguais ou super iores a 80 na escala total, n o
grupo dos 14 anos cerca de 8,7% (N = 8) com X = 93,13 e um desvio
padrão de 13.99 (Tabela 26).

No grupo de 15 anos f oram 9,78% (N = 9), a média f oi de X = 108, e
o desvio padrão de 20.93 , enquanto na idade de 16 anos 3,26% (N = 3)
os valores f oram de X = 137,67 e o 23.46 ( Tabela 26).

Tabela 26- Estatísticas descritivas para o EDI-2 segundo o ponto de corte (≥80)
por idade.

N

Média

Desvio
Padrão

Erro
Padrão
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Intervalo de confiança de
95% para média
Mínimo

Máximo
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Limite
inferior

Limite
superior

10,00 13

103,3077

13,30654

3,69057

95,2666

111,3488

84,00

129,00

11,00 15

100,9333

15,00698

3,87479

92,6227

109,2439

80,00

129,00

12,00 19

94,7368

11,47869

2,63339

89,2043

100,2694

80,00

113,00

13,00 25

97,5200

15,71920

3,14384

91,0314

104,0086

81,00

138,00

14,00 8

93,1250

13,99426

4,94772

81,4255

104,8245

81,00

115,00

15,00 9

108,2222

20,93309

6,97770

92,1316

124,3128

83,00

149,00

16,00 3

137,6667

23,45918

13,54417

79,3908

195,9425

119,00

164,00

100,2935

16,78142

1,74958

96,8181

103,7688

80,00

164,00

Total

92

No que diz respeit o aos indivíduos q ue apr esentar am resultados
nesta escala iguais ou super iores a 80, os valor es da aplicação do test e
t revelar am dif erenças estat ísticas signif icativas entre o género par a a
dimensão “Insat isfação corpor al ” (Tabela 27).

Tabela 27- Teste t student para duas amostras independentes (N feminino=63 e N
masculino =29).
Levene's Test for
Equality
of t-test for Equality of
Variounces
Means
Média
(STD)
df

Média(STD)

Sig. (2Masculino
tailed) Feminino

F

Sig.

t

Impulso
para
adelgazar (EDI-2)

,580

,448

1,475 90

,144

10,49 (5,72) 8,66 (5,16)

Bulimia (EDI-2)

,623

,432

90
1,332

,186

3,67 (4,52) 5,00 (4,32)

(Insatisfacción
Corporal (EDI-2)

,125

,725

2,101 90

,038

13,21(7,00) 9,97(6,59)
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(Sentimiento
de
Ineficacia (EDI-2)

1,663

,201

-,193

90

,847

8,52(6,94)

8,79( 4,21)

Perfeccionismo
(EDI-2)

,026

,872

90
1,242

,217

8,11(4,12)

9,28(4,32)

Desconfianza
Interpersonal (EDI2)

3,602

,061

90
1,254

,213

7,33(4,39)

8,66(5,31)

Conciencia
Interoceptiva (EDI2)

1,830

,179

1,492 90

,139

11,13(4,97) 9,38(5,73)

Miedo de Madurar
(EDI-2)

1,112

,295

90
1,730

,087

9,67(5,44)

12,17(8,28)

Ascetismo (EDI-2)

,081

,776

90
1,206

,231

6,92(3,63)

7,90(3,55)

Regulación de los
Impulsos (EDI-2)

,413

,522

-,621

90

,536

13,06(6,48) 13,93(5,63)

Inseguridad Social
(EDI-2)

1,528

,220

-,148

90

,882

7,62

(4,95)

Total EDI-2

,150

,699

-,473

90

,638

99,73

(16,50)101,52(17,62)

7,79(5,80)

2.3.2.1. Análise comparativa por género para o EDI-2

No

que

diz

respeito

à

variável

dependente

“Impulso

para

emagrecer ”, o teste revelou um valor de t = -8,614 (g.l. = 1241,602),
tendo o valor de p ( probabilidade de sig nif icância), tomado um valor de
p =,000< α = 0.05, logo rejeit amos a hipótese nula (H 0 ) . Podemos
concluir, para uma probabilidade de erro (tipo I) de 5%, que há
evidências estat ísticas signif icativas entre o grupo de indivíduos de
ambos os géneros (T abela 28).
Em relação à variável dependente “Bulimia ” o teste revelou um valor
de t = 3,195 (g.l. = 1272,060), tendo o valor de p ( probabilidade de
signif icância), tomado um valor de p = ,001< α = 0.05, logo r ejeitamos a
hipótese nula (H 0 ), há evidências est at íst icas signif icat ivas entre o
grupo de indivíduo s de ambos os géneros, rela t ivament e à variável
dependente (Tabela 28).
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Com respeito à “Insatisfação corporal ”, ver if icou-se um valor de t = 7,296

(g.l.

=

1272,060),

tendo

o

valor

de

p

(probabilidade

de

signif icância), tomado um valor de p = ,000< α = 0. 05, logo r ejeitamos a
hipótese nula (H0). Podemos concluir, para uma probabilidade de erro
(tipo I) de 5%, que há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o
grupo de indivíduos de ambos os géneros, relat ivament e à variável
dependente (Tabela 28).
Para a var iável “Sentiment o de Inef icácia”, o test e de T -Student
revelou um valor de t = -2,056 (g.l. = 1242,007), tendo o valor de p
(probabilidade de signif icância), tomado um valor de p= ,040< α = 0.05,
logo rejeitamos a hipótese nula (H 0 ). Podemos conc luir, para uma
probabilidade de erro (tipo I) de 5%, que há evidências estat íst icas
signif icat ivas entre o grupo de indivíduos de ambos os géneros, no que
diz respeit o à variável dependente “Sentimento de inef icácia ” (Tabela
28).
O teste revelou um valor d e t = -3,693 (g. l. = 1252,469), para a
var iável “Consciência Interocept iva ” tendo o valor de p (probabilidade
de signif icância), tomado um valor de p= ,000 < α = 0.05, logo
rejeitamos

a

hipót ese

nula

( H0).

Podemos

concluir,

para

uma

probabilidade de erro (tipo I) de 5%, que há evidências estat íst icas
signif icat ivas entre o grupo de indivíduos de ambos os géneros,
relat ivamente à var iável dependente (Tabela 28).
Em relação à var iável “Regulação dos impulsos ” o teste revelou um
valor de t = -2,736 (g.l. = 1212), tendo o valor de p (probabilidade de
signif icância), tomado um valor de p= ,006< α = 0.05, há evidências
estat íst icas signif icativas entre o grupo de in divíduos de ambos os
géneros, relat ivamente à variável dependente (Tabela 28).
No que diz r espeito à var iável “Insegur ança Social” apurou -se um
valor de t = 2,793 (g.l. = 1229,808), tendo o valor de p (probabilidade de
signif icância), tomado um valor de p = ,005< α = 0.05, logo rejeitamos a
hipótese nula (H0). Podemos concluir, para uma probabilidade de erro
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(tipo I) de 5%, que há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o
grupo de indivíduos de ambos os géneros, relat ivament e à variável
dependente “Insegurança Social” (Tabela 28).

Relativamente

ao

valor

total

obtido

através

da

escala

EDI -2,

ver if icou-se um valor de t = -3,111 ( g.l. =656), tendo o valor de p
(probabilidade de signif icância), tomado um valor de p= ,002< α = 0.05,
há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o grupo de indivíduos de
ambos os géneros, relat ivamente à var iável dependente (Tabela 28).

Tabela 28- Teste t-Student para as dimensões do instrumento EDI-2, para o
género
Independent Samples Test
Levene's
Test
for
Equality of Variances
t-test for Equality of Means
Sig. (2- Mean
F
Sig.
t
df
tailed)
Difference
variances 74,067
Impulso para Equal
adelgazar (EDI- assumed
Equal variances not
2)

Bulimia (EDI-2)

Insatisfacción
Corporal (EDI2)
Sentimiento de
Ineficacia (EDI2)
Perfeccionismo
(EDI-2)
Desconfianza
Interpersonal
(EDI-2)
Conciencia
Interoceptiva
(EDI-2)
Miedo
de
Madurar (EDI-2)
Ascetismo

assumed
Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances
assumed

,000

14,192

,000

70,803

,000

3,051

,081

,038

,845

,135

,713

10,253

,001

,282

,596

,129

,719
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-8,518 1302

,000

-2,18104

-8,614 1241,602 ,000

-2,18104

3,209

1322

,001

,48212

3,195

1272,060 ,001

,48212

-7,118 1251

,000

-2,27158

-7,296 1219,788 ,000

-2,27158

-2,035 1252

,042

-,47088

-2,056 1242,007 ,040

-,47088

1,106

1312

,269

,22170

1,106

1304,529 ,269

,22170

1,347

1297

,178

,27512

1,346

1284,480 ,178

,27512

-3,670 1253

,000

-,91991

-3,693 1252,469 ,000

-,91991

-,045

1278

,964

-,01289

-,045

1268,239 ,964

-,01289

,050

1245

,00943

,960
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Equal variances not
assumed
variances 1,283
Regulación de Equal
los
Impulsos assumed
Equal variances not
(EDI-2)
assumed
Equal
variances 15,701
Inseguridad
assumed
Social (EDI-2)
Equal variances not
assumed
Equal
variances 4,859
Total EDI-2
assumed

,050

(EDI-2)

,258

1243,880 ,960

-2,736 1212

,000

,028

Equal variances not
assumed

,00943

,006

-,82628

-2,745 1210,434 ,006

-,82628

2,807

1286

,005

,67695

2,793

1229,808 ,005

,67695

-3,111 656

,002

-5,87969

-3,128 655,750

,002

-5,87969

2.3.2.2 Análise Comparativa por Idade EDI-2

Relativamente

à

variável

“Perfeccionismo”

medida

pelo

EDI -2,

encontrou-se um valor do teste F de 3,473 e o valor da probabilidade de
signif icância f oi de p = ,002 inf erior ao valor do alfa considerado (5%),
conclui-se que há evidências estat ísticas signif icativas para se rejeitar
a hipótese de igualdade da s médias da var iável dependente (Tabela
29).

No que respeita aos grupos de idade de 16, 15 e 13 anos o valor
médio de “ Perfeccionismo ” medido pelo EDI -2 f oi de respectivamente
5,34 (N = 50) 5,58 (N = 133) e 5,73 (N = 235). Para a idade de 10 anos
o valor médio f oi de 7,04 (N = 155) (Tabela 29).

Tabela 29- Post-Hoc para a comparação de dois grupos na dimensão
“Perfeccionismo”
Student-Newman-Keuls
Idade

a,b

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

16,00

50

5,3400

15,00

133

5,5789

226

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

13,00

235

5,7277

14,00

251

6,1036

6,1036

12,00

269

6,2491

6,2491

11,00

221

6,5068

6,5068

10,00

155

Sig.

7,0387
,078

,136

Com respeito à var iável “ Desconfiança interpessoal ” medida pelo
EDI-2 o valor do teste F f oi de 4,782 e o valor da probabilidade de
signif icância f oi de p = ,000 inf erior ao valor do alfa considerado (5%),
conclui-se que há evidências estat ísticas signif icativas para se rejeitar
a

hipótese

de

igualdade

das

médias

da

var iável

dependente.

Relativamente aos grupos de idade, o grupo de 14 anos f oi o grupo que
apresentou um valor médio mais baixo ( ̅

3,85; N = 245) e o grupo de

16 anos obt eve uma média de 6,12 ( N = 51) (Tabela 30 ).

Tabela 30- Post-Hoc para a comparação de dois grupos na dimensão
“Desconfiança Interpessoal”
Student-Newman-Keulsa,b

Idade

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

3

14,00

245

3,8531

15,00

129

4,8450

4,8450

13,00

227

4,8811

4,8811

10,00

156

4,9487

4,9487

11,00

221

5,1267

5,1267

12,00

270

5,2222

5,2222
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16,00

51

6,1176

Sig.

,060

,911

,062

Para a variável “Consciência Interocept iva ” medida pela EDI -2 f oi
encontrado um valor F de

3,037 e o valor da probabilidade de

signif icância f oi de p = ,006 inf erior ao valor do alfa considerado (5%),
conclui-se que há evidências estat ísticas signif icativas para se rejeitar
a hipótese de igualdade das médias da variável dependente.

No que diz respeit o aos grupos de idade, o grupo dos 15 anos
obteve os resultados mais baixos neste it em, com uma média de 4, 48 ( N
= 124) e o grupo dos 10 anos, os resultados mais elevados com um
valor médio de 6,59 (N = 150) e logo uma maior incapacidade de
reconhecer sent imentos e emoções, sobretudo no que diz respeito a
sensações de f ome e saciedade .
O “Medo de amadurecer ” m edido pelo EDI -2revelou um valor de
teste F de 9,442 e o valor da probabilidade de signif icância f oi de p
=,000 inf erior ao valor do alfa considerado (5%), conclui -se que há
evidências est at íst icas signif icat ivas para se rejeitar a hipótese de
igualdade das médias da var iável dependente. Para o grupo de 15 anos
f oi encontrado um valor médio para est a var iável de 6,7 7 ( N = 132) e
inf erior

às

restant es idades.

Par a as idades

de

14 e

16 f oram

encontrados respect ivamente valores m édios de 6,87 (N = 240) e 7,23
(N = 47). O valor médio mais elevado f oi encontrado no grupo de 10
anos de idade sendo de 9,90 (N = 155), sendo este o grupo que
apresenta

um

maior

medo

de

am adurecer

e

da

necessária

independência que este processo requer.

Em relação ao valor global da escala EDI -2 encontrou-se um valor F
de 3,373 e o valor da probabilidade de signif icância f oi de p = ,003,
inf erior ao valor do alfa considerado (5%), conclui -se que há evidências
estat íst icas signif icativas para se r ejeitar a hipót ese de igualdade das
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médias da variável dependente. O grupo de idades onde se verif icou um
valor médio mais elevado na escala EDI -2 f oi o g rupo correspondent e
aos 10 anos com um valor médio de 59,95 (N=65). O grupo dos 14 anos
de idade f oi o que obteve o valor méd io mais baixo 47,08 ( N = 127).

2.3.3 Análise do Eating Attitude Test-25 (EAT-25)

A f idedig nidade do instrumento de EAT -25 f oi estudada através do
coef iciente Alfa de Cronbach (Nunnaly, 1978), o qual na globalidade da
nossa amostra f oi de 0,810 (num total de 1434 casos). Os valores
obtidos para o alfa de Cr onbach estão represent ados na T abela 20. O
valor revelou-se superior ao valor de 0.80, podendo assim considerar -se
que a consistência interna da escala é m uito boa (Tabela 31)

Tabela 31- .Alfa de Cronbachpara as subescalas do EAT-25
Dimensões

Valor do Alfa

N.º itens

EAT-25

,810

25

Preocupação com a dieta

0.78

14

Comportamento Bulímico

0.82

8

Pressão Social para comer

076

3

No que diz r espeito aos resultados obtidos pelo EAT -25, verif icou -se
um valor médio obt ido para a escala t otal de

X = 7,50 e um desvio

padrão de 8,19 (Tabela 32). Segundo o género, obteve -se uma X = 6,72
e um desvio padrão de 7,415 para o género masculino e uma X = 8,19 e
um desvio padrão de 8,77 para o géner o f eminino.
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Em

relação

às

subescalas

do s

instrumentos,

verif icou -se

na

subescala “ Preocupação com dieta ” valores de respost a com uma X =
5,98 e um desvio padrão de 6,49; na subescala “Com portamento
bulím ico ” apurou-se uma

X =,788 e um desvio padrão de 1,96 e

f inalmente na subescala “Pressão social para comer ” obteve -se uma X
= ,732 e um desvio padrão de 1,66 (Tabela 32)
Tabela 32- Estatísticas descritivas para as variáveis do EAT-25
Descriptives
Presión
Social
Preocupação
para
por la Dieta Comportamento Comer
(EAT-25
Bulímico (EAT- (EAT
- Total EATaluno)
25 aluno)
25aluno)
25 (aluno)
5,9809

,7882

,7325

7,5016

95% Confidence Interval Lower 5,6219
Bound
for Mean

,6796

,6408

7,0482

Upper 6,3399
Bound

,8969

,8242

7,9550

Median

4,0000

,0000

,0000

5,0000

Std. Deviation

6,48538

1,96253

1,65708

8,19095

Minimum

,00

,00

,00

,00

Maximum

41,00

20,00

9,00

62,00

Statistic Mean

No que diz respeito aos resultados das respostas ao EAT -25
segundo o pont o de corte est ipulado (> 21) ver if icou -se que do total da
amostra cerca de 7, 29% (N = 54) das rapar igas e 4,18% (N = 29) dos
rapazes obt iveram pontuações super iores a 21 na escala tot al. No caso
das alunas do género f eminino a média f oi de

X = 30,611 e desvio

padrão de 8.311 e no caso dos alunos do género masculino obteve -se
uma média correspondente a X = 27,931 e desvio padrão de 8.803.

Na f igura 7 gráf ico de extremos e quar tis par a o total do EAT -25,
podemos obser var que a pontuação total tem valores par a a quase
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totalidade da amostra abaixo dos 25 pontos, apresentando outliers e
valores extr emos que parecem indiciar alguns distúrbios alimentares,
nomeadamente os valor es extremos repr esentados por ast eriscos.

Figure 8- Gráfico de extremos e quartis para o total do EAT-25 (Garner &
Garfinkel,1979).

2.3.3.1. Análise comparativa por género para o EAT-25 (Garner &
Garfinkel, 1979)

O

teste

de

independe ntes,

T -Student

para

relativamente

a

ao

com paração
“género ”,

de

obteve

dois

grupos

os

valores

aprese ntados nas seguintes tabela (Tabela 33).

O teste revelou um valor de p ( probabilidade de signif icância),
tomado um valor de < α = 0.05, logo r ejeitamos a hipótese nula (H 0 )
para

as

variáveis

dependentes

consideradas

nom eadamente

“preocupação por dietas ”, “pressão Social para Comer ”, Total EAT -25.
Para estas dimensões obser vou -se que as raparigas apresentar am
valores superiores aos registados para os rapazes (Tabela 33).
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No correspondente à “ preocupação pela dieta ” o teste revelou um
valor de t = -2,950 (g.l. =1307,115), tendo o valor de p ( probabilidade
de signif icância), tomado um valor de p= ,003< α = 0.05, logo rejeitamos
a hipótese nula ( H0) . Podemos concluir, para uma probabilidade de erro
(tipo I) de 5%, que há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o
grupo de indivíduos de ambos os géneros, relat ivament e à variável
dependente (Tabela 33).
Com respeito à “ Pr essão social par a comer ”, ver if icou-se um valor
de t = -3,490 (g.l. = 1380,156), tendo o valor de p (probabilidade de
signif icância), tomado um valor de p =,000< α = 0.05, logo rejeitamos a
hipótese nula (H0). Podemos concluir, para uma probabilidade de erro
(tipo I) de 5%, de que não há evidências estat íst icas signif icativas entre
o grupo de indivíduos de ambos os géneros, no que diz respeito à
var iável dependen te “Pressão social para comer ” (Tabela 33).

Para o valor total da escala EAT -25, apurou-se um valor de t = 3,221

(g.l.

=

1252,056),

tendo

o

valor

de

p

(probabilidade

de

signif icância), tomado um valor de p=,001< α = 0.05, logo rejeitamos a
hipótese nula ( H0). Podemos concluir, para uma probabilidade de erro
(tipo I) de 5%, que há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o
grupo de indivíduos de ambos os géneros, rela t ivament e à variável
dependente (Tabela 33).

Para

as

r estantes

var iáveis

não

se

obser varam

diferenças

estat íst icas signif icativas.

Tabela 33- Valores do teste T-Student para amostras independentes para o
instrumento EAT-25 para o aluno, de acordo com o género.

Levene's Test for
Equality
of
Variances
t-test for Equality of Means

F

Sig.
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t

df

Sig.
(2tailed)

Mean
(SD)
Male

Mean
(SD)
Female
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Equal
variances 13,556
Preocupação
por
Dietas assumed
(EAT-25 aluno) Equal variances not

,000

assumed
variances 6,534
Comportamento Equal
assumed
Bulímico (EATEqual variances not
25 aluno)
assumed
variances 23,706
Pressão Social Equal
para
Comer assumed
(EAT-25 aluno) Equal variances not
assumed
variances 9,681
Total
EAT-25 Equal
assumed
(aluno)
Equal variances not
assumed

,011

,000

,002

1309
2,925

,004

5,5081

6,5628

1307,115 ,003
2,950

5,97706 6,96363

1,598
1,611
3,462
3,490
3,187
3,221

,7399

,9138

1341,733 ,107

1,81756

2,14725

1383

,5838

,8875

1380,156 ,000

1,49676

1,74106

1254

6,7194

8,1901

7,41525

8,76538

1348

,110

,001

,001

1252,056 ,001

2.3.3.2. Análise Comparativa por Idade EAT- 25 (Garner & Garfinkel, 1979)

A “Preocupação pela dieta ”, medida pelo EAT -25 de acordo com o
respondido pelas cr ianças e adolescentes revelou um valor F de 3,036 e
o valor da probabilidade de signif icância f oi de p = ,006 inf erior ao valor
do alfa considerado (5%), conclui -se que há evidências estat íst icas
signif icat ivas para se rejeitar a hipótese de igualdade das médias da
var iável dependente. O grupo dos 15 anos obteve um valor médio nesta
var iável de 4,52 ( N = 130) e o valor médio mais alto obtido, f oi
encontrado no grupo dos 11 anos 7,12 (N = 221), sendo este o grupo
etário que apresentou uma mais elevada preocupação pela dieta .

2.3.4 Análise do Questionário de Influencias de Modelos
Estéticos Corporais CIMEC-26

Em relação ao CI MEC-26 e no que diz respeito à f iabilidade da
escala, f oi apurado um alfa de Cronbach de ,921 para a escala total. No
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que diz respeito às respect ivas subescalas do instrumento os resultados
encontram-se na tabela que se segue (Tabela 34):

Tabela 34- Alfa de Cronbach para as subescalas do CIMEC-26 (Toro, Salamero &
Martinez, 1994; Guedes, Andújar & Revuelta, 2005)

Dimensões

Valor do Alfa

N.º itens

CIMEC-26

,921

26

Preocupação com a Imagem
corporal

,777

7

Influência de anúncios publicitários

,742

5

Influência de mensagens verbais

,467

3

Influência de modelos sociais

,545

2

No que diz respeit o aos result ados obt idos pelo CI MEC-26, verif icouse um valor médio obtido para a escala total de

X = 11,99 e desvio

padrão de 10,65 (Tabela 35).

Em relação às subescalas do instrumento ver if icou -se na subescala
“Preocupação com a imagem corporal ” uma X = 3,87 e desvio padrão de
4,11. Para a subescala “ Influência de anúncios publicitár ios” uma X =
2,71

e

desvio

padrão

de

3,74.

Para

a

subescala

“ Inf luência

de

mensagens ver bais ” X = 1,28 e desvio padrão de 1,71, na sub escala
“Influência de modelos sociais ” X = 2,62 e desvio padrão de 1,88 e
f inalmente na subescala “ Inf luência de situações sociais ” X = 1,50 e
desvio padrão de 1,47 (Tabela 35).
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Tabela 35- Estatísticas descritivas para as variáveis do CIMEC-26 (Toro,
Salamero & Martinez, 1994; Guedes, Andújar & Revuelta, 2005).

Mean

Influência
de
Mensajes
Verbales
(CIMEC-26
aluno)

Influência
de
Modelos
Sociales
(CIMEC-26
aluno)

Influência
de
Situaciones
Sociales
(CIMEC-26
aluno)

Preocupação
Imagen
Corporal
(CIMEC-26
aluno)

Influência
de
los
Anuncios
(CIMEC-26
aluno)

3,8735

2,7129

1,2814

2,6237

1,4964

11,9878

2,5041

1,1858

2,5189

1,4141

11,3928

2,9217

1,3771

2,7285

1,5786

12,5829

95%
Lower
3,6438
Confidence Bound
Interval for
Upper
Mean
4,1032
Bound

Total
CIMEC26
(aluno)

Median

2,0000

1,0000

1,0000

2,0000

1,0000

8,0000

Std. Deviation

4,11071

3,73757

1,71163

1,87546

1,47221

10,65047

Minimum

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Maximum

44,00

22,00

22,00

8,00

21,00

52,00

Em relação aos resultados das respostas obtidas no CIMEC-26
segundo o ponto de corte est ipulado (≥ 17) ver if icou -se que do tot al da
amostra cerca de 28,74% (N = 213) das rapar igas e 16,45% (N = 114)
dos rapazes obt iver am pontuações superiores a 17 na escala total. No
caso das alunas do género f eminino a média f oi de X = 27,108 e no
caso dos alunos do género masculino obtiver am -se valor es de

X=

27,763 e um desvio padrão de 6.933 (Tabela 36).

Tabela 36- Estatísticas descritivas para a dimensão do Instrumento CIMEC-26
(Toro, Salamero & Martinez, 1994; Guedes, Andújar & Revuelta, 2005)
considerando o ponte corte ≥ 17 na totalidade da amostra.

Género
Total
(aluno)

CIMEC-26 Feminino
Masculino

N

Média

Desvio Padrão

Erro padrão da
média

213

27,1080

7,30356

,50043

114

27,7632

6,93370

,64940
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Quando analisados os r esultados por idade ver if icou-se que no
grupo de 10 anos 2, 16% (N = 31) obt iveram valores superior es a 17 na
escala total com um a X = 29,19 e um desvio padrão de 9.293 (Tabela
37).

Em relação ao grupo dos 11 anos 3,28% (N = 47) , obtiveram
resultados acima de 17 na escala, uma X = 27,17 e um desvio padrão
de 7.197 (Tabela 37) .

No grupo dos 12 anos verif icou -se que 5,02% ( N = 72) com X =
27,14 e um desvio padrão de 6.685, obtiver am valores superiores a 17
na escala total da pr ova . (Tabela 37).

No grupo dos 13 anos f oram cerca de 4, 3% (N = 61) com uma média
de

X = 27,15 e um desvio padrão de 6. 896 (Tabela 35). O btiveram

valores superiores a 17 na escala total, no grupo dos 14 anos cerca de
4,8% (N = 69) com X = 27,14 e um desvio padrão de 6.685 (Tabela 37).

No grupo de 15 anos f oram cerca de 2,44% % (N = 35) com uma
média f oi de X = 28,343 e o desvio padrão de 7.825, enquanto na idade
de 16 anos os result ados obtidos f oram de 0,84% ( N = 12) com valor es
de X = 28,333 e desvio padrão de 9.461 (Tabela 37).

Tabela 37- Estatísticas descritivas para o CIMEC-26 (Toro, Salamero & Martinez,
1994; Guedes, Andújar & Revuelta, 2005)
Total CIMEC-26 (aluno)
Intervalo de confiança de
95% para média

10,00

N

Média

Desvio
Padrão

Erro
Padrão

Limite
inferior

Limite
superior

Mínimo

Máximo

31

29,1935

9,29308

1,66909

25,7848

32,6023

18,00

52,00

236

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

11,00

47

27,1702

7,19698

1,04979

25,0571

29,2833

18,00

46,00

12,00

72

27,1389

6,68466

,78779

25,5681

28,7097

18,00

45,00

13,00

61

27,1475

6,89646

,88300

25,3813

28,9138

18,00

47,00

14,00

69

26,3043

6,03008

,72594

24,8558

27,7529

18,00

40,00

15,00

35

28,3429

7,82508

1,32268

25,6548

31,0309

19,00

47,00

16,00

12

28,3333

9,46124

2,73123

22,3219

34,3447

20,00

49,00

Total

327

27,3364

7,17293

,39666

26,5560

28,1167

18,00

52,00

2.3.4.1. Análise comparativa por género para o CIMEC-26 (Toro, Salamero
& Martinez, 1994; Guedes, Andújar & Revuelta, 2005)

O

teste

de

T -Student

para

a

com paração

de

dois

grupos

independentes, relativamente ao instrumento CI MEC -26 e de acordo
com o género, obteve os valores apresentados na (Tabela 3 8) .

Podemos concluir, pa ra as restantes variáveis que a probabilidade
de signif icância f oi <α = 0.05, logo rejeitamos a hipótese nula ( H 0 ), há
evidências estat ísticas signif icativas entre o grupo de indivíduos de
ambos os géneros, para as dimensões do instrumento “ Preocupação
com a Imagem Corporal ”, “Influência de Anúncios ”, “Influência de
Mensagens Verbais ” , “Influência de Modelos Sociais ”, “Influência de
Situações Sociais ”, Total CI MEC- 26 (Tabela 38).
Analisando a var iável “ Influência dos anúncios ”, inf ere-se um valor
de t = -4,043 (g.l. = 1336,492), tendo o valor de p (probabilidade de
signif icância), tomado um valor de p=,000< α = 0.05, logo rejeitamos a
hipótese nula (H0). Podemos concluir, para uma probabilidade de erro
(tipo I) de 5%, que há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o
grupo de indivíduos de ambo s os géner os, no que concerne à variável
dependente “Influência dos anúncios ” (Tabela 38).
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Para a var iável “influência das mensagens verbais ”, o teste revelou
um

valor

de

t

=

-6,096

(g.l.

=

1365,493),

tendo

o

valor

de

p

(probabilidade de signif icância), t omado um valor de p,000< α = 0.05,
há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o grupo de indivíduos de
ambos os géneros, relat ivamente à var iável dependente (Tabela 38).

O teste T - Student revelou um valor de t = -4,639 (g.l. = 1370), para
a

var iável

“Influência

dos

modelos

sociais ”

tendo

o

valor

de

p

(probabilidade de signif icância), tomado um valor de p,000 < α = 0.05,
logo rejeitamos a hipótese nula (H0). Podemos concluir, para uma
probabilidade de err o (tipo I) de 5%, que não há evidências estat ís t icas
signif icat ivas entre o grupo de indivíduos de ambos os géneros, no que
diz respeito à var iável dependente (Tabela 38).

No correspondente à

“Influência de situações sociais ”

o teste

revelou um valor de t = -3,072 (g.l. =1347), tendo o valor de p
(probabilidade de signif icância), tomado um valor de p , 002< α = 0.05,
logo rejeitamos a hipótese nula (H0). Podemos concluir, para uma
probabilidade de erro (tipo I) de 5%, que há evidências estat íst icas
signif icat ivas entre o grupo de indivíduos de ambos os géneros, no que
diz respeito à var iável dependente “Influência de situações sociais ”
(Tabela 3 8).

Para o valor t otal da escala CI MEC -26, apurou-se um valor de t = 7,594

(g.l.

=

1230,902),

tendo

o

valor

de

p

(probabilidade

de

signif icância), tomado um val or de p ,000< α = 0.05, logo rejeitamos a
hipótese nula (H0). Podemos concluir, para uma probabilidade de erro
(tipo I) de 5%, que há evidências estat ísticas signif icat ivas entre o
grupo de indivíduos de ambos os géneros, rela t ivament e à variável
dependent e (Tabela 38).
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Tabela 38- Valores do teste T-Student para amostras independentes
para o instrumento CIMEC-26 de acordo com o género
Levene's
Test
for
Equality
of
Variances
t-test for Equality of Means

F
Preocupação
Imagem
Corporal
(CIMEC-26
aluno)
Influência de
Anúncios
(CIMEC-26)

Equal variances 32,971
assumed

Influência de
Modelos
Sociais
(CIMEC-26)
Influência de
Situações
Sociais
(CIMEC-26)
Total CIMEC26

Mean
(SD)
Female

,000

-2,12334

2,8383

4,9616

1323,610 ,000
9,857

-2,12334

3,52189

4,36608

4,030
4,043
6,046
6,096

,000

-,83286

2,3876

3,2205

1336,492 ,000

-,83286

3,59371

3,94319

1379

,000

-,55569

1,0712

1,6269

1365,493 ,000

-,55569

1,53248

1,85091

1370
,000
4,639
1352,541 ,000
4,633

-,47267

2,4490

2,9217

-,47267

1,91374

1,85904

1347
,002
3,072
1341,035 ,002
3,090

-,24749

1,4059

1,6534

-,24749

1,36316

1,57696

1231
,000
7,577
1230,902 ,000
7,594

-4,49675

9,6683

14,1651

-4,49675

10,02064 10,77147

Sig.

t

,000

1344
9,764

Equal variances
not assumed

Equal variances 11,839
assumed
Equal variances
not assumed
Influência de Equal variances 10,367
assumed
Mensagens
Equal variances
Verbais
not assumed
(CIMEC-26)

Sig.
Mean
(2Mean
(SD)
tailed) Difference Male

,001

,001

Equal variances 2,355
assumed
Equal variances
not assumed

,125

Equal variances ,965
assumed
Equal variances
not assumed

,326

Equal variances 11,882
assumed
Equal variances
not assumed

,001

df

1337

2.3.4.2 Análise Comparativa por Idade CIMEC-26 (Toro, Salamero &
Martinez, 1994; Guedes, Andújar & Revuelta, 2005)
Finalmente e no que diz respeito à var iável “Influência dos modelos
sociais” m edida pelo CI MEC - 26, f oi encontrado um valor F de 4,711 e o
valor da probabilidade de signif icância f oi de p = ,000 inf erior ao valor
do alfa considerado (5%), conclui -se que há evidências estat íst icas
signif icat ivas para se rejeitar a hipótese de igualdade das médias da
var iável dependente “Influência dos modelos sociais ”. Ver if icaram -se
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dif erenças entre os grupos de i dades, t endo o grupo dos 11 anos com
um valor médio de 2,32 ( N = 236). O grupo dos 15 anos f oi o que
apresentou uma média mais baixa apurando -se o valor médio de 3,03 ( N
= 135) (Tabela 3 7).

2.3.5 Análise do Child and Adolescent Perfectionism Scale
(CAPS)

A f idedignidade do CAPS (Flett & Hewitt, 1990), f oi est udada
através do coef iciente Alfa de Cronbach (Nunnaly, 1978) o qual, na
globalidade da nossa amostra f oi de ,865. Os valores obt idos para o
alfa de Cronbach estão representados na tabela que se segue (Tabela
39). O valor revelou uma consistência interna da escala considerada
Muito Boa.

Tabela 39- Alfa de Cronbach para as subescalas do CAPS (Flett & Hewitt, 1990)

Valor do
Alfa

N.º itens

CAPS

,865

22

Perfeccionismo auto-orientado

,764

12

Perfeccionismo prescrito socialmente

,803

10

Dimensões

No que diz respeito aos resultados das respostas ao CAPS , para a
escala t otal ver if icou -se um valor médio obt ido de

X = 66,06 e um

desvio padrão de 14,84. Para o género masculino, obteve - se uma X =
65,56 e um desvio padrão de 16,28. Par a o género f eminino, obteve -se
uma

X = 66,52 e um desvio padrão de 13,44 No que se r ef ere às
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subescalas,

ver if icou-se

Orientado uma

para

a

subescala

Perfeccionismo

Auto -

X = 37,30 e um desvio padr ão de 8,22 e para a

subescala Perfeccionismo Prescr ito S ocialmente uma X = 28, 75 e um
desvio padrão de 8,22 (Tabela 40).

Tabela 40- Estatísticas descritivas para as variáveis do CAPS (Flett & Hewitt,
1990)
Perfeccionismo
Autoorientado (CAPS
aluno)

Perfeccionismo
Prescrito Socialmente
(CAPS aluno)

Perfeccionismo
total (CAPS aluno)

37,2893
36,8092

28,6948
28,2278

65,9840
65,1278

37,7693

29,1618

66,8403

37,0000
8,21350
12,00
60,00

29,0000
7,99006
7,00
50,00

66,0000
14,65063
19,00
110,00

Mean
95% Confidence Lower
Interval
for Bound
Mean
Upper
Bound
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Em relação aos resultados das respostas obtidas no CAPS segundo
o ponto de corte est ipulado (≥ 17) verif icou -se que do total da amostra
cerca de 28,74% ( N = 213) das raparigas e 16,45% ( N = 114) dos
rapazes obtiveram pontuações super iores a 17 na escala total.

Quando analisados os resultados por idade ver if icou -se q ue no
grupo de 10 anos 2, 16% (N = 31) obt iveram valores superior es a 17 na
escala total com um a X = 29,19 e um desvio padrão de 9.293 (Tabela
41).

Para o género masculino e de acor do com a idade para as várias
dimensões

do

CAPS

verif icou-se

que,

no

que

diz

respeito

ao

“perfeccionismo aut o - orientado ” a idade que pontuou mais alto f oi a
dos 11 anos com uma X =38,37 e um desvio padrão de 8,32 (Tabela
41).
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Os 12, 13 e 14 anos pontuaram respectivamente X =37,47 e um
desvio padrão de 8,29; X =37,29 e um desvio padrão de 8, 12 e X
=37,86 e um desvio padrão de 8,3 (Tabela 41).

As idades que pontuam mais baixo nesta dimensão, f oram os 10
com uma X = 36,91 e um desvio padrão de 9,59 os 15 anos com uma X
=36,45 e um desvio padrão de 7,02 e f inalmente os 16 anos com uma X
=35,86 e um desvio padrão de 9,26 (Tabela 41).

Tabela 41- Estatísticas descritivas para o género masculino das respostas
obtidas no CAPS para a dimensão perfeccionismo autoorientado, de acordo
com a idade
Género: Masculino
Perfeccionismo Autoorientado (CAPS aluno)
Idade
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
Estatística Média
95% Intervalo de Limite
Confiança
para inferior
Média
Limite
superior
5% da média aparada
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

16,00

36,9074 38,3678 37,4653 37,2917 37,8571 36,4516 35,8571
34,2903 36,5935 35,8282 35,6461 36,3034 34,6697 31,6401
39,5245 40,1421 39,1025 38,9372 39,4109 38,2335 40,0742
36,7510 38,3014 37,5396 37,1620 37,8869 36,7168 35,6270
36,0000 37,0000 37,0000 37,0000 38,0000 37,0000 35,0000
9,58826 8,32496 8,29285 8,12134 8,29833 7,01679 9,26437
18,00

20,00

20,00

18,00

20,00

17,00

20,00

60,00

60,00

56,00

58,00

60,00

50,00

56,00

Para o género masculino, de acordo com a idade para a dimensão
“Perfeccionismo prescrito socialmente ” ver if icou-se que as idades que
obtiveram result ados mais altos f oram os 11 e os 13 anos, com uma X
=29,85 e um desvio padrão de 7,83 e X =29,76 e um desvio padrão de
10,23 respect ivamente (Tabela 4 2).

As rest antes idades obtiveram médias entre os X =28,16 e X =28, 97
(Tabela 4 2).
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Tabela 42- Estatísticas descritivas para o género masculino das respostas
obtidas no CAPS para a dimensão perfeccionismo prescrito socialmente, de
acordo com a idade
Género: Masculino
Perfeccionismo Prescrito Socialmente (CAPS aluno)
Idade
10,00 11,00 12,00 13,00
14,00 15,00 16,00
Estatística Média
95% Intervalo de Limite
Confiança
para inferior
Média
Limite
superior
5% da média aparada
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

28,6111 29,8506 28,1584 29,7604

28,9732 28,8548 28,2381

26,3588 28,1814 26,5251 27,6873

27,6150 27,0522 24,8810

30,8634 31,5198 29,7918 31,8336

30,3315 30,6575 31,5952

28,6173 29,8723 28,0440 29,1759

28,9524 28,7760 28,1058

29,0000 31,0000 28,0000 30,0000

30,0000 29,0000 28,0000

8,25174 7,83185 8,27373 10,23178 7,25403 7,09848 7,37499
14,00

10,00

10,00

12,00

13,00

10,00

14,00

45,00

50,00

48,00

94,00

47,00

46,00

45,00

Para o “perfeccionismo total ” no géner o masculino e segundo as
idades, os resultados estat ísticos mostram que a idade que pontuou
mais alto corresponde aos 11 anos com uma X =68,21 e um desvio
padrão de 14,84 seguindo-se os 13 anos com X =67,05 e um desvio
padrão de 17,01. A idade que se ver if icou apresentar resultados mais
baixos corresponde aos 16 anos com um a X =64,1 e um desvio padrão
de 15,68 (Tabela 43) .

Tabela 43- Estatísticas descritivas para o genero masculino das respostas
obtidas no CAPS para a dimensão perfeccionismo total, de acordo com a idade
Género: Masculino

Estatística Média
95%
Limite
Intervalo
inferior
de
Limite
Confiança superior
para Média
5% da média aparada
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo

Perfeccionismo total (CAPS aluno)
Idade
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00

15,00

16,00

65,5185

68,2184

65,6238

67,0521

66,8304

65,3065

64,0952

60,9723

65,0558

62,6723

63,6066

64,1373

62,1689

56,9588

70,0647

71,3810

68,5752

70,4976

69,5234

68,4440

71,2316

65,3827

68,2292

65,5820

66,3657

66,8492

65,2061

63,7249

64,5000

69,0000

65,0000

67,0000

67,5000

66,0000

63,0000

16,65606 14,83900 14,95049 17,00487 14,38273 12,35485 15,67771
32,00

30,00
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33,00

37,00

34,00
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Máximo

102,00

110,00

102,00

146,00

103,00

94,00

101,00

No que corresponde ao género f eminino verif icamos que para a
dimensão “ perfeccionismo auto -orientado”, a idade onde f oram obtidas
pontuações mais elevadas f oi a dos 16 anos com uma X = 39,45 e um
desvio padrão de 6. 29, seguindo -se os 11 anos com uma X = 38,93 e
um desvio padrão de 8.73 (Tabela 44).

As idades dos 12 e 15 anos obtiveram respectivamente uma X =
37,43 e um desvio padrão de 7.49 e X = 37,02 e um desvio padrão de
9.24. Os 10, 13 e 14 anos f oram as idades que obt iver am média s mais
baixas, tal como consta d a (Tabela 44).

Tabela 44- Estatísticas descritivas para o genero feminino das respostas obtidas
no CAPS para a dimensão perfeccionismo autoorientado, de acordo com a
idade.
Género: Feminino
Perfeccionismo Autoorientado (CAPS aluno)
Idade
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
Estatística Média
95% Intervalo de Limite
Confiança
para inferior
Média
Limite
superior
5% da média aparada
Mediana
Variância
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

16,00

36,9241 38,9255 37,4275 36,2982 36,0594 37,0213 39,4545
35,0960 37,1374 36,1672 34,7630 34,4851 34,3078 36,4266
38,7521 40,7137 38,6878 37,8335 37,6337 39,7348 42,4825
36,9170 38,9917 37,4509 36,3382 36,1216 36,8251 39,4495
36,0000 39,5000 38,0000 36,0000 36,0000 37,0000 41,0000
66,610

76,220

56,057

68,459

63,596

85,413

46,641

8,16147 8,73042 7,48711 8,27399 7,97474 9,24189 6,82940
16,00

19,00

19,00

16,00

12,00

19,00

27,00

55,00

55,00

56,00

58,00

55,00

58,00

52,00

No que se ref ere à dimensão “ perfeccionismo prescr ito socialmente” ,
e de acordo com as pontuações obt idas pelo géner o f eminino, verif ica se que, os 11 anos f oi a idade que obt eve pontuações mais elevadas
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com uma X = 30,29 e um desvio padrão de 8. 24, seguindo-se os 16
anos com uma X = 29,23 e um desvio padr ão de 8.25 (Tabela 4 5).
Os 12 e os 15 anos de idade, obtiver am médias idênticas e
correspondentes a X = 28,82 e um desvio padrão de 8,23 e X = 28,87 e
um desvio padrão de 8,33 respect ivamente (Tabela 4 5).

Os 10, 13 e 14 anos obt iveram médias de X = 28,56 e um desvio
padrão de 8. 38, X = 27,86 e um desvio padrão de 7.690 e X = 26,80 e
um desvio padrão de 8.2 5, respect ivamente (Tabela 4 5).

Tabela 45- . Estatísticas descritivas para o género feminino das respostas
obtidas no CAPS para a dimensão perfeccionismo prescrito socialmente, de
acordo com a idade
Género: Feminino
Perfeccionismo Prescrito
aluno)
Idade
10,00 11,00 12,00 13,00
Estatística Média
95%
Intervalo
de Limite
Confiança para Média inferior
Limite
superior

5% da média aparada
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

Socialmente

(CAPS

14,00 15,00

16,00

28,5570 30,2872 28,8188 27,8596

26,8020 28,8723 29,2273

26,6810 28,6002 27,4339 26,4328

25,1325 26,4253 25,5713

30,4329 31,9742 30,2038 29,2865

28,4715 31,3194 32,8833

28,5492 30,3345 28,8696 27,7953

26,6804 28,7565 29,5808

29,0000 30,5000 29,0000 28,5000

26,0000 30,0000 30,0000

8,37540 8,23659 8,22781 7,68964

8,45697 8,33436 8,24582

13,00

11,00

10,00

12,00

7,00

13,00

13,00

46,00

47,00

46,00

46,00

47,00

47,00

39,00

O “perfeccionismo t otal ”, de acordo com as pontuações obtidas pelo
género f eminino, obt eve pontuação mais alta na idade dos 11 anos com
uma X = 69,21 e um desvio padrão de 15, 73 seguido dos 16 anos cuja

X = 68,68 e o desvio padrão de 12,38 (Tabela 4 6).
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A média mais baixa ver if icou -se nas crianças e adolescentes do
género f eminino com 14 anos com uma X = 62,86 e um desvio padr ão
de 14,63 (Tabela 4 6) .

As rest antes f aixas etárias obtiveram m édias que de situaram entre

X = 6,16 e X = 66,25 (Tabela 46).
Tabela 46- Estatísticas descritivas para o género feminino das respostas
obtidas no CAPS para a dimensão perfeccionismo total, de acordo com a idade
Género: Feminino

Estatística Média
95%
Limite
Intervalo
inferior
de
Limite
Confiança superior
para Média
5% da média aparada
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

Perfeccionismo total (CAPS aluno)
Idade
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00

15,00

16,00

65,4810

69,2128

66,2464

64,1579

62,8614

65,8936

68,6818

62,1749

65,9916

63,9542

61,5203

59,9731

61,2929

63,1944

68,7872

72,4339

68,5386

66,7955

65,7497

70,4943

74,1693

65,4508

69,3983

66,4018

64,1725

63,0468

65,7801

69,0404

67,0000

71,0000

66,5000

65,0000

65,0000

66,0000

71,0000

14,76036 15,72675 13,61719 14,21490 14,63081 15,66946 12,37658
32,00

30,00

34,00

32,00

19,00

33,00

40,00

101,00

102,00

94,00

98,00

99,00

103,00

91,00

2.3.5.1 Análise comparativa por género para o CAPS (Flett & Hewitt,
1990)

O

teste

de

T -Student

para

a

com paração

de

dois

grupos

independentes, relativamente ao instrum ento CAPS e de a cordo com o
género, obteve os va lores apresentados na tabela 4 7.

O teste revelou um valor de p ( probabilidade de signif icância),
tomado um valor de > α = 0.05, logo não rejeitamos a hipót ese nula ( H 0 )
para

as

variáveis

dependentes
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“perfeccionismo a ut o or ientado ”; “perfeccionismo prescrito s ocialmente ”
e “perfeccionismo total ” (Tabela 47).

Tabela 47- Valores do teste T-Student para amostras independentes
para o instrumento CAPS de acordo com o género
Levene's
Test
for Equality of
Variances
t-test for Equality of Means

F
Perfeccionismo
Autoorientado
(CAPS aluno)

Equal
variances ,103
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances 1,942
assumed
Equal variances not
assumed

Perfeccionismo
Prescrito
Socialmente
(CAPS aluno)
Equal
variances ,000
Perfeccionismo
total
(CAPS assumed
Equal variances not
aluno)

Mean
Sig. (2- (SD)
tailed) Male

Mean
(SD)
Female

,303

37,5811

37,1012

1,029 1220,868 ,303

8,23637

8,11908

,767

1254

,443

28,9130

28,5623

,767

1244,968 ,443

8,05316

8,13863

,847

1126

66,4503

65,7008

,845

1103,247 ,398

Sig.

t

,748

1,030 1232

,164

,988

df

,397

15,09917 14,60114

assumed

2.3.5.2. Análise Comparativa por Idade CAPS (Flett & Hewitt, 1990 )

Aplicou-se uma análise de var iância ANOVA one way, tendo sido
realizado o teste para a homogeneidade das var iâncias (teste de
Levene) cuja estat ística revelou -se f avor ável à aplicação desta técnica
multivariada. São apresentados os resultados do test e de A NOVA na
tabela 48. O valor do teste F e o valor da probabilidade de signif icância
f oi de p superior ao valor de

  0.05 , na maior ia das dimensõe s

concluindo-se que não há evidê ncias estat ísticas signif icat ivas para se
rejeitar a hipót ese de igualdade das médias .

247

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

Tabela 48- ANOVA One Way para o instrumento CAPS , considerando a variável
de agrupamento idade
ANOVA
Sum
of
Squares
df
Perfeccionismo
Autoorientado (CAPS)

F

Sig.

1,170

,320

44,923
65,656

,684

,662

284,303
219,783

1,294

,257

Between Groups 468,955

6

78,159

Within Groups

81948,485

1227

66,788

Total

82417,440

1233
6
1249
1255
6
1121
1127

Perfeccionismo Prescrito Between Groups 269,541
Within Groups
82004,421
Socialmente (CAPS )
Total

Perfeccionismo
(CAPS )

Mean
Square

82273,962

total Between Groups 1705,818
Within Groups
Total

246376,775
248082,592

2.3.6 Análise do Social Support Appraisal (SSA)
No que diz respeito à análise da f iabilidade do SSA e relat ivam ente
à escala total, f oi encontrado um alfa de Cronbach de .886.
No que diz r espeito às respect ivas subescalas, do instrum ento os
resultados encontram -se na tabela que se segue (Tabela 49):

Tabela 49- Alfa de Cronbach para as subescalas do SSA
Valor do
Alfa

N.º itens

Escala Total

.886

23

Apoio da Família

.805

8

Apoio dos Amigos

.697

7

Apoio das pessoas em geral

,786

8
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No que corresponde aos resultados das respostas à SSA para a
escala total verif icou -se um valor médio obtido para a escala total de X
= 73,24 e desvio padrão de 8,76.

No que concerne ao apoio social percebido e ainda no que à escala
total diz respeito, verif icou -se que do t otal da amostra estão abaixo do
ponto de corte estipulado 72,22 cerca de 40,31% (N = 578) dos alunos,
tendo um valor de m édia de X = 65,39 e um desvio padr ão de 6, 30 com
um inter valo de conf iança 95% com valor es entre 64,89 e 65, 91. O valor
m ínimo obt ido f oi 27 pont os e o máxim o 72. A distribuição revelou -se
assimétr ica negativa, revelando vários outliers compr eendidos entre os
valores de 27 e 50 . ( Tabela 50).

.

Tabela 50- Estatísticas descritivas para o Instrumento SSA considerando o
ponto de corte 72,22 para a escala total
ApoioSocial total
escala (SSA aluno)

SSA_Tot <= 72.22 (FILTER)

65,3997

Mean
95% Confidence Interval for Mean

Lower Bound

64,8853

Upper Bound

65,9140

Median

67,0000

Std. Deviation

6,29553

Minimum

27,00

Maximum

72,00

Em relação à análise por géneros (t = - 0,361; gl = 576; p = ,719) e
por idades (F ( 6 , 5 7 1 ) ; 0 , 9 5 = 1, 232; p = ,288), não se obser var am dif erenças,
dentro dest e grupo cujo apoio social total percebido é sentido como
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mais baixo e ver if icou -se uma homogeneidade no que diz r esp eito ao
valor da média (Tabela 51) .

Tabela 51- Estatísticas descritivas para o instrumento SSA considerando o
ponto de corte ≤21,24 para a dimensão “Apoio Social Amigos”
ApoioSocial Amigos
SSA_A <= 21.24 (FILTER)

(SSA aluno)

Mean

18,9986

95% Confidence Interval for Lower Bound

18,8368

Mean
Upper Bound

19,1605

Median

20,0000

Std. Deviation

2,22435

Minimum

7,00

Maximum

21,00

Quando analisados os resultados por idade e no que diz r espeito à
totalidade da escala, ver if icou-se que no grupo de 10 anos obteve-se
uma X = 64,56 e um desvio padrão de 6,73. No que diz respeito aos 11
anos a média f oi de X = 66,37 e o desvio padrão de 6,28 (Tabela 52) .

Para a idade dos 12 anos, a média f oi de

X = 65,08 e o desvio

padrão de 6,79. No grupo dos 13 anos, a média f oi de X = 65,57 e o
desvio padrão de 5, 83. Para os 14 anos de idade apurou -se uma X =
65,16 e um desvio padrão de 6,03. Para os 15 anos a média f oi de X =
66,09 e o desv io padrão de 5,09. Os 11 e os 15 anos f oram as idades
em que o apoio social percebido (escala total) obteve pontuações mais
altas (Tabela 52) .
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Finalmente para os 16 anos uma X = 63,25 e um desvio padr ão de
8,74, sendo esta a idade em que o apoio social percebido se ver if icou
mais baixo (Tabela 52).

Tabela 52- Estatísticas descritivas para o Instrumento SSA considerando a
idade para a Escala Total
Idade
10,00
ApoioSocial Mean

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

64,5577 66,3711 65,0796 65,5727 65,1638 66,0909 63,2500

total escala
95%

Lower 62,6837 65,1053 63,8140 64,4719 64,0555 64,8398 59,5599

(SSA aluno) Confidence
Interval

Bound

for

Mean

Upper 66,4317 67,6369 66,3453 66,6736 66,2720 67,3420 66,9401
Bound

Median

67,0000 68,0000 67,0000 67,0000 66,0000 67,0000 66,0000

Std. Deviation

6,73129 6,28046 6,79041 5,82538 6,02595 5,08914 8,73897

Minimum

38,00

34,00

27,00

36,00

36,00

46,00

41,00

Maximum

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

No que diz respeit o ao apoio percebido por parte da f am ília,
ver if icou-se que do t otal da amostra 42,33% (N = 607) dos participantes
estão abaixo do ponto de corte est ipulado 27,04 tendo um valor de
média de X = 23,39 e um inter valo de conf iança para a média 95%
compreendido entre 23,68 e 24,11 e um desvio padr ão de 2,77. O valor
m ínimo obt ido f oi 11 pont os e o máxim o 27. A distribuição revelou -se
assimétr ica negativa, revelando vários outliers e valores ext remos com
pontuações inf eriores ao valor 15 (Tabela 53).
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Tabela 53- Estatísticas descritivas para o SSA considerando a dimensão
dimensão “Apoio Social Família”
ApoioSocial Familia (SSA
SSA_F <= 27.04 (FILTER)

aluno)

Mean

23,8962

95% Confidence Interval for Mean

Lower Bound

23,6752

Upper Bound

24,1173

Median

24,0000

Std. Deviation

2,77318

Minimum

11,00

Maximum

27,00

No que diz r espeit o ao “apoio percebido por parte dos amigos ”,
ver if icou-se que do total da amostra 50, 8% (N = 728) dos participantes
estão abaixo do ponto de corte est ipulado 21,24 tendo um valor de
média de X = 18,99 e um inter valo de conf iança para a média 95%
compreendido entre 18,836 e 19, 16 1 e um desvio padrão de 2,22. O
valor m ínimo obt ido f oi 7 pontos e o máximo 21. A distr ibuição revelou se assimétr ica negativa, revelando vár ios outliers e valores extremos
com pontuações inf erior es ao valor 15 (Tabela 5 4).

Tabela 54- Estatísticas descritivas para o SSA considerando a dimensão “Apoio
Social Amigos
SSA_A <= 21.24 (FILTER)

ApoioSocial Amigos (SSA aluno)

Mean

18,9986

95% Confidence Interval for Mean

Lower Bound

18,8368

Upper Bound

19,1605
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Median

20,0000

Std. Deviation

2,22435

Minimum

7,00

Maximum

21,00

Em relação à análise por géneros (t = - 0,750; gl = 722; p = ,454)
e por idades (F ( 6 , 7 2 1 ) ; 0 , 9 5 = 1,942; p = ,072), não se observaram
dif erenças, dentro deste grupo cujo apoio social por parte dos
amigos é sent ido como mais baixo (Tabela 55) .

Em

relação

ao

“apoio

percebido

por

parte

de

outros

signif icat ivos ”, ver if icou-se que do total da amostra 724 (N = 50,4 9)
participantes estão abaixo do ponto de corte estipulado 21, 24 tendo
um valor de média de X = 21,55 e um intervalo de conf iança para a
média 95% compreendido entre 21,36 e 21,75 e um desvio padrão de
2,70. O valor m ínimo obtido f oi 9 pontos e o máximo 24. A
distr ibuição

revelou -se

assimétr ica

negativa,

revelando

alguns

outliers com valores compreendidos entre 9 e 14 (Tabela 55).

Tabela 55- Estatísticas descritivas para o SSA considerando a dimensão “Apoio
Social Gente Geral”
ApoioSocial Gente-Geral
SSA_G <= 24.19 (FILTER)

(SSA aluno)

Mean
95% Confidence Interval for Mean

21,5552

Lower Bound

21,3582

Upper Bound

21,7523

Median

22,0000
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Std. Deviation

2,70106

Minimum

9,00

Maximum

24,00

Em relação à análise por géneros (t = - 0,750; gl = 722; p = ,454) e
por idades (F ( 6 , 7 1 7 ) ; 0 , 9 5 = ,534; p = ,782), não se obser varam dif erenças,
dentro deste grupo cujo apoio social por parte da f am ília é s entido como
mais baixo.

2.3.6.1. Análise comparativa por género para o SSA

O

teste

de

T -Student

para

a

com paração

de

dois

grupos

independentes, relativamente ao instrum e nto CAPS e de acordo com o
género, obteve os va lores apresentados na t abela 56.

O teste revelou um valor de p ( probabilidade de signif icância),
tomado um valor de > α = 0.05, logo não rejeitamos a hipót ese nula ( H 0 )
para as var iá veis dependentes consideradas nomeadamente “Apoio
Social Família”; “Apoio Social Gente- G eral”; “ Apoio Social escala t otal ”
(Tabela 56).
A variável “apoio social dos am igos ” r evelou dif erenças para os
géneros ref lectindo um valor médio mais elevado nas rapar igas (Tabela
56).
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Tabela 56- Valores do teste T-Student para amostras independentes para o
instrumento SSA para o aluno, de acordo com o género
Independent Samples Test
Levene's
Test
for
Equality
of
Variances
t-test for Equality of Means

F
variances ,012
Apoio Social Equal
assumed
Amigos
Equal variances not
(SSA)
Apoio Social
Familia
(SSA)
Apoio Social
Gente-Geral
(SSA)
Apoio Social
total escala
(SSA)

assumed
Equal
variances ,332
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances ,160
assumed
Equal variances not
assumed
Equal
variances ,074
assumed
Equal variances not
assumed

Sig.

t

,914

1296
3,823

,565

,690

,786

df

Sig.
Mean
(2Mean
(SD)
tailed) Difference Male

Mean
(SD)
Female

,000

-,67008

20,8336 21,5037

1275,360 ,000
3,817
,200 1335
,841

-,67008

3,21049 3,10099

,04085

27,2406 27,1997

,200

,04085

3,70065 3,74891

,395

-,18006

24,0851 24,2651

-,849 1288,599 ,396

-,18006

3,90821 3,77300

1209
,144
1,461
1195,777 ,144
1,462

-,74827

72,2815 73,0297

-,74827

8,86952 8,92080

1325,542 ,841

-,850 1315

2.3.6.2. Análise Comparativa por Idade SSA

Da aplicação do teste de ANOVA ao ins trumento SSA aplicado aos
alunos, os result ados enco ntram-se registados na Tabela 5 7.
Para a variável “Apoio social por parte da família” medida pelo SSA
o valor do teste F = 8,880 e o valor da probabilidade de signif icância f oi
de p =,000 inf erior ao valor do alfa considerado (5%), conclui -se que há
evidências est at íst icas signif icat ivas para se rejeitar a h ipótese de
igualdade das médias (Tabela 57).
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Tabela 57- ANOVA One Way para o instrumento SSA , considerando a variável
de agrupamento idade
Sum
of
Squares
df
ApoioSocial Amigos (SSA) Between Groups 91,584

ApoioSocial
(SSA)

F

Sig.

6

15,264

1,522

,167

10,026
118,988
13,399

8,880

<,001

9,889
14,746

,671

,673

148,146
78,881

1,878

,081

Within Groups

12943,409

1291

Total

13034,993

1297
6
1330
1336
6
1310
1316
6
1204
1210

ApoioSocial Familia (SSA) Between Groups 713,928

ApoioSocial
(SSA aluno)

Mean
Square

Within Groups
Total
Gente-Geral Between Groups
Within Groups
Total
total escala Between Groups
Within Groups
Total

17820,862
18534,790
59,337
19317,014
19376,351
888,875
94972,234
95861,110

Relativamente ao grupo de idade de 16 anos o valor médio do apoio
social f oi de 25,59 (N = 51) e inf erior às restantes idades. Para as
idades de 10 e 11 anos de idade com valor es de média f oram de X =
28,31 (N = 160) e X = 28,10 (N = 231) ( Tabela 5 5). Para as restantes
idades, os resultados encontram -se dispostos na tabela que se segue
(Tabela 58).

Tabela 58- Post-Hoc para a comparação de dois grupos na dimensão “Apoio
Social Família”
Rupos
Idade

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

16,00

51

25,5882

15,00

133

26,4962

26,4962

14,00

247

26,5263

26,5263

13,00

243

26,9630

12,00

272

27,3456

11,00

231

3

27,3456
28,1039
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10,00

160

28,3063
,080

Sig.

,208

,071

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 141,283.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

2.3.7. Análise da Self Perception Profile for Children (SPPC)

No que diz respeito à análise da f iabilidade SPPC e relat ivamente à
escala total, f oi encontrado um alfa de Cr onbach de ,857.

No que diz respeito às respectivas subescalas do instrumento os
resultados encontram -se na tabela que se segue (Tabela 59):

Tabela 59- Alfa de Cronbach para as subescalas do SPPC
Valor do
Alfa

N.º itens

Competência Escolar

,780

6

Aceitação Social

,584

6

Competência Atlética

,717

6

Aparência Física

,792

6

Comportamento

,721

6

Auto-Estima Global

,730

6

257

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

No que diz respeito aos resultados das r espostas à SPPC verif icou se um valor médio obtido de X = 18,21 e desvio padr ão de 3,70 para a
subescala “auto estima global (Tabela 60).

Em

relação

às

subescalas

do

instrumento

ver if icou -se

para

Competência escolar X = 15,70 e desvio padrão de 3,71 para Aceitação
social X = 17,49 e desvio padrão de 3,56; para Competência atlética X
=

15,49 e desvio padrão de 4,01; para Apar ência Física X = 16,19 e

desvio padrão de 4, 75; para Comportamento X = 17,45 e desvio padrão
de 3,44 e f inalmente para Auto est im a Global

X = 18,06 e desvio

padrão de 3,77 (Tabela 60).

Tabela 60- Estatísticas descritivas para as variáveis do SPPC
Competenc Aceptaci Competenc Aparienc
ia Escolar ón Social ia Atlética ia Física Comportame
(SPPC)
(SPPC)
(SPPC)
(SPPC)
nto (SPPC)

Autoesti
ma
Global
(SPPC)

15,6990

17,4876

15,4886

16,1914

17,4495

18,0581

Lower
Bound

15,4744

17,2722

15,2456

15,9035

17,2411

17,8300

Upper
Bound

15,9237

17,7031

15,7316

16,4794

17,6580

18,2862

Median

16,0000

18,0000

15,0000

16,0000

17,0000

18,0000

Std. Deviation

3,71056

3,55809

4,01265

4,75466

3,44199

3,76673

Minimum

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Maximum

24,00

57,00

47,00

43,00

28,00

33,00

S
Mean
t
a
t95%
iConfidence
sInterval
for
t
Mean
i
c

No correspondent e ao género, ver if icou -se que para as cr ianças e
adolescentes do género masculino e tal como apresentado na tabela 61 ,
a dimensão “compet ência escolar ” obteve uma X = 15,94 e um desvio
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padrão de 3,73 e a dimensão “aceitação social ” obt eve uma X = 17,59 e
um desvio padrão de 3,2. No que diz r espeito à “competência atlét ica ” o
género masculino obteve uma X = 16,64 e um desvio padrão de 3,61
enquanto na dimensão “aparência física” obteve uma X = 17,17 e um
desvio padrão de 4, 22. Na dimensão “comportamento ” obteve uma X =
17,00 e desvio padr ão de 3,43. Finalmente no que diz respeito à “auto
estima global ”, o género masculino obteve uma X = 18,45 e um desvio
padrão de 3,74.
O género f eminino obteve para a dimensão “competência escolar ”
uma X = 15,48 e um desvio padr ão de 3,68 e para a “ aceitação social ”
uma

X = 17,40 e um desvio padrão de 3,86. Par a a dimensão

“competência atlética” as cr ianças e adolescentes do géner o f eminino
obtiveram uma

X = 14,43 e um desvio padr ão de 4,08 e para a

“aparência física”

uma

X = 15,30 e um desvio padrão de 5,04.

Finalmente, para a auto estima global obtiveram uma X = 17,70 e um
desvio padrão de 3,76 (Tabela 61 ).

Tabela 61- Estatísticas descritivas para as variáveis do SPPC por género
Competencia Escolar (SPPC)

Aceptación Social (SPPC)

Competencia Atlética (SPPC)

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

15,9384

15,4790

17,5865

17,3967

16,6362

14,4333

,16635

,15741

,14265

,16502

,16101

,17429

15,6115

15,1698

17,3062

17,0726

16,3198

14,0909

16,2652

15,7882

17,8667

17,7209

16,9525

14,7756

Median

16,0000

15,0000

18,0000

18,0000

17,0000

14,0000

Std. Deviation

3,73075

3,68158

3,19922

3,85946

3,61119

4,07627

Minimum

6,00

6,00

6,00

7,00

7,00

6,00

Maximum

24,00

24,00

24,00

57,00

24,00

47,00

Mean

95% Confidence Lower
Interval for Mean

Bound
Upper
Bound
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Tabela 62- Estatísticas descritivas para as variáveis do SPPC por género

Descriptives

Apariencia Física

Comportamiento

Autoestima Global

(SPPC)

(SPPC)

(SPPC)

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

Mean

17,1650

15,2962

17,0040

17,8592

18,4493

17,6984

,18828

,21533

,15299

,14554

,16665

,16081

16,7951

14,8732

16,7034

17,5733

18,1219

17,3825

17,5349

15,7191

17,3046

18,1451

18,7767

18,0142

Median

17,0000

15,0000

17,0000

18,0000

18,0000

18,0000

Std. Deviation

4,22271

5,03614

3,43116

3,40388

3,73752

3,76100

Minimum

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Maximum

27,00

43,00

24,00

28,00

33,00

33,00

95%

Lower

Confidence

Bound

Interval

for Upper

Mean

Bound

No que concerne às idades s dados encontram -se mencionados na
tabela 63.

Quando analisados os resultados por idade verif icou -se que o grupo
de 10 anos obteve na dimensão “competência escolar ” uma X = 16,05 e
um desvio padrão de 3,79 na “aceitação social ” uma X = 17, 17 e um
desvio padr ão de 3, 1 na “competência atlét ica ” uma X = 14, 88 e um
desvio padrão de 4, 676 na dimensão “ aparência física ” uma X = 16,71 e
um desvio padr ão de 4,70 na dimensão “comportamento ” uma X = 17,65
e um desvio padr ão de 3,42 e f inalmente na subescala “ auto est ima
global ” uma X = 18,48 e um desvio padrão de 3,92 (Tabela 6 3).
O grupo dos 11 anos obteve na dimensão “competência escolar ” uma

X = 16,39 e um desvio padrão de 3, 96 na “aceitação social ” uma X =
17,27 e um desvio padrão de 3,19 na “ competência atlética” uma X =
15,73 e um desvio padrão de 3,58 na dimensão “aparência física ” uma

X = 17,10 e um desvio padr ão de 4,70 n a dim ensão “compor tamento”
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uma X = 17,65 e um desvio padrão de 4,50 e f inalmente na subescala
“auto est ima global ” uma X = 18,68 e um desvio padrão de 3,40 (Tabela
63).
O grupo dos 12 anos obteve na dimensão “competência escolar ” uma

X = 15,62 e um desvio padrão de 3, 73 na “aceitação social ” uma X =
17,53 e um desvio padrão de 4,29 na “ competência atlética” uma X =
15,15 e um desvio padrão de 3,68 na dimensão “aparência física ” uma

X = 16,03 e um desvio padr ão de 4,82 na dim ensão “compor tamento”
uma X = 17,75 e um desvio padrão de 3,53 e f inalmente na subescala
“auto est ima global ” uma X = 17,85 e um desvio padrão de 3,71 (Tabela
63).

No grupo de cr ianças e adolescentes com 13 anos ver if icou - se uma
obteve na dimensão “competência escolar ” uma X = 15,34 e um desvio
padrão de 3,64 na “aceitação social ” uma X = 17,34 e um desvio padrão
de 3,20 na “competência at lética ” uma X = 15,36 e um desvio padrão de
4,06 na dimensão “aparência física” uma X = 15,47 e um desvio padrão
de 4,86 na dimensão “comportamento ” uma

X = 17,36 e um desvio

padrão de 3, 27 e f inalmente na subescala “auto est ima global ” uma X =
17,52 e um desvio padrão de 3,96 (Tabela 63).

Em relação aos 14 anos verif icou -se uma obteve na dimensão
“competência escolar ” uma X = 15,77 e um desvio padr ão de 3,57 na
“aceitação social ” uma

X = 17,93 e um desvio padrão de 3,44 na

“competência atlética” uma X = 15,81 e um desvio padrão de 4,09 na
dimensão “apar ência física ” uma X = 15,9545 e um desvio padrão de
4,92 na dimensão “comportamento ” uma X = 17,32 e um desvio padrão
de 3,61 e f inalmente na subescala “ auto estima global ” uma X = 18,18 e
um desvio padrão de 3,82 (Tabela 63).
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O grupo dos 15 anos obteve na dimensão “competência escolar ” uma

X = 15,15 e um desvio padrão de 3, 64 na “aceitação social ” uma X =
17,76 e um desvio padrão de 3,57 na “ competência atlética” uma X =
15,90 e um desvio padrão de 4,16 na dimensão “aparência física ” uma

X = 16,43 e um desvio padr ão de 4,57 na dim ensão “compor tamento”
uma X = 17,47 e um desvio padrão de 3,14 e f inalmente na subescala
“auto est ima global ” uma X = 17,99 e um desvio padrão de 3,54 (Tabela
63).
O grupo dos 16 anos obteve na dimensão “competência escolar ” uma

X = 14,46 e um desvio padrão de 2, 82 na “aceitação social ” uma X =
17,18 e um desvio padrão de 4,17 na “ competência atlética” uma X =
16,38 e um desvio padrão de 4,10 na dimensão “aparência física ” uma

X = 15,33 e um desvio padr ão de 4,10 na dim ensão “compor tamento”
uma X = 16,69 e um desvio padrão de 3,47 e f inalmente na subescala
“auto estima global ” uma X = 17,13 e um desvio padrão de 3,99 (Tabela
63).

Tabela 63- Estatísticas descritivas para as variáveis do SPPC por idade
Statistic
95%

Confidence

Interval for Mean
Lower

Upper

Std.

Descriptives Idade

Mean

Bound

Bound

Median Deviation Minimum Maximum

10,00 Competencia

16,0530 15,4003

16,7058

16,0000

3,79094

6,00

24,00

Social 17,1742 16,6413

17,7072

18,0000

3,09517

7,00

24,00

14,8788 14,0737

15,6839

14,0000

4,67579

6,00

47,00

Física 16,7121 15,9027

17,5216

17,0000

4,70103

6,00

24,00

Escolar (SPPC)
Aceptación
(SPPC)
Competencia
Atlética (SPPC)
Apariencia
(SPPC)
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Comportamiento

17,6515 17,0635

18,2396

18,0000

3,41524

7,00

24,00

Autoestima Global 18,4773 17,8020

19,1526

18,0000

3,92188

6,00

24,00

16,3876 15,8025

16,9728

16,0000

3,95615

8,00

24,00

Social 17,2697 16,7973

17,7420

17,0000

3,19344

8,00

24,00

15,7303 15,2012

16,2595

16,0000

3,57728

6,00

24,00

Física 17,1011 16,4349

17,7673

17,0000

4,50372

6,00

24,00

17,3090 16,7932

17,8248

17,0000

3,48686

8,00

24,00

Autoestima Global 18,6798 18,1763

19,1833

19,0000

3,40384

8,00

24,00

15,6171 15,1241

16,1101

16,0000

3,72739

8,00

24,00

Social 17,5270 16,9595

18,0946

17,0000

4,29107

6,00

57,00

15,1532 14,6671

15,6392

15,0000

3,67503

6,00

24,00

Física 16,0315 15,3941

16,6690

16,0000

4,81926

6,00

43,00

17,7523 17,2850

18,2195

18,0000

3,53225

6,00

24,00

Autoestima Global 17,8514 17,3605

18,3422

18,0000

3,71136

8,00

33,00

15,3421 14,8218

15,8625

15,0000

3,63607

6,00

24,00

Social 17,3368 16,8785

17,7951

17,5000

3,20255

8,00

24,00

15,3579 14,7765

15,9393

15,0000

4,06278

6,00

24,00

Física 15,4737 14,7779

16,1694

15,0000

4,86178

6,00

24,00

17,8308

18,0000

3,26756

6,00

24,00

(SPPC)

(SPPC)
11,00 Competencia
Escolar (SPPC)
Aceptación
(SPPC)
Competencia
Atlética (SPPC)
Apariencia
(SPPC)
Comportamiento
(SPPC)

(SPPC)
12,00 Competencia
Escolar (SPPC)
Aceptación
(SPPC)
Competencia
Atlética (SPPC)
Apariencia
(SPPC)
Comportamiento
(SPPC)

(SPPC)
13,00 Competencia
Escolar (SPPC)
Aceptación
(SPPC)
Competencia
Atlética (SPPC)
Apariencia
(SPPC)
Comportamiento

17,3632 16,8955

(SPPC)
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Autoestima Global 17,5211 16,9538

18,0883

18,0000

3,96373

6,00

33,00

15,7727 15,2724

16,2731

16,0000

3,57002

8,00

24,00

Social 17,9293 17,4472

18,4114

18,0000

3,43985

6,00

24,00

15,8131 15,2393

16,3869

16,0000

4,09412

6,00

24,00

Física 15,9545 15,2644

16,6447

16,0000

4,92409

6,00

24,00

17,3232 16,8167

17,8298

17,0000

3,61421

8,00

28,00

Autoestima Global 18,1818 17,6460

18,7176

18,0000

3,82316

9,00

24,00

15,1538 14,3953

15,9124

15,0000

3,64211

8,00

24,00

Social 17,7582 17,0155

18,5010

18,0000

3,56633

8,00

34,00

15,9011 15,0340

16,7682

16,0000

4,16348

6,00

24,00

Física 16,4286 15,4762

17,3810

17,0000

4,57321

7,00

27,00

17,4725 16,8188

18,1262

18,0000

3,13879

11,00

24,00

Autoestima Global 17,9890 17,2520

18,7260

18,0000

3,53866

9,00

24,00

14,4615 13,5482

15,3749

14,0000

2,81767

10,00

21,00

Social 17,1795 15,8267

18,5322

17,0000

4,17305

8,00

24,00

16,3846 15,0551

17,7142

17,0000

4,10145

6,00

24,00

Física 15,3333 14,0044

16,6623

15,0000

4,09964

6,00

24,00

16,6923 15,5690

17,8156

17,0000

3,46527

10,00

23,00

Autoestima Global 17,1282 15,8354

18,4210

17,0000

3,98800

9,00

24,00

(SPPC)
14,00 Competencia
Escolar (SPPC)
Aceptación
(SPPC)
Competencia
Atlética (SPPC)
Apariencia
(SPPC)
Comportamiento
(SPPC)

(SPPC)
15,00 Competencia
Escolar (SPPC)
Aceptación
(SPPC)
Competencia
Atlética (SPPC)
Apariencia
(SPPC)
Comportamiento
(SPPC)

(SPPC)
16,00 Competencia
Escolar (SPPC)
Aceptación
(SPPC)
Competencia
Atlética (SPPC)
Apariencia
(SPPC)
Comportamiento
(SPPC)

(SPPC)
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2.3.7.1. Análise comparativa por género para o SPPC
Em relação à análise por géneros obser varam -se dif erenças em
todas as dimensões do instrumento (tabela 64). O teste de T -Student
para a comparação de dois grupos independentes (género),revelou
valores de p (probabilidade de signif icância), tomado um valor de > α =
0.05, logo não rejeitamos a hipótese nula ( H 0 ) para as var iáveis
dependentes consideradas.

Tabela 64- Valores do teste T-Student para amostras independentes
para o instrumento SPPC de acordo com o género
Levene's Test for
Equality
of
Variances
t-test for Equality of Means

F

Competencia
Escolar (SPPC)
Aceitação
Social (SPPC)
Competência
Atlética (SPPC)
Aparência
Física (SPPC)
Comportamento
(SPPC)
Autoestima
Global (SPPC)

Equal variances 1,115
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed

4,548

3,940

17,426

1,193

,183

Sig.

t

df

Mean
Sig. (2- (SD)
tailed) Male

,291

2,572

1308

,010

2,572

1297,047 ,010

(3,70364) (3,72597)

,804

1300

,422

17,5703

17,4127

,809

1288,785 ,419

3,21083

3,80912

,000

16,6705

14,4085

10,660 1271,166 ,000

3,55219

4,02788

7,781

1319

,000

17,1939

15,2166

7,851

1315,405 ,000

4,20264

4,94805

,000

16,8818

17,7781

-4,729 1288,853 ,000

3,36838

3,44567

3,820

1310

,000

18,4464

17,6519

3,822

1306,883 ,000

3,72869

3,79766

,033

,047

,000

,275

,669

Equal variances
not assumed
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2.3.7.2. Análise Comparativa por Idade SPPC

Aplicou-se uma análise de var iância ANOVA one way, tendo sido
realizado o teste para a homogeneidade das var iâncias (teste de
Levene) cuja estat ística revelou -se f avor ável à aplicação desta técnica
multivariada. São apresentados os resultad os do test e de ANOVA na
tabela 65.

O valor do teste F e o valor da probabili dade de signif icância f oi de
p super ior ao valor de   0.05 , na maior ia das dimensõe s concluindo -se
que não há evidê ncias estat ísticas signif icativas para se rejeitar a
hipótese de igualdade das médias, excepto no que diz respeito à
dimensão Aparência Física onde se observaram dif erenças estat í st icas
signif icat ivas onde as dif erenças residem entre as idades dos 11 anos e
13 anos (Tukey HSD p = 0,012) (Tabela 65).
No que diz respeito à “ Aparência física” medida pela SPPC, f oi
apurado um valor no teste F de 3,003 e o valor da probabilidade de
signif icância f oi de p = ,003 inf erior ao valor do alfa considerado (5%),
concluindo-se que há evidê ncias est at ísticas signif icat ivas para se
rejeitar a hipótese de igualdade das médias em relação à variável
“Aparência Física ” ( Tabela 65).
Em relação à var iável “Auto Est ima G lobal ” m edida pela escala
SPPC, f oi apurado um valor no test e F de 2,118 e o valor da
probabilidade de signif icância f oi de p = ,049 inf erior ao valor do alf a
considerado

(5%),

conclui ndo-se

que

há

e vidências

estat íst icas

signif icat ivas para se rejeitar a hipótese de igualdade das médias no
que diz respeit o à variável de agrupamento idade ( Tabela 65).
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Tabela 65- ANOVA One Way para o instrumento SPPC , considerando a variável
de agrupamento idade
Sum
Squares
Competencia Escolar
(SPPC)

Aparência Física (SPPC)

Comportamento (SPPC)

Autoestima Global
(SPPC)

df

Mean
Square

F

Sig.

1,709

,115

22,922
12,438

1,843

,088

31,258
15,679

1,994

,064

66,120
22,020

3,003

,006

9,476
11,820

,802

,569

30,165

2,118

,049

Between Groups

141,667

6

23,611

Within Groups

18005,191

1303

13,818

Total
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups

18146,858
137,534
16107,793
16245,327
187,545
19911,704
20099,250
396,718
28934,304
29331,022
56,856
15200,992
15257,848
180,991

1309
6
1295
1301
6
1270
1276
6
1314
1320
6
1286
1292
6

Within Groups

18590,326

1305

Total

18771,316

1311

Aceptacão Social (SPPC) Between Groups

Competencia Atlética
(SPPC)

of
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2.4. Análise Correlacional

Da análise do coef iciente de correlação de Pearson, às onze
subescalas

do

EDI-2

verif icou-se

a

existência

de

correlações

signif icat ivas (nível 0,01 e ao nível de 0, 05) (Anexo 7).

Verif icar am -se

evidências

estat íst icas

de

correlação

posit iva,

embora f racas, entre o Perfeccionismo medido pelo total da escala
CAPS e o total obtido pelo EDI com valor de r = 0, 206 (var iância
explicada de (0,206^2=) 4,2%) e ainda entre o Perfeccionismo medido
pelo total do CAPS e o EAT -25 total com valor de r = 0,270 (variância
explicada de (0,270^2=) 7,3% ), para a totalidade da amostra (Anexo 7).

Evidências

estat íst icas

de

correlação

negativa

moder ada

f oram

encontradas entre a “Auto estima g lobal” (medida pelo total da SPPC) e
o valor total do EDI - 2 com valor de r = -0,432 ( var iância explicada de ( 0,432^2=) 18,7%) para a amostra total. Assim, quanto maior a auto
estima menor o resultado obt ido no EDI-2 (Anexo 7).

Foram

encontradas

ainda

evidências

estat íst icas de

correlação

positiva moder ada entre o EDI -2 e o EAT -25 com um valor de r = 0,436
(var iânci a explicada de (0,436^2=) 19%) para a globalidade da amostra.
Assim, quanto maior a pontuação no EDI -2, maior tam bém será o
resultado no EAT-25 (Anexo 7).

Uma correlação positiva moder ada f oi igualmente apurada entre o
EDI-2 e o CI MEC-26 com um valor de r = 0,445 ( var iância explicada de
(0,445^2=) 19,8%) e ainda entre o EAT -25 e o CI MEC-26 com um valor
de r = 0,453 ( var iância explicada de (0,453^2=) 20,5%) para a totalidade
da amostra (Anexo 7).
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2.5. Resultados relativos ao risco de desenvolvimento de uma
perturbação do comportamento alimentar

H10- Se existir r isco de desenvolvimento de uma perturbação do
comportamento alimentar este ser á mais elevado no género f eminino
do que no género m asculino.

No que se ref ere ao risco de desenvolvimento de uma perturbação
do comportament o alimentar , segundo o EDI -2 em relação ao género
masculino, consider ando o ponto de cor te estipulado, obser vou-se que
na subescala “impulso para emagrecer ” com uma X = 3,51 e um desvio
padrão de 3,86, o r isco consider ado para o desenvolviment o de uma
perturbação do comportamento alimentar é de 31% (Tabela 6 6).

Na subescala “Bulimia ” com uma X = 1,93 e um desvio padrão de
2,91, o risco considerado par a o desenvolviment o de uma perturbação
do comportamento alimentar é de 35% (Tabela 66 ).

Na subescala “ insatisfação corpor al ” com uma X = 4,44 e um desvio
padrão de 4,61 o risco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamento alimentar é de 33% (Tabela 66).

Na subescala “sent imento de inef icácia” com uma X = 3,79 e um
desvio padrão de 3, 66 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 30% (Tabela 63).
Na subescala “perfeccionismo ” com uma

X = 6,27 e um desvio

padrão de 3,62 o risco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamen to alimentar é de 68% (Tabela 66 ).
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Na subescala “desconfiança int erpessoal ” com uma X = 5,0 e um
desvio padrão de 3, 69 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 44% (Tabela 66).

Na subescala “consciência inter ocept iva” com uma X = 4,83 e um
desvio padrão de 4, 14 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamen to alimentar é de 37% (Tabela 66 ).

Na subescala “medo de amadur ecer ” com uma X = 8,13 e um desvio
padrão de 5,04 o risco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamen to alimentar é de 38% (Tabela 66 ).

Na subescala “ascetismo ” com uma X = 4,40 e um desvio padr ão de
3,26 o r isco considerado para o desenvolviment o de uma perturbação
do comportamento alimentar é de 35% (Tabela 66).

Na subescala “regulação dos impulsos ” com uma

X = 6,60 e um

desvio padrão de 4, 98 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 41% (Tabela 66).

Na subescala “insegurança social ” com uma X = 5,22 e um desvio
padrão de 4,65 o risco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamento alimentar é de 34% (Tabela 66 ).

No que se ref ere ao risco de desenvolvimento de uma perturbação
do

comportament o

considerando

o

alimentar

ponto

de

em

corte

relação
est ipulado,

ao

géner o

f eminino,

obser vou -se

que

na

subescala “impulso para emagrecer ” com uma X = 5,69 e um desvio
padrão de 5,23, o r isco consider ado para o desenvolviment o de uma
perturbação do comportamen to alimentar é de 70% (Tabela 66 ).
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Na subescala “Bulimia ” com uma X = 1,44 e um desvio padrão de
2,55, o risco considerado par a o desenvolviment o de uma perturbação
do comportamento alimentar é de 29% (Tabela 66 ).

Na subescala “ insatisfação corpor al ” com uma X = 6,71 e um desvio
padrão de 6,37 o risco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamento alimentar é de 36% (Tabela 66 ).

Na subescala “sent imento de inef icácia” com uma X = 4,26 e um
desvio padrão de 4, 45 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamen to alimentar é de 31% (Tabela 66).

Na subescala “perfeccionismo ” com uma

X = 6,06 e um desvio

padrão de 3,64 o risco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamen to alimentar é de 37% (Tabela 66 ).

Na subescala “desconfiança interpessoal ” com uma X = 4,72 e um
desvio padrão de 3, 66 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamen to alimentar é de 44% (Tabela 66 ).

Na subescala “consciência inter ocept iva” com uma X = 5,75 e um
desvio padrão de 4, 69 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamen to alimentar é de 38% (Tabela 66 ).

Na subescala “medo de amadur ecer ” com uma X = 8,15 e um desvio
padrão de 5,09 o risco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamen to alimentar é de 38% (Tabela 66 ).

Na subescala “ascetismo ” com uma X = 4,39 e um desvio padr ão de
3,26 o r isco considerado para o desenvolviment o de uma perturbação
do comportamento alimentar é de 36% (Tabela 66 ).
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Na subescala “regulação dos impulsos ” com uma

X = 7,42 e um

desvio padrão de 5, 50 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 37 % (Tabela 66).

Na subescala “insegurança social ” com uma X = 4,54 e um desvio
padrão de 3, 1 o r isco considerado para o desenvolvimento de uma
perturbação do comportamento alimentar é de 38 % (Tabela 66).

Tabela 66- Estatísticas descritivas por género para o Instrumento EDI-2
considerando ponto de corte da amostra
Género

N

Masculino Impulso para emagrecer 627

Maximum

Mean

Std.
Deviation

Risco
(%))

19,00

3,5088

3,85949

217(31%)

(EDI)
Bulimia (EDI)

640

15,00

1,9266

2,91334

244(35%)

Corporal 577

24,00

4,4385

4,61468

229 (33%)

Sentimento de Ineficácia 594
(EDI)

23,00

3,7912

3,65505

207 (30%)

Perfeccionismo (EDI)

631

18,00

6,2773

3,62366

471 (68%)

Desconfiança
Interpersonal (EDI)

620

18,00

4,9968

3,69211

303 (44%)

Consciência
Interoceptiva (EDI)

595

20,00

4,8286

4,13748

259 (37%)

Amadurecer 609

45,00

8,1346

5,04209

261 (38%)

597

19,00

4,3987

3,26028

240 (35%)

Regulação dos Impulsos 588
(EDI)

23,00

6,5986

4,98469

281 (41%)

Insegurança
Social 623
(EDI)
Impulso para emagrecer 677
(EDI)

23,00

5,2183

4,64846

232 (34%)

26,00

5,6898

5,22636

516 (70%)

Bulimia (EDI)

Insatisfação
(EDI)

Medo
(EDI)

de

Ascetismo (EDI)

Feminino

684

26,00

1,4444

2,55048

212(29%)

Corporal 676

27,00

6,7101

6,37067

270(36%)

Sentimento de Ineficácia 660
(EDI)

46,00

4,2621

4,44621

232 (31%)

Perfeccionismo (EDI)

683

17,00

6,0556

3,63671

276 (37%)

Desconfiança
Interpersonal (EDI)

679

19,00

4,7216

3,66366

323 (44%)

Conciência Interoceptiva 660
(EDI)

27,00

5,7485

4,68560

280 (38%)

Medo
(EDI)

43,00

8,1475

5,08941

281 (38%)

22,00

4,3892

3,44504

264 (36%)

Insatisfação
(EDI)

de

Amadurecer 671

Ascetismo (EDI)

650
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Regulação dos Impulsos 626
(EDI)

43,00

7,4249

5,50185

274 (37%)

Insegurança
(EDI)

22,00

4,5414

3,99946

282 (38%)

Social 665

No que se ref ere ao risco de desenvolvimento de uma perturbação
do comportamento alimentar segundo o EAT -25 em relação ao género
masculino, consider ando o ponto de cor te estipulado, observou-se para
a totalidade da escala uma X = 34,58 e um desvio padrão de 10,65 par a
o género masculino com uma percentagem de risco de 2,2% e para o
género f eminino um a X = 33,28 e um desvio padrão de 8,08 para o
género f eminino com uma percentagem de risco de 5,9% (Tabela 67).

No que diz respeito *as subescalas do instrumento, obser vou -se que
na subescala “preocupação com a dieta ” com uma X = 5,51 e um desvio
padrão de 5,98, o r isco consider ado para o desenvolviment o de uma
perturbação do comportamento alimentar é de 37,2 % (Tabela 67).

Na subescala “com portamento bulímico” com uma X = ,739 e um
desvio padrão de 1, 82 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 25,5 % (Tabela 67).

Na subescala “pressão social para comer ” com uma X = ,584 e um
desvio padrão de 1, 50 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 2,1 % (Tabela 67).

Em relação ao género masculino, considerando o ponto de corte
estipulado, obser vou -se que na subescala “pr eocupação com a dieta ”
com uma X = 6,56 e um desvio padr ão de 6,96, o risco considerado
para

o

desenvolvimento

de

uma

alimentar é de 35,4% (Tabela 6 7).
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Na subescala “com portamento bulímico” com uma X = ,914 e um
desvio padrão de 2, 15 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 27,7% (Tabela 6 7).

Na subescala “pr essão social para comer ” com uma X = ,888 e um
desvio padrão de 1, 74 o risco consider ado para o desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar é de 2,3% (Tabela 6 7).

Tabela 67- Estatísticas descritivas por género para o Instrumento EAT25 considerando ponte de corte da amostra
Std.
Género

N

Risco (%)

Minimum Maximum Mean

Deviation

,00

38,00

5,5081

5,97706

230 (37,2%)

Bulímico 642

,00

15,00

,7399

1,81756

164(25,5%)

Presión Social para Comer 656

,00

9,00

,5838

1,49676

14(2,1%)

,00

41,00

6,5628

6,96363

246(35,4%)

Bulímico 708

,00

20,00

,9138

2,14725

196(27,7%)

Presión Social para Comer 729

,00

9,00

,8875

1,74106

17(2,3%)

Masculino Preocupación por la Dieta 618
(EAT -25niño)
Comportamiento
(EAT-25 niño)

(EAT -25niño)

Feminino

Preocupación por la Dieta 693
(EAT -25niño)
Comportamiento
(EAT -25niño)

(EAT-25 niño)

Analisando os casos de acordo com as variáveis de risco postuladas
inicialmente através dos resultados das res postas aos instrumentos
ver if icamos no que corresponde

à Escala de Silhueta de Collins

(Collins, 1991) que existem 53,2% (N = 763) alunos insat isf eitos com a
sua imagem corporal, destes 22,8% (N = 327) er am rapazes e 30,4% ( N
= 436) eram rapar igas , sendo esta insatisf ação mais proeminente no
género f eminino do que no masculino.
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No que se r ef ere à “distorção da imagem corporal” teve -se em
consideração a
“imagem

distorção positiva, isto é, a imagem eleita como

real percebida ” é super ior

ao I MC ( BMI

z Score)

real.

Verif icou-se que 5, 95% (N = 33) dos elementos do género masculino,
apresentam

distor ção

positiva

da

imagem

corporal

sendo

est a

percentagem super ior no género f eminino com dist orção positiva a
ver if icar -se em 8,77% (N = 55) dos elementos da amostra d o género
f eminino. No que corresponde às idades em que esta insatisf ação
predom ina no géner o masculino,

temos respectivamente os 11 anos

com 23% (N = 53), os 12 anos com cerca de 21,3% (N = 49) e os 13
anos com 17,8% (N = 41).

No género f eminino, ver if ic ou-se que existe uma maior insatisf ação
negativa com a imagem corporal nos 12 anos (21%; N = 74) , seguindo se dos 13 anos (20,8%; N = 73) e f inalmente os 14 anos ( 20,5%; N =
72).

Quanto ao tipo de insatisf ação, os alunos que apresentar am uma
insatisf ação negativa em relação à sua imagem corporal er am, no caso
dos rapazes 16% (N = 230) e no caso das raparigas 24,5% (N = 351).
Observou-se que 40,5% (N = 581) dos alunos da amostra desejavam ter
uma imagem corporal inf er ior àquela com que se percebiam .

No que corresponde ao EDI-2 que segundo o ponto de corte
estipulado parecem haver 3, 9% de casos no género masculino e 9, 1%
de caso s no género f eminino, com resultados superior es ao ponto de
corte est ipulado e logo, em risco . Estes resultados apresentam mai or
expressão nas idades de 13, 12 e 11 anos.

Em relação ao EAT - 25, segundo o ponto de corte est ipulado
apuramos 2,2% de casos no gén ero masculino e 5,9 % de casos no
género f eminino. Estes resultados apr esentam maior expressão nas
idades de 13, 12 e 11 a nos.
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No que diz respeito ao CI MEC - 26 e à inf luência dos modelos e
meios de comunicação social e segundo o pont o de cort e estipulado
ver if icaram -se 16,45% (N = 114) de elementos do género masculino e
28,74% (N = 213) elementos do géner o f eminino com pontuação acima
do ponto de

corte

determinado.

No

que diz respeito

às idades,

ver if icamos percentagens s uper iores nos 12, 14 e 13 anos.

No que diz respeito ao CAPS, obser vou - se que obtiveram resultados
acima do ponto de corte estipulado cerca de 28,74% (N

= 213)

elementos do género f eminino e 16,45% ( N = 114) elementos do género
masculino, sento este últ imo o que apresenta menos perf eccionismo.

Em relação ao apoio social percebido, os dados parecem apontar
para que a população de r isco nesta var iável sej a de 40,31% dos
alunos, não exist indo dif erenças estat ist icamente signif icativas entre os
géneros.

Finalmente,

para

a

auto -est ima

e

auto -conceito

ver if icaram -se

dif erenças entre os géneros para todas as dimensões do instrumento. A
“auto est ima global “ parece ser maior no género masculino, tal como a
“aparência física ” e a “competência atlét ica ”.
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CAPÍTULO 5
DISCUSSÃO
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O presente estudo teve como principal objectivo ident if icar na
população

escolar izada

desenvolvimento de

variáveis

pr edit ivas

de

r isco

perturbações do comportamento

para

o

alimentar.

As

perturbações do comportamento aliment ar, não têm apenas que ver com
hábitos alimentares inadequado s, ou com um excessivo desejo de
emagrecer, mas antes com uma complexa patologia, que inclui aspectos
tão dist intos com o desequilíbr ios emocionais, distorções perceptivas,
pensamentos

obsessivos,

auto

avaliações

negativas

e

outros

componentes que aumentam a complexidade do transtorno (Caballo,
2005), envolvem um a multiplicidade de factores e também de vivências
f amiliares ( Machado, 2010).

Considera-se

que

os

resultados

obt idos

apresentam

uma

boa

represent atividade da amostra estudada (47% do total de estud antes
nos graus de ensino em est udo de acordo com a Direcção Regional de
Educação do Algar ve).

Nesta secção apresentaremos a discussão dos resultados obtidos e
a sua integração com a revisão da literatura, de acor do com o inter esse
que nos suscitaram ten do em conta os object ivos e as variáveis da
investigação.

No que diz respeito aos dados sócio demográf icos observou -se
neste estudo que os progenitores pai ou mãe f oram maioritariamente
considerados super protectores. Os estudos sobr e estilos parentais e
perturbações do comportamento alimentar revelam que de um modo
geral, o suporte em ocional tende a dim inuir a probabilidade dos jovens
manif estarem sintomatologia relacionada com esta pertur bação. Assim
esta

parece

ser

uma

variável

prot ectora

enquanto

a

dim ensão

relacionada com a f alta de apoio e rejeição, parece aumentar o risco de
desenvolvimento de sint omatologia r elacionada com as perturbações
alimentares (Car valho, 2012). Níveis mais elevados de sintomatologia
relacionada

com

esta

enf ermidade,

f oram

ass ociadas

aos

estilos

parentais aut oritár io e permissivo em população não clínica (Haycraf t &
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Blisset, 2010). Dest es resultados, surge a necessidade de despender
atenção

à

inf luência

dos

est ilos

par entais

nas

perturbações

do

comportamento alim entar e da real ização de estudos sobretudo do
estilo par ental atribuído por parte das crianças e adolescentes.

No que diz respeito a substâncias alteradoras de humor a população
obser vada neste est udo não mostrou de um modo geral adições a estas
substâncias. Não sabemos claramente que relação exist e entre as
perturbações do comportamento alimentar e o consumo de substâncias
e de que f orma estes se encontram associados. A hipótese de o abuso
de subst âncias poder aumentar o risco de patologia do comportamento
alimentar não est á devidamente conf irmada, não se evidenciando que o
consumo de substâncias possa prever o início dest a pat ologia (Johnson,
et al.,2002; Stice, Burton & Shaw, 2004) .

No que concerne aos f actores de risco estudados e à ident if icação
de var iáveis que pr edizem para o desenvolvimento de pert urbações do
comportamentos alimentar, a discussão f oi organizada tendo em conta
três grandes grupos: um primeiro que inclui a discussão de resultados
relat ivos às Variávei s Sócio Culturais e Familiares ( Modelos sociais e
inf luência dos meios de comunicação; Transmissão de modelos em
contexto f amiliar: imagem corporal per cebida pela progenitora; Apoio
social: a percepção de apoio por parte do indivíduo); um seg undo grupo
relat ivo às Circunst âncias Psicológicas Indi viduais (Perf eccionismo;
Imagem

corporal,

Conceito);
resultados

e

insatisf ação

f inalmente

r elativos

ao

um

corporal e
último

Risco

de

grupo

dist orção
em

que

corporal;

Auto

discutimos

desenvol vimento

de

os
uma

perturbação do comportamento alimentar .

Deste modo e n o que respeita ao pr imeiro grupo, relacionado com as
Variáveis sócio cul turais e familiares , importa articular os resultados
do nosso est udo par a os Model os sociais e influência dos meios de
comunicação, obt ido através do Questionár io de inf luência do mode lo
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estético corporal (T oro, Salamero & Martinez, 1994; Guedes, Andújar &
Revuelta, 2005), com o que vem sendo investigado neste campo.

As

pessoas

em

geral

e

os

adolescentes

em

particular,

são

inf luenciados pelos dif erentes meios de comunicação, t ais como a
televisão, as revist as, os f ilmes, sobretudo no que toca à imagem
corporal, contribuindo este f acto para que a maioria possua uma
percepção imprecisa do que eles assumem como modelos cor porais.
Segundo Collins (2013), da imagem cor poral f azem parte os est ímulos
visuais ref erentes às inf ormações, às percepções e interpr etações dos
est ímulos r ecebidos pelo corpo, assim como as experiência s subject ivas
das f unções corporais e a opinião pessoal sobre o corpo, sendo de um
modo

global

uma

representação

mental

de

como

indivíduos

exper imentam seus próprios corpos. Com o objectivo de perceber de
que f orma os meios e modelos estét icos corporais ex erciam inf luência
na população por nós estudada, ut ilizamos um instrumento que tem
revelado uma boa consistência inter na medida através do alfa de
Cronbach em outras investigações na área, e muito semelhante à
encontrada no pr esente estudo que pode mesmo s er classif icada como
“Muito Alta ” ( Cohen & Holliday, 1982).

A média obt ida no nosso estudo par a a escala tot al f oi inf erior quer
à encontrada pelos autores do instrumento, que compararam população
clínica com um grupo controlo (Toro, Salamero & Martinez, 1994) quer
em população semelhante à utilizada na nossa pesquisa (Jorquera et
al., 2012), o que nos leva a concluir que na nossa amostra, a pressão
percebida pelas crianças e adolescentes por parte dos meios de
comunicação, da publicidade ou dos modelos c orporais que se associam
ao êxito, assim como, a pressão que as situações sociais podem
exercer nas atitudes destes mesmos alunos perante o seu corpo e o
desejo de emagrecer é ligeiramente inf erior ao encontrado pelo menos
nas duas principais investigações que utilizaram este instrum ento.
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No que diz respeito ao género, os estudos são unânimes em avançar
com a possibilidade de os meios de comunicação produzirem uma maior
inf luência no géner o f eminino, do que no género masculino (Levine,
Smolak & Hayden, 199 4; Hargreaves & Tiggemann, 2003). O nosso
estudo

não

f oi

ver if icaram -se

excepção

clar amente

e

os

resultados

superior es

aos

no

géner o

encontrados

no

f eminino
género

masculino, sendo que a maior inf luência era sent ida relativamente aos
anúncios publicitários , seguida da influência dos modelos sociais.
Resultados conf ormes encontrado num estudo sobre o tema (Gonzalez Lavin & Smolak, 1995; Thompson & Heinberg, 1999 Becker et al. , 2002).
O género masculino, embora com r esultados inf eriores ao género
f eminino,

também

apresentou

pontuações

super iores

nestas

duas

subescalas. Em ambos os géneros, as ár eas que se verif icou exercerem
menor

inf luência f oram

as r elativas

à

“ influência das

mensagens

verbais ” e “influência das situações sociais ” .

Embora a maior parte dos estudos existentes se dirijam mais às
crianças e adolescentes do género f eminino, os do géner o masculino
não est ão imunes à preocupação pela im agem corporal e inf luência das
mensagens transm it idas pelos dist intos meios de comunicação. Cada
vez existe um ma ior apelo ao consumo de produtos não saudáveis
(esteróides e anabolizantes) para o aumento da def inição muscular, em
detrimento da epidemia de sobrepeso e obesidade verif icada nos
últ imos anos nas f aixas etárias correspondentes à adolescência. Tal
f acto, poderá vir a inf luenciar os jovens do género masculino sobretudo
mais no f inal da adolescência. Verif icando então, que poderiam haver
dois caminhos para a insatisf ação cor poral entre as crianças e os
jovens do género masculino, tal com o postula Hogan & Strasburger
(2008),

consideram os

dist inguir

no

que

diz

respeito

ao

género

masculino, entre as crianças e jovens que pr etendiam t er uma imagem
corporal super ior (maior es e mais musculados) e inf erior ( mais f inos e
magros) no que diz respeito à imagem por s i percebida, concluindo que
a

maioria

dos

rapazes

insatisf eitos

com

a

sua

imagem

corporal

desejar ia ter uma silhueta mais magra e f ina do que maior e mais cheia,
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sendo esta uma dif erença expr essiva ( mais do dobro). Embora não se
encontrassem

investigações

que

f izessem

essa

distinção,

aparece

ref erida na liter atura a acção dos meios de comunicação não só sobre a
imagem corporal dos rapazes, mas também o seu ef eito na activação de
um processo que altera a auto -avaliação, promovendo uma auto avaliação

negativ a.

No

que

diz

respeito

às

subescalas

deste

instrumento, resulta que de todas as subescalas, aquela que apresentou
um resultado signif icativam ente super ior f oi a de “ Preocupação com a
imagem corporal ”, at estando uma vez mais a preocupação pela imagem
do corpo por parte das crianças e adolescentes do nosso estudo, à
semelhança do que se vem verif icando noutros est udos realizados
(Gonzalez-Lavin & Smolak, 1995; Rodr íguez & Cruz, 2008) embora os
estudos não apresentem coclusões tão não claras no que diz respeit o
ao género masculino (Levine, Smolak & Hayden, 1994; Hargreaves &
Tiggemann, 2003). Foram encontradas dif erenças no que diz respeito às
subescalas quando analisadas as dist intas f aixas etár ias da amostra e
quer os 13 anos, quer os 16 anos revelar am -se idades pr eocupantes
quanto ao f acto de sof rerem
enquanto

a

“ inf luência

dos

a maior

modelos

“ influência dos

sociais ” ,

que

f oi

anúncios ”. ,
outra

das

subescalas a obter pontuações mais alt as, parece que esta inf luência
vai aumentando entr e os 13 e os 15 anos vol t ando a decrescer aos 16
anos.

De um modo geral, parece existir um crescendo de inf luência dos
modelos est éticos e meios de comunicação social, que incluem os
corpos de actr izes e modelos que integ ram anúncios publicitários, que
se ver if ica entre os 12 e os 15 anos, e q ue se r evela mais pr eocupante,
na medida em que havendo uma maior autonomia dos jovens, passando
a

ser

mais

escolhendo

independentes,
os

programas

apr esent ando
televisivos

e

inter esses
anúncios

próprios
que

e

mais

correspondem aos seus int er esses. Este é t ambém um per íodo de
idades

em

importa

investir

em

term os

de

actividades

socais

e

desport ivas, que af astem do ócio e predisponham às inf luências a que
nos estamos a ref erir.
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De acordo com o ponto de corte estip ulado pelos autor es da escala
(≤17) ver if icamos uma inf luência expressiva dos meios de comunicação,
da publicidade e dos modelos cor porais sobre as atitudes que os jovens
estudados têm perante o seu corpo e consequentemente sobre o desejo
de perder peso. Uma vez mais, encontramos um núme ro superior de
crianças e adolescentes do género f eminino a sof rerem uma maior
inf luência

dos

modelos

estéticos

e

meios

de

comunicação

social

comparat ivamente ao género masculino. Ainda segundo o ponto de
corte, as idades em que se verif icou uma maior inf l uência dos modelos
corporais e meios de comunicação f oram os 12, 14 e 13 anos, enquanto
o grupo dos 16 anos f oi o que pareceu deixar -se inf luenciar menos por
este f actores, resultados este semelhantes aos obt idos pela escala
total,

mostrando -se

preocupantes

no

que

estes

grupo s

concerne

ao

de
risco

idades
de

com

uma

resultados

perturbação

do

comportamento alimentar.

O grau em que os meios de comunicação inf luenciam a insatisf ação
com

a

imagem

corporal

e

a

propensão

para

desenvolver

uma

perturbação do com por tamento alimentar, continua a ser debatida. Mas
tendo em conta a associação que tem vindo a ser f eita, entre a
inf luência dos meios de comunicação e as preocupações com o peso e
f ormas corporais, com as perturbações do comportamento alimentar e a
insatisf ação cor poral, sobretudo no que diz respeito aos adolescentes,
mais ainda que nos adultos, e mais especif icamente nas raparigas ( Mc
Nicholas, et al. 2009; Mart ínez-González, et al., 2003; Tucci & Peter s,
2008), torna-se um aspecto a ter em consideração, nom eadamente nos
que respeita às políticas sociais e de regulação das mensagens
passadas pelo principais meios de com unicação, pela susceptibilidade
das cr ianças e jovens aos mesmos. Com a evolução tecnológ ica, urge a
realização de estudos que af iram por exem plo de que f orma as crianças
e adolescentes possam estar af ectados pela utilização da inf ormação
veiculada pela inter net e pelas pr incipais redes sociais, ou ainda de que
f orma esta mesma inf luência pode contribuir par a a compet ência entre
os pares, ao nív el da imagem corporal ( Fergunson, et al., 2014).
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Tomando
context o

em

familiar

consider ação
e

mais

a

Transmissão

especif icamente

a

de

model os

imagem

em

corporal

percebida pel a progenitora , percebem os que determinados f actores
f amiliares têm sido investigado s como variáveis envolvidas no risco de
desenvolvimento de uma perturbação do comportamento alimentar. Os
resultados obt idos por alguns estudos sobre o papel que esses mesmos
f actores f amiliares podem desempenhar no risco de desenvolvimento de
perturbações

do

comportamento

alim entar,

não

são

consensuais,

sobretudo no que diz respeito à exclusividade desses mesm os f actores,
não se podendo afirmar a sua consistência em termos de padr ão
(Fairburn, et al., 1999; Le Grange, et al. 2009; Shoebr idge & Gowers,
2000; Machado, 2010), no entanto, podemos consider ar que estas
condições se const ituem como f actores que podem vulnerabilizar par a o
desenvolvimento de uma perturbação do comportamento alimentar.

O papel da progenitora enquanto potencial f actor de risco para a
satisf ação com a imagem corporal, nomeadamente como f orma de
inf luenciar a percepção da imagem corporal que os f ilhos têm , levou -nos
a utilizar a Escala de Silhuet as de Collins (1991) para identif icar as
imagens percebidas e desejadas pelas progenitoras, na medida em que
a mãe, parece exer cer uma maior inf luência do que o pai, com uma
dif erença estat isticamente signif icat iva (Aliyev & Türkmen, 2014). As
questões solicitadas prendiam -se com “a imagem que melhor representa
o seu f ilho/a ” e a “ imagem que gos tar ia que o seu filho tivesse ”. No que
que diz respeito à imagem percebida pela mãe, esta é dif erente das
imagens que os f ilhos escolher am, levando a conf irmar a hipótese
postulada de que “H7: A imagem desejada percepcionada pela mãe é
diferente da “ imagem real percebida ”.

Da comparação entre as imagens escolhidas pelas mães e pelos
f ilhos, de um modo geral surge por part e das mães o desejo de que os
f ilhos sejam mais corpulentos e apenas uma pequena quantidade de
mães desejaria que os seus f ilhos, já m agros ou normais, f ossem ainda
mais

magros.

No

entant o,

esta

pequena
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expressividade, é no f undo a que nos interessará mais no sentido de
identif icar as crianças e adolescentes q ue apresentam r isco de acordo
com

a

variável

resultados

relacionada

encontrados

no

com

a

nosso

inf luência
estudo

da

progenitora.

corroboram

Os

com

a

investigação levada a cabo por Duchin ( 2013) que encontrou apenas 14
% de progenitoras que desej ar iam que os seus f ilhos t ivessem uma
imagem corporal inf erior e ainda u ma r elação entre a insat isf ação da
imagem corporal dos f ilhos e a trajectór ia do I MC, no sentido de que a
insatisf ação por par te das mães para com as imagens cor porais dos
seus f ilhos inf luenciavam a evolução dos seus I MC´s e nos f ilhos de
mães que desejav am um f ilho com uma imagem corporal mais magra, o
aumento de I MC entre os 6 e os 14 anos era de menos 1,3Kg/m 2 ,
levando os autores a considerar que crianças magras, cujas mães
gostariam que f ossem mais magras, aumentavam menos de I MC,
comparat ivamente com a mães que se encontravam sat isf eitas com as
imagens

corporais

dos

seus

f ilhos,

tendo

estes

resultados

sido

ver if icados quer em rapazes, quer em raparigas. De um modo geral
podemos dizer que mães e f ilhos percepcionam da mesma f orma, quer
em relação às cri anças e adolescentes do género masculino, quer
f eminino, a imagem dos f ilhos contudo, Pouca literatura f oi encontrada
neste âmbit o, pelo que seria relevante para esta área de estudo a
realização de pesquisas
No que diz respeito ao apoio social e à percepção de apoio por
parte do i ndi víduo, relat ivamente às dist intas f ormas de apoios da
nossa pesquisa, im porta ref erir que, pese embora exist am poucas
investigações que se debrucem sobre o estabelecimento de relações
entre a per cepção de apoio social e a pr opensão para desenvolver uma
perturbação do comportamento alimentar, parece existir uma associação
entre a percepção e qualidade do apoio recebido e a vulnerabilidade
para

desenvolver

um

transtorno

psicológico

(Hender son,

Byr ne

&

Duncan-Jones, 1981; Ghaderi, 2003) ou mesmo, uma perturbação do
comportamento alim entar (Jacobson & Robins, 1989; Tiller et al., 1997;
Marcos, Cantero & Sebastián, 2003). No entanto, trata -se de estudos
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levados a cabo sobr etudo com amostras clínicas com patologia severa
do comportamento alimentar, que parecem apontar para persistentes
dif iculdades psicossociais que se estendem até à idade adulta, tais
como o isolamento e a dim inuição de relacionamentos e actividades
sociais, assim com o marcados conf litos f amiliares, devido a

uma

dependência inapropriada para com os progenitores, minimizando a
inf luência

do

f uncionamento

psicossocial

anteriores

à

instalação

uma

de

em

perturbação

f ases
do

pr ecoces

ou

com portamento

alimentar, que seria a maior conveniência para a nossa pesquisa.

Dos

r esultados

obtidos

pelo

tratamento

estat íst ico

dos

dados

encontramos uma boa f iabilidade quer para a escala t otal, quer para as
subescalas com excepção do “apoio dos am igos” com um alfa de
Cronbach

mais

baixo.

Os

autores

da

escala

apuraram

valores

semelhantes, à excepção da análise das subescalas que mostraram
valores super iores aos encontrados neste nosso estudo (Vaux,

et

al.,1986). O nosso objectivo f oi o de perceber como se centra a
avaliação subjectiva do apoio social tal como o sujeit o o percebe em
relação às três f ontes de apoio: f amília, amigos e pessoas de uma
f orma geral.

Deste modo e relativam ente à escala total, verif icamos que o grupo
de idades quer percebe um maior apoio social é o grupo dos 11 anos,
seguindo-se o grupo dos 15 anos. O gr upo no qual se verif icou uma
menor percepção de apoio social total f oi o grupo dos 16 anos. Embora
nos resultados encontrados em Antunes & Fontaine (1994/95) as
crianças e adolescentes percebessem um maior apoio por parte da
f amília, a importância crescent e que o grupo de amigos parece adquirir
na adolescência, poderá retirar a impor tância da percepção de apoio
por parte de outras f ontes de apoio, justif icando deste modo os
resultados encontrados (Antunes & Fontaine, 2005). O grupo em que
parece haver uma m enor percepção de apoio, é o grupo correspondent e
às pessoas em geral . Dados idênt icos f oram encontrados pelos mesmos
autores (Antunes & Fontaine, 1994/95). Não se ver if icaram dif erenças

287

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

signif icat ivas entre géneros, o que indica que crianças e adolescente s
do género masculino e f eminino não apresentam dif erenças na f orma
como percebem o apoio social que lhes é f ornecido.

Segundo o ponto de corte estipulado, ver if icou -se que a f onte de
principal apoio é a “ família ”, seguida de “ outros ” signif icativos. Não
podemos corroborar os result ados do nosso estudo com outros, na
medida em que a comunidade cient íf ica carece de trabalhos nesta área
e a maior ia dos est udos existentes debruçam -se sobre am ostras com
patologia severa do comportamento alimentar, minimizando a inf luência
do f uncionamento psicossocial em f ases precoces ou anterior es à
instalação da pertur bação (Jacobson & Robins, 1989; Tiller et al., 1997;
Marcos, Cantero & Sebastián, 2003), m as os que existem sugerem que
as relações interpessoais inf luenciam o bem-est ar psicológico e que
podem proteger e promover a saúde psíquica e f ísica dos indivíduos.
Por outro lado, a análise às relações entre o apoio social e as
perturbações do comportamentos alimentar mostram que indivíduos com
perturbação encontr am -se menos sat isf eitos com as suas redes de
apoio social, são m ais ansiosos e consideram as suas redes sociais
mais pequenas quando comparadas com as de sujeitos sem transtorno
da conduta aliment ar. (Jacobson & Robins, 1989; Tiller et al, 1997;
Marcos, Cant ero & Sebastián, 2003), enquanto a presença de relações
de am izade pr óximas e a adaptação social, podem ser predit ivas da
recuperação de uma perturbação do comportamento alimentar (Keller, et
al, 1992; Steiger, Leung & Thibaudeau, 1993), na medida em que esta é
inf luenciada pela conexão dos indivíduos a si pr óprios e aos outros
(Linville, et al., 2010). De qualquer modo o suporte social parece ser
uma

condição

prot ectora

que

contribui

signif icativament e

para

o

desenvolvimento da auto est ima, que é um f actor que diminui o risco de
desenvolvimento de uma perturbação alimentar (Causey, Livingston &
High, 2015)

A f amília enquanto uma das f ontes de apoio mais importantes
durante a inf ância e adolescência, acaba por inf luenciar também quer
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f actores pessoais que r f actores contextuais. A crença de que se é
amado, respeitado e estimado, f acilita o processo de af iliação a outros
grupos e neste sentido, promove o alar gamento do tamanho das redes
de apoio. A f amília parece manter -se sempre como a rede de recursos
mais importante par a os adolescent es, mesmo quando a im portância do
grupo de pares na vida do adolescente aumenta (Antunes & Fontaine,
1994/95). A percepção que os adolescentes têm das suas f am ílias como
sendo emocionalmente distantes e incapazes de lidar com o stress,
resultando numa per turbação do comportamento alimentar, parece levar
a

dif iculdades

no

estabelecimento

de

relações

de

conf iança,

comprometendo o af ecto, o apego e a comunicação (Cunha, Relvas &
Soares, 2009) No nosso estudo, f oi encontrada uma pe rcentagem
relat ivamente

elevada

de

cr ianças

e

adolescentes

que

têm

uma

avaliação subject iva do apoio social relat ivamente à f am ília sentida
como baixa, apesar desta ser uma das pr incipais f ontes de apoio
percebido por parte das cr ianças e adolescentes. O q ue poderá indiciar
que apesar da f amília ser uma das principais e talvez mais valorizadas
f ontes de apoio, par ece que uma percentagem signif icativa das crianças
e adolescentes não se percebe com o tendo ver dadeir amente esse
apoio.

Cont inua a haver reduzid a literatura cient íf ica sob a f orma de
estudos nesta área, que consolidem os r esultados sobre a inf luência do
apoio social percebido nas pertur bações do comportamento alimentar.
Contudo, o suporte da f amília par ece ser a f onte de apoio mais
importante e mais ref erida pelos estudos sobre a matér ia e parece
contribuir

para

uma

melhoria

dos

sintomas,

cooperando

para

o

desenvolvimento de um auto conceito positivo e um f ortalecimento da
auto est ima, que são aspectos f undamentais na evolução f avorável
aquando

do

tratamento

de

uma

perturbação

do

comportamento

alimentar. (Leonidas & Santos, 2014).

Dados

os

resultados

encontrados,

sobretudo

porque

uma

percentagem signif icativa de alunos se encontra abaixo do ponto de
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corte est ipulado, a utilidade prática e a inter pretação clínica destes
resultados requerem um olhar atento em estudos de prevenção.

O segundo grupo, relacionado com as Ci rcunstâncias Psi cológicas
Indi viduais,

analisa

o

Perfeccionismo,

a

imagem

corporal,

a

insatisfação corporal e a distorção da imagem corporal.

No

que

diz

respeito

ao

Perf eccioni smo,

uma

das

principais

caracter ísticas dest a var iável compreende uma busca perm anente por
padrões pessoais extremamente rigorosos e exigentes. Quando se trata
de uma perturbação alimentar, estes padrões de f uncionamento com
estas

caracter ísticas,

são

dir igidos

para

uma

controlo

excessivo

relat ivamente à alim entação, f ormas e peso cor porais ( Shaf ran, Cooper
& Fairburn, 2002). As conceptualizações nesta área conside ram o
perf eccionismo com o um traço de personalidade com particularidades
na área das pertur bações do comportam ento alimentar e na procura de
um ideal de magreza e controlo rigor oso e excessivo em relação à
alimentação e ao peso corporal (W ade, et al.; 2008). No que diz
respeito à f iabilidade da escala ut ilizada nesta invest igação para
estudar o perf eccionismo, o valor revelou - se super ior ao valor de .80,
podendo assim considerar -se que a consistência interna da escala é
muito boa, tal com o aconteceu com a esc ala or iginal ( Hewitt, et al.,
1997) com a versão espanhola (Castro, et al., 2004), ou com a versão
turca

(Abdulkader

&

Eissa,

2014)

que

conf irmaram

a

natureza

multidimensional da escala. Os valor es mais baixos de consistência
interna da escala f oram encont rados pela versão turca (Bas, & Siyez,
2010). O alfa de Cronbach do instrumento f oi superior a . 75 quer em
população de adolescentes normais, quer com anorexia e f oi superior
na população com anorexia (>.9) compar ativamente com a população de
adolescentes normais (Castro, et al, 2004), revelando um bom poder
discr iminatór io.

Segundo os resultados por nós obtidos, parece que a idade em que
existe um maior perf eccionismo é a idade dos 11 anos, com alguma
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dif erença relat iva às outras idades. O m esmo se passou nas subescalas
perfecci onismo aut o - orientado e

perfecci onismo

prescrito

socialment e. A média obtida nas respostas ao instrumento para a
escala total f oram super iores às encontr adas por (Castro et al, 2004) e
também

para

a

dimensão

perfecci onismo

auto -

orientado

na

população normal, mas inf erior à encontrada par a a população com
anorexia.

Em

relação

à

dimensão

perfeccionismo

prescrito

socialment e, os resultados por nós apurados f oram superiores aos
encontrados pelos m esmos aut ores (Cast ro et al, 2004) na população de
adolescentes com anorexia. O produto da escala total no que toca ao
género revela um perf eccionismo mais elevado nas raparigas nas
idades dos 11, 12 e 16 anos, enquanto nos rapazes, esta superioridade
é mais expressiva nos g rupos dos 11 e 14 a nos de idade No que diz
respeito ao perf eccionismo aut o - orientado, as idades onde se
ver if icam

maiores

dif erenças

entre

géneros

são

os

16,

onde

as

raparigas apr esent am resultados super iores, por sua vez nos treze e
cator ze anos são os rapazes que apresent am índices mais elevados de
perf eccionismo

aut o -

orientado.

Em

relação

ao

perfeccioni smo

prescrito socialmente as meninas apr esentam resultados superiores
no grupo dos 11 e dos 16 anos, enquanto os meninos obt iveram
resultados ligeiramente superiores no gr upo dos 11 e 12 anos. Outros
autores encontraram perfeccionismo auto - orientado mais elevado no
género f eminino e perfeccionismo soci almente prescrito super ior nos
rapazes ( Buyukbayr aktar & Ure, 2014).

No género masculino, a idade dos 11 anos parece ser a que
apresenta resultados super iores quer relat ivamente à escala total, quer
relat ivamente às subescalas. Assim podemos pr ovavelmente assum ir
que a idade dos 11 anos parece ser aquela em que a motivação par a a
perf eição, predom inando um pensamento de tudo ou nada e com
padrões

não

realistas

de

perf eccionismo

elevadas ( perfecci onismo aut o -orientado),

e

expectat ivas
é maior,

bastante

mas também

parece existir uma percepção das expectativas dos outros relativamente
a si mesmo e a existência de padr ões e expec tat ivas irrealist as
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relat ivamente ao seu comportamento e à percepção de que os outros
procuram a perf eição ( perfeccionismo prescrito socialmente ). A idade
onde se ver if icou menor perf eccionismo na escala total f oram os 15
anos. No géner o f eminino, as idades onde se ver if icaram valor es mais
elevados de perf eccionismo f oram igualmente os 16 e os 11 anos, para
a subescala perf eccionismo auto -ori entado e 11 anos, q uer par a a
escala total quer para o perf eccionismo prescrito socialmente . Os 14
anos f oi o grupo etário onde as cr ianças e adolescent es apr esentaram
menor

perf eccionismo.

Estes

result ados

são

semelhantes

aos

encontrados

Em relação aos resul tados obtidos segundo o ponto de corte
estipulado ver if icamos que as raparigas apresentaram valores mais
elevados de perf eccionismo do que os rapazes. No género masculino,
as idades em que os alunos apresentar am maior perf eccionismo f oram
os 11 anos e o gr upo de idades em que os alunos do género masculino
apresentaram uma média inf erior na escala total, f oram os 16 anos A
f aixa et ária dos 11 anos, quer para crianças e jovens do género
masculino, quer do género f eminino parece ser aquela em que o
perf eccion ismo é mais elevado. Tais resultados alertam para uma
atenção relat ivamente a esta f aixa et ária na medida em que um maior
perf eccionismo quer auto -orientado, quer prescrit o socialmente, surge
na liter atura como um f actor que aumenta o risco de desenvolver uma
perturbação do com portamento alimentar em adolescentes de ambos os
géneros (Flett & Ediger, 1995; Pamies & Quiles, 2014) e a idade de 11
anos é uma idade m uito próxima da entrada na adolescência. O mesmo
se ver if ica em estudos com população adulta ( Bastini, Rao, W eltzin &
Kaye, 1995; Sutandar - Pinnock, et al. 2003).

Para avaliar os aspectos relacionados com a imagem corporal
nomeadamente a i nsatisfação das cr ianças e adolescentes com a
imagem corporal e a existência ou não de di storção da imagem
corporal, recorremos à Escala de Silhuet a de Collins (Collins, 1991).

292

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

Relativamente a est e instrumento, é relevante ref erir que o recurso a
um instrumento visual é vantajoso na medida em que não depende de
aptidões ver bais e é de f ácil e rápida administração (Hill, 2011). A
utilização de instrumentos deste t ipo é def endida por distintos autores
(Collins, 1991; Gar dner & Br own, 2010; Hill, 2011; Lombardo, et al.,
2014), pelo f acto de se tratar de instrumentos adequados para avaliar a
satisf ação

e

insat isf ação

com

a

imagem

corporal

em

crianças

e

adolescentes (Lombardo, et al., 2014). A escala visual é uma medida de
avaliação da percepção da imagem corporal mais precisa que a escala
ver bal e mais sensível às dif erenças entre géneros (Hussin, et al. 2011)
No entanto, existem poucos est udos que comparem estes instrumentos
no sent ido de avaliar qual a melhor escala de f iguras para avaliar a
imagem corporal nas dif erentes f aixas et árias ( Hill, 2011).

Sabemos

hoje

que

a

imagem

corporal

é

um

constructo

multidimensional f ormado pelo individuo, sof rendo a inf luência de
f actores socias, psicológicos, ambient ais e f isiológicos que podem
alterar a percepção que o indivíduo t em de si própr io. A imagem
corporal pode ser o resultado de várias exper iências pessoa is, da
personalidade e de pressões sociais e cu lturais ( Collins, 2013). A auto percepção da aparência do corpo pode ser dif erente da f orma como os
outros o percebem. Assim, podem os sinteticamente dizer que imagem
corporal é a f orma como as pessoas se sent em e o que pensam quando
olham para si mesm os e muitas vezes como imaginam que os outros a
percepcionam. Uma grande parte das vezes, para além do m edo intenso
de ganhar peso, os indivíduos que possuem doenças do com portamento
alimentar,

também

podem

aprese ntar

uma

certa

t endência

para

subest imar o seu tamanho cor poral, af irmando -se com um corpo mais
gordo do que na realidade são (Raich, 1999).

Um

transtorno

da

imagem

corporal

consiste

na

alter ação

da

percepção do tamanho do corpo e alterações cognit ivas e af ectivas, que
se traduzem numa valor ização negativa da aparência f ísica provocando
insatisf ação e preocupação com o cor po (Garner & Garf inkel,1976),
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sendo a imagem corporal a variável que prediz mais consistentemente
as mudanças sintom atológicas nos dist úr bios alimentar es, sendo mesmo
a estabilização da imagem corporal per cebida um preditor sólido para
uma evolução f avorável dos dist úrbios alimentares nomeadamente a AN
e a BN (Fairburn, Marcus & W ilson, 1993).
Neste estudo, ao avaliar a pr evalência da insatisfação com a
imagem corporal , obser vou- se que mais de metade dos nossos alunos
da nossa amostra não está sat isf eita com sua imagem corpor al, sendo o
género

f eminino

aquele

comparat ivamente

com

que
o

par ece

género

ter

uma

feminino.

maior
Es tes

insatisf ação
dados

são

corroborados pelos resultados obt idos por outros aut ores, quer em
estudos r ealizados com população portuguesa (Carmo, 2001; Anastácio
& Car valho, 2006; Dixe, 2007), quer em estudos internacionais (Collins,
1991; Marcos, Cantero & Sebastián, 2 003; Holano & Mondina, 2005;
Yost et al., 2010; Lawer & Nixon, 2012). Uma revisão da literatur a
levada a cabo por Ricciardelli & McCabe (2001), analisando est udos
f eitos na Austrália, Estados Unidos, Croácia, Inglaterra, México e Suiça,
encontrou igualment e prevalências elevadas de insat isf ação com a
imagem corporal.

O presente estudo, encontrou relat ivam ente aos alunos do género
masculino que apresentavam insat isf ação com a imagem corporal que
estes

pretendiam

percebida”

possuir

enquant o

uma

apenas

imagem

em

mais

inf erior

do

dobro

à

“ im agem

do

q ue

os

real
que

desejar iam ter uma imagem superior. No que diz respeito às raparigas ,
também estas desejariam ter uma imagem inf erior àquela com que se
percepc ionam
super iores

às

comparativamente
percepcionada s,

com

as

como

que

desejariam

imagens

imagens

desej adas.

Na

globalidade, poucos rapazes e rapar igas desejariam ter uma imagem
super ior à que t êm, enquanto uma grande percentagem desejavam uma
imagem inf erio r. Os dados aqui encontrados vão no sentido dos estudos
de distintos aut ores (Batista et al. 1996; Dixe, 2007, Laus, Costa &
Almeida, 2011) que apuraram percentagens relat ivament e elevadas de
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jovens que desejam perder peso e de Ricciar delli & McCabe (2001) que
encontrar am

no

seu

estudo

que

dos

rapazes

que

apr esentavam

insatisf ação com a sua imagem corporal, entre 17 a 30% queria
emagrecer, enquanto 13 a 48% dos rapazes desejaria um corpo maior.
Neste

est udo

os

resultados

obser vados

não

corroboram

com

os

ref eridos autores, o que parece dever -se a um aumento da pr eocupação
dos rapazes para com uma imagem corporal mais magra no que diz
respeito às idades da população estudada.

Assim, parece que uma percentagem relativamente elevada de
jovens não está satisf ei ta com a sua imagem corporal sendo esses
valores mais elevados nas rapar igas que nos rapazes. Os dados
encontrados neste estudo, são inf eriores aos encontrados por Marcos,
Cantero & Sebast ián (2003), que apuraram insat isf ação com a imagem
corporal em 85% d a população jovem f eminina no seu est udo e 40% da
população jovem masculina, no entanto conf irmamos a nossa hipót ese
de que “H2: Se o género feminino apresentar uma insat isfaç ão com a
imagem corpor al existir ão difer enças entre a “ imagem desejada ” e a
“imagem real percebida ”.

No que diz respeito à insatisf ação com a imagem corporal de acordo
com os dist intos géneros e idades, ver if icou -se em relação ao género
masculino que as idades em que exist ia uma maior
negativa

com

a

imagem

corporal

f oram

insat isf ação

respect ivamente

as

correspondentes aos 11 anos correspondente , seguido dos 12 e dos 13
anos, levando deste modo a comprovar a nossa hipótese de que para o
género masculino existem dif erenças ent re a imagem que estes rapazes
gostariam de ter e a imagem com que se percebem “ H1: Se o géner o
masculino apresentar uma insat isfação com a imagem corporal existirão
diferenças entre a “imagem desejada ” e a “imagem real per cebida ”.

No que diz respeit o às raparigas, ver if icou -se que as idades em que
existe uma maior i nsatisf ação negativa com a imagem cor poral são os
12 anos, seguindo-se os 13 anos e f i nalmente os 14 anos com valores.
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Os dados encontrados por Anastácio & Car valho (2006) sug erem que a
satisf ação com a im agem corporal é positiva até ao moment o em que as
transf ormações

cor porais

começam

a

tornar -se

visíveis,

decaindo

sucessivamente até meio da adolescência para depois retomar a
percepção positiva, a qual se r estabelece já no f inal da adolescência.
Relativamente à imagem corporal, o peso é a caracter íst ica q ue menos
satisf az,
(2006).

sobretudo
A

nas

insatisf ação

raparigas,
com

a

segundo

imagem

Anastácio

corporal

é

&

Car valho

normalmente

acompanhada com o desejo de perder peso, enquant o os rapazes
parecem estar mais divididos entre quer perder peso e o desejo de
ganhar peso.

Ainda em relação à insatisf ação com a imagem corporal e mais
especif icamente em relação aos alunos que desejariam ter uma imagem
inf erior

à

que

têm,

ver if icamos

que

de

acordo

com

o

ano

de

escolar idade f oi no 7.º ano que esta insatisf ação s e ver if icou maior
corroborando o sug erido por Anastácio & Car valho (2006) de que a
percepção posit iva da imagem corporal começa a r estabelecer -se a
partir de meio da adolescência até ao f inal.

Para os object ivos desta investigação f oi do nosso interesse analisar
em que categoria de I MC (BMI Z Scor e) se enquadravam as imagens
percebidas ou t idas como reais, escolhidas pelos alunos. Após a análise
ver if icamos que de um modo geral os alunos percepc ionar am-se com
uma imagem correspondente à categoria Normal, seguido dos que se
percepcionaram com uma imagem correspondente Magre za e em menor
número os alunos que se percebiam com uma imagem correspondente a
pré-obesidade ou obesidade. Est es resultados v erif icaram - se quer no
género masculino, quer f eminino.

O

IMC

parece

assim

ter

um

papel

muito

importante

no

desenvolvimento e manutenção de uma imagem corporal satisf atória
(Batista, et al., 1996; Lunner, et al., 2000) na medida em que, quanto
maior o I MC, maior a insatisf ação com o peso, comparativamente aos
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que têm um I MC inf erior e ainda que o seu I MC seja correspondente a
uma silhueta magra ou normal, alguns jovens ainda assim gostaria de
ter uma silhueta mais magra, sendo este resultados super ior nas
raparigas com parat ivamente com os rapazes (Bat ista, et al., 1996).
A

dist orção

imagem

corporal

da

ref ere-se

à

percepção

distorcida que os jovens têm do seu corpo quando comparada com a
sua imagem real per cebida e o seu I MC levando os jovens a perceberem
o seu corpo como t endo um peso signif icativamente superior ao real.
Este aspecto parece ser um d os mais graves sintomas nas perturbações
do comportament o alimentar, sendo mais complexo do que a simples
insatisf ação corporal, na medida em que a consequência da distorção
da imagem leva à insatisf ação da mulher com o seu corpo e ainda a
uma baixa auto e st ima (Sopezki & Vaz, 2008). Para analisarmos a
distorção da imagem corporal, compar amos a categor ia das imagens
escolhidas

como

imagem

real

percebida

(Magre za,

Normal,

Pré -

Obesidade e Obesidade ) com a categoria de I MC (BMI Z Score)
correspondente
perceber

se

ao
o

IMC

I MC

recolhido

e

convertido.

correspondente

à

Assim ,

“ imagem

real

tentamos
percebida”

correspondia ao seu IMC real. Tivemos em consideração pr incipalmente
a

imagem

escolhida s

nas

categorias

Normal,

Obesidade

e

Pré

Obesidade cujo I MC real correspondia a categorias anter iores. Deste
modo

apuramos

uma

percentagem

signif icat ivamente

elevada

de

elementos da amostra que elegeu uma imagem correspondente a
Normal, t endo um I MC real corresponde a Magre za, r evelando que
alguns

element os

da

amostra

apresentavam

distorção

da

imagem

corporal. No que diz respeito aos alunos que elegeram uma “imagem
real percebida ” cor respondente a pré obesidade ou obesidade, na
realidade enquadravam -se nas cat egorias Magr e za e Normal, superior
nesta últ ima. Tais r esultados par ecem expressar uma percentagem de
imagem corporal dist orcida não muit o distinta dos resultados ver if icados
por Gonçalves (1998) que havia verif icado que 9,5% das rapar igas
inquir idas

para

o

seu

est udo

manif estavam

distorção

da

imagem

corporal mas inf erior aos de Dixe ( 2002) no que diz r espeito aos
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elementos do género f eminino que encontrou 5,3% dos rapazes e 17,9%
das rapar igas que apresentavam dist orção relat ivamente à sua imagem
corporal ou ainda de Venâncio (2011) que por sua vez enc ontrou
distorção cor poral em 12,2% das raparig as que estudou. Importa ref erir
que todos eles utilizaram metodologias dist intas para chegaram à
distorção da imagem corporal Contudo, Collins (1991), havia apurado
resultados superior es ao averiguar que 42% da s raparigas do seu
estudo per cebiam e pref eriam imagens corporais dif erent es e mais
magras do que as suas. Em pacientes com anorexia ner vosa, em quase
todos os casos f oi encontrada uma alter ação na percepção da imagem
corporal (González, Hernández & Mar ín (2012).

Facto é que diversas investigações conf irmam a imagem corporal
como

a

var iável

sintomatológicas

que
nos

prediz

mais

distúrbios

consistentemente
alimentares,

as

sendo

mudanças
mesmo

a

estabilização da im agem corporal percebida um preditor sól ido para
uma evolução f avorável dos dist úrbios alimentares nomeadamente a AN
e a BN (Fairburn, Marcus & W ilson, 1993) e se assim f or, se o papel da
imagem corporal, m ais concr etamente, a distorção da imag em corporal
se conf irma como f undamental nas perturb ações do comportamento
alimentar, as acções de prevenção deveriam ter em conta grupos de
idades mais precoces, quer par a evitar o aparecimento do transtorno,
quer para delim itar a abordagem inicial do mesmo.

Vimos que os result ados do estudo, revelam que uma percentagem
signif icat iva de alunos apresenta insat isf ação relativamente à imagem
corporal

com

que

se

percebe.

Deste

modo

tornou -se

importante

averiguar a imagem desejada dos alunos, isto é, a imagem que
gostariam de ter, sendo que os dados que mais no s interessaram
ref eriam-se a alunos que gostariam de t er uma imagem corr espondent e
a Magr e za. Verif icou -se que a maior ia dos alunos desejar ia possuir uma
silhueta

correspondente

à

categoria

Normal

enquanto

a

segunda

categoria mais desejada corresponde à Magr e za, não sendo expr essivo
o número de alunos que gostaria de ter uma imagem correspondente a
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obesidade. Outos autores encontraram r esultados semelhant es (Carmo,
1997;

Rodr íg uez

&

Cruz,

2008;

Lombardo,

et

al.,2014;)

e

uma

correlação signif icativa entre o aumento de peso e um maior desejo de
serem mais magros, sobretudo em relação às idades sem elhantes às
que utilizamos para o nosso estudo. Neste ponto, o object ivo f oi o de
averiguar quais as imagens desejadas pelos alunos e r elacionar estes
dados com o seu BMI z score, na m edida em que nos interessava
perceber, quais os alunos com um I MC correspondente à categoria
Magr e za

ou

Norm al,

que

pretendiam

ainda

assim

ser

magros.

Verif icamos que apesar de não muito expressiva esta percentagem, não
deixa de ser sig nif icativo tendo em cont a o object ivo do nosso estudo,
que crianças que elegeram imagens cujo IMC corresponde a Magre za
ou Normal e ainda assim desejar iam silhuetas inf erior es. Resultados
idênticos f oram encontrados no estudo de Simões ( 2014) utilizando o
mesmo instrumento de avaliação.
No que diz respeito ao Auto- Conceito e à inf luência desta var iável
no risco para o desenvolvimento de uma perturbação do com portamento
alimentar, analisada através da SPPC (Harter, 1985) import a mencionar
que sendo a adol escência um per íodo de transf ormações e transições, o
auto

conceito

e

mais

part icularment e

o

auto -conceito

físico,

são

importantes f actores na construção da identidade do jovem (Hernaez,
1999), inf luenciando na auto est ima global e contr ibuindo para a
realização

dos

igualmente

a

indivíduos

uma

melhor

nos

diversos

aceitação

de

si

dom ínios,
própr io

conduzindo

(Faria,

2005),

exist indo diversos estudos que estabelecem uma relação entre o
contributo desta variável e o aumento do risco no desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar (Vohs, et al. ,1999; Vohs
& Heatherton, 2001; Abr eu & Filho 2004; Gismero, 2001). Obteve-se
para a escala ut ilizada um alfa de Cronbach do instrumento super ior a
.80 revelando uma boa consistência interna tal como na escala or iginal
(Harter, 1985) e outras adaptações ( Peixot o, Mart ins, Mata & Monteir o,
1997). No que diz r espeito às subescalas do instrumento, ver if icamos
resultados mais elevados na subescala Auto-est ima Global . A análise
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por género revela que os rapazes se vêem signif icat ivamente como mais
satisf eitos no que diz respeito à Competência Atlética do que os
elementos do géner o f eminino, enquant o o género f eminino as meninas
percepcionam -se como mais bem comportadas que os rapazes, tal como
se retracta nos re sultados da subescala Comportamento. Por outro lado
as crianças e adolescentes do géner o m asculino parecem achar -se com
melhor Aparência física e gostam mais de si como pessoas ( auto-est ima
global), do que as crianças e adolescentes do género f eminino. Est es
f oram também os resultados encontrados em Harter (2012) e alertam
uma vez mais para uma atenção sobre o género f eminino, como o que
suscita uma maior preocupação no que diz respeito à imagem corporal
(expressa pela apar ência física) e à auto-estima, como potencial f actor
de risco na relação e insat isf ação com o corpo e consequentemente
com a alimentação (Faria, 2005; Perr in, et al.,2010; Berger, W eitkamp &
Straus, 2009).

No que diz respeito às dist intas subescalas do instrumento (pegando
nas que nos sus citaram maior int eresse) e os resultados relativamente
ao género, obser vamos que, no que diz respeito à “Competência
atlét ica ” est a ver if icou -se super ior nas crianças e adolescentes do
género masculino. O mesmo se apurou relativamente à “ aparência
física ” onde podemos adiantar que o género masculino se percepciona
com uma aparência f ísica mais elevada do que o género f eminino. Est e
últ imo também parece apresentar uma auto -est ima inf erior ao género
masculino. Verif icamos que os r esult ados do nosso est udo vão de
encontro aos encontrados por outros aut ores (Harter 1999; Faria, 2005;
Sangeeta & Sumitra, 2012)

No que diz respeito às distintas idades da amostra verif icaram -se
dif erenças nos grupos de idades dos 11 anos e dos 13 anos, em relação
à subescala “Aparência Física ”

Da análise às distintas idades da amost ra em estudo, chama -nos à
atenção uma vez m ais os result ados inferiores relativament e às idades
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dos 12, 13 e 14 anos no que diz respeit o à “aparência física” o que já
havia sido encontrado nas subescal as de outros instrumentos utilizados
em relação à imagem corporal. Mas nesta dimensão também surgia a
idade dos 16 anos como tendo obt ido r esultados igualment e baixos. A
subescala “auto estima global”, mostrou que os 12, 13, 15 e 16, f oram
as idades que ob t iveram resultados ant eriores. Por últ imo, na dimensão
“aceitação social ” não se conf irmou dissemelhança entre as distint as
idades.

A imagem corpor al const itui assim um aspecto muito im portante na
auto-est ima
preocupação

dos

jovens,

comum

em

neste

que

per íodo

o
de

corpo

se

transf orma

desenvolvimento

numa

específ ico

(Gowers & Shore, 2001).Esta é uma variável de extr ema importância,
não

só

no

que

diz

respeito

às

per turbações

do

com portamento

alimentar, mas tam bém no modo como o indivíduo avalia as suas
capacidades

e

as

reconhece

e

m obiliza

no

sent ido

de

obter

comportamentos melhor adaptados aos contextos em que se encontra
inserido ( Mat os, et al., 1995).

O terceiro e último grupo ref ere -se à decomposição e argumentação
dos dados relat ivos ao risco de desenvolvimento de uma perturbação
do comportamento alimentar e a sua relação com os r esultados de
outras var iáveis obtidos através dos instrumentos ut ilizados, assim
como a articulação dos dado s com a liter atura cient íf ica no âmbito.

A escolha de f actores de r isco e variáveis predit ivas de perturbações
do comportamento alimentar, pode sempre ser debatida. As variáveis
examinadas nesta investigação f oram aquelas que mostraram de acordo
com

a

invest igação,

desempenhar

um

papel

import ante

no

desenvolvimento e manutenção das perturbações do comportamento
alimentar e cuja compreensão poderá ter alguma utilidade.

Nesta investigação utilizamos os dados de peso e est atur a para
podermos chegar aos dados de I MC, na medida em que esta é uma
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var iável

importante

desenvolver

uma

a

ter

em

perturbação

conta
do

relativamente

comportamento

ao

risco

alimentar.

de

Assim

sendo, pudemos verif icar nesta investigação que quer a população
masculina, quer a feminina, na sua maior ia apresentar am valores de
peso e estatura considerados dentro da normalidade, tal como a altura.
Estes

dados

f oram

ligeiramente

inf eriores

aos

encontrados

em

população portuguesa por Pocinho (2000), embor a a sua amostra
contivesse idades superiores

O Índice de massa corporal mostro u valores médios totais também
dentro dos valor es normais, tendo sido obser vados alguns casos com
valores muito abaixo. D ados semelhant es e estes f oram encontrados
por Pocinho (2000) , não sendo segundo esta autora, considerados
dados preocupantes. Em relação à pré-obesidade f oram encontrados
cerca de 9% de par ticipantes com valor es indicadores de r isco, tendo
em conta que um I MC correspondente a obesidade pode predizer o
posterior

desenvolvimento

de

uma

perturbação

do

com portamento

alimentar, este é um resultado revestido de alguma importância, embora
a obesidade não est eja a ser estudada ( Fair burn, 1997).

No que diz respeit o à dif erença entre os I MC de cada grupo de
idades, ver if icou -se que nos grupos de idades mais jovens o I MC é
inf erior, (Berger, W eitk amp & Straus, 2009). Na categoria magre za
obser vou-se um maior número de indivíduos com idades entre os 10 e
11 anos. Nas idades de 14 e 15 anos t ambém se obser vou um maior
número

de

relacionar -se

indivíduos
com

uma

na

categor ia

preocupação

Magr e za
com

a

e

tal

imagem

f acto

poderá

corporal

já

f requente neste grupo de idades, o que de acordo com Anastácio &
Car valho (2006) seria a idade em q ue existe

um decr éscimo da

percepção da imagem corporal o que se ver if ica sucessivamente até
meio da adolescência, a qual se restabelece já no f inal da adolescência .

De um modo geral a população mostr ou um índice de massa corporal
normal, no entanto f oi identi f icado um número de jovens com elevado
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risco de desenvolver perturba ções como a anorexia e bulimia na medida
em que embora na categoria magr e za, ainda assim desejar em imagens
inf eriores. Outros sujeitos, embora com um um risco menor, apesar de
possuírem um I MC ref erente a magr eza , consideram -se com uma
imagem corporal nor mal. Estes resultados são corrobor ados por outros
estudos que analisaram estas variáveis ( Batist a et al. 1996; Dixe, 2007,
Laus, Cost a & Almeida, 2011). Quer n o género masculino quer f emini no
ver if icou-se em alguns casos um I MC correspondent e à magreza . Tais
resultados alertam para o risco de desenvolviment o de uma perturbação
do comportamento alimentar na medida em que esta var iável parece
dist inguir as pacient es com anorexia nervosa (Fair b urn, 2008; Machado,
2010). Resta averiguar que outras caracter íst icas apresentam es tes
elementos da amostra O IMC par ece igualmente ser um preditor
signif icat ivo da insatisf ação com a imagem corporal (Lunner et al.,
2000). Também Pocinho ut ilizou um pont o de corte para o I MC de 17,5,
organizando a amost ra em 3 grupos: os que apr esentavam um I MC igual
ou inf erior a 17,5Kg7m 2 (subpeso); os que apr esent aram um I MC entre
17,5 e 25Kg/m 2 (peso normal) e aqueles cujo I MC er a superior a
25Kg/m 2 (sobrepeso) .

Uma das f ormas que propusemos para averiguar a existência de de
perturbações alimentares f oi através da utilização do EDI - 2 (Garner,
Olmstead & Polivy ( 1983); Garner, (1991). O EDI é um dos instrumentos
mais largamente ut ilizado em amostras clínicas e em população geral,
f ornecendo

inf ormação

comportamento
instrumento
económ ica
propriedades

alimentar

de
e

descrit iva
em

avaliação
legitimado

psicométricas

sobre

múltiplos

por
por

as

context os.

auto -resposta,
var iada

bem

pertur bações

de

Trata-se

estabelecidas

de

aplicação

investigação
em

do
um

f ácil,

ap resentando
estudos

de

f iabilidade e validade. Apesar de não se tratar de um instr umento de
diagnóst ico exacto, é um instrument o que se tem mostrado bastante
adequado para f ins de rastreio (Freit as, S., et al., 2002; Clausen, et al.,
2009). A utilização deste instrument o conf ere importante inf ormação
relat iva a aspectos sintomatológicos e psicológicos r elevantes nas
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perturbações do comportamento alimentar (Pocinho, 2000) e pode ser
utilizado

para

despistar

suje itos

com

elevado

r isco

para

o

desenvolvimento de uma perturbação do comportamento alimentar ou
como indicador de prognóstico. O cálculo dos scores dos itens que
constit uem o EDI -2 deve ser ef ectuado por subescala, na medida em
que cada uma avalia aspectos dif erentes entre si, daí que a aplicação
isolada dos itens poder ia colocar dif iculdades ao nível da validade e
f idedignidade, dado que a sua aplicação deverá ser global e não isolada
ou por subescalas ( Pocinho, 2000). No que diz respeito aos pontos de
corte do instrumento, não são aconselhados valores de ref erência, pois
estes serão variáveis em f unção da população estudada (Garner,
Olmstead & Polivy, 1984) sendo dest e modo pref er ível que cada
investigador

def ina

os

seus

próprios

pont os

de

corte.

O

EDI-2

apresentou um Alf a de Cronbach adequado para a globalidade da
amostra

considerando -se

que

a

consistência

interna

da

escala

é

bastante boa. Outros autores encontraram valores semelhantes (Garner,
et

al.,

1983);

Apenas

a

dimensão

Ascet ismo

e

Per feccionismo ”

revelaram valores de alf a que não est ão de acordo com a consistência
interna. De acordo com Cohen & Holliday (1982), uma correlação,
depois de ar itmeticamente arredondada, inf erior ou igual a 0,19 é muito
baixa, de 0,20 a 0,30 é baixa, entre 0,40 e 0,69 é mo derada, de 0,70 a
0,89 é alta e de 0,90 a 1 é muito alta.

No que corresponde aos resultados do EDI -2 para a escala total,
atestou-se que as crianças e os adolescentes do géner o f eminino,
obtiveram pontuações mais elevadas que o géner o masculino, o qu e nos
permite

ref erir

perturbações

do

que

as

raparigas

comportamento

apr esentam
alimentar

do

um
que

maior
os

risco

meninos

de
e

rapazes. Outros est udos têm ver if icado resultados super iores no género
f eminino (Smolak & Murnan, 2008; Lewinsohn, et al., 2002; Str iegelMore, et al., 2009; Elgin & Pr itchar d, 2006) conf irmando a hipótese de
que . “H8: Se exist ir risco de desenvolvimento de uma pert urbação do
comportamento alim entar est e ser á mais elevado no género f eminino do
que no géner o masculino.
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Ao ver if icar os resultados correspondent es à análise das subescalas
constatamos que o género f eminino apr esentou resultados super iores
nas subescalas “impulso para emagrecer ” “ insatisfação corporal ”, quase
o dobro do género masculino, “ sentimento de inef icácia ”, “consciência
interocept iva ”, “Ascetismo ” e “Regulação dos Impulsos ”. A subescala
“impulso par a emagr ecer ” é de particular importância na medida em que
revela

grande

sensibilidade

no

de

rastreio

perturbações

do

comportamento alimentar em população não cl ínica e indica excessiva
preocupação com a dieta e com o peso. Ref lecte ainda o intenso desej o
de emagrecer, assim como o medo de ganhar peso, t al como a
“insat isfação cor por al ” que avalia a insatisf ação com a imagem corporal
e com partes do corpo mais vulneráveis à mudança e aumento de
gordura, nomeadamente, a barriga, as coxas, ancas e nádegas. O
impulso para emagrecer e a insatisf ação corporal, parecem surgir como
f actores

de

risco

em

estudos

longitudinais.

Estas

duas

variáveis

parecem preceder o início de uma perturbação do com portamento
alimentar que surge 4 a 5 anos depois, mas que precedem igualmente
elevados resultados no perf eccionismo (Gustaf sson, et al. 2010).

Podemos
emagrecer

assim
e

pensar

insatisfação

nestas

duas

cor poral)

var iáveis

como

( impulso

f actores

par a

protectores

relat ivamente ao desenvolvimento de perturbações do com portamento
alimentar. No géner o masculino, as pontuações superaram o género
oposto nas subescal as “Bulim ia ”, revelando as cr ianças e adolescentes
deste géner o uma maior tendência para episódios de voracidade
alimentar descontrolados, eventualmente seguidos de vómito provocado
ou outras manobras compensatór ias. Estes resultados cont radizem os
da

maior ia

Fernandez

dos
&

estudos

W aller,

(Lewinison,

2004;

et

Striegel -

al.,

2002;

Moor e,

et

Penas al.,

Lledo,

2009)

que

usualmente verif icam que o género f eminino apresenta mais sintomas
de

bulimia

que

o

género

masculino.

Apresentaram

ainda

maior

pontuação no “ perf eccionismo ”, “desconfiança inter pessoal”, medo de
amadurecer ” e “insegurança social ” ist o é, um maior sentimento de
inf elicidade,

f alta

de

af irmação

social
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gratif icantes

e

em

geral

pobres

comparativamente

com

o

género

contrário.

Foi do nosso int eresse averiguar as idades que obt iver am maiores
pontuações nas distintas subescalas dos instrumentos. Verif icou -se que
de um modo geral, as idades que pontuaram mais alto nas duas escalas
que f oram ref eridas como var iáveis de r i sco, são os 13 e os 12 anos. O
mesmo já havia acontecido relat ivamente à imagem corporal, pelo que
estas duas idades deverão ser por ventura idades para implementação
de programas de pr evenção no âmbito escolar. A pontuação mais alta
na subescala

Bulimia surgiu nos 16 anos tal como a subescala

“Regulação dos impulsos ” embora as idades dos 10, 11 e 12 também
apresentassem r esultados igualmente elevados As idades de 11, 12 e
13

anos

respect ivamente

“sentimento

de

ineficácia”.

pontuaram
No

que

mais
diz

elevado
respeito

na
ao

subescala
“medo

de

amadurecer ” as pontuações mais elevadas verif icar am -se nos 10 anos,
contudo este valor vai aumentando até aos 14 anos , levando-nos a
avançar a existência de dif erenças relativamente às idades no que diz
respeito

ao

r isco

de

desenvolvimento

de

uma

pert urbação

do

comportamento alimentar

Em relação aos resultados obtidos aquando da aplicação do EDI -2
segundo o ponto de corte est ipulado (≥ 80), e no que diz r espeito ao
género masculino, cerca de 3,9% dos alunos obtiveram pontuações
super iores a 80 o que nos alerta para o f acto de se encontrarem em
risco para o desenvolvimento de uma perturbação alimentar . No género
f eminino em relação aos resultados das respostas ao EDI -2 segundo o
ponto

de

corte

estipulado

( ≥80),

cerca

de

9,1%

das

raparigas

apresentavam também transtorno alimentar. Pocinho (2000) encontrou
resultados

superior es

aos

nossos

na

aplicação

do

inst rumento

e

estabelecendo um ponto de corte.

Os resultados mais preocupantes relativamente ao pont o de corte do
instrumento situam -se na idade correspondente aos 16 anos. Parece, de
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acordo com os resultados aver iguados por nós, que no EDI -2 há um
decréscimo nas idades de 12, 13 e 14 anos, sendo que a os 15 e 16
anos est es valores voltam a sof rer um aumento, o que aler tará para a
necessidade de uma atenção particular sobre estas idades, obser vando
e avaliando determinados aspectos relevantes para a compreensão
destes resultados.

Outro dos instrumentos que ut ilizamos para avaliar a existência de
perturbações alimentares na população estudada f oi através do EAT -25
(Eating

Attit udes

Test,

EAT -25

-

Garner

&

Garf inkel,

1979)

um

instrumento também bastante ut ilizado e que pode ser vir como indicador
da severidade das atitudes alimentar es, sendo pelo pr óprio autor
descr ito como o instrumento que melhor pode avaliar o risco de
desenvolvimento de uma perturbação do comportament o alimentar,
baseado

em

atitudes,

sentiment os

e

comportamentos

relat ivos

à

alimentação e à sint omatologia de pertur bação alimentar.

O EAT-25 apresentou um Alfa de Cronbach adequado para a
globalidade da amostra considerando -se que a consistência interna da
escala é bastante boa.

No que diz respeito ao género e tal como no EDI - 2 o género
f eminino apresentou resultados mais elevados no instrument o do que o
género masculino.

A escala

em

que as

crianças e

adolescentes

apresentaram result ados super iores f oi a de “ Comportamento bulímico”
que no f undo ref lecte estratégias compensatórias ut ilizada s de f orma a
evitar o ganho de peso e os sent imentos e pensament os de culpa, de
desconf orto relativamente à comida. Em relação à análise da escala
segundo o ponto de corte estipulado, ver if icou -se que os valores
extremos

par ecem

indiciar

algumas

crianças

e

adolescentes

com

presença de distúr bios alimentares, o que carece de exploração. Tal
como

em

continua

resultados
a

comparado

anter iores,

ser

o

que

revela

com

o

género

aparenta
resultados

masculino.
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Kar waut z

(2003),

dist intas

var iáveis

utilizados

para

ver if icamos

a

as

estudadas,
avaliação

cor relações

conf irmando

das

existentes
que

perturbações

os
do

entre

as

instrumentos

comportamento

alimentar correlacionam bem entre si e quanto maior a pontuação no
EDI-2, maior será também o resultado no EAT -25.

No que diz r espeito à auto - est ima global, verif icou -se que crianças
e adolescentes que apresentam uma maior auto -estima, apresentam
menor perturbação do comportamento alimentar (medida pelo EDI -2)
podendo

est a

ser

considerada

uma

var iável

prot ectora

do

desenvolvimento de perturbações alimentares e uma variável a ter em
consideração na implementação de programas de prevenção no âmbito
alimentar. Estudos no âmbito parecem mostrar que a percepção relat iva
ao peso corporal parece ser inf luenciada pela auto -est ima (Perrin, et
al., 2010) sobret udo no que diz respeit o às rapar igas. Outros estudos
encontrar am também uma relação entr e estas duas var iáveis e uma
inf luência da auto estima nas perturbações do comportamento alimentar
nomeadamente na bulimia (Vohs, et al., 1999; Vohs & Heatherton, 2001)
ou na Anorexia Ner vosa e Bulimia Ner vosa ( Mas, et al., 2001).

Por outro lado f oi possível constatar uma correlação positiva entre a
inf luência dos meios e modelos de comunicação social, anúncios
publicitár ios, pressão que as situações sociais podem exercer nas
atitudes perante o corpo e o desejo de emagrecer, com uma maiores
pontuações nas escalas que avaliam a existência de perturbações do
comportamento alim entar. Estudos levados a cabo mostram como os
padrões de beleza i deal são potenciados sobretudo pelos meios de
comunicação dir igidos a jovens, tais como as revistas, levando a uma
preocupação com o peso corpor al (Taylor et al., 1998), contudo, mais
no género f eminino do que no géner o masculino (Levine, Smolak &
Hayden, 1994; Hargreaves & Tiggemann, 2003), na medida em que as
mulher es par ecem f icar mais f acilment e insatisf eitas com a imagem
corporal (Gonzalez- Lavin & Smolak, 1995).
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O

perf eccionismo

parece

perturbações

do

correlacionou

positivam ente

ser

comportamento

um a

var iável

alim entar,

com

os

dois

na

importante
medida

pr incipais

nas

em

que

instrumentos

utilizados para a det ecção de perturbações do comportament o alimentar

Tal como o ref ere Faria (2003), a import ância do auto conceito está
relacionada

com

um

maior

be m-estar

ao

nível

psicológico

sendo

essencial para promover a realização dos indivíduos em diver sos
contextos das suas vidas.

A insat isf ação com a imagem corpor al parece ser um f ator de risco
signif icat ivo no apar ecimento de desordens alimentares nom eadamente
a anorexia ou bulimia. A compr eensão destes preditores de risco
parecem ser um aspecto importante para a prevenção dest as doenças
tal como corrobor ado por Lawler & Nixon (2011). Par a ambos os
géneros emergiu do nosso est udo q ue o I MC,
internalização

dos

ideais

de

beleza

a aparência

apareceram

como

e a

preditores

signif icat ivos de insatisf ação com o corpo o que é consensual com
outros estudos (Lawer Nixon, op cit, Thompson et al 2007;. Presnell et
al, 2004) Por outros lado, o “ impulso par a emagr ec er ” e a “ insatisfação
corporal ” par ecem f uncionar também como f actores prot ectores de
desenvolvimento de uma patologia 4 anos depois tal como preconizado
por Gustaf sson (2010), na medida em que raparigas com atitudes
alimentares saudáveis, f orma e peso cor poral adequado, par ecem estar
mais

atentas

aos

sinais

int eroceptivos.

Logo,

os

pr ogramas

de

prevenção e inter venção precoce, devem debruçar -se sobre f omentar a
identif icação e expressã o de pensam entos e sentimentos.
constit ui

t ambém

um

aspecto

muito

importante

na

O

que

auto -estima,

sobretudo dos jovens, num per íodo em que o corpo se transf orma numa
preocupação

comum

neste

per íodo

de

desenvolvimento

específ ico

(Gowers & Shore, 2001).

Sistemat izando,

os

resultados

do

nosso

estudo

apont am

para

a

existência de elementos da nossa amostra, que apresentam present es
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var iáveis identif icadas como f actores de risco para o desenvolvimento
de pertur bações do comportamento alimentar. Ref lect indo so bre os
resultados obt idos em relação às idades do predom ínio das principais
var iáveis de risco, pensamos que as idades correspondentes aos 12, 13
e 14 são idades a ter em consideração sobretudo no que diz respeito à
imagem corpor al e insatisf ação com a apa rência f ísica o que suporta a
hipótese postulada de que “ H9: Se existir risco de desenvolvimento de
uma perturbação do comportamento alimentar esta será distinta para os
grupos

de

idades.

Apesar

de

os

r esultados

de

outros

est udos

conf irmarem idades de início de sintomatologia circunscrito ao meio da
adolescência como dados sustentados empir icament e (Keski - Rhkonen,
2007; Machado, 2010), parece - nos que anteriormente começam a surgir
indicadores que merecem atenção.

Por último, importa rematar alertando para o f acto de que os
principais veículos educat ivos, devem f ormar cidadãos que possam
sentir-se bem consigo mesmos e não tentarem corresponder àquilo que
a sociedade impõe ou deseja que sejam. Assim, consideramos que o
nosso estudo f ornece inf ormação imp ort ante sobre a população em r isco
que benef iciar ia, em idades precoces, com a part icipação em programas
de prevenção.

Poster iormente serão apresentadas as principais conclusões que o
nosso estudo permit e f ormular, através da sistematização e integração
dos principais result ados obtidos.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSÃO
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A anorexia ner vosa e a bulimia ner vosa, são doenças de etiologia
complexa

inf luenciadas

por

f actores

diver sos

sejam

biológicos,

f amiliares e socioculturais. Este estudo pretendeu contribuir para a
identif icação

de

variáveis

que

podem

estar

relacionadas

com

as

perturbações do comportamento alimentar, em crianças e j ovens com
idades entre os dez anos e os dezasseis anos de idade, de ambos os
géneros.

Foi nosso objectivo, embora com as limitações inerentes a qualquer
estudo, apresentar encadeament os relevantes ao nível da prevenção,
uma vez que pode contribuir para um maior conhecimento acerca das
caracter ísticas da população estudada e para uma maior conheciment o
da percepção que as crianças e adolescentes têm r elativam ente ao
vár ios aspectos deveras importantes num per íodo de transição, como é
o da passagem da inf ância para a adolescênc ia e desta para a idade
adulta.

Dos resultados por nós encontrados podemos concluir a existência
de dif erenças entre géneros no que diz respeito ao r isco de desenvolv er
uma perturbação do comportamento alimentar nas dif erentes variáveis
estudadas, evidenciando -se o género f eminino como estando em maior
risco (H1; H2; H4;H6 e H8).

Por outro lado, os resultados por nós apurados par ecem mostrar ,
que a insatisf ação com a imagem corpor al se pode constituir como um a
var iável de risco signif icat ivo no apar ecimento de perturbações do
comportamento alim entar, sendo que a compreensão dest as variáveis
de risco parecem de extrema importância ao nível da preven ção, na
medida em que est a será a variável que prediz mais consist entemente
as mudanças sintomatológicas nas perturbações do com portamento
alimentar e que a estabilização da imagem corporal percebida pode
avocar-se como um f actor protector e como um predit or sólido par a a
evolução f avor ável, quer na anorexia quer na bulim ia ner vosa (Fairburn,
Marcus & W ilson, 1993) Nest e sentido os nossos resultados, enquanto
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revelador es dessa mesma tendência, poderão ant ecipar e prevenir uma
condut a

patológica

e

em

último

caso

uma

pertur bação

do

comportamento alim entar. Ver if icamos no que diz respeito ao género
que f oi o géner o f eminino o que apr esent ou uma maior insat isf ação com
a imagem corporal (quase o dobro) enquanto no género masculino a
dif erença entre os que se enco ntram sat isf eitos e os que se encontram
insatisf eitos não é signif icat iva (H1; H2; H4) Dif erenças entre os
géneros conf irmam igualmente a

hipótese r elativa à distorção da

imagem corporal (H6).Conclui-se ainda e m relação aos dados ref erentes
à imagem corporal, que exist em dif erenças entre a “ imagem desejada ”
percepcionada pela progenitora e a “imagem real percebida ” pelos f ilhos
(H7).

No seguiment o dest es achados, verif icou -se no que diz respeito aos
meios de comunicação e à inf luência dos modelos est ét icos sociais,
providos

pela

publicidade,

que

parece

existir

um

cr escendo

de

inf luência destes entre os 12 e os 15 anos, que se revela mais
preocupant e sobretudo no géner o f eminino o qual par ece sof rer uma
maior inf luência de anúncios e de modelos sociais, mas tal como os
rapazes, menos inf luência das mensagens verbais e das situações
sociais. Ficou-nos uma particular preocupação em relação à evolução
tecnológica e ao modo como cr ianças e a dolescentes possam estar a
ser af ectados pela utilização da inf ormação veiculada pela int ernet e
pelas pr incipais redes sociais, que nos dias que correm é de f requente
utilização pela população estudantil. Os própr ios vídeos que circulam
livr emente na inte r net e que são de f ácil acesso a qualquer idade,
podem estar a tornar -se meios de passagem de inf ormação e modelos
que podem interf erir na f orma como as crianças e adolescent es se vêm
e de uma f orma menos controlada e regulamentada, do que por exe mplo
a televisão, as revist as e a publicidade.

Outro aspecto que merece particular aprof undamento, é o que
corresponde aos resultados obtidos no r ef erente ao suporte social, uma
vez que ver if icamos que apesar de a fam ília ser consider ada como a
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principal procedênc ia de apoio, ainda assim um número signif icativo de
elementos da amost ra percebeu -se com o pouco apoiado a este nível.
Os estilos de vida actuais, as dif iculdades económ icas e a necessidade
dos progenitores se ausent arem por longos per íodos do dia devido às
obrigações prof issionais, poderão deixar as crianças e adolescentes
mais suscept íveis, pela f alta de controlo parental, de preencher esse
mesmo tempo com meios tecnológicos dif usores de inf ormação que
poderão f ornecer modelos inadequados e até prejudiciai s.

Outra conclusão que importa expor prende-se com os result ados por
nós encontrados relat ivamente ao perfeccionismo, revest indo -se de
utilidade no sent ido de determ inar a inf luência desta variável e da sua
importância

enquanto

f actor

que

pode

vulnerabili zar

para

o

desenvolvimento de uma perturbação do comportament o alimentar.
Embora não seja um f actor que actua isoladamente, mas sim em
interacção com outr os f actores de risco, deverá ser dedicado tempo à
investigação e com preensão do seu papel na interacçã o com outras
var iáveis de risco. e o seu envolviment o no subsequent e aparecimento
de uma perturbação do comportamento alimentar. Os result ados alertam
para uma cautela r elativamente às idades estudadas, na medida em que
um

maior

perf eccionismo

quer

auto -orientado,

quer

prescr ito

socialmente, surge na liter atura como um f actor que aumenta o risco de
desenvolver

uma

perturbação

do

comportamento

alimentar

em

adolescentes ( Flett & Ediger, 1995; Pamies & Quiles, 2014). O que
ver if icamos, é coer ente com a literat ura que salienta q ue tanto o
perf eccionismo auto orientado, quer o prescrit o socialmente, sejam
particularmente

relevantes

no

desenvolviment o

destas

patologias,

mostrando uma relação com a r ealização de dietas e sint omatologia
bulím ica em dist intos estudos (Bar done-Cone, W eishuhn & Boyd, 2009;
Hewitt, Flett & Ediger 1995; Bast ini, Rao, W eltzin & Kaye 1995; Castro
et al., 2003).

Concluímos, através da análise dos resultados aos instrumentos
aplicados, que variáveis preditoras de desenvolvimento de perturbações
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do comportamento alimentar f oram identif icadas em maior ou menor
grau na população em estudo e que estes valores são mais elevados no
género f eminino do que no género masculino (H8) e dif ere de acordo
com a idade (H9) e com os estabelecim entos de ensino de proveniência
dos alunos.

A importância do estudo dos f actores de risco, é um passo para a
detecção precoce de casos prováveis de f orma atempada, e a escola
pública o local indicado para f azer pr omoção da saúde ( Borrese n &
Rosenvinge, 2003). A utilidade prática dos f actores const antes deste
estudo, reside no f acto de estes poderem ser aplicados a pr ogramas de
prevenção para crianças e adolescentes

Estas patologias não devem ser vistas como o resultado de uma
personalidade pré mórbida, mas sob um a perspect iva sócio - psicológica
que explique de que f orma os f actores individuais e sociocult urais
f uncionam juntos no desenvolvimento destas condições. (Gus taf sson, et
al.2010). A importância de cr iar mecanismos de rastreio, por exemplo,
integrados em proj ectos de apoio à saúde, que permitam tendo em
conta

os

principais

perturbações

do

f actores

de

risco,

comportamento

identif icar

desde

alimentar,

cedo

f aci litar ia

as
o

acompanhament o destes casos de f orma a perceber -se a evolução
permitindo a

inter venção

atempada quando necessár io.

Embora a

prevalência das perturbações alimentares seja baixa, quer em Portugal,
quer noutros países, as perturbações que não cumpre m todos os
critérios, não devem deixar de merecer a nossa atenção.

Finalmente, ser ão apresentadas as principais limit ações do nosso
estudo e propostas ou sugestões que nos pareçam relevantes para a
conceptualização de investigações f uturas, cujo objectivo seja contr ibuir
para os avanços na compreensão e esclarecimento da et iopatologia da
anorexia e bulim ia nervosas e f actores de risco associados.
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CONCLUSIÓN:
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La anor exia ner viosa y la bulim ia nerviosa, son

enf ermedades

complejas inf luenciadas por var ios f actores como biológicos, f amiliar es
y socio-culturales. Este estudio tuvo como objetivo contribuir para la
identif icación de las var iables que pueden relacionar-se con trastornos
alimentar ios en niños y jóvenes de edades comprendidas ent re los diez
y los diecis éis años de edad, de ambos géneros .

Fue nuestro objet ivo, a pesar de las lim itaciones inher ente s a
cualquier estudio, presentar vínculos pertinentes con respecto a la
prevención, ya que puede contribuir a un mayor conocimiento de la s
caracter ísticas de la población estudiada y para una mejor comprensión
de la percepción que los niños y adolescentes t ienen respect o a
dist intos

aspectos

importantes

en

un

per íodo

de

transición

tal

signif icat ivo, como el paso de la niñez a la adolescencia y de allí a la
edad adulta.

De los resultados se concluye también la exist encia de dif erencias
entre los géneros en relación con el r iesgo de desarrollar un trastorno
alimentar io

en

las

dist intas

var iables

estudiadas,

evidenciando

el

género f eminino como en mayor riesgo (H1; H2;H4; H6 e H8) .

Podremos concluir de los resultados que la insatisf acción con la imagen
corporal parece ser un f actor de riesgo importante en la a parición de
trastornos de la aliment ación, y la com prensión de estas variables de
riesgo parece muy impor tante en términos de prevención y será la
var iable

que

sintomát icos

pred ice
en

de

tr astornos

manera

m ás

transtornos

consistente
alimentar io s

los
y

cambios

podendo

la

estabilización de la imagen corporal percibida arrogarse com o un f actor
protector

y

como

un

predictor

prognóstico

sólido

de

resultado s

f avorables sea en anorexia o bulimia ner vosa ( Fairburn, Mar cus &
W ilson,

1993)

En

este

sent ido

nuestros

re sultados

en

cuanto

revelador es de esta misma tendencia podr ían ant icipar y prevenir un
comportamiento

patológico

y

en
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alimentar io. Con respecto al género, f ueron las niñas quien tenían una
mayor insat isf acción con la imagen cor poral (casi el doble) mientras en
los varones la dif erencia entre los están satisf echos y los que no est án
satisf echos no es estadíst icamente signif icat iva (H1 ; H2, H4 ) .
Con respecto a los datos relacionados la imagen corporal, cor ridos a las
progenitoras, se ver if ica que hay dif erencias entre la "im agen deseada"
percibida por la madre y la "imagen r eal percibida" por los niños (H7 ).

A continuación y lo que respecta a los medios de comunicación y la
inf luencia de los medios y modelos estéticos, tales como la publicidad,
parece que esta inf luencia va creciendo entre los 12 y los 15 años y
esto par ece ser más preocupant e en las mujeres, que parece n suf rir una
mayor inf luencia de anuncios y modelos sociales, pero tal como los
niños esta inf luencia es menor con respecto a mensajes ver bales y
situaciones

sociales.

Nos

quedó

como

preocupación particular

en

relación a los avances tecnológicos y cómo los niños y adolescentes
pueden estar siendo af ectados por e l uso de la inf ormación que se
vehicula a través de In ternet y de las principales red es sociales, que
presentemente se utiliza con f recuencia por la población inf antil y
adolescente. Incluso los vídeos que cir culan libremente en Internet y
son f ácilmente a ccesibles a cualquier edad y que de una manera menos
controlada y r egulada, como por ejemplo la televisión, las revistas y la
publicidad pueden convertir se en medios de pasaje de inf ormación y
modelos que podrán interf erir con la f orma como niños y adolesc entes
se evalúan y a su cuerpo.

Otro aspecto que merece especial atención , es lo que corr esponde a
los resultados obtenidos en r elación con el apoyo social, ya que
encontramos que si bien la f amilia se co nsidera como el principal
prestador de apoyo, sin embargo, un número important e de ele mentos
de la muestra se per cibió poco apoyado a este nivel. Los estilos de vida
actual, las dif icultades económicas y la necesidad de los padres
quedaren ausentes durant e largos per íodos del día debido a las
compromisos prof esionales, pueden dejar a los n iños y adolescentes
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más suscept ibles, por f alta de control parental, para llenar ese mismo
tiempo con medios t ecnológicos promot ores de inf ormación que puede
proporcionar modelos inadecuados o incluso perjudiciales.

Otra de las conclusiones que nos llamó la atención tiene que ver con
los

resultados

hallados

en

relación

con

el

perf eccionismo

y

su

importancia y utilidad para determinar la inf luencia de esta variable
como f actor de vulnerabilidad al desarrollo de trast or nos alimentar ios .
Aunque no sea un f actor que act úa de m odo aislado , sino en interacción
con

otros

f actores

de

riesgo,

debe

ser

dedicado

tiempo

a

la

investigación y la comprensión de su papel en interacción con otras
var iables de r iesgo. y su implicación en la apar ición posterior de un
trastorno de la conducta alimentar ia. Los resultados requieren atención
con respecto a las edades estudiadas , una vez que un más alto
perf eccionismo auto dir ig ido o socialmente pr escrit o emerge en la
lit eratura como un f actor que

incr ementa el r iesgo de desarrollo

trastorno alimentar i o en adolescentes ( Flett & Ediger 1995; Pàmies &
Quiles, 2014). Lo que hallamos es consistente con la liter atur a cient íf ica
que parece hacer clara que tanto el perf eccionismo auto -orient ado,
como el pr escr ito socialmente, son par ticularmente relevantes en el
desarrollo de estos trastornos, exponiendo una relación no solo con la
realización de dieta s como con el aparecimiento de síntomas bulím icos
en dif erentes est udios (Bar done- Cone, W eishuhn & Boyd, 2009; Bastini
Rao, W eltzin & Kaye 1995; Castro et al., 2003; Hewitt, Flett y Ediger
1995)

Llegamos a la conclusión mediante el análisis de los result ados de
los instrumentos aplicados , que se ident if icaron var iables predict ivas de
desarrollo de trastornos alimentar ios en mayor o menor grado en la
población de estudio, que estos son má s altos en niña que en niños
(H8) y se dif erencia n según la edad ( H9 ) y escuelas de proveniencia de
los alumnos.
).
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La importancia del estudio de los f actores de riesgo, es un paso
hacia la detección t emprana de casos pr obables de modo oportuno, y la
escuela pública un lugar importante y deseable para hacer promoción
de la salud (Borresen & Rosenvinge, 2003 ). La ut ilidad práctica de los
f actores en este estudio, es que estos pueden ser aplicados a los
programas de prevención para niños y adolescentes .

Estas condiciones psicopatológicas no deben señaladas como el
resultado de una personalidad

pré mórbida, sino que desde una

perspect iva socio -psicológica que explica cómo los f actores socio cultural individual interactúan en el desarrollo de estas condiciones.
(Gustaf sson, et al., 2010). La importancia de la creación de mecanismos
de det ección, por ej emplo, int egrado en proyect os de apoyo a la salud
que permitan, teniendo en cuenta los principales f actores de riesgo,
identif icar tempranamente los trastornos de la alimentación facili tar ía el
seguimiento de estos casos con objet ivo de ser obser va r su evolución,
permitiendo la inter vención oportuna cuando sea necesar io. Aunque la
prevalencia de trastornos de la aliment ación es baja, tanto en Portugal
como en otros países, los distur bios que no cumplen todos los cr iterios
diagnóst icos, no deben dejar de obtener nuestra atención.

Por últ imo, las principales limitaciones de nuestro estudio y l as
propuestas o suger encias pertinentes para la conceptualización de la
investigación f utura se pr esentar án, dir igidas a contribuir a los avances
en la comprensión y clarif icación de la etiopatogenia de anorexia y
bulimia ner viosas así como los f actores de riesgo asociados.
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LIMITAÇÕES E CONTRIBUTOS DO ESTUDO

Importa f inalmente ref erir que este estudo apr esenta quer aspectos
bastantes relevantes e considerados como pontos f ortes e também
algumas limit ações de que nos f omos apercebendo quer no decorrer da
investigação quer aquando da análise dos resultados e conclusões.

Um aspecto peculiar do nosso estudo f oi o uso de uma grande
amostra f ornecendo um bom nível de conf iança nos resultados. Par a
além disso, a amost ra pode ser considerada representat iva dos alunos
com idades compreendidas entre os 10 anos de idade e os 16 anos. No
entanto, parece -nos importante salient ar também a limit ação deste
aspecto, uma vez que a dimensão da amostra conf eriu dif iculdades
acrescidas. Por out ro lado, apesar da dimensão da amostra, não a
poderemos consider ar represent ativa d a população portuguesa uma vez
que se tratou de uma amostra proveniente de uma zona específ ica do
país.

Outros dos aspectos relevantes f oi o f acto de termos utilizado o EDI 2 e o EAT -25, considerados dos instrumentos empiricamente mais
conf iáveis

e

que

pe rmitem

diagnosticar

uma

pertur bação

do

comportamento alimentar, numa amostra da dimensão da por nós
utilizada. Ainda no que toca aos instrumentos utilizados, parece -nos
agora discut ível a ut ilização de um núm ero tão elevado de testes, uma
vez que se tratou de população não clínica.

Os estudos no âmbit o das perturbações do comportamento alimentar
em população escolar, apresentam questões específ icas de realização,
não só devido à baixa prevalência na população geral, mas também à
tendência que os suj eitos podem ter a negar a doença, p or vergonha, ou
por achar em que têm mesmo que comportar -se assim. Colocando esta
suposição, os números correspondent es à população em r isco, poderá
ser mais elevado do que os que apurám os e pode aumentar o risco de
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crianças e adolescentes necessitarem de i nter venção. O f acto de se ter
tratado de um estudo em população ger al traz também a vantagem de
perceber dif erenças com estudos com população clínica e poder perm itir
esboçar-se trabalho de âmbit o preventivo.

Outra das lim itações encontradas prende -se com a necessidade de
ter sido construída uma entrevista específ ica para r ecolha de dados
sócio- demográf icos, mas ref erentes aos antecedent es f amiliares de
perturbações alimentares, assim como dados ref erentes ao padrão
alimentar e comport amentos f ace aos al imentos à data da aplicação do
protocolo de investigação, que nos t eria permit ido extrair outros dados
relevantes.

Em relação a f uturas linhas de investigação, ser ia de todo o
interesse ut ilizar pesquisas longitudinais com int er valos de tempo que
permitissem perceber a evolução das var iáveis por nós ident if icadas na
população de acordo com as idades, verif icando como act uam essas
mesmas

variáveis

e

onde

mais

especif icamente

se

instalam

desenvolvimento de perturbações do com portamento alimentar.

T
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LIMITACIONES Y CONTRIBUCIONES DEL ESTUDIO:

Por último, importa señalar que este estudio contiene bastantes
aspectos

signif icat ivos

algunas limitaciones

y

considerados

como

positivos,

así

como

de que hemos dado cuenta, sea durante la

investigación o durante el análisis de los resultados y discussión.

Un aspecto peculiar de nuestro estudio f ue el uso de una amplia
muestra que proporciona un buen nivel de conf ianza en los resultados.
Por

otra

parte,

la

muestra

puede

considerarse

representativa

de

estudiantes de edades compr endidas entre 10 años y 16 años. Sin
embargo, también parece importante t ener en cuenta las limitaciones de
este aspecto, ya que el tamaño de la muestra ha creado mayores
dif icultades.

Por

otr a

parte,

el

tamaño

de

la

muestra

no

puede

considerar se representativa de la población portuguesa ya que esta f ue
una muestra de un área particular del país.

Otro aspecto relevante f ue el hecho de que se utilizó el EDI -2 y el
EAT- 25, considerado s los instrumentos empír icamente más conf iables
en el ámbito ya que perm iten diagnost icar trastornos alimentarios en
una muestra del tam año del que desarrollamos. Sim embargo y respecto
a las herram ientas utilizadas, parece cuestionable ahora la utilización
de un númer o tan grande de pruebas una vez que so se trató de
población clínica.

Los estudios realizados en el context o de los trastornos alim entarios
en niños en edad escolar, tienen problemas específ icos de r ealización,
debido a la baja prevalencia en población general, sino también la
tendencia que el sujeto puede tener a negar su enf ermedad, por
vergüenza, o porque piensan que tienen que portarse así . Poner este
supuesto, el númer o de niños y adolescentes en situación de riesgo
puede ser mayor que lo que se en contró y pueden aumentar el r iesgo de
jóvenes que requier en inter vención preventiva. El hecho de este estudio
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se haber tratado de población general , tiene t ambién la ventaja de
percibir dif erencias entre este estudio y otros con población clínica y
poder permitir un diseño en ámbito pr eventivo de trabajo.

Otra de las limitaciones encontradas se ref iere a la necesidad de
haber sido han construido un cuest ionario para la r ecogida de datos
sociodemográf icos específ ico que incluyera cuestiones de antecedentes
f amiliares de trastornos aliment arios , o datos relativos a los patrones
alimentar ios

de

los

niños,

realización

de

dietas

en

la

f echa

de

aplicación, lo que habr ía permit ido extraer otros datos relevantes.

Con respecto a las f utu ras líneas de investigación , ser ía de interés
la ut ilización de encuestas longitudinales con int er valos de tiempo que
permitan entender la evolución de las variables que identif icamos
nosotros en la población según las edades, compr obando cómo actúan
estas m ismas var iables y donde e specíf icamente se asientan en el
desarrollo de trastor nos alimentarios.
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ANEXO 1 – Pedido de Autorização Ministério da Educação
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ANEXO 2 – Pedido de Autorização Escolas
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Suzana Marques Guedes
Psicóloga Clínica
Investigadora
Doutoranda em Psicologia pela Universidade de Huelva
Telemóvel: 96 6373049
E-mail: suzanamguedes@gmail.com

Exmo. Sr. Director

No seguimento de um estudo piloto prévio, que pretendeu comparar população
portuguesa e espanhola do 1.º ano do ensino universitário, nas cidades de Portimão e
Huelva relativamente ao desenvolvimento de perturbações do comportamento
alimentar, venho solicitar a V. Ex. permissão para recolher a amostra necessária para a
prossecução desse mesmo estudo em população do estabelecimento educativo que V.
Ex. dirige. Para tal necessitarei recolher e registar os dados antropométricos dos alunos,
assim como aplicar um protocolo de investigação constituído por instrumentos
estandardizados, a alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.ºs anos de escolaridade onde se
incluem as faixas etárias correspondentes aos 10/11 anos até aos 14/15 anos de idade.
O presente trabalho de investigação que dará origem a uma Tese de
Doutoramento em Tendências Actuais em Psicologia- Saúde, Personalidade e
Diferenças Individuais, tem como objectivo primordial, sinalizar na amostra variáveis
identificadas como envolvidas no surgimento de Perturbações do Comportamento
Alimentar (Anorexia e Bulimia), de forma a identificar precocemente e a um nível
preventivo crianças e adolescentes que possam apresentar risco significativo para o
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desenvolvimento de tais patologias, possibilitando de futuro a aplicação de programas
que permitam prevenir o desenvolvimento de perturbações do comportamento
alimentar.

Título do Trabalho: Identificação de variavéis predictoras de desenvolvimento de alterações
do comportamento alimentar: um estudo comparativo em população portuguesa e espanhola.
Doutoranda: Suzana Marques Guedes
Director de tese: Rafael Andújar Barroso

Qualquer informação adicional relativa ao estudo em questão poderá ser solicitada à
investigadora. Telefones para contacto: 00351 96 6373049

Solicitando a devida autorização e subscrevendo-me com a máxima consideração, pede
deferimento,

Suzana Marques Guedes
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO

Suzana Marques Guedes, Psicóloga Clínica, Investigadora, Doutoranda em
Psicologia pela Universidade de Huelva. Encontro-me a realizar uma investigação que
dará origem a uma Tese de Doutoramento. Este estudo tem como principal objectivo a
identificação de factores de risco associados ao desenvolvimento de perturbações do
comportamento alimentar em crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e
os 15 anos (correspondendo aos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos).
Para os objectivos do estudo o seu filho(a) será convidado(a) a participar na
obtenção do n.º de sujeitos necessários à investigação nos seguintes procedimentos:
1) Será pesado e medido por um profissional habilitado de forma a chegar-se a
um Índice de Massa Corporal;
2) Será solicitado a escolher de entre 7 figuras uma que represente a forma
como se vê e a forma como gostaria de ser.
3) Será solicitado a preencher um protocolo de investigação constituído por um
conjunto de instrumentos que têm como objectivo identificar factores de
risco associados ao desenvolvimento de Perturbações do Comportamento
Alimentar.

É muito importante para este estudo poder contar com a participação do seu
filho(a), sendo necessário esclarecer que:
1) A participação do seu filho(a) decorrerá na escola e em horário lectivo;
2) A participação do seu filho(a) é voluntária para qualquer um dos
procedimentos. Você é livre de retirar o seu consentimento a qualquer
momento;
3) Mesmo obtendo o seu consentimento, a criança/adolescente não será
obrigada a participar caso não queira;
4) Nenhum risco, prejuízo ou desconforto será provocado no decorrer da
investigação;
5) Será garantido o sigilo da criança/adolescente sem ser utilizada a sua
identificação;
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6) Os dados obtidos neste estudo poderão ser utilizados na dissertação da
investigação em publicações científicas e/ou apresentação em congressos ou
seminários;
Em caso de dúvida poderá sempre contactar:
- Investigadora/Doutoranda: Suzana Marques Guedes (Departamento de
Psicologia da Universidade de Huelva) Telefone: 96 6373049
- Responsável pela Investigação/Orientador de Tese: Rafael Andújar
Barroso (Departamento de Psicologia da Universidade de Huelva)0034
606433009 (Huelva- Espanha).

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO/COLABORAÇÃO
Eu,__________________________________________________________,
portador do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/ Passaporte
n.º____________________, abaixo assinado, autorizo a participação do
meu/minha filho(a) ____________________________________________
como colaborador na pesquisa “Identificação de variáveis preditivas para o
desenvolvimento de perturbações do comportamento alimentar: um estudo
comparativo em população portuguesa e espanhola”.
Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela investigadora Suzana
Marques Guedes sobre a pesquisa e os procedimentos de participação do
meu filho(a).
PORTIMÃO,________DE_____________________DE 2010

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO COMO COLABORADOR

EU, _______________________________________ABAIXO ASSINADO,
CONCORDO PARTICIPAR NA PESQUISA “Identificação de variáveis preditivas
para o desenvolvimento de perturbações do comportamento alimentar: um
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estudo comparativo em população portuguesa e espanhola”,
COLABORADORA.

COMO

A minha participação consiste em escolher de entre 7 imagens, aquela
imagem que melhor define a minha filha ou filho assim como a imagem que
represente a silhueta que gostaria que ele ou ela tivesse.
Declaro que fui devidamente informado pela investigadora relativamente
aos procedimentos da investigação assim como poderei a qualquer momento
retirar o meu consentimento sem qualquer autorização.

Portimão,_____ de ____________________de 2010

ASSINATURA
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ANEXO 4 Solicitação Colaboração dos Progenitores
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Exmo(a). Sr.(a) Encarregado de Educação,

Suzana Isabel Marques Guedes, Psicóloga Clínica, Investigadora, Doutoranda
em Psicologia pela Universidade de Huelva, no seguimento de um estudo que se
encontra a ser desenvolvido no âmbito das perturbações do comportamento alimentar,
vem nesta segunda fase do estudo, solicitar junto de V. Ex. a sua colaboração para o
preenchimento de um questionário, que anexo, e que deverá ser logo que possível
devolvido à directora da turma através do seu educando(a).
Deverá responder ao questionário como se fosse o seu/sua educando/a a
responder, ou seja, deverá responder da forma que acha que ele/ela responderia.
O estudo tem como título “Identificação de variáveis preditoras e
desenvolvimento de perturbações do comportamento alimentar: um estudo comparativo
em população portuguesa e espanhola” e destina-se à elaboração de uma Tese de
Doutoramento em Psicologia.

Grata pela sua colaboração,
Suzana Isabel Marques Guedes

Nota: Esta investigação conta com a aprovação do Ministério de Educação, tendo-lhe
sido reconhecida qualidade técnica e metodológica e da Direcção desta escola.
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ANEXO 5 – Instrumentos de Avaliação- Protocolo completo
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Pedimos a tua colaboração para um estudo sobre comportamento alimentar. A tua
contribuição é muito importante. A tua participação será voluntária e anónima e consiste
somente na resposta aos questionários que se seguem. São necessários alguns dados
sóciodemográficos para permitir a análise dos resultados. Não existem respostas certas
ou erradas, mas não deixes nenhuma pergunta por responder. Asseguramos-te a absoluta
confidencialidade das repostas

Muito obrigado pela sua colaboração

Código: _________

INFORMAÇÃO SÓCIODEMOGRÁFICA

1) SEXO: M ASCULINO  FEMININO

2) IDADE: __________ (ANOS)

3) NATURALIDADE: ____________________

4) AMBIENTE SOCIAL:  URBANO  RURAL

5) ESCOLA: ___________________________________________________________

7) ANO DE ESCOLARIDADE: __________________________

INFORMAÇÃO PESSOAL
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7) FUMAS?  NÃO  SIM

8) CONSOMES ÁLCOOL? NUNCA ALGUMAS VEZES

COM FREQUÊNCIA

9) CONSOMES DROGAS? NUNCA ALGUMAS VEZES

COM FREQUÊNCIA 

DE QUE TIPO?______________________________

10) PRATICAS ALGUM DESPORTO?: NÃO 

SIM

QUAL?____________________________________
DE QUE TIPO? PROFISSIONAL  RECREATIVO

11) TENS NAMORADO/A?: SIM  NÃO

12) SE ÉS RAPARIGA, COM QUE IDADE TE SURGIU A MENSTRUAÇÃO PELA 1.ª VEZ?
AINDA NÃO SURGIU  SURGIU COM ____________ ANOS.

INFORMAÇÃO FAMILIAR

13) COM QUEM VIVES? __________________________________________________
___________________________________________________________________

14) TENS IRMÃOS?  NÃO  SIM
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1 SEXO:  M ASCULINO  FEMININO IDADE? ______
2 SEXO:  M ASCULINO  FEMININO IDADE? ______
3 SEXO:  M ASCULINO  FEMININO IDADE? ______
OUTROS?  _________________________________

15) IDADE DOS PAIS?
MÃE: 35-39 

40-44 

45-50 

MAIS DE 50 

PAI: 35-39 

40-44 

45-50 

MAIS DE 50 

16) SITUAÇÃO MARITAL DOS PAIS:

CASADOS 

UNIÃO DE FACTO 

SEPARADOS  DIVORCIADOS 

17) EXISTÊNCIA DE PADRASTO /MADRASTA SIM  NÃO 

18) PERFIL DO PAI:

PUNITIVO 

AUTORITÁRIO 

PERMISSIVO

AUSENTE 

SUPER-PROTECTOR 

NÃO APLICÁVEL

19) PERFIL DA MÃE:
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PUNITIVA 

AUTORITÁRIA

PERMISSIVA

AUSENTE 

SUPER-PROTECTORA

NÃO APLICÁVEL

20) QUAL A RELIGIÃO PREDOMINANTE NA TUA FAMÍLIA:_____________________

SEM RELIGIÃO 

NÃO SEI/NÃO TENHO CONHECIMENTO 

EDI 2

Deverás responder às perguntas que se seguem. Algumas referem-se a comida e
outras a sentimentos ou atitudes que tu experimentas. Em cada frase responde de
acordo com a forma como te sentes.
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Responde com sinceridade a todas as frases.

0 = Nunca
1 = Poucas veces
2 = Por vezes
3 = A menudo
4 = Quase sempre
5=

Sempre

Por favor, não deixes nenhuma pergunta por responder:

1. Como doces e hidratos de carbono sem me sentir nervoso(a).

0 1 2 3 4 5

2. Acho que o meu estômago é grande demais.

0 1 2 3 4 5

3. Desejava poder voltar à segurança da infância.

0 1 2 3 4 5

4. Como quando estou aborrecido(a) ou preocupado(a).

0 1 2 3 4 5

5. Empanturro-me de comida.

0 1 2 3 4 5

6. Gostava de ser mais novo(a).

0 1 2 3 4 5

7. Penso em fazer dieta.

0 1 2 3 4 5

8. Sinto-me assustado(a) quando os meus sentimentos são muito
fortes.

0 1 2 3 4 5

9. Acho as minhas coxas muito gordas.

0 1 2 3 4 5

10. Sinto-me inútil como pessoa.

0 1 2 3 4 5

11. Sinto-me extremamente culpado(a) depois de comer demais.

0 1 2 3 4 5
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12. Acho que o meu estômago tem o tamanho certo.

0 1 2 3 4 5

13. Na minha família só se consideram suficientemente bons os que
têm resultados excelentes.

0 1 2 3 4 5

14. A época mais feliz da minha vida é a infância.

0 1 2 3 4 5

15. Falo abertamente dos meus sentimentos.

0 1 2 3 4 5

16. Fico aterrorizado(a) com a ideia de ganhar peso.

0 1 2 3 4 5

17. Confio nos outros.

0 1 2 3 4 5

18. Sinto-me sozinho(a) no mundo.

0 1 2 3 4 5

19. Gosto da forma do meu corpo.

0 1 2 3 4 5

20. Geralmente sinto que controlo a minha vida.

0 1 2 3 4 5

21. Fico confuso acerca da emoção que estou a sentir.

0 1 2 3 4 5

22. Preferia ser adulto a ser criança.

0 1 2 3 4 5

23. Comunico facilmente com os outros.

0 1 2 3 4 5

24. Desejava ser outra pessoa.

0 1 2 3 4 5

25. Dou demasiada importância ao peso.

0 1 2 3 4 5

26. Consigo distinguir as emoções que sinto em cada momento.

0 1 2 3 4 5

27. Sinto-me incapaz.

0 1 2 3 4 5

28. Quando como à bruta sinto que não consigo parar.

0 1 2 3 4 5

29. Quando criança esforçava-me por não desapontar os meus pais e
0 1 2 3 4 5
professores.
30. Tenho amigos íntimos/próximos.

0 1 2 3 4 5

31. Gosto da forma das minhas nádegas.

0 1 2 3 4 5

32. Estou preocupado(a) com o desejo d ser mais magra(o).

0 1 2 3 4 5

33. Não sei o que se passa dentro de mim.

0 1 2 3 4 5
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34. Tenho dificuldade em expressar os meus sentimentos aos outros. 0 1 2 3 4 5
35. As exigências da vida adulta são demasiadas.

0 1 2 3 4 5

36. Detesto não ser o(a) melhor.

0 1 2 3 4 5

37. Tenho confiança em mim.

0 1 2 3 4 5

38. Penso em empanturrar-me com comida.

0 1 2 3 4 5

39. Sinto-me feliz por já não ser uma criança.

0 1 2 3 4 5

40. Não consigo saber muito bem se tenho fome ou não.

0 1 2 3 4 5

41. Tenho fraca opinião a meu respeito.

0 1 2 3 4 5

42. Sinto-me capaz de atingir os meus objectivos.

0 1 2 3 4 5

43. Os meus pais têm esperado o máximo de mim.

0 1 2 3 4 5

44. Preocupa-me que os meus sentimentos fiquem fora de controlo.

0 1 2 3 4 5

45. Penso que as minhas ancas são muito largas.

0 1 2 3 4 5

46. Como com moderação em frente aos outros e empanturro-me
quando vão embora.

0 1 2 3 4 5

47. Sinto-me enfartado(a) depois de comer uma refeição normal.

0 1 2 3 4 5

48. Acho que as pessoas são mais felizes quando são crianças.

0 1 2 3 4 5

49. Se engordo um quilo, preocupa-me que possa continuar a
engordar.

0 1 2 3 4 5

50. Sinto que sou uma pessoa capaz.

0 1 2 3 4 5

51. Quando estou aborrecido(a) não sei se estou triste, assustado ou
0 1 2 3 4 5
zangado.
52. Se não faço as coisas na perfeição prefiro não as fazer.

0 1 2 3 4 5

53. Já pensei em tentar vomitar para perder peso.

0 1 2 3 4 5

54. Preciso de manter as pessoas a uma certa distância (sinto-me mal
0 1 2 3 4 5
quando se tentam aproximar demasiado).
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55. Acho que as minhas coxas têm o tamanho certo.

0 1 2 3 4 5

56. Sinto-me vazio(a) por dentro (emocionalmente).

0 1 2 3 4 5

57. Consigo falar dos meus sentimentos ou pensamentos pessoais.

0 1 2 3 4 5

58. Os melhores anos da vida são quando nos tornamos adultos.

0 1 2 3 4 5

59. Acho as minhas nádegas grandes demais.

0 1 2 3 4 5

60. Tenho sentimentos que não consigo identificar.

0 1 2 3 4 5

61. Como ou bebo às escondidas.

0 1 2 3 4 5

62. Acho que as minhas ancas têm o tamanho certo.

0 1 2 3 4 5

63. Tenho objectivos muito elevados.

0 1 2 3 4 5

64. Quando ando aborrecido(a) receio começar a comer.

0 1 2 3 4 5

65. As pessoas de quem gosto de verdade, acabam sempre por me
desiludir.

0 1 2 3 4 5

66. Envergonho-me das minhas fraquezas.

0 1 2 3 4 5

67. Os outros dizem que sou uma pessoa emocionalmente instável.

0 1 2 3 4 5

68. Gostava de poder ter um controlo total sobre as minhas
necessidades corporais.

0 1 2 3 4 5

69. Consigo sentir-me bem a maior parte das vezes que estou em
grupo.

0 1 2 3 4 5

70. Digo impulsivamente coisas de que depois me arrependo.

0 1 2 3 4 5

71. Esforço-me por procurar coisas que me dêem prazer.

0 1 2 3 4 5

72. Devo ter cuidado com a minha tendência a consumir drogas.

0 1 2 3 4 5

73. Sou comunicativo/a com a maioria das pessoas.

0 1 2 3 4 5

74. As relações com os outros fazem com que me sinta preso.

0 1 2 3 4 5

75. As dificuldades fazem-me sentir mais forte espiritualmente.

0 1 2 3 4 5

76. As pessoas compreendem os meus verdadeiros problemas.

0 1 2 3 4 5

388

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

77. Tenho pensamentos estranhos que não consigo tirar da cabeça.

0 1 2 3 4 5

78. Comer por prazer é sinónimo de debilidade moral.

0 1 2 3 4 5

79. Sou propenso/a a ter ataques de raiva ou de ira.

0 1 2 3 4 5

80. Acho que as pessoas confiam em mim tanto quanto mereço.

0 1 2 3 4 5

81. Devo ter cuidado com a minha tendência a beber demasiado
álcool.

0 1 2 3 4 5

82. Acho que estar tranquilo e relaxado é uma perda de tempo.

0 1 2 3 4 5

83. Os outros dizem que me irrito com facilidade.

0 1 2 3 4 5

84. Tenho a sensação de que tudo me corre mal.

0 1 2 3 4 5

85. Tenho repentinas mudanças de humor.

0 1 2 3 4 5

86. Sinto-me incomodado com as necessidades do meu corpo.

0 1 2 3 4 5

87. Prefiro passar o tempo só a que estar com pessoas.

0 1 2 3 4 5

88. O sofrimento converte-te numa pessoa melhor.

0 1 2 3 4 5

89. Sei que as pessoas gostam de mim.

0 1 2 3 4 5

90. Sinto necessidade de fazer mal aos outros e a mim mesmo.

0 1 2 3 4 5

91. Acho que sei realmente quem sou.

0 1 2 3 4 5

QUESTIONÁRIO DE INFLUÊNCIAS DO MODELO ESTÉTICO CORPORAL
CIMEC-26
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Instruções: Este questionário contém uma série de perguntas que se referem ao
impacto ou influência que distintos ambientes exercem sobre as pessoas, mais
concretamente sobre o que pensam ou sentem acerca do seu próprio corpo. Não há
pois respostas “certas” ou “erradas”. Tens apenas que reflectir sobre a tua experiência
neste âmbito. Responde marcando com uma cruz a resposta que consideras mais
adequada.

Sim,
sempre

Perguntas
1. Quando estás a ver um filme olhas para as actrizes/actores
fixando-se especialmente sobre se são gordas/os ou magras/os?
2. Quando comes com outras pessoas reparas na quantidade de
comida que comem?
3. Invejas o corpo das bailarinas/nos de ballet ou das
raparigas/rapazes que praticam ginástica?
4. Ficas angustiada/o ao ver que as tuas calças ou outras peças de
roupa te ficam pequenas ou apertadas?
5. Chama-te a atenção a publicidade televisiva que anuncia
produtos adelgaçantes ou de emagrecimento?
6. Chama-te a atenção a publicidade nas montras das farmácias
que anunciam produtos adelgaçantes ou de emagrecimento?
7. Sentes desejo de consumir bebidas com poucas calorias
quando ouves ou vês anúncios dedicados a elas?
8. Ficas angustiada/o ao olhares-te ao espelho ou ao ver o teu
reflexo quando passas nas montras das lojas (por achares-te
gorda/o)?
9. Quando vais na rua olhas para as outras pessoas para ver se
estão gordas/os ou magras/os?
10. Alguma vez na vida fizeste dieta para emagrecer?
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11. Chama-te a atenção a publicidade aos produtos adelgaçantes
ou de emagrecimento que aparecem nas revistas?
12. Invejas a magreza das/dos modelos que aparecem nos
desfiles de moda ou nos anúncios a vestuário?
13. Ficas angustiada/o quando te dizem que estás “ cheinha/o”,
“gordinha/o” ou “redondinha/o ou coisas do género, mesmo que
seja um comentário positivo?
14. Atraem-te as conversas ou comentários acerca do peso, das
calorias, da silhueta, etc?
15. Ficas angustiada/o com os anúncios sobre emagrecimento?
16.Gostas de livros, artigos de revistas ou anúncios que falam
sobre calorias?
17. Ficas angustiada/o com o verão por teres que usar menos
roupa, fato de banho ou biquíni?
18. Interessas-te por artigos e reportagens relacionados com
peso, emagrecimento e controlo da obesidade?

19. Tens alguma amiga/o ou colega preocupada/o com o seu
peso ou com as formas do seu corpo?
20. Sentes vontade de seguir uma dieta de emagrecimento
quando vês ou ouves publicidade dedicada a esses produtos?
21. Invejas a força de vontade das pessoas capazes de fazer uma
dieta ou um regime adelgaçante?
22. Sentes vontade de usar cremes adelgaçantes quando vês ou
ouves anúncios dedicados a esses produtos?
23. Acreditas que as raparigas/rapazes e jovens magras/os são
melhor aceites pelas pessoas do que as/os que não são
magras/os?
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24. Atraem-te as fotografias e os anúncios das(os)
raparigas/rapazes com calças de ganga justas, fato de banho ou
biquiní, ou com roupa interior?
25. Chamam-te a atenção os anúncios de produtos laxantes?

26. Se te convidam para comer num restaurante ou para um
jantar convívio ficas preocupada/o com a quantidade de comida
que podes ter que comer?
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TESTE DE ATITUDES ALIMENTARES- 25

Leia com atenção as frases que se seguem. Assinale com uma cruz no quadro respectivo
aquilo que constitua a descrição mais aproximada e verdadeira da maneira como
normalmente se sente, sendo que:

012345-

Nunca
Raras Vezes
Algumas Vezes
Muitas Vezes
Muitíssimas Vezes
Sempre
0

1. Fico nervosa antes de comer.
2. Ter peso a mais aterroriza-me.
3. Preocupo-me com comida.
4.Tenho episódios de comer demais, em que me sinto incapaz de parar.
5. Conheço o valor calórico das comidas que como.
6. Evito especialmente comidas ricas em hidratos de carbono.
7. Sinto que os outros gostariam que eu comesse mais.
8. Vomito depois de comer.
9. Sinto-me muitíssimo culpada depois de comer.
10. Ando preocupada com o desejo de ser mais magra.
11. Faço exercício energicamente para queimar calorias.
12. Penso em queimar calorias quando faço exercício.
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13. Os outros acham que eu estou demasiado magra.
14. Preocupo-me com a ideia de ter gordura no meu corpo.
15. Tomo laxantes.
16. Evito comidas que tenham açúcar
17. Como comida de dieta.
18. Sinto que a comida controla a minha vida.
19. Controlo-me em relação à comida.
20. Sinto que os outros me pressionam para comer.
21. Dedico tempo e preocupação demais à comida.
22. Sinto-me desconfortável depois de comer doces.
23. Ocupo-me em coisas para fazer dieta.
24. Gosto de sentir o estômago vazio.
25. Tenho vontade de vomitar depois das refeições.
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CAPS- Children and Adolescent Perfectionism Scale

De seguida encontras algumas afirmações. Deverás assinalar no sítio que descreve
exactamente a forma como te sentes. Não existem respostas certas ou erradas e toda
a gente dará respostas diferentes. Por favor não discutas as tuas respostas com
ninguém. Responde com sinceridade a todas as frases. As tuas respostas serão
confidenciais.

Depois de leres a frase escolhe a tua resposta circulando um número. Há 5
possibilidades de resposta:
1=

Falso- não tem nada a ver comigo

2=

Quase sempre falso

3=

Nem falso nem verdadeiro

4=

Quase sempre verdade

5=

Muito verdade -Tem tudo a ver comigo

Por favor, não deixes nenhuma pergunta por responder:

1. Tento ser perfeito(a) em tudo o que faço.

1 2 3 4 5

2. Quero ser o(a) melhor em tudo o que faço.

1 2 3 4 5

3. Os meus pais nem sempre esperam que eu seja o(a) melhor em
tudo o que faço.

1 2 3 4 5

4. Sinto que tenho sempre que dar o meu melhor.

1 2 3 4 5

5. Há pessoas na minha vida que esperam que eu seja perfeito(a).

1 2 3 4 5
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6. Tento sempre tirar a melhor nota num teste.

1 2 3 4 5

7. Incomoda-me não dar sempre o meu melhor.

1 2 3 4 5

8. A minha família espera que eu seja perfeito(a).

1 2 3 4 5

9. Nem sempre tento ser o(a) melhor.

1 2 3 4 5

10. As pessoas esperam mais de mim do que eu posso dar.

1 2 3 4 5

11. Fico zangado(a) comigo quando cometo um erro.

1 2 3 4 5

12. As pessoas acham que eu falhei, se não der sempre o meu
melhor.

1 2 3 4 5

13. As pessoas esperam sempre que eu seja perfeito(a).

1 2 3 4 5

14. Fico zangado(a) se encontro um erro que seja no meu trabalho.

1 2 3 4 5

15. As pessoas à minha volta esperam que eu seja o (a) melhor em
tudo.

1 2 3 4 5

16. Quando faço alguma coisa tem que ficar perfeito.

1 2 3 4 5

17. Os meus professores esperam que o meu trabalho seja perfeito.

1 2 3 4 5

18. Eu não tenho que ser o(a) melhor em tudo o que faço.

1 2 3 4 5

19. Espero sempre fazer melhor do que os outros.

1 2 3 4 5

20. Mesmo passando de ano, sinto que falhei se não consigo ter uma
1 2 3 4 5
das mais altas notas da turma.
21. Acho que as pessoas exigem muito de mim.

1 2 3 4 5

22. Não consigo ser menos que perfeito(a).

1 2 3 4 5
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SS-A

De seguida encontra uma série de afirmações que dizem respeito às relações que estabelece com familiares e
amigos. Leia cada uma das afirmações e responda verdadeiramente se Concorda Muito, Concorda, Discorda ou
Discorda Bastante com o que é dito sobre si, colocando uma cruz no sítio correspondente.
CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

1. Sou importante para os meus amigos.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

2. A minha família preocupa-se comigo.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

3. Não sou importante para os outros.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

4. A minha família dá-me muito valor.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

5. As pessoas preocupam-se comigo.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

6. Posso contar com os meus amigos.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

7. A minha família admira-me.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

8. Sou importante para as pessoas.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

9. A minha família preocupa-se muitíssimo
comigo.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

10. Os meus amigos preocupam-se pouco sobre
se estou bem ou se estou mal.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

11. Há membros da minha família que contam
comigo.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

397

Tesis Doctoral- Suzana Marques Guedes

12. As pessoas acham que tenho muito valor.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

13. A minha família não me apoia.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

14. As pessoas admiram-me.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

15. Sinto-me muito unido aos meus amigos.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

16. Os meus amigos estão dependentes de mim.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

17. Acho que as pessoas me valorizam.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

18. Sou importante para a minha família.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

19. Eu e os meus amigos somos importantes uns
para os outros.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

20. Acho que as pessoas me aceitam.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

21. Se morresse pouca gente sentiria a minha
falta.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

22. Não sinto ligação a alguns membros da minha
família.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE

23. Os meus amigos e eu temos feito muito uns
pelos outros.

CONCORDO
BASTANTE

CONCORDO

DISCORDO

DISCORDO
BASTANTE
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COLLINS SCALE- MASCULINO

De seguida encontras algumas imagens de rapazes. O objectivo é que escolhas de entre
todas as imagens aquela que tu achas que te representa actualmente.
Olha com atenção para as imagens que aparecem e tenta escolher a imagem do rapaz
que mais se aproxima da forma como te vês actualmente.

ATENÇÃO: Escolhe apenas uma imagem.
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COLLINS SCALE- FEMININO

De seguida encontras algumas imagens de raparigas. O objectivo é que escolhas de
entre todas as imagens aquela que tu achas que te representa actualmente.
Olha com atenção para as imagens que aparecem e tenta escolher a imagem da rapariga
que mais se aproxima da forma como te vês actualmente.
ATENÇÃO: Escolhe apenas uma imagem.
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COLLINS SCALE- MÃE

De seguida encontra algumas imagens de raparigas e rapazes. O objectivo é que escolha
de entre todas as imagens aquela que considera que representa o(a )seu(sua) filho(a)
actualmente
Olhe com atenção para as imagens que aparecem de seguida e tente escolher a imagem
que mais se aproxima da forma como presentemente considera que o(a) seu (sua)
filho(a) é. ATENÇÃO: Responda apenas numa tabela, conforme se trate de um rapaz ou
de uma rapariga.
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COLLINS SCALE- MÃE

De seguida encontra algumas imagens de raparigas e rapazes. O objectivo é que escolha
de entre todas as imagens aquela que considera que representa o(a )seu(sua) filho(a)
actualmente
Olhe com atenção para as imagens que aparecem de seguida e tente escolher a imagem
que mais se aproxima da forma como presentemente considera que o(a) seu (sua)
filho(a) é. ATENÇÃO: Responda apenas numa tabela, conforme se trate de um rapaz ou
de uma rapariga.
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positivas e vínculos entre a imagem percebida e desejada pela progenitora
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Anexo 6- Classificações assinadas por Wilcoxon. Classificações negativas, positivas e
vínculos entre a imagem percebida e desejada pela progenitora
Classificações
Soma de
imc_catg
magreza

normal

pre

N
CollinsMdesejada - CollinsMReal

CollinsMdesejada - CollinsMReal

CollinsMdesejada - CollinsMReal

Classificações Negativas

Postos de média

Classificações

a

35,92

467,00

b

49,36

3998,00

13

Classificações Positivas

81

Vínculos

169c

Total

263

Classificações Negativas

34a

30,32

1031,00

b

30,73

799,00

11,15

189,50

6,83

20,50

Classificações Positivas

26

Vínculos

205c

Total

265

Classificações Negativas

17a
b

obesidad

Classificações Positivas

3

e

Vínculos

10c

Total

30

Classificações Negativas

5a

3,00

15,00

Classificações Positivas

1b

6,00

6,00

Vínculos

0c

Total

6

obesidad

CollinsMdesejada - CollinsMReal

e

a. CollinsMdesejada < CollinsMReal
b. CollinsMdesejada > CollinsMReal
c. CollinsMdesejada = CollinsMReal
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ANEXO 7 Análise Correlacional
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Correlations
Total
CIMEC
(niño)
Total CIMEC (niño)

Total EDI

Competencia Escolar
(SPPC)

Aceptación Social (SPPC)

Competencia Atlética
(SPPC)

Apariencia Física (SPPC)

Comportamiento (SPPC)

Autoestima Global (SPPC)

Aceptación Competencia
Social
Atlética
(SPPC)
(SPPC)
**
**
-,079
-,113

Apariencia
Física
Comportamiento
(SPPC)
(SPPC)
**
*
-,380
-,072

Total
EDI
**
,445
,000

,128

,008

,000

,000

,016

,000

,042

,000

,001

609
1

1130
**
-,177

1128
**
-,314

1110
**
-,164

1142
**
-,441

1121
**
-,197

1137
**
-,432

1102
**
,126

1109
**
,226

1008
**
,206

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,002

,000

,000

625
1

616
,210**

604
,146**

624
,239**

611
,302**

622
,354**

599
,190**

607
,073*

560
,141**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,013

,000

1244
1

1219
,284**

1264
,301**

1230
,104**

1250
,397**

1131
,035

1152
-,028

1038
-,002

,000

,000

,000

,000

,245

,342

,958

1218
1

1248
,331**

1227
,003

1247
,259**

1124
,126**

1152
,075*

1031
,120**

,000

,920

,000

,000

,012

,000

1240
1

1209
,197**

1226
,591**

1103
,023

1124
-,051

1010
-,016

,000

,000

,434

,082

,604

1243
1

1266
,386**

1138
,084**

1159
-,054

1040
,020

,000

,005

,069

,514

1293
,386**

1244
1

1118
,029

1142
-,088**

1027
-,042

,335

,003

,176

1312

1133

1158

1041

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1233
**
,445

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

609
-,045

658
-,177**

,128

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1130
-,079**

625
-,314**

1310
,210**

,008

,000

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1128
-,113**

616
-,164**

1244
,146**

1302
,284**

,000

,000

,000

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1110
-,380**

604
-,441**

1219
,239**

1218
,301**

1277
,331**

,000

,000

,000

,000

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1142
-,072*

624
-,197**

1264
,302**

1248
,104**

1240
,003

,016

,000

,000

,000

,920

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1121
-,269**

611
-,432**

1230
,354**

1227
,397**

1209
,259**

1243
,591**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

1137

622

1250

1247

1226

1266

1244

N

,000

1321
,197**

Autoestima Perfeccionismo
Global
Autoorientado
(SPPC)
(CAPS niño)
**
*
-,269
,061

Perfeccionismo
Prescrito
Perfeccionismo
Socialmente
total (CAPS
(CAPS niño)
niño)
**
**
,133
,108

Competencia
Escolar
(SPPC)
-,045
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Perfeccionismo
Autoorientado (CAPS niño)

Perfeccionismo Prescrito
Socialmente (CAPS niño)

Perfeccionismo total (CAPS
niño)

*

**

,035

**

,023

,002

,000

,245

,000

1102
**
,133

599
**
,226

1131
*
,073

1124
-,028

,000

,000

,013

1109
,108**

607
,206**

Sig. (2-tailed)

,001

N

1008

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

,061

,042

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation

**

**

,029

,434

,005

,335

1103
*
,075

1138
-,051

1118
-,054

1133
**
-,088

1234
**
,629

,342

,012

,082

,069

,003

,000

1152
,141**

1152
-,002

1124
,120**

1159
-,016

1142
,020

1158
-,042

1128
,902**

1256
,902**

,000

,000

,958

,000

,604

,514

,176

,000

,000

560

1038

1031

1010

1040

1027

1041

1128

1128

,126

,190

,126

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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,084

1

**

,629

**

,902

,000

,000

1128
1

1128
**
,902
,000
1128
1

1128
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Correlations
Total
CIMEC
(niño)
Total CIMEC (niño)

Total EDI

Competencia Escolar
(SPPC)

Aceptación Social (SPPC)

Competencia Atlética
(SPPC)

Apariencia Física (SPPC)

Comportamiento (SPPC)

Autoestima Global (SPPC)

Aceptación Competencia
Social
Atlética
(SPPC)
(SPPC)
**
**
-,079
-,113

Apariencia
Física
Comportamiento
(SPPC)
(SPPC)
**
*
-,380
-,072

Total
EDI
**
,445
,000

,128

,008

,000

,000

,016

,000

,042

,000

,001

609
1

1130
**
-,177

1128
**
-,314

1110
**
-,164

1142
**
-,441

1121
**
-,197

1137
**
-,432

1102
**
,126

1109
**
,226

1008
**
,206

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,002

,000

,000

625
1

616
**
,210

604
**
,146

624
**
,239

611
**
,302

622
**
,354

599
**
,190

607
*
,073

560
**
,141

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,013

,000

1244
1

1219
,284**

1264
,301**

1230
,104**

1250
,397**

1131
,035

1152
-,028

1038
-,002

,000

,000

,000

,000

,245

,342

,958

1218
1

1248
,331**

1227
,003

1247
,259**

1124
,126**

1152
,075*

1031
,120**

,000

,920

,000

,000

,012

,000

1240
1

1209
,197**

1226
,591**

1103
,023

1124
-,051

1010
-,016

,000

,000

,434

,082

,604

1243
1

1266
,386**

1138
,084**

1159
-,054

1040
,020

,000

,005

,069

,514

1244
1

1118
,029

1142
-,088**

1027
-,042

,335

,003

,176

1133

1158

1041

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1233
**
,445

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

609
-,045

658
**
-,177

,128

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1130
-,079**

625
-,314**

1310
,210**

,008

,000

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1128
-,113**

616
-,164**

1244
,146**

1302
,284**

,000

,000

,000

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1110
-,380**

604
-,441**

1219
,239**

1218
,301**

1277
,331**

,000

,000

,000

,000

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1142
-,072*

624
-,197**

1264
,302**

1248
,104**

1240
,003

,016

,000

,000

,000

,920

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1121
-,269**

611
-,432**

1230
,354**

1227
,397**

1209
,259**

1243
,591**

1293
,386**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

1137

622

1250

1247

1226

1266

1244

N

,000
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1321
,197**

Autoestima Perfeccionismo
Global
Autoorientado
(SPPC)
(CAPS niño)
**
*
-,269
,061

Perfeccionismo
Prescrito
Perfeccionismo
Socialmente
total (CAPS
(CAPS niño)
niño)
**
**
,133
,108

Competencia
Escolar
(SPPC)
-,045

1312
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Perfeccionismo
Autoorientado (CAPS niño)

Perfeccionismo Prescrito
Socialmente (CAPS niño)

Perfeccionismo total (CAPS
niño)

*

**

,035

**

,023

,002

,000

,245

,000

1102
**
,133

599
**
,226

1131
*
,073

1124
-,028

,000

,000

,013

1109
,108**

607
,206**

Sig. (2-tailed)

,001

N

1008

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

,061

,042

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation

**

**

,029

,434

,005

,335

1103
*
,075

1138
-,051

1118
-,054

1133
**
-,088

1234
**
,629

,342

,012

,082

,069

,003

,000

1152
,141**

1152
-,002

1124
,120**

1159
-,016

1142
,020

1158
-,042

1128
,902**

1256
,902**

,000

,000

,958

,000

,604

,514

,176

,000

,000

560

1038

1031

1010

1040

1027

1041

1128

1128

,126

,190

,126

,084

1

**

,629

**

,902

,000

,000

1128
1

1128
**
,902
,000
1128
1

1128

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations
Preocupación
Imagen Corporal
(CIMEC niño)
1

Influencia de los
Anuncios
(CIMEC niño)
,752**
,000

Influencia de
Influencia de
Influencia de
Mensajes
Modelos
Situaciones
Verbales
Sociales (CIMEC Sociales (CIMEC
(CIMEC niño)
niño)
niño)
,559**
,500**
,534**
,000
,000
,000

Total CIMEC
(niño)
,898**
,000

Total EDI
,504**
,000

Total EAT (niño)
,408**
,000

Preocupación Imagen Corporal
(CIMEC niño)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Influencia de los Anuncios (CIMEC
niño)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1346
,752**
,000

1295
1

1332
,621**
,000

1325
,529**
,000

1302
,551**
,000

1233
,906**
,000

640
,400**
,000

1207
,432**
,000

Influencia de Mensajes Verbales
(CIMEC niño)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1295
,559**
,000

1339
,621**
,000

1326
1

1318
,471**
,000

1303
,437**
,000

1233
,732**
,000

638
,269**
,000

1201
,318**
,000

Influencia de Modelos Sociales

N
Pearson Correlation

1332
,500**

1326
,529**

1381
,471**

1355
1

1333
,510**

1233
,697**

650
,212**

1231
,282**
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(CIMEC niño)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Influencia de Situaciones Sociales
(CIMEC niño)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1325
**
,534
,000

1318
**
,551
,000

1355
**
,437
,000

1372
**
,510
,000

1328
1

1233
**
,688
,000

644
**
,322
,000

1225
**
,352
,000

Total CIMEC (niño)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1302
**
,898
,000

1303
**
,906
,000

1333
**
,732
,000

1328
**
,697
,000

1349
**
,688
,000

1233
1

644
**
,445
,000

1214
**
,453
,000

Total EDI

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1233
,504**
,000

1233
,400**
,000

1233
,269**
,000

1233
,212**
,000

1233
,322**
,000

1233
,445**
,000

609
1

1119
,436**
,000

N
Pearson Correlation

640
**
,408

638
**
,432

650
**
,318

644
**
,282

644
**
,352

609
**
,453

658
**
,436

614
1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

N

1207

1201

1231

1225

1214

1119

614

Total EAT (niño)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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1256

