
 

 

 

 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR E SATISFAÇÃO COM O PESO ENTRE 

ADOLESCENTES BRASILEIROS 

 

Introdução: A insatisfação com o peso, ocasionada principalmente pela supervalorização 
do tamanho corporal, está relacionada com comportamentos alimentares não saudáveis. 
Na adolescência, período de importantes mudanças físicas e psicológicas, observa-se 
exposição aumentada tanto aos padrões corporais ideais quanto às bebidas e alimentos 
ultraprocessados, reconhecidos como promotores da obesidade e de doenças crônicas não 
transmissíveis. 

Objetivo: Estudar a associação entre o consumo de café da manhã, consumo de alimentos 
in natura, minimamente processados e ultraprocessados, consumo de água e o hábito de 
comer em frente à televisão com a satisfação com o peso entre adolescentes brasileiros.  

Métodos: Estudos transversal realizado com dados provenientes do Estudos de Riscos 
Cardiovasculares entre Adolescentes realizado entre 2013 e 2014 com adolescentes de 12 
a 17 anos de escolas públicas e privadas.  A variável desfecho foi a satisfação com o peso, 
proveniente do questionário do adolescente. E as variáveis explicativas foram consumo de 
café da manhã, consumo de alimentos in natura, minimamente processados e 
ultraprocessados, consumo de água e o hábito de comer em frente à televisão, 
provenientes do questionário do adolescente e do recordatório de 24 horas. Modelos de 
regressão logística foram realizados para avaliar a associação entre as variáveis 
explicativas e a satisfação com o peso. As análises foram realizadas pelo software Stata 
14.0, adotando nível de significância de 5%.  

Resultados: Dos 71.553 adolescentes incluídos no estudo, 48,11% eram insatisfeitos com 
o peso. Os adolescentes que consumiam café da manhã quase todo dia ou todos os dias 
(p<0,001), que possuíam o maior consumo de alimentos in natura e minimamente 
processados (p<0,01) e que consumiam cinco ou mais copos de água por dia (p<0,05) 
tiveram menores chances de serem insatisfeitos com o peso corporal.  

Conclusão: O comportamento alimentar saudável foi identificado como fator de proteção 
para a insatisfação com o peso corporal em adolescentes brasileiros. Ressaltando a 
importância da adoção de hábitos e comportamentos alimentares saudáveis, visando a 
promoção da alimentação adequada e saudável, além do bem-estar físico, mental e social.   

 

Palavras-chave: Adolescentes; Comportamento Alimentar; Consumo alimentar; 
Satisfação com o peso. 

 

Eixo temático: 3) Comportamento, dificuldades e transtornos alimentares na infância e na 
adolescência. 

 

Interesse em concorrer a apresentação oral: Sim 


