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estudo foi administrado urn Questionario Socio Demografico; 0 Exame 
das Perturba90es do Comportamento Alimentar - Questionario (EDE
Q) (Fairburn & Beglin, 1994, traduzido e adaptado por Machado et aI., 
2002) e 0 Inventario dos Sintomas Psicopatologicos (8SI) (Derogatis, 
1993; adapta9aO Portuguesa por Canavarro, 1999). Resultados: 
Obtiveram-se resultados estatisticamente significativos entre os 2 gru
pos, relativamente aos itens: (1) peso; (2) indlce de massa corporal; 
(3) Ingestao alimentar excessiva e compulsiva; (4) preocupa9Bo com 
a forma; (5) preocupagao com a comida; (6) preocupa~o com 0 peso 
e (7) restri~ao. No grupo de sujeitos candidatos a cirurgia bariatrica 
registaram-se diferengas significativas, entre os que tin ham parecer 
favoravel para a cirurgia e os que tinham parecer desfavoravelladiado, 
relativamente aos itens (1) ocupayao e (2) tempo livre. Discussao: 
Nao foram encontrados comportamentos auto-flagelatorios em 
nenhum dos grupos dos sujeitos obesos. Conclui-se ainda que exis
tern alguns indicadores de psicopatologia, principalmente no grupo 
candidato a cirurgia, em contrapartida 0 grupo que ja tinha realizado 
a cirurgia apresentou taxas mais elevadas de tentativas de suicidio. 
Palavras-Chave: comportamentos auto f1agelatorios tentativas de 
suicfdio grupo pre cirurgico grupo pos cirurgicos 
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Introdu~ao: A obesidade e a depressao sao dos problemas mais gra
ves de Saude Publica nos parses ocidentais. Objectivos: Analisar a 
associa93o entre estado nutricional e apresentagao de sintomatologia 
depressiva em jovens que frequentam 0 Ensino Superior. Material e 
metodos: Estudo transversal numa amostra de 394 alunos do ensina 
superior no ana letivo de 2010/2011. Foi aplicado urn questionario de 
qualidade de vida e saude, com a escala de CES-D e dados antropo
metricos auto-reportados. Resultados: Da populagao estudada a 
maioria e do sexo feminin~ (87,8%), frequenta 01.° ana de licencia
tura (38,1%), tern uma media de idades de 20 anos. Relativamente ao 
estado nutricional, 14,7% dos estudantes apresentam sobrepeso, 
sendo que 3,1% sao obesos. Quanto a sintomatologia depressiva a 
populagao estudada revelou urn risco de depressao de 37,4%, sendo 
mais prevalente nas mulheres (40,6%) que nos homens (14,6%). A 
probabilidade das estudantes femininas apresentarem quadro clinico 
de depressao e 4 vezes superior comparativamente com ados 
homens OR= 0,25 (le95 0,109-0,573). A popula~ao com sobrepeso 
apresenta uma prevalencia eJevada de risco de depressao, represen
tando mais de urn ter90 destes individuos (35,1%) sendo superior a 
prevalencia da populagao eutr6fica (34,5%). Relativamente ao risco 
de desenvolver patologia depressiva verifica-se que existe risco acres
cido comparativamente com a populagao de peso adequado, 
OR=:1 ,159 (lC95 0,673-1,996). Discussao: Verifica-se que a popula
gao jovem universitaria participante nesta investigayao apresenta uma 
baixa prevalencia de _sobrepeso, pode concorrer para tal 0 facto de 0 

peso e altura serem auto-reportados. A elevada prevalencia de risco 
de depressao em jovens que frequentam 0 ensino superior, com pre
val€mcia e risco acrescido para os jovens com excesso ponderal, 
expoe a maior vulnerabilidade destes individuos. Conclusao: Asinto
matologia depressiva atinge de forma transversal a populagao estu
dantil universitaria, no entanto jovens com estado nutricional desade
Quado por excesso ponderal sao mais afectadas por esta condigao. 
Palavras-Chave: Obesidade, Sintomatologia depressiva, Estudantes, 
Ensino superior. 
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Introdu~ao: Os estilos de vidas menos saudaveis sao determinantes 
da saude, sendo particularmente determinante 0 papel das autarquias 
ao nrvel local. Nas prioridades politicas a prevengao da obesidade 
infantil continua a representar urn desafio. Sabe-se que 0 caracter 
social e economico e determinante. Compreender 0 impacto das desi
gualdades socioeconomicas no estado nutricional (EN) permite criar 
estrategias de preven~o da obesidade. Com base no MUN-SI, pro
grama comunitario de agao local de preven~o de obesidade infantil 
e de promogao da saUde, pretendeu-se relacionar as variaveis socio
economicas com a obesidade infantil de modo a caracterizar a sua 
associagao causal. Metodos: 0 MUN-SI (2008-2011) envolveu crian
gas com idades dos 6 aos 12 anos de 10 cicio de ensino basico dos 
municfpios de Oeiras, Seixal, e Viana do Castelo. 0 EN infantil (pelo 
IMC) e os dados socioeconomicos (ocupa93o profissional e nivel de 
escolaridade parental) obtidos direta e indiretamente em 2 momentos 
[M1 (2008-2009); M2 (2010-2011)J. Realizaram-se analises deseri!ivas 
para variaveis independentes. 0 risco de obesidade apresentado sob 
a forma odds ratio (OR) a urn intervalo de confianga de 95% (IC 9S%) 
com valor de significimcia quando p<O,OS. Resultados: Avaliaram-se 
2254 criangas em M1 e 1602 em M2. 0 excesso de peso e obesidade 
foi de 33,1% e 14,6% em M1 e 32,9% e 14,2% em M2, respetiva
mente. A escolaridade da mae sEnsino Secundario e com estatuto 
socioprofissional socupag5es semiqualificadas constituem urn fator de 
risco para a obesidade infantil nos 2 momentos (M1: OR 2,1; IC 95% 
1,3-3,3); M2: OR 3,0 Ie 95% 1,2-8,6); (M1: OR 2,8; Ie 95% 1,3-5,9; 
M2: OR 2,51C 95% 1,5-4.4), respetivamente. Conclusoes: Conclui-se 
que habilitagoes literarias intermBdias a baixas e estatuto profissional 
baixo apresentam uma associagao inversamente proporcional a obe
sidade infantil. Estes resultados evidenciam a importancia de imple
mentar medidas protetoras do EN infantil em familias de baixa condi
gao socioecon6rnica. 
Palavras-Chave: Obesidade Intancia MUN-SI Socioeconomico 
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Introdu~ao: A relevancia da pratica da atividade fisica regular e uma 
necessidade reconhecida para a melhoria da autoestima e da quali
dade de vida das pessoas. Este trabalho tern como objetivo analisar 
a associagao entre pratica de atividade fisica e sintomatologia depres
siva em jovens que frequentam 0 ensino superior. Metodos: Estudo 
transversal, numa amostra de 394 estudantes do ensino superior no 
ana letivo de 2010/11.Aplicagao de urn questionario de qualidade de 
vida e saude, com a escala de CES-O. Resultados: Desta amostra a 
maioria e do sexo feminino (87,8%), frequenta 0 1.° ana de licencia
tura (38,1%), tern uma media de idades de 20 anos e apresenta urn 
estado nutricional adequado (79,6%). Verifica-se que a pratica de ati
vidade fisica nao e urn habito multo presente no quotidiano desta 
popula9ao, sendo que apenas 27,4% 0 fazem regularmente. Relativa-
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mente a sintomatorogia depressiva a amostra esta em risco erevado 
de ter urn diagnostico de quadro depressivo (37,4%), sendo mais pre
valente nos 2 primeiros anos do curso (42,5%). Os sintomas que tern 
uma frequencia mais elevada relacionam-se com perturbat;6es do 
sono (31,3%) e pouca confianga no futuro (38,2%). Dos estudantes 
em risco de terem depressao, a prevalencia €I ligeiramente superior 
nos que nao praticam atividade fisica em comparagao com os que 
praticam (39,4% vs. 32,4%). Verifica-se essa tendencia nos estudan
tes que residem fora do seio familiar relativamente aos que residem 
com familiares (38,9% vs. 28,8%). Sao os estudantes do sexo femi
nino a representar 95,2% da totalidade de estudantes com probabili
dade de ter um quadro depressivo. Neste estudo verificou-se que as 
estudantes que praticam atividade fisica possuem alguma protegao de 
desenvolver esta condigc3o clinica. Conclusao: A sintomatologia 
depressiva aUnge de forma transversal a populagao estudantil univer
sitaria, no entanto jovens do sexo feminino e sem pratica regular de 
atividade fisica sao mais afetadas par esta condigao. 
Palavras-Chave: Atividade fisica, Sintomatologia depressiva, Estu
dantes, Ensino superior. 
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Introdu4;ao: 0 objetivo deste estudo foi avaliar a autopercegao da 
imagem corporal e do corpo ideal em estudantes do ensine superior e 
relaciona-Ia com 0 genero e 0 estado nutricional. Metodos: Realizeu
-se um estudo transversal, com 97 estudantes que frequentavam 0 
curso superior de Oesporto numa Instituigao de Ensino Superior 
Publico do Interior Norte de Portugal. A recolha de dados foi efetuada 
entre os meses de maio e junho de 2011. Para avaliar a percegao da 
imagem corporal atual e ideal foi utilizada a Escala de Silhuetas pro
posta par Tiggemann & Wilson~Barret. 0 estado nutricional foi ava
liado com base no Indice de Massa Corporal de acordo com criterios 
da Organiza9ao Mundial de Sauds. Resultados: A amostra era maio
ritariamente do genero masculino 76,3% (74), com idades compreen
didas entre 18 e os 33 anos e uma media de 21,3 anos (OP± 2,87). A 
prevalencia de insatisfagao com a imagem corporal foi de 51,5% 
(65,2% nas mulheres vs. 47,3% nos homens). As mulheres em com
para9ao com os homens ambicionam, em maior numero, ter uma 
silhueta menor (60,9% vs. 29,7%). Verificou-se que ha mais homens 
do que mulheres a desejar ter uma silhueta maior do que a atual 
(17,6% vs. 4,3%). Nas mulheres a silhueta 4foi apontada como sendo 
a atual (56,5%) e a silhueta 3 como a ideal (65,2%). Nos homens a 
silhueta 3 e 4 foi apontada pela maioria (55,4%) como sendo a atual 
e a desejada foi a silhueta 4 (58,1%). Verificou-se que 0 Indice de 
Massa Corporal esteve associado a autopercegao da imagem corpo
ral. Sao os estudantes com excesso de peso au obesos que, em maior 
numero, estao menos satisfeitos com a sua imagem corporal 
(X2=10,091; p=0,037 <0,05). Conclusoes: A percegao do corpo ide
aJizado e a insatisfa9ao com a autoimagem entre os estudantes tern 
diferentes motiva\=oes conforme 0 genera. 
Palavras-Chave: lmagem corporal, Ensino Superior, Genera, IMC. 
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Introduc;ao: 0 presente estudo procurou desvelar olhares sobre a 
discriminagao sofrida pe/as criangas obesas e sUas manifestagoes no 
espago escolar. Teve carater etnografico qualitativo, participaram 
deste estudo (N= 20) dez alunos (as) matriculados no 80 ana da escoJa 
municipal de Cuiaba/Brasil, com idade entre 12 a 14 anos, ambos os 
sexos. Metodologia: Seguiu-se com a descrigao da experiencia atra
ves de entrevista semi-estruturada, pautada em uma pergunta norte
adora, ou ~disparadara"(Amatuzzi, 1993). Resultados: Oesvelamos 
criangas humilhadas, que sofrem agressao fisica e/au verbal por parte 
de seus colegas, ou sao vitimas de Bulling. A discriminac;ao na escola 
e sensivel, come\=a pela rejeic;ao e atordoamento incessante dos cole
gas, passando pelas atitudes negativas dos professores, trazendo 
obstaculos frequentes para a crianga obesa, tornando-se de extrema 
gravidade, ja que psic6logas consideram que a grau de aceitac;ao que 
uma crianga recebe dos outros e um Indice para sua saude emocional 
(LiNGREN, 1982). Pessoas gordas nao sao discriminadas apenas por 
terem a saude comprometida, e sim porque sua gordura e vista como 
uma falha de carnter, ou seja, pessoa sem personalidade (BRADLEY, 
2003; CRANDALL, 1994). 0 estereotipo de preguivosas, incompeten
tes, sem autoestima e autoindulgentes al9m de emocionalmente 
doente esta associado as pessoas obesas (SCHWARTZ, 2003). Con
clusao: Na intancia que 9 formada a personalidade, os prejulzos emo
cionais desta fase podem acompanM-la pelo resto da sua vida. A 
escola publica recebe publico heterogeneo. Para muitas criangas 9 a 
sua primeira oportunidade de conviver com pessoas diferentes, usu
fruindo do mesmo direito a educac;ao. Aopartunidade e excelente para 
que cada urn aprenda que todos merecem ser tratados com digni
dade, nao importa sua singularidade. Sendo indispensavel que todos 
fiquem atentos aos problemas decorrentes das atitudes preconceitu
osas e discriminatoria. 
Palavras-Chave: crianga, obesidade, discriminac;ao, escola, autoes
tima 
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Introdugao: 0 projeto - Eurest, por uma vida mais saudavel, enqua
dra-se na responsabilidade social corporativa. A preocupagao diana 
com a saude de 5600 calaboradores encontra~se disseminada pela 
empresa. 0 facto da Eurest atuar no sector da alimentagao foi 0 fio 
candutor para a mobilizagao para uma vida mais saudavel. Este pro
jeto visa utilizar estrategias de comunicagao de habitos aJimentares 
saudaveis sensibilizando a populavao-alvo a mudar 0 seu estilo de 
vida. Metodos: Nos ultimos 3 anos, dinamizamos varias a\=oes de 
comunicac;ao, nomeadamente: Avaliag6es do Estado Nutricional dos 
nassos Colaboradores (peso, altura, fndice de massa corporal, % 
massa gorda, peri metro da cintura e pressao arterial) e Quality Time 
Workshops. Foi aplicado inqw:§rito de satisfaQao para aferir a recetivi~ 
dade destas acyoes. Resultados: No que respeita a avalia\=ao do 
estado nutricianal dos colaboradores constatamos que em 3 anos de 
implementac;ao do projeto cancluiu~se que: 0 IMC medio diminuiu 0,4 
pontes; 0 peri metro da cintura registou uma diminuigao de 1,2cm; 
melhoria dos valores de pressao arterial. No que respeita a % de 


