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Meninas que se dizem gordas têm estado
nutricional adequado
Levantamento feito com estudantes do ensino fundamental mostra grande insatisfação com corpo e
adoção de dietas
28 de agosto de 2010 | 0h 00

Felipe Werneck - O Estado de S.Paulo

Ao entrevistar e medir a altura e o peso de estudantes do último ano do ensino
fundamental em escolas públicas e privadas, o IBGE descobriu que 35,8% das meninas
que se declararam "muito gordas" apresentavam estado nutricional adequado. Entre os
meninos, 21,5% enquadraram-se na mesma situação.

"Isso tem relação com certo padrão estético que está sendo vendido. Eu, que já sou um
pouco mais antigo, fico meio chocado", comentou o ministro da Saúde, José Gomes
Temporão. "Primeiro, porque é um padrão de beleza que se aproxima mais de lutadores
de boxe e, no outro extremo, a uma magreza mórbida, que é explorada como padrão
idealizado", disse.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) foi realizada no primeiro semestre de
2009, com 60.973 estudantes, nas 26 capitais e no Distrito Federal, numa parceria com
o ministério. O estudo também mostra que, entre os estudantes que se declararam com
peso normal, 16% dos meninos e 14% das meninas apresentavam sobrepeso.

Dietas. O IBGE também perguntou se os estudantes tomavam alguma atitude para
perder, manter ou ganhar peso. Das meninas que tomaram alguma atitude para perder
peso, metade (51,5%) apresentava estado nutricional adequado. No caso dos meninos,
isso ocorreu com 29,8% dos entrevistados.

Na edição anterior da mesma pesquisa, divulgada no ano passado, a insatisfação das
meninas e meninos em relação ao corpo também chamava atenção, até pelos métodos
adotados para atingir o objetivo. Em cada 10 meninas, 3 que queriam emagrecer
provocavam vômitos ou usavam remédios para reduzir o apetite, substâncias de venda

+ COMENTADAS

01 Datafolha: Dilma avança e está com 49%

02 Dilma abre 24 pontos de vantagem sobre Serra ...

03 Receita vê pagamento de propina no vazamento ...

04 Abertura da Copa 2014 será em São Paulo, e ...

05 Quebras de sigilos provocam guerra de ações ...

06 SP: Mercadante avança e chega aos 20%

07 Suspeitos de violar sigilo de tucanos são ...

08 Agência que violou sigilo de tucanos acessou ...

09 Dirceu tenta barrar avanço de Palocci

10 Tucanos armam ofensiva pró-Serra em SP para ...

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

FLICKR

BUSCAR

INTERNACIONAL

Furadeira para
salvar mineiros
começa a ser
montada

ELEIÇÕES

Ibope: Dilma
abre 24 pontos
de vantagem
sobre Serra

TEMPO SECO

Com umidade
em queda, SP
pode 'ampliar
restrições'

SAÚDE

Uma em cada
três crianças
está acima do
peso no Brasil

CORINTHIANS

Estádio não terá
verba pública,
diz Andrés
Sanchez

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL22:32  •  28 AGOSTO DE 2010

Classificados

HÁ 393 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/1774438129/x08/default/empty.gif/63393531633230313463373962383930
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,datafolha-dilma-avanca-e-esta-com-49-serra-cai-para-29,600615,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601645,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,receita-ve-pagamento-de-propina-no-vazamento-de-sigilo-fiscal,601259,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,abertura-da-copa-2014-sera-em-sao-paulo--e-no-estadio-do-corinthians,601402,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,quebras-de-sigilos-provocam-guerra-de-acoes-entre-pt-e-psdb,600859,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,sp-mercadante-avanca-e-chega-aos-20-alckimin-mantem-54-aponta-datafolha,601133,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100827/not_imp601124,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,agencia-da-receita-que-violou-dados-de-tucanos-tambem-acessou-sigilo-fiscal-de-ana-maria-braga,600745,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dirceu-tenta-barrar-avanco-de-palocci,601795,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100825/not_imp600006,0.php

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/664351288/Frame2/default/empty.gif/63393531633230313463373962383930
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/


http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,furadeira-para-resgate-de-mineiros-comeca-a-ser-montada,601723,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,furadeira-para-resgate-de-mineiros-comeca-a-ser-montada,601723,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,furadeira-para-resgate-de-mineiros-comeca-a-ser-montada,601723,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,furadeira-para-resgate-de-mineiros-comeca-a-ser-montada,601723,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,furadeira-para-resgate-de-mineiros-comeca-a-ser-montada,601723,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,furadeira-para-resgate-de-mineiros-comeca-a-ser-montada,601723,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601645,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601645,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601645,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601645,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601645,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601645,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601576,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601576,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601576,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601576,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601576,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601576,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601615,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601615,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601615,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601615,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601615,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601615,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andres-sanchez-garante-estadio-sem-dinheiro-publico,601844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andres-sanchez-garante-estadio-sem-dinheiro-publico,601844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andres-sanchez-garante-estadio-sem-dinheiro-publico,601844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andres-sanchez-garante-estadio-sem-dinheiro-publico,601844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andres-sanchez-garante-estadio-sem-dinheiro-publico,601844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andres-sanchez-garante-estadio-sem-dinheiro-publico,601844,0.htm
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20100828%2Fnot_imp601622%2C0.php&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/349041675/x05/OasDefault/estadao_emirates_china4_130810/china_150x30_1.gif/63393531633230313463373962383930
javascript:;
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


Meninas que se dizem gordas têm estado nutricional adequado - vida - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601622,0.php[28/08/2010 22:32:53]

NENHUM COMENTÁRIO PARA ESTE POST SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR  

melhor opção a ter ou alugar

Imperdível. Assine já por 6 meses e

controlada e que podem provocar dependência.

Além disso, a pesquisa mostrou que quase 90% dos meninos e meninas que tentaram
engordar estavam com peso normal. Ainda assim, a pesquisa nas escolas confirmou
como principal problema nutricional o excesso de peso (23,2%) entre os adolescentes. 
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