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Depression in adolescents and their relation to body image 
 

ABSTRACT The concern with physical appearance is a fact in society and becomes so preponderant that it often leads 
people to develop problems that affect their health. This is an aspect that has recently started to be discussed, but it is 
gaining more space due to problems related to psychic and behavioral aspects, especially in the younger population. 
Among these, depression is more and more worrying, since the great majority of studies find a positive association. 
Thus, this study aimed to address the relationship of depression in young people related to their body image.   
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Introdução 
 

A imagem corporal é um fenômeno associado com o conceito de si próprio e é influenciável pelas interações 

dinâmicas entre o ser e o meio em que vive, sua construção está associada às concepções determinantes da cultura e 

sociedade (Adami et al 2005). 

A mídia responsável pela exposição às figuras corporais que explicitam magreza em publicidade, revistas, cinema 

e televisão e a formação de estereótipos nas redes sociais são fatores que contribuem para que haja uma maior 

distorção da imagem corporal. Logo, esta distorção pode levar a insatisfação com imagem corporal (IIC), que é a auto 

avaliação negativa do indivíduo com seu corpo, estendendo essa autocrítica para a opinião alheia (Medeiros et al 2017). 

Assim, a adolescência costuma ser um período mais crítico por ser um período de transição para a vida adulta que 

compreende mudanças físicas e psicossociais, além da ocorrência de bullying e da busca por aceitação social, 

transformando a imagem mental que o adolescente faz de si mesmo. 

Os impactos da IIC são amplos e podem incluir desde distúrbios alimentares a problemas psíquicos, tais como a 

depressão. Estes últimos merecem uma atenção singular, já que os transtornos mentais correspondem a 12% da carga 

mundial de doenças e 1% da mortalidade, quando menos de 1% dos recursos da saúde é investido em ações para a 

saúde mental (OMS 2017; OPAS 2018). 

Assim, este artigo objetivou abordar a relação da depressão em jovens relacionada à sua imagem corporal. 

RESUMO A preocupação com a aparência física é um fato na sociedade e se torna tão preponderante que muitas 
vezes leva às pessoas a desenvolverem problemas que afetam sua saúde. Este é um aspecto que começou a ser 
discutido recentemente, porém ganha cada vez mais espaço devido à problemas relacionados a aspectos psíquicos 
e comportamentais, em especial na população mais jovem. Dentre esses, a depressão preocupa cada vez mais, já 
que a grande maioria dos estudos encontra uma associação positiva. Assim, este estudo objetivou abordar a relação 
da depressão em jovens relacionada à sua imagem corporal. 
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O problema da depressão 
 

A depressão é reconhecidamente um problema de Saúde Pública, haja vista que atinge cerca de 322 milhões de 

pessoas (4,4% da população mundial) e é responsável por 54.215.000 de anos de vida com deficiência (DALY) em 2015; 

além disso, mais de 80% dos casos ocorreram em países de baixa e média renda (OMS 2017), o que pode indicar uma 

relação entre a má qualidade de vida e a depressão. 

Metade de todos os transtornos mentais na vida adulta começa aos 14 anos, mas a maioria não é detectada nem 

tratada. Ainda é possível identificar que a depressão é a terceira principal causa de doença e incapacidade entre os 

adolescentes e o suicídio é a terceira principal causa de morte no grupo de 15 a 19 anos (OMS 2018). 
 

Imagem corporal 
 

A formação da imagem corporal é uma constante construção no decorrer da vida, e, não raro, um motivo de 

preocupação para se manter no padrão corporal cada vez mais em voga nas sociedades ocidentais. Os padrões corporais 

e a cobrança, grande parte fornecidos pelos meios de comunicação, são motivos que contribuem para a insatisfação 

com a imagem corporal (IIC) (Teixeira et al 2016).  

Uma análise feita por Lira et al (2017) mostrou que meninas adolescentes que acessavam o Facebook de 1 a 5 

vezes e de 5 a 10 vezes por dia tiveram 4,1 e 4,7 mais chances de sofrerem de ICC, respectivamente, em relação àquelas 

que acessavam mensalmente. A associação também foi positiva para Instagram e Snapchat, revelando a influência da 

mídia na formação da autoimagem. 

Um estudo de Rentz-Fernandes et al (2018) revelou a IIC presente em 67,8% dos estudantes investigados, 

relatando uma IIC maior nas mulheres, bem como uma relação inversamente proporcional entre autoestima e IIC. Em 

outro estudo, a insatisfação corporal apresentou uma prevalência de 25,3%, valor consideravelmente mais baixo, que 

pode ser explicado pela diferença de instrumentos para análise (Martins et al 2010). 
 

Imagem corporal e depressão 
 

Atualmente, diversos estudos têm reforçado a relação da depressão com a IIC, principalmente em adolescentes. 

Um estudo transversal de Cornejo et al (2017), feito com 875 adolescentes, relatou que os participantes identificados 

com IIC foram 3,7 vezes mais propensos a relatar sintomas depressivos do que os participantes que não possuíam IIC.  

Outro estudo, sendo esse longitudinal, nesta mesma população, encontrou uma relação direta entre a depressão 

e a IIC e afirmou que o modo que este transtorno pode aumentar a vulnerabilidade entre o real e o percebido, 

aumentando a autocrítica, é um ponto chave em relação a ambos os fatores, agravando os sintomas depressivos, além 

de haver piora na auto aceitação (Paxton e Neumark-Sztainer 2006). 

Além da relação positiva, estudos ainda mostram a diferença dos gêneros em lidar com essas questões. Seguindo 

a tendência, Rentz-Fernandez et al (2017) verificou que as meninas são mais insatisfeitas com seus corpos, bem como 

maiores níveis de depressão, embora o porquê seja incerto, mas influenciado pela maior cobrança social por padrões 

corporais em mulheres. 

Apesar de ser encontrada uma relação positiva entre IIC e depressão nos estudos, não é possível ainda afirmar 

uma relação de causa e efeito, visto que a maioria das pesquisas com essa temática são transversais, o que impede de 

analisar as variáveis que influenciam e são influenciadas. Como exemplo, um estudo transversal que teve o intuito de 

analisar a relação de IIC e depressão em gestantes colocou o transtorno mental como predisposição para a IIC, e não o 

contrário, como os estudos citados anteriormente (Meireles et al 2017).  
 

Considerações finais 
 

A relação da IIC com a depressão, quando vista na literatura, é majoritariamente confirmada. Embora apresente 

um considerável número de estudos a respeito, ainda não é uma questão consolidada e apresenta muitas limitações a 

respeito da metodologia de análise e possíveis distratores que possam influenciar a pesquisa. 
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