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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Contrariando o que é veiculado no senso
comum, o trabalho do profissional modelo é árduo e não é feito só de glamour e flashes
(SCHMITZ, 2015). O mundo da moda exige uma grande renúncia, já que muitas vezes, o modelo
tem de deixar sua casa, seus amigos, sua escola, para seguir a carreira e tentar conquistar seu
espaço. Geralmente, esses profissionais iniciam a carreira ainda na adolescência, por volta dos 13
anos de idade. Esta fase é caracterizada pela transição entre a infância e a adultez (TANNER, 1962;
WHO, 1986), na qual ocorrem muitas mudanças biológicas, psicológicas, sociais e culturais
(UNESCO, 2004). Logo, diante da decisão do adolescente de seguir a carreira de modelo e,
possivelmente, distanciar-se da família, este estudo tem por objetivo geral investigar os fatores de
risco e de proteção em modelos. MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo consiste em uma
pesquisa exploratória de caráter qualitativa. Esta pesquisa está em andamento, na etapa de coleta de
dados, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário da Serra
Gaúcha (protocolo 71415617.9.0000.5668). Participarão oito modelos, selecionados por
conveniência, que irão responder a um questionário online com questões abertas relativas aos
fatores de risco (uso de substância, comportamento de risco sexual e alimentar) e fatores de
proteção (apoio da família, por exemplo) divulgado através de redes sociais como o Facebook.
Serão considerados critérios de inclusão: ter 20 anos ou mais e ser ou ter sido modelo profissional.
A idade de 20 anos foi delimitada considerando que o profissional, ao iniciar a carreira de modelo
por volta dos 13 anos, já teria mais experiência profissional para contribuir com o estudo. Já os
critérios de exclusão são: não estar atuando na profissão há mais de cinco anos, visto que o
participante poderá não se lembrar de informações importantes sobre os fatores de risco e de
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proteção, e não ter morado em outra cidade. Considera-se importante morar em outra cidade, pois
pressupõe o afastamento da família e, estando no período da adolescência, pode ser considerado um
contexto de vulnerabilidade. Os dados serão analisados a partir da análise de conteúdo de Bardin
(2011) e as categorias serão construídas a posteriori. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Embora a
coleta de dados esteja em andamento, a partir do relatado na literatura, espera-se encontrar fatores
de risco relacionados à carreira como transtornos alimentares: bulimia, anorexia e compulsão
alimentar periódica (SANTONASTASO; MONDINI; FAVARO, 2002; PRETI et al., 2008), uso de
substâncias lícitas e ilícitas (SANTONASTASO et al., 2002) e os comportamentos sexuais de risco
(TONDATO; KONOPKA; ALVES, 2015). Mesmo que estudos sobre fatores de proteção em
modelos ainda sejam escassos, estudos com adolescentes apontam que o suporte social, que engloba
o apoio da família, da escola, dos amigos, pode auxiliar os jovens a lidar com os fatores de risco e a
perceber que são estimados em uma rede de apoio (AUERBACH et al., 2011; WEBER; PUSKAR;
REN, 2010; ELLIS; NIXON; WILLIAMSON, 2009; SCHNEIDER; RAMIRES, 2007;
RODRIGUES et al., 2010). Assim, é possível compreender que estas fontes de apoio poderão
auxiliar os modelos já que estes, geralmente, são adolescentes, todavia, faltam estudos direcionados
a esta temática. Além disso, pesquisas com modelos evidenciaram a autoestima e a satisfação
corporal dos jovens (BRENNER; CUNNINGHAM, 1992; SANTONASTASO et al., 2002; PRETI
et al., 2008; PALMEIRA, 2014), assim como o acompanhamento psicológico em modelos
(SCHMITZ, 2015), como fatores de proteção. CONCLUSÃO: A partir do que evidencia a
literatura, é provável que fatores de proteção minimizem os fatores de risco. Considerando que
pesquisas sobre fatores de risco e proteção na vida de modelos são escassos, os resultados deste
estudo poderão auxiliar a compreender melhor essas questões neste público em específico.
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