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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi verificar mudanças na percepção imagem corporal nos participantes do 

programa de intervenção interdisciplinar visando reeducação alimentar e prática de atividade física. Para 

atingir esta meta foi realizada uma pesquisa quantitativa, de caráter longitudinal. Os dados foram coletados a 

partir dos participantes do projeto interdisciplinar, com duração de 12 semanas, que inclui profissionais nas 

áreas de psicologia, educação física, nutrição e fisioterapia. Os resultados antropométricos e da aplicação da 

Escala de Silhuetas foram analisados estatisticamente para demonstrar a influência da intervenção nos seus 

participantes, principalmente no quesito imagem corporal. Este aspecto modifica o seu relacionamento com 

o ambiente, afetando também a autoestima, comportamento, cognição e afetos em relação a si mesma e aos 

outros. Percebeu-se uma melhora na percepção da imagem corporal com relação a como os participantes 

tendem a se considerar com uma imagem corporal mais próxima da sua realidade, quando relacionada ao 

IMC. Com isso, considera-se que as atividades propostas pelo projeto de intervenção contribuem para a 

melhora nas características psicológicas relacionadas à imagem corporal. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Este projeto tem como objetivo comparar informações que revelem distorções na 
imagem corporal antes da participação em projeto interdisciplinar, antes e depois da 
intervenção. Para isto serão utilizados dados antropométricos como IMC e Escala de 
Silhuetas (KAKESHITA, 2008). 

Qual a relação entre distorção da imagem corporal, IMC e fatores externos que 
influenciam a percepção do corpo e a relação com o ambiente? 

Em recente revisão sistemática em programas de tratamento multiprofissional da 
obesidade no Brasil, Mendes et al. (2016) descrevem a obesidade como uma doença 
crônica com origem multifatorial caracterizada pelo acúmulo de excesso de gordura no 
corpo. A prevalência desta doença não se restringe a uma raça, gênero, idade ou classe 
social. A principal preocupação patológica da obesidade são as comorbidades relacionadas 
com o excesso de peso, dentre as quais estão: doenças cardiovasculares, neoplasias, 
doenças respiratórias e diabetes. Estas comorbidades são responsáveis por 72,6% das 
mortes no país, segundo relatório do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015). Sendo 
considerada um assunto de saúde pública altamente complexa (MENDES et al., 2016). 

A imagem corporal para Schilder (1999, citador por Neves et al., 2016) refere-se à 
figuração do nosso corpo, formada em nossa mente. Segundo Savoia (2003) a imagem 
corporal está cada vez mais ligada à identidade, em muitas ocasiões confundindo-se com 
a mesma. A preocupação com a aparência é fato na nossa sociedade e, sendo tão 
preponderante, leva as pessoas a se preocuparem excessivamente com ela (SAVOIA, 
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2003). A formação da imagem corporal envolve duas construções mentais, uma 
representação dos nossos próprios corpos e uma representação do corpo dos outros 
(NORTON, 2005), a partir de dados antropométricos é possível quantificar objetivamente 
dados como tamanho, forma e composição do corpo, nosso e dos outros. Isto possibilita o 
uso de ferramentas antropométricas de modo quantitativo para identificar possíveis 
distorções perceptuais. Em Norton (2005) temos que “a congruência ou incongruência 
dessas representações é avaliada em relação a determinado número de fatores dinâmicos 
que desencadeiam comportamentos pessoais e interpessoais”.  

Kakeshita (2008) salienta que além dos aspectos biológicos e comportamentais que 
pautam a relação do ser humano com o meio ambiente, como o comportamento alimentar, 
há que se ressaltar os fatores ambientais, culturais e psicossociais como também 
importantes compartícipes na construção da imagem que uma pessoa tem de si mesma 
enquanto pessoa. 

A autoimagem, conceitua Thompson (2002), afeta a própria pessoa em relação a si 
mesma e em relação aos outros. A autoimagem afeta as esferas cognitivas, quando a 
pessoa olha para si mesma; afetiva, relacionada às emoções que acompanham a descrição 
de si mesmo; e, comportamental, ao condicionar a forma da pessoa se comportar, pela 
percepção de si. Em relação aos outros, uma pessoa com autoimagem mais positiva de si 
mesma adota atitudes menos hostis em relação ao outro.  

Estudos experimentais interventivos multiprofissionais com grupos controle e 
experimental, sem e com acompanhamento psicológico respectivamente, estes têm se 
mostrado melhores resultados. Demonstrando a importância fundamental ao auxiliar no 
desenvolvimento de mudanças comportamentais nos participantes (SAPIENZA, SCHOEN 
e FISBERG, 2014).  

Valores antropométricos como o Índice de Massa Corporal (IMC) ou Índice de 
Quetelet (kg/m²) é a medida mais recorrentemente utilizada para realizar pesquisas em 
populações onde é necessário estabelecer a classificação primária do estado nutricional 
(KAKESHITA, 2006). O IMC é utilizado para avaliar o estado nutricional, já que existe 
correlação entre o IMC e a gordura corporal, com as dobras cutâneas e com o percentual 
de gordura corporal (TEIXERIA, 2012). Limites de corte para avaliar sujeitos com sobrepeso 
e emagrecimento foram estabelecidos em 1995 pela OMS.  

Como descrito por Kakeshita (2006), o estudo e compreensão das distorções na 
percepção da imagem corporal apresenta dados valiosos para avaliar clinicamente os 
sujeitos que apresentam riscos de desenvolver obesidade. 

Com isso, esta pesquisa objetivou verificar mudanças na imagem corporal nos 
participantes do programa de intervenção interdisciplinar visando reeducação alimentar e 
prática de atividade física. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa, 
descritiva e com caráter longitudinal. 

A amostra foi composta por participantes com os seguintes critérios de inclusão: a) 
IMC acima do percentil 85 e abaixo do percentil 95, considerado como sobrepeso, b) não 
utilização de medicamentos psicotrópicos e glicocorticoides e, c) sujeitos que não 
apresentem problemas metabólicos, endócrinos ou ósteo-músculo-articulares que 
impeçam a prática de exercícios físicos. Os participantes que atenderam aos critérios de 
inclusão foram divididos em subgrupos por proximidade de faixa etária. Estes foram 
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acompanhados com uma equipe interdisciplinar em horários predeterminados e 
diferenciados, com profissionais de psicologia, nutrição, educação física e fisioterapia. A 
duração da intervenção será de 12 semanas. 

As atividades físicas aconteceram com periodicidade de 3x semana. Já as atividades 
da Psicologia ocorreram por 12 semanas, uma vez por semana. 

A mensuração da composição corporal foi realizada por meio de método de 
bioimpedanciometria, com aparelho de bioimpedância elétrica multifrequancial octopolar. A 
massa corporal foi avaliada antropometricamente através das circunferências da cintura, 
quadril e pescoço e IMC. 

Como instrumento de coleta dos dados utilizou-se a Escala de Silhuetas 
(KAKESHITA, 2008). Esta escala foi aplicada no início e novamente após o 12º encontro, 
para proceder com a comparação e análise dos resultados.  

Para a análise estatística foram realizados o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, 
e o teste de Wilcoxon para verificar as diferenças entre os resultados pré e pós intervenção. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Tabela 1. Resultados descritivos dos participantes quanto à percepção da imagem corporal. 

Categoria n Média DP 

Masculino 13   
IMC Real pré  32,4 4,81 
IMC Real pós  29,5 4,41 
IMC Atual pré  35,0 6,25 
IMC Atual pós  37,5 5,87 

IMC Desejado pré  25,0 6,60 
IMC Desejado pós  25,0 6,66 

Feminino 24   
IMC Real pré  32,5 7,42 
IMC Real pós  31,9 5,96 
IMC Atual pré  37,5 5,98 
IMC Atual pós  36,2 4,92 

IMC Desejado pré  26,2 4,09 
IMC Desejado pós  25,0 4,17 

 

Tabela 2. Comparação da percepção da imagem corporal antes e após o processo de 

intervenção. 

Categoria n Média DP p 

Participantes 37    
IMC Real pré  32,80 6,78 

0,054 
IMC Real pós  31,66 5,65 

IMC Atual pré  36,48 5,99 
0,679 

IMC Atual pós  36,21 5,22 

IMC Desejado pré  25,74 5,02 
0,417 

IMC Desejado pós  26,28 5,09 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Percebeu-se uma melhora na percepção da imagem corporal, bem como uma 
melhora na insatisfação. Os participantes passaram a ter menos insatisfação com a imagem 
após as intervenções. 
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