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PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E SILHUETA DE PRATICANTES 

EXPERIENTES E NÃO EXPERIENTES DE MUSCULAÇÃO 

 

 

Marcos Paulo Brito de Almeida, Leonardo Bertolazo, Bráulio Henrique Magnani Branco. 

 

 

RESUMO 

 

A busca por um corpo escultural é anseio de todas as faixas etárias. Entretanto, muitas vezes, 

tal anseio pode causar comportamentos extremos como as compulsões alimentares e as 

distorções da imagem corporal. Nesse sentido, sendo as mulheres, o grupo com maior índice de 

desaprovação do próprio corpo, buscando mais veementemente o emagrecimento. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi analisar a percepção da imagem corporal e a escala de silhuetas 

de praticantes de musculação experientes e não experientes. A amostra foi composta por 200 

praticantes de musculação, de duas cidades localizadas no Noroeste do Estado do Paraná, sendo 

metade do sexo masculino e metade do sexo feminino. Foram coletados dados antropométricos 

(peso, altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), circunferência 

do quadril (CQ), relação cintura-quadril (RCQ) dos participantes. Como instrumentos 

psicométricos foram empregados o BSQ e a escala de silhuetas para adultos. Para a análise dos 

dados, foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, teste t pareado e d de Cohen. 

Observou-se que, dentre os avaliados, as mulheres apresentam maior insatisfação e distorção 

da imagem corporal. No sexo masculino, notou-se que, o sobrepeso e a obesidade prevaleceram 

no grupo menos experiente, podendo ser o responsável pelos níveis de insatisfação nesse grupo. 

De tal maneira, conclui-se que, o padrão de beleza físico afeta, em sua maioria, mais o sexo 

feminino, atentando-se para o fato de que, as mulheres mais experientes são também mais 

exigentes com sua forma física. 

 

Palavras-chave: Imagem Corporal. Exercício Físico. Nutrição. 

 
 

BODY IMAGE AND SILHOUETTE OF EXPERIENT AND NON-EXPERIENT 

RESISTANCE TRAINING PRACTITIONERS 

 

ABSTRACT 

 

The search for a sculptural body is yearning for all age groups. However, such longing can often 

cause extreme behaviors such as binge eating and body image distortions. In this sense, being 

women, the group with the highest disapproval rate of their own body, seeking more strongly 

the weight loss. Thus, the objective of the present study was to analyze the perception of body 

image and the scale of silhouettes of experienced and non-experienced bodybuilders. The 

sample consisted of 200 bodybuilders from two cities located in the northwest of Paraná State, 

half male and half female. Anthropometric data were collected (weight, height, body mass index 

(BMI), waist circumference (WC), hip circumference (HC), waist-hip ratio (WHR) of the 

participants. The adult silhouette scale was used for data analysis using the Shapiro-Wilk, 

Kruskal-Wallis, Cohen and t-paired tests, and among the subjects evaluated, women had higher 

image dissatisfaction and distortion. In males, it was noted that overweight and obesity 



 

 

prevailed in the less experienced group and may be responsible for the levels of dissatisfaction 

in this group, thus concluding that the pattern of physical beauty affects mostly, plus the female, 

bearing in mind the fact that more experienced women are also more demanding with their 

physical form. 

 

Keywords: Body Image. Physical exercise. Nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, aumentou-se a preocupação com a imagem corporal, visto que, a mídia 

propaga uma idealização dos padrões estéticos, estes caracterizados pela magreza excessiva, 

em especial para o público feminino (ALVARENGA et al., 2010). 

Há ainda, a questão do estímulo em se ter corpos com baixo percentual de gordura 

corporal, com musculatura hipertrofiada e tonificada (GROGAN, 2016).  

De tal forma, tais padrões estéticos só são atingidos com esforço, alimentação e 

exercício físico, que, quando bem orientados, podem trazer uma série de benefícios para a saúde 

das pessoas, como por exemplo: menor risco às doenças crônicas não-transmissíveis, como o 

diabetes do tipo II, redução dos impactos causados pelas doenças cardiovasculares, 

dislipidemias, obesidade, e, alguns tipos de câncer que se apresentam em virtude da maior 

susceptibilidade devido ao sedentarismo e má alimentação (DUNCAN et al., 2012). 

Entretanto, a supervalorização de padrões estéticos, muitas vezes inatingíveis, estão 

associados aos problemas psicológicos, como a ansiedade social, a autoestima reduzida. 

Aspectos estes sendo capazes de levar à diferentes quadros de doenças psicossociais, afetando 

substancialmente a saúde mental das pessoas (GROGAN, 2016).  

Tais fatores podem ainda contribuir com práticas prejudiciais à saúde, como a 

alimentação inadequada, o abuso de medicamentos para a perda de peso, como por exemplo, 

laxantes, diuréticos, inibidores de apetite, inibidores de lipases, hipoglicemiantes e outras 

estratégias. Ainda, podem incorrer em transtornos graves, como a anorexia nervosa e a bulimia. 

Estas também estão associados à insatisfação com a imagem corporal, influenciada pelos 

valores estéticos atuais (BRAUN et al., 2016). 

Além dos problemas associados à perda excessiva de peso, os transtornos de insatisfação 

com a imagem corporal também podem levar às pessoas a buscarem hipertrofia muscular, 

possivelmente resultando em casos de vigorexia, uma forma de obsessão pelo corpo musculoso 

(RODRIGUES et al., 2018).  

Obsessão essa que aumenta a propensão de indivíduos ao uso de esteroides 

anabolizantes, substâncias associadas aos problemas cardiovasculares, à acne, à queda de 

cabelo, à impotência sexual, à infertilidade, aos distúrbios comportamentais, e, até mesmo 

serem acometidos por diferentes tipos de câncer (POPE et al., 2014).  

Outro problema, geralmente associado a esse tipo de insatisfação corporal, é a prática 

excessiva de exercícios físicos, que pode levar à síndrome do overtraining, aumentando o risco 

de chance do praticante a ter lesões, infecções, fadiga persistente, assim como a Síndrome de 
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Burnout (JOHNSON; THIESE, 1992; BRENNER, 2007).  

A ortorexia embora não seja muito ponderada, é caracteriza por uma anormalidade do 

comportamento alimentar, na qual o indivíduo se preocupa de forma exagerada com a origem 

do alimento, tal como a quantidade de açúcar, gorduras, sal, conservantes e outros (MARCHI; 

BARATTO, 2018).  

Distinta da bulimia nervosa, a ortorexia se preocupa com a qualidade do alimento e não 

com a quantidade, interferindo nocivamente à saúde (MARCHI; BARATTO, 2018). 

Por sua vez, a imagem corporal pode ser entendida como a imagem que os indivíduos 

possuem a respeito de si mesmos, sendo relacionada à sensação da forma e do tamanho do 

próprio corpo (SILVA; SILVA; PAES, 2018).  

É possível entender a imagem corporal em dois elementos, os quais são: o perceptivo, 

que denota a forma como o indivíduo se percebe, que pode ser diferente da forma como ele 

realmente é. E, também, o atitudinal, que se refere aos comportamentos e atitudes adotadas 

quando a auto percepção não condiz com os ideais estéticos de um indivíduo (SILVA; SILVA; 

PAES, 2018). 

De maneira geral, as evidências científicas apontam que as mulheres tendem a serem 

mais suscetíveis aos problemas de insatisfação com a imagem corporal relacionados à perda 

excessiva de peso (ALVARENGA et al., 2010).  

Por outro lado, indivíduos do sexo masculino têm apresentado maior incidência de 

transtornos de imagem corporal relacionados ao aumento excessivo da massa muscular (SILVA 

et al., 2018).  

Além disso, a auto percepção da imagem corporal tem sido estudada em diversas 

populações, como por estudantes universitários (ALVARENGA et al., 2010; SOUZA; 

VERRENGIA, 2012), atletas de diferentes modalidades esportivas (VIEIRA et al., 2006; 

VIEIRA et al., 2009), modelos (OLIVEIRA et al., 2018), e, adolescentes em idade escolar 

(ADAMI et al., 2008; SILVA et al., 2018).  

Portanto, percebe-se, assim, a relevância de estudos a respeito da imagem corporal, 

expandindo as evidências a este respeito para o âmbito das academias, muitas vezes procuradas 

para fins estéticos. 

Em vista da relevância prática e científica dos transtornos de insatisfação com a imagem 

corporal e suas possíveis consequências indesejáveis para a saúde e bem-estar, torna-se 

relevante entender as respostas do fenômeno em questão, a fim de delinear estratégias que 

contribuam para a saúde e qualidade de vida da população frequentadora de academias. 

2 JUSTIFICATIVA 
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Em virtude do crescente aumento de desordens biopsicossociais, torna-se relevante 

compreender a percepção da imagem corporal e a escala de silhuetas de praticantes experientes 

e não experientes de musculação.  

Nesse sentido, a auto percepção da imagem corporal e as escalas de silhuetas podem ser 

impactadas pelo culto ao corpo, desejo obsessivo pela perfeição, pelo corpo ideal, dentre outros. 

Em virtude disto, os praticantes experientes e não experientes tanto do sexo masculino, 

quanto do sexo feminino podem superestimar as referidas respostas.  

Portanto, diante deste quadro, analisar a prevalência de desordens da autoimagem 

corporal e da escala de silhuetas, pode contribuir para que os profissionais de saúde 

desenvolvam estratégias que visem promover a saúde mental de homens e mulheres praticantes 

de musculação. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a percepção da imagem corporal e a escala de silhuetas de praticantes de 

musculação experientes e não experientes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a percepção da imagem corporal e escala de silhuetas de praticantes de musculação 

com menos de 6 meses de experiência e mais de 6 meses de experiência, regularmente 

matriculados em duas academias de musculação, no Noroeste do Paraná; 

- Comparar a percepção da imagem corporal e escala de silhuetas entre praticantes experientes 

e não experientes de musculação; 

- Verificar eventuais diferenças entre a percepção da imagem corporal e escala de silhuetas 

entre homens e mulheres experientes e não experientes, na musculação; 

- Avaliar o estado nutricional segundo o índice de massa corporal; 

- Mensurar a circunferência da cintura e quadril; 

- Correlacionar os valores apontados na escala de silhuetas com o Índice de Massa Corporal 
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dos praticantes de musculação. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 
4.1 AMOSTRA 

 

Trata-se de um estudo prospectivo transversal, observacional e comparativo, na qual a 

população alvo do estudo foram praticantes de musculação da região Noroeste do Paraná.  

Foram convidados a participar da pesquisa, voluntários de ambos os sexos, que tenham 

entre 18 e 39 anos de idade, e, pratiquem musculação regularmente.  

Pretendeu-se coletar as informações via questionários, junto a, pelo menos, 200 

participantes, sendo 100 homens e 100 mulheres. 

 

 

5 COLETA DE DADOS 

 
As coletas foram realizadas em duas academias diferentes, sendo uma, localizada no 

município de Maringá, e, outra, em Cianorte, pertencentes à região Noroeste do estado. 

Inicialmente, contataram-se as academias, de modo a se obter a autorização para a coleta 

de dados, explicitando os objetivos e métodos da pesquisa.  

Em seguida, os participantes foram convidados a participar do estudo. Os pesquisadores 

esclareceram os objetivos e eventuais dúvidas, assim como a relevância do estudo para a 

comunidade acadêmica e não acadêmica.  

Adicionalmente, a participação no estudo aconteceu de forma voluntária, mediante 

leitura e assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) citado em 

Anexo I, e, ocorreu antes das sessões de treinamento físico.  

Os questionários foram aplicados por dois pesquisadores acadêmicos de Nutrição. 

 

 

5.1 INSTRUMENTOS 

 

Anamnese 
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De modo a coletar informações gerais dos praticantes, utilizou-se uma ficha de 

identificação, contendo as seguintes informações: nome, idade, sexo, escolaridade, frequência 

semanal na musculação (em vezes por semana), e, tempo de prática na musculação, citado em 

Apêndice A. 

  

Medidas antropométricas 

 

Para a caracterização antropométrica dos participantes, foram coletadas as seguintes 

informações: peso corporal, obtido por meio de uma balança digital; estatura, medida com uso 

de um estadiômetro; circunferências de cintura e quadril, utilizando uma fita métrica. 

Para mensurar o peso corporal, o participante subiu na balança desprovido de sapatos e 

meias, permanecendo-se em posição ereta, com os membros superiores estendidos ao longo do 

corpo, cabeça alinhada com o plano horizontal de Frankfurt, assim como o peso corporal sendo 

distribuído igualmente entre os dois pés (PITANGA, 2004).  

A fim de medir a estatura, o avaliado deveria permaneceu descalço, em cima da 

plataforma, com os pés paralelos, encostando a superfície posterior dos calcanhares e glúteos 

junto a escala de medidas fixada na parede. Manteve-se a cabeça em plano horizontal e em 

seguida, orientou-se o participante a realizar inspiração máxima, seguida de bloqueio 

respiratório, para que a estatura fosse registrada (PITANGA, 2004). 

Para se estabelecer as medidas de cintura e quadril, o avaliador utilizou uma fita métrica 

da marca Sanny, com capacidade de um metro e cinquenta centímetros. Desta forma, a primeira 

medida citada acima, foi mensurada a partir da identificação do ponto mais estreito entre caixa 

torácica e crista ilíaca, na qual o avaliador passou fita alinhada e sem torções, ao longo do ponto 

identificado. Para condução da circunferência do quadril, identificou-se a extensão máxima dos 

glúteos, posicionando-se a fita métrica na região supracitada (ROCHA; JÚNIOR, 2013). 

A partir das medidas de peso corporal e estatura, calculou-se o índice de massa corporal 

(IMC) dos participantes, no qual o peso em quilogramas é dividido pela altura em metros ao 

quadrado (kg/m²).  

Os dados encontrados foram classificados de acordo com os pontos de corte da 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995), que classifica indivíduos com IMC < 18,5kg/m² 

como baixo-peso; eutrofia, IMC entre 18,5kg/ m² e 24,9 kg/m²; sobrepeso, IMC entre 25kg/m² 

e 29,9kg/m²; obesidade grau I, IMC entre 30kg/ m² e 34,9kg/m²; obesidade grau II, IMC entre 

35kg/m² e 39,9kg/m²; e obesidade grau III, IMC ≥ 40kg/m². O perímetro da cintura em cm 

dividido pelo perímetro do quadril em cm, foi utilizado para caracterizar o risco cardiovascular 
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associadas à obesidade visceral, com valores de corte ≥0,85 para mulheres e ≥0,90 para homens 

(WHO, 2008). 

 

Questionários utilizados 

 

Para avaliar a percepção de imagem corporal dos voluntários, utilizou-se o Body Shape 

Questionnaire – BSQ, desenvolvido por Cooper et al. (1987), e, validado para contexto 

brasileiro por Di Pietro (2001) citado em Anexo A.  

O instrumento avalia o grau de insatisfação com o próprio corpo, sendo composto por 

34 itens respondidos em uma escala do tipo Likert de 06 pontos, variando entre 1-Nunca e 6-

Sempre. O resultado do questionário é obtido por meio da soma dos itens em um escore 

unifatorial, que pode variar entre 34 e 204 pontos (DI PIETRO, 2001). 

Ainda, aplicou-se o questionário de silhuetas para adultos (KAKESHITA, 2008) citado 

em Anexo B. O instrumento é composto por 15 silhuetas representando a forma corporal de 

homens e 15 silhuetas de corpos femininos. Essas figuras foram mostradas aos voluntários, 

pedindo para que identifiquem: (1) qual figura melhor representa seu corpo atual, como se vê 

hoje; (2) qual figura melhor representa o corpo que gostaria de ter. Cada imagem retrata um 

IMC correspondente à população geral, e, o resultado é obtido calculando a relação entre as 

figuras da escala e o IMC real do participante. A discrepância entre a forma idealizada e a forma 

atual tem sido aceita como medida de insatisfação corporal (KAKESHITA, 2008). 

 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados dos participantes foram tabulados em planilhas no programa Microsoft Excel 

(Versão 2013, Microsoft, Estados Unidos da América).  

A idade e as características antropométricas dos sujeitos foram apresentadas em média 

e desvio padrão.  

Para analisar as pontuações dos praticantes de musculação no BSQ, foi verificada a 

normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk. A amostra apresentou distribuição 

não-paramétrica para os dados da BSQ, enquanto a escala de silhuetes que teve distribuição 

paramétrica.  

Desta forma, a estatística descritiva da percepção de imagem corporal foi apresentada 

em mediana e quartis, e, média e desvio padrão foram utilizados para apresentar os resultados 



12 

 

da escala de silhuetas.  

A comparação entre praticantes experientes e não experientes de ambos os sexos foi 

realizada por meio do teste de Kruskal-Wallis com post-hoc de Dunn para as análises 

pareadas.  

Para comparação da escala de silhuetas entre indivíduos dos mesmos grupos, os dados 

foram analisados por meio do teste t de Student para amostras pareadas; para medir a magnitude 

das diferenças entre a percepção de corpo e o corpo que gostaria de ter, foi utilizado o d de 

Cohen. O nível de significância estabelecido foi de 5%. Os dados foram analisados por meio 

do software SPSS (Versão 22, IBM Statistics, Estados Unidos da América). 

 

 

7 RESULTADOS 

 

A tabela 1 apresenta as características gerais dos participantes do presente estudo. 

 

Tabela 1. Características gerais da amostra dos praticantes mais e menos experientes de ambos 

os sexos 

Variáveis H-E (n = 75) H-ME (n = 25) M-E (n = 72) M-ME (n = 28) 

Idade (anos) 38,4 ± 15,1 33,9 ± 12,5 27,5 ± 6,0 29,1 ± 5,5 

Peso corporal 

(kg) 

 

85,5 ± 12,9* 

 

83,5 ± 15,5* 

 

62,8 ± 11,2 

 

62,9 ± 5,2 

Estatura (m) 1,8 ± 0,1* 1,8 ± 0,1* 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 

IMC (kg/m²) 27,1 ± 3,8* 26,8 ± 5,2* 23,6 ± 3,8 23,5 ± 2,4 

CC (cm) 86,6 ± 9,9* 88,4 ± 14,2* 72,3 ± 8,9 71,8 ± 5,5 

CQ (cm) 102,1 ± 7,0† 102,3 ± 9,5 98,3 ± 8,6 99,1 ± 5,3 

RCQ (cm/cm) 0,9 ± 0 ,1* 0,9 ± 0,2* 0,7 ± 0,0 0,7 ± 0,0 

Valores relativos do IMC (kg/m²) 

Baixo peso 2 (2,8%) 1 (4%) 2 (2,8%) 0 (0%) 

Eutrófico 53 (73,6%) 11 (44%) 53 (73,6) 22 (78,6%) 

Sobrepeso 12 (16,7%) 4 (16%) 12 (16,7) 6 (21,4%) 

Obesidade I 4 (5,6%) 8 (32%) 4 (5,6%) 0 (0%) 

Obesidade II 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obesidade III 1 (1,4%) 1 (4%) 1 (1,4%) 0 (0%) 

  Risco para CC (cm)   

Baixo risco 61 (81,3%) 18 (72%) 62 (86,1%) 25 (89,3%) 

Elevado 4 (5,3%) 4 (16%) 5 (6,9%) 3 (10,7%) 

Muito elevado 10 (13,3%) 3 (12%) 5 (6,9%) 0 (0%) 

Risco para a RCQ (cm/cm) 
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Baixo risco 60 (80%) 19 (76%) 71 (98,6%) 26 (92,9%) 

Alto risco 15 (20%) 6 (24%) 1 (1,4%) 2 (7,1%) 

Nota: os dados são expressos pela média, desvio padrão e frequência relativa; * = valores superiores 

quando comparado às mulheres (p< 0,001); † = valores superiores quando comparado às mulheres 

experientes (p< 0,05); IMC = índice de massa corporal; CC = circunferência da cintura; CQ = 

circunferência do quadril; RCQ = relação cintura-quadril; H-E = homens experientes; H-ME = homens 

menos experientes; M-E = mulheres experientes; M-ME = mulheres menos experientes; a experiência 

se refere ao tempo de prática com o treinamento resistido. 
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Os resultados da Tabela 1 mostram que os homens (H-E: 38,4 ± 15,1; H-ME: 33,9 ± 12,5) eram em média mais velhos do que as mulheres 

(M-E: 27,5 ± 6,0; M-ME: 29,1 ± 5,5). Como esperado, os homens foram em média mais altos e mais pesados do que as mulheres. 

Pôde-se observar que a maior parte dos homens experientes (73,6%), mulheres experientes (73,6%) e mulheres menos experientes (78,6%) 

se encontravam dentro do peso, mas apenas 44% dos homens menos experientes estavam dentro do peso. A maior parte da amostra apresentava 

baixo risco de acordo com a CC (72,0% a 89,3%) e com a RCQ (76,0% a 98,6%). 

Na tabela 2 são apresentadas as respostas do BSQ dos praticantes experientes e não experientes do sexo masculino e feminino (n=200). 

 

Tabela 2. Respostas ao Body Shape Questionnaire dos participantes do presente estudo 

 
Questões H-E H-ME M-E M-ME 

1. Sentir-se entediada (o) faz você se preocupar com sua forma física? 3,3 ± 1,6 4,2 ± 1,6 3,2 ± 1,5 3,5 ± 1,6 

2. Você tem estado tão preocupada (o) com sua forma física a ponto de sentir que deveria fazer dieta? 4,0 ± 1,6 4,2 ± 1,6 4,2 ± 1,5 4,3 ± 1,8 

3. Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são grandes demais para o restante de seu corpo? 1,6 ± 1,1 1,7 ± 1,1 1,9 ± 1,4 2,0 ± 1,7 

4. Você tem sentido medo de ficar gorda (o) ou mais gorda (o)? 3,1 ± 1,7 3,6 ± 2,1 4,3 ± 1,7 3,9 ± 2,1 

5. Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser suficientemente firme? 2,7 ± 1,4* 3,1 ± 1,7* 3,8 ± 1,5 4,0 ± 1,7 

6. Sentir-se satisfeita (o) (por exemplo após ingerir uma grande refeição) faz você sentir-se gorda? 2,4 ± 1,4* 2,8 ± 1,6* 3,2 ± 1,5 3,6 ± 2,0 

7. Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que chegou a chorar? 1,1 ± 0,4* 1,2 ± 1,0* 1,8 ± 1,3 2,2 ± 1,3 

8. Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia balançar? 1,3 ± 0,8 1,2 ± 0,6 1,3 ± 0,9 1,9 ± 1,5⸶ 

9. Estar com pessoas magras do mesmo sexo que você, faz você se sentir preocupada (o) em relação ao seu 

físico? 
1,6 ± 0,9 2,1 ± 1,7 2,1 ± 1,4 2,4 ± 1,6‡ 

10. Você já se preocupou com o fato de suas coxas poderem ocupar muito espaço quando você se senta? 1,2 ± 0,7* 1,4 ± 0,9 * 1,9 ± 1,2 2,5 ± 1,6 

11. Você já se sentiu gorda (o), mesmo comendo uma quantidade menor de comida? 1,9 ± 1,1 2,0 ± 1,3 2,2 ± 1,0 2,6 ± 1,4 

12. Você tem reparado no físico de outras pessoas do mesmo sexo que o seu e, ao se comparar, sente-se em 

desvantagem? 

2,6 ± 1,2 3,1 ± 1,7 3,1 ± 1,3 3,5 ± 1,5‡ 

13. Pensar no seu físico interfere em sua capacidade de se concentrar em outras atividades (por exemplo, 

enquanto assiste à televisão, lê ou participa de uma conversa)? 
1,6 ± 1,0 1,6 ± 0,9 1,7 ± 1,0 2,0 ± 1,2 

14. Estar nua (nu), por exemplo, durante o banho, faz você se sentir gorda (o)? 1,7 ± 1,2 1,9 ± 1,6 2,4 ± 1,3‡ 2,5 ± 1,5 

15. Você tem evitado usar roupas que a fazem notar as formas do seu corpo? 2,1 ± 1,3* 2,4 ± 1,6* 2,7 ± 1,5 3,2 ± 1,7 

16. Você se imagina cortando fora porções de seu corpo? 1,5 ± 1,0 1,8 ± 1,4 2,5 ± 1,9‡ 2,3 ± 2,0 

17. Comer doce, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz você se sentir gorda (o)? 2,2 ± 1,4 2,4 ± 1,6 3,0 ± 1,5‡ 2,7 ± 1,6 
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18. Você deixou de participar de eventos sociais (como, por exemplo, festas) por sentir-se mal em relação ao 

seu físico? 
1,3 ± 0,7 1,3 ± 0,8 1,5 ± 1,0 1,9 ± 1,5 

19. Você se sente excessivamente grande e arredondada (o)? 1,5 ± 0,8 1,7 ± 0,9 1,8 ± 1,2 2,0 ± 1,1 

20. Você sente vergonha do seu corpo? 2,1 ± 1,2 2,1 ± 1,4 2,7 ± 1,4 2,9 ± 1,4 

21. A preocupação diante do seu físico leva-lhe a fazer dieta? 3,3 ± 1,7 3,4 ± 1,8 3,7 ± 1,6 3,1 ± 1,5 

22. Você se sente mais contente em relação ao seu físico quando de estômago vazio (por exemplo pela manhã)? 2,7 ± 1,6 3,0 ± 2,0 3,9 ± 2,0‡ 3,8 ± 2,0 

23. Você acha que seu físico atual decorre de uma falta de autocontrole? 2,4 ± 1,6 2,8 ± 1,5 3,0 ± 1,7 3,3 ± 1,9 

Continuação...     
 

Conclusão... 
    

24. Você se preocupa que outras pessoas possam estar vendo dobras na sua cintura ou estômago? 2,1 ± 1,3 2,2 ± 1,6 3,1 ± 1,7‡ 2,9 ± 1,7 

25. Você acha injusto que outras pessoas do mesmo sexo que o seu sejam mais magras que você? 1,2 ± 0,7 1,2 ± 0,6 1,4 ± 0,9 1,3 ± 0,8 

26. Você já vomitou para se sentir mais magra (o)? 1,0 ± 0,3 1,1 ± 0,0 1,1 ± 0,6 1,4 ± 1,3 

27. Quando acompanhada (o) você fica preocupada (o) em estar ocupando muito espaço (por exemplo, sentado 
num sofá ou no banco de um ônibus)? 

1,2 ± 0,5 1,2 ± 0,6 1,3 ± 0,8 1,5 ± 1,2 

28. Você se preocupa com o fato de estarem surgindo dobrinhas em seu corpo? 2,4 ± 1,4* 2,3 ± 1,5* 3,5 ± 1,6 3,3 ± 1,6 

29. Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na vitrine de uma loja) faz você sentir-se mal em relação ao 

seu físico? 

1,8 ± 1,0 2,3 ± 1,5 2,5 ± 1,4‡ 2,8 ± 1,3‡ 

30. Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de gordura? 2,7 ± 1,7 2,3 ± 1,6 3,3 ± 1,7∞ 2,9 ± 1,6 

31. Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu corpo (por exemplo, vestiários ou banhos de 
piscina)? 

1,8 ± 1,2 2,1 ± 1,6 2,3 ± 1,4 2,8 ± 1,7∞ 

32. Você toma laxantes para se sentir magra (o)? 1,0 ± 0,3 1,1 ± 0,4 1,2 ± 0,6 1,3 ± 1,0 

33. Você fica mais preocupada (o) com sua forma física quando em companhia de outras pessoas? 2,7 ± 1,6 2,7 ± 1,6 3,1 ± 1,6 3,1 ± 1,8 

34. A preocupação com seu físico faz-lhe sentir que deveria fazer exercícios? 4,4 ± 1,7 4,6 ± 1,5 4,7 ± 1,5 4,7 ± 1,6 

Total geral 2,1 ± 0,4 2,3 ± 0,5 2,6 ± 0,3 2,8 ± 0,3 

Nota: os dados são expressos pela média e desvio padrão; H-E = homem experiente; H-ME = homem menos experiente; M-E = mulher experiente; M- ME = 

mulher menos experiente; * = valores inferiores quando comparado às mulheres experientes e não-experientes (p< 0,001); ⸶ = valores superiores quando 

comparado aos homens experientes e não-experientes (p< 0,05); ‡ = valores superiores quando comparado aos homens experientes (p< 0,05); ∞ = valores 

superiores quando comparado aos homens não experientes (p< 0,05). 
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Na Figura 1, a seguir, são expostos os boxplots dos resultados do 

escore total no BSQ de homens e mulheres mais ou menos experientes. 

 

Figura 1. Comparação do escore total no BSQ em função do sexo e da experiência de praticantes 

de musculação do Norte do Paraná. 
 

Nota: a = diferença significativa entre homens experientes e mulheres experientes (p<0,01); b = 

diferença significativa entre homens experientes e mulheres menos experientes (p<0,01); BSQ = Body 

Shape Questionnaire. 

 

 

Comparando as pontuações de homens e mulheres no BSQ, observou-se diferença 

significativa (p<0,01), com maiores valores para as mulheres.  

Quando levado em consideração a experiência na musculação, comparando homens 

experientes, homens menos experientes, mulheres experientes e mulheres menos experientes 

(Figura 1), foi identificada diferença significativa entre homens experientes e ambos os grupos 

de mulheres (p<0,01), entretanto, não foi verificada diferença significativa no escore de 

percepção de imagem corporal de homens menos experientes quando comparados às mulheres 

mais experientes (p=0,189) e menos experientes (p=0,079). Entre homens e entre mulheres, não 

foi encontrada diferença estatisticamente significativa. 

Os resultados da diferença na percepção do próprio corpo em comparação ao corpo que 

gostaria de ter de praticantes de musculação mais ou menos experientes estão expostos na 

Figura 2.
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Figura 2. Escala de silhuetas do próprio corpo e do corpo que gostariam de ter de homens e 

mulheres experientes e menos experientes com o treinamento resistido (n = 200). 
 

Nota: os dados são expressos pela média e desvio padrão; * = valores superiores da silhueta do próprio 

corpo quando comparado ao que gostaria de ter para homens e mulheres experientes e não experientes 

(p< 0,001); H-E = homens experientes; H-ME= homens menos experientes; M-E = mulheres 

experientes; M-ME = mulheres menos experientes; a experiência se refere ao tempo de prática com o 

treinamento resistido. 

 

Observou-se que, tanto homens quanto mulheres, em ambos os níveis de experiência, 

apresentaram diferença significativa entre a forma como vê o próprio corpo atualmente e a 

forma corporal que gostariam de ter.  

Foi possível verificar que, tanto homens quanto mulheres gostariam de estar mais 

magros. Entretanto, homens com maior tempo de experiência na musculação apresentaram uma 

diferença menor nessa comparação entre forma atual e forma desejada, via tamanho do efeito 

(d= 0,29), em comparação aos demais (H-ME, d= 0,51; M-E, d= 0,60; M-ME, d= 0,43), sendo 

que as mulheres experientes apresentaram a maior disparidade. 

 

 

8 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve o objetivo de analisar a percepção da imagem corporal e a escala 

de silhuetas de praticantes de musculação experientes e não experientes.  

De acordo com os resultados, observou-se que, de maneira geral, as mulheres 

apresentavam maiores níveis de insatisfação com a imagem corporal do que os homens.  



18 

 

Além disso, tanto homens quanto mulheres apresentaram maior disparidade entre a 

forma como viam seus corpos atualmente e a forma que gostariam de ter, como avaliado pela 

escala de silhuetas. 

A presente amostra foi composta por indivíduos praticantes de musculação, ou seja, 

esses sujeitos já estavam envolvidos com prática de exercícios físicos, um comportamento 

geralmente relacionado ao controle do peso, tanto para fins estéticos quanto de qualidade de 

vida.  

Neste sentido, observou-se que a maior parte dos indivíduos estudados possuíam baixo 

risco para desenvolvimento de doenças crônicas, como constatado pela prevalência de 

indivíduos eutróficos de acordo com o IMC, e, pelas circunferências de cintura e relação cintura 

e quadril (WHO, 2008; OLIVEIRA et al., 2010).  

Dentre os quatro grupos, apenas os homens menos experientes se destacaram em relação 

a sua prevalência de indivíduos com sobrepeso ou obesidade (52%) maior que a de eutróficos 

ou com baixo peso (48%). Ainda, 28% deles apresentavam risco elevado ou muito elevado de 

acordo com a CC, e, 24% com alto risco de acordo com a RCQ, valores superiores aos dos 

demais grupos. 

Levando em consideração a antropometria dos grupos analisados, as evidências indicam 

que as mulheres, experientes ou menos experientes, mesmo encontrando-se em sua grande 

maioria dentro do peso e com os menores riscos para doenças crônicas, apresentaram maior 

insatisfação com sua imagem corporal em comparação com a de homens experientes na 

musculação.  

A percepção de imagem corporal dos homens menos experientes não foi 

significativamente diferente da percepção das mulheres. Entretanto, vale-se ressaltar que, as 

pontuações no BSQ desse grupo de homens possam ser reflexo do seu real sobrepeso, uma vez 

que, o peso corporal é o principal preditor de insatisfação com a imagem corporal (BURROES, 

2013).  

Estes resultados indicam que as mulheres parecem superestimarem as insatisfações com 

sua imagem corporal. 

Todos os quatro grupos apresentaram diferença significativa na forma como avaliavam 

sua forma física no momento da coleta e a forma física que gostariam de ter, sendo que todos 

gostariam, em geral, de ter formas mais magras.  

Observou-se também que, a experiência na prática de musculação parece ter tido relação 

com a percepção de silhuetas dos homens, sendo que os homens experientes apresentaram 

menor diferença entre a forma atual e forma desejada (d=0,29) comparados aos menos 
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experientes (d=0,51).  

Por outro lado, as mulheres experientes apresentaram a maior diferença nessa 

comparação (d=0,60), se mostrando mais exigentes que ambos os grupos de homens e as 

mulheres menos experientes (d=0,43), reforçando a hipótese de que as mulheres tendem a estar 

mais insatisfeitas e serem mais exigentes com sua forma corporal. 

Os presentes resultados estão de acordo com a literatura. Uma vez que, uma revisão 

geral da literatura a respeito da imagem corporal feita em 2013, com apoio do Escritório de 

Igualdade do Governo do Reino Unido, revelou que as mulheres em geral tendem a estar mais 

insatisfeitas com seus corpos em relação aos homens (BURROES, 2013). Dados estes também 

apontados em estudos mais recentes (VOGES et al., 2019).  

Além disso, as mulheres têm sido o principal foco de estudos sobre a imagem corporal 

(McCABE; RICCIARDELLI, 2004), e, as discrepâncias encontradas entre homens e mulheres 

têm sido relatadas tanto na infância (SHRIVER et al., 2013) quanto na adolescência (ABBOTT; 

BARBER, 2010; BUCCHIANERI et al., 2013).  

De acordo a literatura, além de diferenças genéticas na auto-avaliação da imagem 

corporal entre homens e mulheres, a mídia, fatores psicológicos e fatores sociais também podem 

explicar essas diferenças, estando as mulheres mais vulneráveis a tais fatores (BURROES, 

2013). 

Apesar das evidências apresentadas, algumas limitações, precisam ser apontadas.  

Foram comparados homens com idades superiores às das mulheres. Entretanto, a 

literatura sugere que, a idade não seja um fator com maior relevância do que o gênero para 

diferenças na imagem corporal (BURROES, 2013).  

Não foram incluídos sujeitos representantes de um grupo controle, que não praticassem 

musculação, limitando o entendimento das relações entre imagem e prática de exercício físico. 

Ainda, o corte transversal limita as inferências a respeito de relações entre causa e efeito. 

O estudo foi realizado com participantes de duas cidades de uma região do estado do 

Paraná, limitando a capacidade de generalizar os resultados para outras populações. 

 

 

9 CONCLUSÃO 

 

De um modo geral, os quatro grupos estudados apresentam baixo risco para 

desenvolvimento de doenças crônicas pela classificação do IMC. Todavia, é possível observar 

que a porcentagem de homens menos experientes com sobrepeso e obesidade destaca-se quando 
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comparado aos quatro grupos analisados.  

Ainda, este mesmo grupo apresenta maior risco para doenças cardiovasculares de acordo 

com CC e RCQ. Por outro lado, apesar da predominância de mulheres eutróficas em ambos os 

grupos, seus níveis de insatisfação com a imagem corporal foram maiores que os dos homens 

em ambos os testes.  

A análise da escala de silhuetas entre homens experientes e menos experientes mostrou 

que a discrepância entre imagem atual e imagem desejada é menor quando os entrevistados têm 

maior tempo de prática na musculação, entretanto, as mulheres experientes se mostraram mais 

exigentes quanto a sua forma física, apresentando maior diferença entre corpo atual e corpo 

desejado. 

Desta forma, conclui-se que, as mulheres configuram um grupo de risco para o 

desenvolvimento de transtornos de imagem corporal, o que pode levar a outros problemas como 

desordens alimentares e excesso de exercícios.  

Neste sentido, torna-se importante dar atenção e conscientizar esse público, visto que, 

mesmo as mulheres dentro do peso mostraram-se insatisfeitas.  

Profissionais que trabalham tanto com a nutrição como com a prescrição de exercícios 

físicos devem atentar-se para o cuidado com essas populações, buscando promover hábitos de 

vida saudáveis e trabalharem para uma percepção mais realista de seus pacientes/alunos em 

relação às suas próprias imagens corporais. 
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APÊNDICE A - Ficha de Identificação dos Participantes 

 

 

Nome:   ___ 

 

Idade: ___anos  

 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

Escolaridade:   

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo ( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-graduação (incompleta ou completa)  

Tempo de prática na musculação:  anos  meses. 

Frequência semanal de prática da musculação (vezes por semana):    

 

 

Caracterização dos participantes 

 

Data da coleta:  /  /   

 

 

 

Peso:   kg  

Estatura:  cm  

IMC:  kg/m2 

Circunferência de cintura:  cm  

Circunferência de quadril:  cm 

Relação cintura/quadril (RCQ) 
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ANEXO A - Questionário de Imagem Corporal (Body Shape Questionnaire – BSQ  

Fonte: DI PIETRO (2001)
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ANEXO B - Questionário de Silhuetas para Adultos 

 

Observe as figuras abaixo e indique: 
 

 

Fonte: KAKESHITA (2008).
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ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nº do CAAE   

 

Título do Projeto: PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E SILHUETA DE 

PRATICANTES EXPERIENTES E NÃO EXPERIENTES DE MUSCULAÇÃO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é estudar como 

praticantes de musculação, mais ou menos experientes, percebem o seu próprio corpo. Esta 

pesquisa está sendo realizada pelos acadêmicos Marcos Paulo Brito de Almeida e Leonardo 

Bertolazo, sob orientação do Prof. Dr. Bráulio Henrique Magnani Branco, curso de Nutrição – 

UNICESUMAR. 

Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua participação 

são os seguintes: você deverá preencher uma ficha fornecendo dados pessoais como nome, 

sexo, idade, escolaridade, tempo de prática da musculação, e, frequência semanal. Também no 

preenchimento de dois questionários distintos, o BSQ (Body Shape Questionnaire), composto 

por trinta e quatro questões e do Questionário de Silhuetas para Adultos, composto por 15 

figuras de silhuetas femininas e masculinas respectivamente, devendo você, o entrevistado, 

assinalar duas imagens que melhor representem a) a sua forma física atual, e b) a forma física 

que gostaria de ter. Além disso, será feita uma avaliação física para mensurar seu peso, estatura, 

circunferências da cintura e do quadril. 

Não são conhecidos riscos diretos pela participação na presente pesquisa, entretanto, 

alguns desconfortos podem estar associados, como: constrangimento por fornecimento de 

informações pessoais e antropométricas, além do tempo de resolução dos questionários 

aplicados. 

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são, diretamente, a 

obtenção dos resultados da sua avaliação física e, indiretamente, sua contribuição direciona-se 

para a pesquisa científica voltada à intervenção nutricional, em praticantes de musculação que 

fazem culto ao corpo, onde será possível analisar distorção de imagem, distúrbios alimentares 

e nutricionais, contribuindo para a ciência na área e podendo beneficiar futuros praticantes, 

estudantes e pesquisadores. 

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso 

você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não 

haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição. 

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você 

não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. 

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, 

você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal. 

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os 

resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, 

o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados. 

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis 

Marcos Paulo Brito de Almeida e Leonardo Bertolazo, pelos telefones (44) 99905-9282 ou 

(44) 98813-9245, com o pesquisador Prof. Dr. Bráulio Henrique Magnani Branco, pelo telefone 

(44) 30276360ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da  Unicesumar pelo telefone (44) 

30276360 ramal 1345, ou no 5º andar do Bloco Administrativo, de segunda à sexta, das 8h às 

17h. 

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os 

pesquisadores. 

 

Nome do participante da pesquisa: _____________________________________________ 
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_________________________________________________ 
 

Assinatura 
 

 

 

Nome do pesquisador que aplicou o questionário: Marcos Paulo Brito de Almeida e 

Leonardo Bertolazo 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura 

 

 
Local e Data:________________________________________________________________
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ANEXO II - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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