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Perceção da imagem corporal em mulheres com transtornos 
mentais comuns: Um estudo preliminar 
Body image perception in women with common mental disorders: A 
preliminary study 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi verificar a perceção da imagem corporal (IC) em mulheres com transtorno 
mental comum (TMC), e sua relação com estado nutricional, em uma população baixa renda, em 
Maceió-AL. Trata-se de um estudo transversal, amostra de 37 mulheres com idade média de 26.3 anos 
(DP = 5.06). Foram avaliadas as variáveis: saúde mental, imagem corporal, peso e estatura. 
Encontraram-se IMC médio de 26.26 (DP = 5.09), 59.4% da amostra com excesso de peso e 89.2% 
com insatisfação da IC. Observou-se 86.7% das mulheres com sobrepeso e 91.7% das eutróficas com 
insatisfação da IC, sem diferenças significativas (p > .05). Indicando que mulheres com TMC 
apresentam maior tendência de insatisfação da IC. Contudo, esses resultados seguem evidências 
encontradas com o público feminino de forma geral. Recomendam-se novos estudos, destacando a 
necessidade de intervenções no grupo. 
Palavras-chave: saúde mental, imagem corporal, composição corporal 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to assess the perception of body image (CI) in women with common 
mental disorders (CMD) in a low-income population in the city of Maceió, AL. It is a cross-sectional 
study sample of 37 women with average age of 26.3 years (± 5.06). Variables were evaluated: mental 
health, body image, weight and height. We found an average BMI of 26.26 (± 5.09), 59.4% of the 
sample are overweight and 89.2% dissatisfied with the IC. There was 86.7% of overweight women and 
91.7% of eutrophic dissatisfaction with CI, no significant differences (p > .05). It indicates that women 
are more likely to TMC's dissatisfaction IC. However, these results follow the evidence found with the 
female audience in general. Further studies are recommended, highlighting the need for intervention 
in the group. 
Keywords: mental health, body image, body composition 

 
 
 
 

Submetido: 01.08.2011   |   Aceite: 14.09.2011 

 

Jorge Lopes Cavalcante Neto. Professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió-AL, Coordenador do 
Grupo de Estudos em Comportamento motor e agravos nutricionais (GECOMDI), Brasil. 

Aline Gabriele dos Santos da Costa. Acadêmica do Curso de Educação Física Licenciatura, Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), Maceió-AL, integrante do GECOMDI, Brasil. 

Larissa Ingrid Araújo da Silva, Pollyana Pereira Nobre Soares e Aparecida Michele da Silva. Acadêmicas do Curso de 
Educação Física Bacharelado, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió, integrantes do 
GECOMDI, Brasil. 

Endereço para correspondência: Jorge Lopes Cavalcante Neto: Avenida senador Arnom de Mello, 51 Pontal da 
Barra, Maceió-AL, CEP: 57010-580, Brasil. 

E-mail: jorgelcneto@hotmail.com  



1000 | J.L. Cavalcante Neto, A.G.S. Costa, L.I.A. Silva, P.P.N. Soares, A.M. Silva 

 

Modificações comportamentais sofridas na 
sociedade ao longo das décadas direcionam 
desordens físicas, como diabetes, hipertensão, 
osteoporose, dentre outras doenças, que tanto 
causam consequências nocivas ao organismo. 
Nota-se que, problemas de ordem mental tem 
crescido consideravelmente, uma vez que 
14.0% da carga global de doenças corres-
pondem aos transtornos neuropsiquiátricos 
(Prince et al., 2007). Esses dados merecem ser 
mais bem investigados, já que a presença de 
um transtorno mental aparece como uma das 
principais causas de incapacidade ou prejuízos 
funcionais em adultos, além de apresentar 
relação com muitos casos de suicídio (Lin et 
al., 2000). 

Um estudo realizado por Ormel et al. 
(2008) evidenciou que embora a incapacidade 
funcional provocada pelos problemas mentais 
seja maior do que a provocada pelos problemas 
somáticos, os investimentos em saúde pública 
são superiores na segunda situação. Isso revela 
o quanto são necessários novos investimentos 
na área de saúde mental, tendo assim uma 
atenção maior nesses eventos, que tanto 
acarretam prejuízos e limitações nas pessoas. 

Além de tais observações é necessário 
perceber que essas desordens mentais acome-
tem na maioria das vezes mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade, como por exemplo, 
com baixa escolaridade, com menor poder 
aquisitivo e com condições precárias de 
moradia (Stein & Kean, 2000). 

Um estudo desenvolvido na região da zona 
da Mata de Pernambuco (Costa & Ludermir, 
2005) e um estudo realizado no Rio de Janeiro 
(Kac, Silveira, Oliveira, & Mari, 2006), encon-
traram, respetivamente, prevalências de trans-
tornos mentais comuns de 36.0% e de 54.2% 
entre mulheres de populações de baixa renda, 
apresentando condições socioeconômicas des-
favoráveis como fatores de risco para a presen-
ça de um transtorno mental.  

Isso permite perceber o quanto são funda-
mentais incentivos em propostas de inter-
venção para a melhoria das desordens mentais 
desses sujeitos. Por outro lado, observamos 

que avanços vêm ocorrendo nas propostas de 
intervenção nos programas de saúde pública, 
abrangendo, mesmo que em minoria, a saúde 
mental (Vasconcelos-Raposo, Fernandes, Ma-
no, & Martins, 2009). 

Isso dá margens aos programas específicos, 
contemplarem propostas objetivando a melho-
ria dos transtornos mentais, o que englobam 
fatores relativos a composição corporal do indi-
víduo, incluindo-se também aspetos subjetivos, 
como a perceção da imagem corporal. Ao tratar 
da imagem corporal vale salientar que existe 
uma inter-relação entre significados dos ter-
mos imagem e corpo, que como relata Tavares 
(2003) é dependente de características bioló-
gicas do organismo, referências sociais e o 
psiquismo do indivíduo. 

O estudo de Damasceno, Lima, Vianna, 
Vianna, e Novaes (2005) tem apontado que a 
insatisfação da imagem corporal é bem preva-
lente em diferentes públicos, tornando-se 
superior no feminino. Contudo, poucos estu-
dos têm explorado a perceção da imagem cor-
poral em sujeitos com quadros de transtorno 
mental, restringindo a avaliação aos aspetos de 
composição corporal em pacientes psiquiá-
tricos (Roeder, Petroski, & Farias, 2001). 

Ao se entender que o sujeito acometido por 
uma desordem mental apresenta limitações 
funcionais (Ormel et al., 2008), seria previsível 
pensar que sua perceção de corpo ideal estaria 
distorcida, uma vez que suas funções psíquicas 
e sociais poderiam estar comprometidas (Stein 
& Kean, 2000).  

Assim, o objetivo geral do presente estudo 
foi verificar a perceção da imagem corporal e 
sua relação com o estado nutricional em 
mulheres com transtorno mental comum em 
uma população de baixa renda de Maceió-AL. 

 
MÉTODO 

Trata-se de um estudo de natureza quan-
titativa, de corte transversal. 

 
Amostra 

A partir de uma população inicial, composta 
por 125 mulheres, residentes em uma comuni-
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dade de baixa renda, registradas no atendi-
mento pediátrico de seus filhos em um centro 
de saúde da comunidade, localizado na sétima 
região administrativa da cidade de Maceió-AL, 
deu-se a procura por voluntárias que se dispu-
sessem a participar do estudo. Foram realiza-
das entrevistas individuais, nas quais se apli-
cou o Self Report Questionnaire (SRQ-20), identi-
ficando, dentre as 125, 63 mulheres com diag-
nóstico primário de transtorno mental comum 
(TMC).  

Foram agendadas visitas a posteriori, nas 
quais compareceram apenas 12 mulheres. 
Realizaram-se então visitas domiciliares, as 
quais permitiram recrutar mais 25 mulheres, 
totalizando 37 voluntárias para a realização das 
medidas de imagem corporal e composição 
corporal. Durante as visitas, foram excluídas as 
residências não localizadas, bem como aquelas 
sem a presença da população de interesse no 
local. Cada uma das participantes voluntárias 
foi informada previamente dos objetivos do 
estudo, dando seu consentimento através da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (T.C.L.E). 

 
Instrumentos e Procedimentos 

Foi utilizado o Self Report Questionnaire 
(SRQ-20), para rastreamento de transtornos 
mentais comuns (TMC), o Figure Rating Scale 
para avaliar a perceção da imagem corporal e 
um questionário elaborado para avaliar variá-
veis sócio-demográficas, tendo como base o 
roteiro de classe social da Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa (ABEPE). Foram uti-
lizadas medidas de peso e estatura, avaliadas, 
respetivamente, através de uma balança digital, 
da marca Filizola e de um estadiometro fixo, da 
marca TBW. Nas visitas domiciliares, utilizou-
se estadiometro portátil (TBW). As medidas de 
peso e estatura permitiram a classificação do 
estado nutricional dos sujeitos do estudo atra-
vés do Índice de Massa Corporal (IMC), se-
guindo os referenciais da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). 

Todos os procedimentos da pesquisa segui-
ram os preceitos da ética em pesquisa com 

seres humanos, preconizados pela Resolução 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS 196/96). 
O Protocolo da presente pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Federal de Alagoas (CEP-UFAL), pare-
cer nº 012090/2009-79. 

 
Análise Estatística 

A análise dos dados foi feita com o pacote 
estatístico SPSS versão 13.0 for Windows. As 
variáveis foram descritas em frequências, 
médias e desvios padrão. Para a comparação 
das variáveis categóricas foi utilizado o teste 
qui-quadrado, com nível de significância (p < 
.05) e OR com intervalo de confiança de 95.0% 
para verificação de possíveis associações da 
satisfação da imagem corporal e estado nutri-
cional e interação com as variáveis sócio-
demográficas. 

 
RESULTADOS 

A amostra final foi composta por 37 mulhe-
res com diagnóstico primário de transtorno 
mental comum. A média de idade do grupo foi 
de 26.3 anos (DP = 5.06), enquanto a média 
de peso e estatura deste correspondeu respeti-
vamente a 61.93 kg (DP = 13.65) e 153.14 cm 
(DP = 6.70). A média do IMC foi de 26.26 (DP 
= 5.09). A tabela 1 descreve os dados da classi-
ficação do estado nutricional segundo o Índice 
de Massa Corporal (IMC). Pela classificação do 
IMC, a maioria do grupo apresentou excesso 
de peso (sobrepeso e obesidade), correspon-
dendo a 59.4% da amostra. 

 

Tabela 1. 
Classificação do estado nutricional segundo o IMC (n=37) 

IMC n % 

Baixo peso 3 8.1 

Eutrofia 12 32.4 

Sobrepeso 15 40.5 

Obesidade 7 18.9 

 

Em relação aos resultados de satisfação com 
a imagem corporal, observou-se que 89.2% das 
mulheres apresentaram insatisfação com a sua 
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imagem corporal. A tabela 2 apresenta a distri-
buição de insatisfação com a imagem corporal 
em cada grupo de classificação do estado 
nutricional (IMC). Observa-se que boa parte 
do grupo com sobrepeso apresentou insatis-
fação da imagem corporal (86.7%). Por outro 
lado, chama a atenção que boa parte das eutró-
ficas também teve insatisfação com a imagem 
corporal (91.7%). Contudo, não foram obser-
vadas diferenças significativas entre os grupos 
(p > .05). 

 

Tabela 2. 
Distribuição de mulheres satisfeitas e insatisfeitas com a 
imagem corporal para cada classificação do estado 
nutricional segundo o IMC (n= 37) 

Estado 
nutricional 

(IMC) 

Imagem corporal 
p 

Insatisfação Satisfação 

Baixo peso 2 (66.7%) 1 (33.3%) 

>.05 
Eutrofia 11 (91.7%) 1 (8.3%) 

Sobrepeso 13 (86.7%) 2 (13.3%) 

Obesidade 7 (100.0%) 0 (0.0%) 

 

As variáveis sócio-demográficas investiga-
das no estudo revelam que: 60.0% da amostra 
apresenta menos de 4 anos de estudo, 74.4% 
não exerce atividade laboral remunerada, 
56.8% reside em casas com menos de 3 cômo-
dos e 49.6% possuem mais de dois filhos. Já o 
perfil da classe social apresenta 20.0% distri-
buídas na classe C, 68.8% na classe D e 11.2% 
na classe E. Ao se verificar possíveis associa-
ções dessas variáveis com a imagem corporal 
nos grupos de classificação do estado nutri-
cional, seguindo o IMC, não foram observados 
medidas de risco significativas. 

 
DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados indicam que a 
insatisfação da imagem corporal foi frequente 
entre o grupo de mulheres com transtorno 
mental comum, uma vez que 89.2% destas 
apresentaram tal resultado. Resultados simi-
lares de outro estudo (Lins & Caramaschi, 

2007) encontraram 86.4% de insatisfação da 
imagem corporal em mulheres com depressão. 

Apesar do transtorno mental comum ser 
um indicativo mais leve de comprometimento 
mental, nossos achados seguem evidências 
anteriores (Roeder at al., 2001), que apontam 
elevadas alterações morfológicas em pacientes 
de um hospital psiquiátrico em Santa Catarina. 
Embora as mulheres aqui reportadas apresen-
tem uma condição especifica de saúde mental, 
elas não diferem do público feminino de ma-
neira geral, o que pode ser reforçado em um 
estudo recente (Damasceno et al., 2005), rea-
lizado com mulheres praticantes de caminhada, 
revelando que apenas 24.0% das entrevistadas 
estavam satisfeitas com suas silhuetas atuais. 

Observou-se uma tendência de maior insa-
tisfação da imagem corporal entre as eutró-
ficas. Esses resultados corroboram com estu-
dos anteriores (Bosi & Andrade, 2004; Parham, 
1999), que encontraram um grande número de 
mulheres eutróficas insatisfeitas com a silhueta 
atual. 

Analogamente aos resultados de outro estu-
do (Vasconcelos-Raposo et al., 2009) não fo-
ram encontradas diferenças significativas entre 
a presença de um transtorno mental e o valor 
do IMC. 

O excesso de peso (sobrepeso e obesidade) 
esteve presente em 27 das 37 mulheres investi-
gadas, indicando, como afirmam Romieu et al. 
(1988) que pessoas com menor nível cultural 
demonstram menos conscientização quanto a 
necessidade de controlar o peso corporal, em 
razão do acesso às informações relativas aos 
efeitos deletérios do excesso de peso. Os 
fatores sócio-demográficos aqui investigados 
apontam para uma frequência superior nas 
condições desfavoráveis entre os sujeitos da 
pesquisa.  

Contudo, não foram evidenciados fatores de 
risco associados com a imagem corporal nas 
diferentes classificações do IMC. Por outro 
lado, mulheres em situação de vulnerabilidade, 
apresentando uma tendência maior ao acome-
timento de TMC, parecem estar mais susce-
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tíveis a apresentarem distorção da imagem 
corporal, uma vez que a integridade cognitiva e 
emocional estariam limitadas em mulheres 
com transtornos mentais (Moreno & Moreno, 
1995). 

Os achados do presente estudo tendem a 
reforçar esses indicativos. Contudo, é impor-
tante ressaltar algumas limitações do trabalho, 
como o pequeno número da amostra, bem 
como a ausência de grupo controle, recomen-
dando novos estudos que possam ampliar o 
número de sujeitos, bem como locar um grupo 
controle. Dessa forma, espera-se que os resul-
tados obtidos no presente trabalho possam 
suscitar novas propostas na ampliação do en-
tendimento da relação entre a satisfação da 
imagem corporal e a saúde mental de mulheres 
em situação de risco. 

 
CONCLUSÕES 

Os achados do presente estudo evidenciam 
que o grupo pesquisado apresenta distorção da 
imagem corporal e alta frequência de excesso 
de peso, reforçando a necessidade de interven-
ções específicas com o grupo, visando compre-
ender por menores a relação da insatisfação da 
imagem corporal e saúde mental em mulheres 
de baixa renda. 
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