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RESUMO 

Introdução: A insatisfação com a imagem corporal tem levado principalmente 
mulheres a realizar cirurgias plásticas com o objetivo de se adequar aos padrões 
contemporâneos de beleza. O estudo se propõe a avaliar a percepção da imagem 
corporal em mulheres candidatas à cirurgia plástica. Método: A amostragem foi não-
probabilística, por conveniência, composta por 40 mulheres, que responderam os 
instrumentos desta pesquisa. Na análise dos dados, foram usados testes de 
correlação e variância, com p<0,005. Resultados: Há correlações significantes entre 
a imagem corporal percebida, imagem corporal idealizada e o IMC; e ainda entre 
imagem corporal percebida e o grau de preocupação com o corpo. Conclusão: 
Concluiu-se que o grupo em estudo apresenta percepção distorcida da imagem 
corporal, influenciada pelo grau de preocupação com o corpo e pelo IMC. No 
entanto, a imagem corporal idealizada é influenciada apenas pelo IMC. 

Palavras-chave: Autoestima. Cirurgia plástica. Imagem corporal.   

 

ABSTRACT 

Objective: Body image dissatisfaction has leading women to search plastic surgeries 
in order to achieve modern beauty patterns. This study aims to evaluate the body 
image perception in applicant women for plastic surgery. Methods: Sampling was 
non-probabilistic, for convenience, composed of 40 women who answered a 
questionary. Correlation and variance tests with p <0.005 have been used in data 
analysis. Results: Data suggest there are significant correlations between perceived 
body image and BMI, idealized body image and BMI, perceived body image and 
body´s concern degree. Conclusion: Evaluated women have distorted perception of 
body image, influenced by the degree of concern with the body and the BMI. 
However, the idealized body image is only influenced by BMI. 

Key words: Selfsteem. Plastic Surgery. Body image.  
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I INTRODUÇÃO 

 

       A imagem corporal é definida como sendo a imagem que cada indivíduo forma 

em sua mente, sobre seu próprio corpo, ou seja, uma representação mental 

flutuante do tamanho, contorno e a aparência, através de um processo dinâmico, 

onde estão envolvidos sensações e vivências próprias ou em sociedade, 

influenciadas por uma variedade de fatores históricos, culturais, sociais, individuais, 

biológicos que operam variavelmente ao longo do tempo, desta forma, passando a 

ser uma construção multidimensional composta de representações sobre o tamanho 

e aparência do corpo e de respostas emocionais, associadas ao grau de satisfação 

suscitados por essas percepções, surgindo como um mediador do lugar social, 

influindo e sendo influenciado, onde o indivíduo está inserido (BROWN; CASH; 

MIKULKA, 1990; SLAD, 1994; SHILDER, 1999; JODELET, 2001; FERREIRA; 

LEITE, 2002; GOETZ, 2008; SANTE; PASIAN, 2011).  

À medida que o tempo transcorre, corpo e mente passam por vivências 

emocionais, mudanças biológicas e fisiológicas que caracterizam seu 

envelhecimento nas diversas etapas do ciclo de vida, tais mudanças podem ser 

retardadas ou aceleradas por ações externas, e com isso a busca constante do 

indivíduo para se reconstruir de acordo com o que idealiza do ponto de vista estético 

e ou funcional, estando em um constante processo de remodelagem, sofrendo 

influências e influenciando o grupo no qual convive, refletindo em si aspectos 

culturais e do momento histórico vivenciado, refletindo sobre a percepção de sua 

própria imagem e sua satisfação (SHILDER, 1999; TAVARES, 2003).  

A percepção da beleza em seu próprio corpo leva a um grau de satisfação e 

gratificação movidos pelo sentimento estético, presente em cada indivíduo que se 

formou ao longo do tempo da evolução humana. Segundo Poli Neto e Caponi 

(2007), os padrões de beleza constroem-se com base em normas biológicas e de 

estudos antropométricos, e não de normas sociais de beleza, e ainda, que a 

motivação para realização de procedimentos estéticos proviria de uma baixa 

autoestima, naturalizada, resultante da desconformidade do corpo, em relação às 

normas. A intensa influência da mídia sobre satisfação e percepção da imagem 

corporal se dá através do processo de comparação social, utilizando-se de revistas e 

programas de televisão com seus constantes bombardeios de mensagens sobre um 
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público alvo, principalmente as mulheres, enfatizando um padrão ideal, através da 

exibição de corpos moldados, comparando-os a quase semideuses da beleza, 

levando este público, “simples mortais”, a uma autoavaliação negativa e por 

conseguinte, uma infelicidade com seu próprio corpo, portanto, com sua própria 

identidade. Essa infelicidade decorrente da insatisfação com a imagem corporal se 

assemelha à frustração quando a realidade percebida de si mesmo é diferente da 

categoria almejada. Esse sentimento negativo sobre si mesmo pode ter efeitos 

devastadores sobre a saúde física e mental, além de desencadear uma busca 

frenética para se adequar aos padrões socialmente impostos (JODELET, 2001; 

WANG et al, 2005; LE BRETON, 2007; MARKEY; MARKEY, 2010).  

Vários são os fatores que no dia a dia, continuamente, interferem no equilíbrio 

do estado psíquico do indivíduo, desencadeando alterações bem particulares, a 

depender da capacidade de resposta de cada um. O humor ou estado de ânimo 

variam com as experiências vividas e as ações exercidas pelo meio externo, 

podendo ser definido como o tônus afetivo do indivíduo, influenciando a forma como 

este irá perceber o que está a sua volta, aumentando ou reduzindo o impacto destes 

acontecimentos e determinando como irá agir, dessa forma, pode ser entendido 

como um padrão complexo de comportamento, sentimentos, pensamentos e 

estados corporais que se alteram de acordo com os acontecimentos da vida e 

significados que atribui-se a estes. O estado de humor inclui ainda uma série de 

variáveis psicológicas como depressão, raiva e confusão mental e variáveis 

psicossomáticas como cansaço, vigor e tensão que podem influenciar a percepção 

que se tem sobre si mesmo em determinado momento (GAZZANINGA; 

HEATHETON, 2005; WIELENSKA, 2005; MISKOLCI, 2006). 

O corpo real ou como ele é percebido continua ocupando forte relação com o 

psiquismo, surgindo reações conflitantes no próprio indivíduo, sendo a cirurgia 

plástica entendida como uma saída para a insatisfação e o desequilíbrio da conexão 

corpo e mente. O século XX permitiu à cirurgia plástica o desenvolvimento e 

aprimoramento de suas técnicas, utilizando-as na reparação das mais diversas e 

complexas sequelas, deixadas nas vítimas das duas grandes guerras mundiais, 

proporcionando também a expansão de sua importância no campo humanístico e 

social por amenizar o sofrimento emocional, através da reconstrução daqueles que 

tiveram seus corpos mutilados (CURI, 2005). 
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A cirurgia plástica é a especialidade da medicina que tem como objetivo 

restaurar nos corpos deformados, por defeitos congênitos ou adquiridos, as funções 

corporais e melhorar a aparência, sendo esta, a cirurgia plástica reparadora. Em 

corpos normais, modificar traços fisionômicos que desagradam seus respectivos 

portadores, a cirurgia estética.  A cirurgia plástica estética tem como objetivo 

melhorar a forma e a cirurgia plástica reparadora recuperar a função e restaurar a 

forma, apresentando assim, também um componente estético, tendo como objetivo 

final alcançar o equilíbrio entre a estrutura orgânica e o e a psíquica do ser humano 

proporcionando-lhe saúde, sendo definida pela OMS como a percepção do indivíduo 

sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos 

quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(PITANGUY, 1992; TIGGEMANN, 2002; SARWER, 2003; CURI, 2005; FERRAZ; 

SERRALTA, 2007). 

 

1.1 O PROBLEMA  

A insatisfação com a imagem corporal decorrente de uma autoavaliação 

negativa é influenciada por acontecimentos vivenciados pelo indivíduo, isoladamente 

ou dentro do seu grupo, tendo a mídia um importante papel no estímulo através da 

comparação social. As ofertas dos cuidados com o corpo para se adequar aos 

padrões contemporâneos de beleza são os mais diversos, dentre eles a cirurgia 

cosmética. Os pacientes que buscam por cirurgias plásticas têm o conhecimento real 

das dimensões dos seus corpos? Qual expectativas em relação às dimensões dos 

seus corpos após o procedimento estético? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

- Avaliar a percepção da imagem corporal por mulheres candidatas à cirurgia 

plástica. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

- Identificar o perfil feminino das candidatas à cirurgia plástica; 
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- identificar o uso de métodos não cirúrgicos usados anteriormente para à 

adequação da silhueta como dietas, exercícios e uso de medicamentos; 

- identificar a silhueta corporal idealizada a ser obtida após cirurgia do 

contorno corporal (expectativa); 

- identificar o grau de preocupação com o próprio corpo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A importância deste estudo reside no fato de que, o conhecimento do perfil 

feminino e a identificação de possíveis percepções inadequadas da imagem corporal 

nestas pacientes, nos permite lançar mão de uma anamnese mais acurada, 

enfatizando a percepção que têm de si e de sua autoestima, e desta forma prevenir 

a expectativa irreal de um resultado cirúrgico, insatisfação com o resultado e 

conseguintes cirurgias recorrentes na tentativa de conquistar o inatingível, devido às 

limitações impostas pelo próprio corpo e pelas técnicas cirúrgicas vigentes, 

identificar manifestações clínicas indicativas de Transtorno Dismórfico Corporal 

(TDC), permitindo diagnóstico e tratamento precoces, bem como prevenir ou 

minimizar processos médicos decorrentes de tais insatisfações, mesmo quando os 

resultados estão dentro dos padrões esperados, descritos na literatura. 
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CIRURGIA PLÁSTICA 

A designação cirurgia plástica vem do termo grego plastik que significa 

moldar. Atualmente utiliza-se o termo cirurgia estética ou mais comumente cirurgia 

cosmética para designar a aparte desta especialidade que tem como objetivo, 

através de procedimentos cirúrgicos ou não, melhorar o contorno corporal, de 

acordo com a insatisfação referida pelo paciente, em alguma área do seu corpo. Não 

obstante, a cirurgia plástica reparadora apresenta algo de estético, pois visa a 

reconstrução de determinado segmento corporal danificado, seja por trauma, 

neoplasia ou deformidade congênita, promovendo ao mesmo tempo o 

reestabelecimento da função, preocupando-se com a aparência estética do indivíduo 

(Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - SBCP). 

Há evidências da atividade de cirurgia plástica entre os indus, há 

aproximadamente 4 mil anos a.C. e entre os egípcios que utilizavam técnicas para 

correções corporais na tentativa de minimizar defeitos e deformidades como os 

narizes mutilados por questões religiosas, há pelo menos dois mil anos (SANTE; 

PASIAN, 2011). Na Índia, cerca de 1000 anos a.C. utilizavam-se de técnicas que 

tinham como objetivo reconstruir narizes mutilados, em criminosos, cujas penas 

eram a amputação desta estrutura anatômica, como punição por seus crimes, como 

o adultério. A sentença promovia tal sequela que os estigmatizavam pela 

deformidade que imprimiam aos seus rostos, tornando fácil os seus 

reconhecimentos como “os fora da lei”. Esses indivíduos procuravam camuflar o 

estigma, buscando nos sacerdotes da época, uma cirurgia para reconstruir o nariz, 

na qual era utilizado um segmento de pele da região frontal, o retalho médio frontal, 

conhecido e denominado até hoje como retalho indiano, cujos resultados estéticos 

na época não eram tão bons em virtude da técnica rudimentar, no entanto, 

promoviam uma aparência que se aproximava a dos outros indivíduos não 

mutilados, satisfazendo-os grandemente (FERREIRA; LEITE, 2002). No século XVI, 

na Itália, Gasparo Tagliocozzi explorou técnicas para amenizar cicatrizes faciais, 

utilizando retalhos da face anterior do braço para reconstrução nasal (HAIKEN, 

2000). No século XX, após a Primeira Guerra mundial, os cirurgiões perceberam que 

as técnicas desenvolvidas e aperfeiçoadas, utilizadas nas reconstruções dos rostos 
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de soldados mutilados poderiam ser aplicadas seguramente para procedimentos 

estéticos (EDMONDS, 2007), tal fato, evidencia que a cirurgia plástica estética 

surgiu dos avanços da cirurgia plástica reconstrutora (SHARMA, 2002). No decorrer 

do século XX, o avanço da ciência e tecnologia permitiu que a cirurgia plástica 

estética expandisse de forma a abranger todo o corpo indivíduo (CHATTERJEE, 

2007). 

Desde o princípio, a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora 

ou reconstrutora caminham entrelaçadas, isto porque as técnicas e os princípios 

empregados são os mesmos, o que diferencia ambas é a finalidade de sua 

aplicação. Antes da década de 50, as cirurgias plásticas utilizadas com finalidade 

meramente estética não eram bem aceitas pelos especialistas da época, sua 

aplicação era marginalizada. A partir daquela década, nos Estados Unidos da 

América, a cirurgia plástica estética passou a ser regulamentada, reconhecida como 

especialidade, passando a ser bem vista e a despertar desejo de formação 

profissional nesta área. Vários foram os motivos que proporcionaram estas 

mudanças, dentre elas a valorização da aparência física pela sociedade ocidental, 

por conseguinte, o desenvolvimento da Beleza de consumo, onde o interesse 

econômico determina os ideais de beleza (ECO, 2004).  

Segundo relatório da International Society of Aesthetic Plastic Surgery 

(ISAPS), em 2013, o Brasil ocupou o segundo lugar na realização de procedimentos 

plásticos (cirúrgicos e não cirúrgicos), perdendo apenas para os EUA, seguido pelo 

México, Alemanha e Espanha. As mulheres representam a maioria do público alvo, 

com 82,7% das pessoas que se submeteram à cirurgia estética, contra 12,8% de 

pacientes do sexo masculino. Destacaram-se como os procedimentos cirúrgicos 

mais procurados, a lipoaspiração, mastoplastia de aumento (prótese de silicone), 

blefaroplastia (pálpebras), lipoescultura; dentre os procedimentos não cirúrgico, a 

aplicação da toxina botulínica ocupou o primeiro lugar, seguido do preenchimento 

cutâneo (ISAPS, 2013).  

Cada sociedade com sua cultura cria ao longo da história seus próprios 

padrões de beleza, de sensualidade, de saúde, de postura, que dão referência aos 

indivíduos para se construírem como homens e mulheres. Os imperativos culturais 

de gênero têm exercido de forma rígida sobre nossa sociedade, importante papel na 

definição dos rigorosos padrões de apresentação pessoal de uma mulher no que diz 

respeito ao belo e a feminilidade.  
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As concepções e as representações do corpo, bem como a beleza, passaram 

por mudanças ao longo do tempo em cada sociedade, associada às mudanças 

socioeconômicas e culturais. A beleza, por conseguinte a aparência física têm se 

tornado cada vez mais presente, muitas vezes imposta, de forma ditatorial, em 

determinados grupos sociais, tendo como exemplo disso, uma simples oferta de 

emprego, onde é exigido como critério de seleção, uma boa aparência. O estímulo à 

fascinação pela aparência física é levado até nós pela mídia, através das revistas, 

televisão, músicas, outdoors, entre outros veículos de comunicação em massa. 

Esses padrões de magreza, beleza, juventude e saúde, difundidos na sociedade 

moderna através do discurso da ciência e da mídia por exigência das necessidades 

de mercado (BOSI, 2006), geram um crescimento da medicina estética, da indústria 

de cosméticos e dietas e consecutivamente um aumento dos procedimentos da 

cirurgia plástica. Parece estar esquecido que a beleza é construída a partir da 

estrutura biológica e antropométrica de cada indivíduo e não estabelecida por regras 

sociais. Tais normas podem levar o indivíduo a perceber que não está de acordo 

com os padrões sociais predeterminados quanto à beleza, podendo ocasionar uma 

baixa autoestima e por conseguinte encontrar aí motivações para a procura das 

intervenções estéticas.  

Segundo Edmonds (2002), em pesquisa realizada no Brasil, vários foram os 

fatores apontados como motivadores para a realização de uma cirurgia plástica 

estética, destacando-se, a perspectiva de sucesso na carreira, medo de ser trocada 

pelo parceiro, aceitação do parceiro e a influência da mãe, quando esta viveu uma 

experiência positiva com o procedimento cirúrgico. Outro estudo (PRADO; 

LEICHTWEIR; JOHNER, 2010), aponta como motivo para realização de uma cirurgia 

estética ou reparadora, o encontro da harmonia com o próprio corpo e aquisição de 

realização pessoal estando em equilíbrio físico e mental. Essa harmonia tem como 

significado o alcance da beleza exterior, tão valorizada em tempos atuais e, depois, 

consequentemente, o equilíbrio psicológico, social e emocional. A realização das 

cirurgias estéticas teria como motivador a presença de uma baixa autoestima, 

resultante da não conformidade do corpo em relação às normas de beleza, com 

hipervalorização da aparência física (POLI NETO; CAPONI, 2007; SANTE; PASIAN 

2011). Diversos estudos mostram que a decisão de buscar a cirurgia parece ter sido 

dirigida pelos desejos das próprias mulheres, elas buscam a cirurgia, 

psicologicamente e ideologicamente, por vontade própria e não para agradar outros, 
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afirmando que o fizeram para aumentar a autoestima (GIMLIN, 2000; ASKEEGARD 

et al, 2002; EDMONDS, 2002, 2007; POLI NETO; CAPONI, 2007; SANTE; PASIAN, 

2011). Porém, a autoestima é uma sensação influenciada pela impressão que uma 

pessoa acredita passar para outros. Goldenberg (2005), propõe que são três as 

principais motivações para fazer uma cirurgia plástica estética: atenuar os efeitos do 

envelhecimento, corrigir defeitos físicos, esculpir um corpo belo, perfeito, sendo no 

Brasil, a busca por um corpo perfeito a motivação que mais se intensifica. 

O belo sempre esteve associado à felicidade, ao êxito profissional e sucesso 

nas relações interpessoais. A cirurgia plástica é tida como o recurso mais legítimo e 

direto de tornar o corpo belo, atendendo às normas sociais de beleza na sociedade 

contemporânea e, na lógica capitalista, o corpo passou a ser visto como objeto de 

consumo de acordo com as exigências do mercado, sendo na sociedade 

consumista, alvo de promessas de completude e satisfação plena. No entanto, o ser 

humano é complexo em sua concepção, é um ser social, singular, psíquico, orgânico 

e cultural, desta forma, uma intervenção na sua dimensão orgânica não acontece 

isoladamente, pois, todas as outras estão intimamente relacionadas, podendo haver 

efeitos positivos ou negativos sobre o ser. 

A cirurgia plástica estética tem como objetivo melhorar o contorno corporal do 

indivíduo, tentando sanar as desconformidades apontadas pelo mesmo, fontes 

muitas vezes de angústia extrema com repercussão sobre a autoestima, 

proporcionando-lhe bem-estar e uma percepção positiva sobre a imagem corporal. 

Indivíduos que têm uma boa percepção sobre sua autoimagem, apresentam pontos 

positivos com relação à sua saúde mental e física, sendo observado menos 

depressão, elevada autoestima, comportamento alimentar saudável, cuidados 

protetores com a pele contra raio ultravioleta, entre outros hábitos favoráveis à 

saúde (GILLEN, 2015). 

É de fundamental importância a avalição do indivíduo na sua totalidade, a sua 

percepção de si mesmo e como se comporta mediante sua autoimagem, tudo isso 

com o objetivo de um diagnóstico preciso sobre as condições emocionais e 

psíquicas de uma paciente, evitando a não identificação de um corpo com TDC, cujo 

procedimento estético, mesmo dentro dos padrões técnicos e considerados 

esteticamente adequados, possam não corresponder à expectativa do paciente, em 

virtude de sua condição clínica psiquiátrica pré-existente, bem como, a exacerbação 
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de seu estado clínico e a perda da oportunidade do estabelecimento de um  

tratamento clínico ideal. Os distúrbios psiquiátricos como a depressão por exemplo, 

ou o TDC, podem muitas vezes fazer o paciente focar em determinado segmento do 

seu corpo ou de sua aparência, como causa de sua tristeza ou angústia e 

isolamento, sobre a influência social, quer pela mídia ou não, acreditar que a solução 

é dependente única e exclusivamente da cirurgia estética, tendo nesses casos alto 

potencial de insatisfação com o resultado obtido, visto  o elevado nível de  

expectativa, muitas vezes  irreal, criando-se um ciclo vicioso e a sucessão de 

cirurgias múltiplas. Dessa forma, torna-se importante uma avaliação pela 

especialidade de psiquiatria, naqueles pacientes que apresentarem manifestações 

clínicas sugestivas de algum distúrbio de origem psiquiatra, com o objetivo de 

selecionar adequadamente os candidatos a procedimentos estéticos e não furtar-

lhes a oportunidade de conduta adequada em cada caso (HORCH, 2004; POLLICE, 

2009). 

 

2.2 IMAGEM CORPORAL 

Os estudos sobre a imagem corporal tiveram início no começo século XX, 

tendo como centro, identificar quais alterações à percepção da imagem corporal e 

ao ambiente que circunda o indivíduo, uma lesão poderia acarretar. Sua 

conceituação sofreu modificações ao longo desses séculos em virtude de sua 

melhor compreensão (THOMPSON, 2004). 

A imagem corporal é definida por Schilder (1999), como sendo a figura que 

formamos em nossa mente, de como nosso corpo nos representa. Para Thompson 

(1996), essa imagem envolve vários componentes, o perceptivo, como nos 

percebemos com relação às dimensões e aparência do nosso corpo; o subjetivo, 

relacionado ao grau de satisfação que apresentamos e, o comportamental, 

relacionado à evitação social em virtude da aparência. Para Banfield & McCabe 

(2002), a imagem corporal é a representação mental do corpo existencial, sendo a 

mesma dinâmica, mas com um eixo central mais estável, dando ao ser humano a 

existência singular e original no mundo. 

Para fins de estudos e pesquisas, divide-se a imagem corporal em duas 

dimensões: a dimensão atitudinal e a dimensão perceptiva. A dimensão atitudinal 

refere-se ao comportamento, emoções e cognição do sujeito a respeito seu corpo e 
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sua aparência, pode-se avaliar através de questionários, consultas clínicas e escalas 

desenvolvidas para esse fim. A perceptiva refere-se à percepção das dimensões e 

formas do corpo pelo próprio sujeito, podendo ser avaliada através de aparatos 

distorcivos, manipulação de luzes e compassos ou por registros em molduras ou 

folhas de papel (BANFIELD; MCCABE, 2002). 

Os problemas com a imagem corporal podem se dispor de moderada 

insatisfação e preocupação com o corpo e evoluir para uma preocupação extrema 

com a aparência física, levando a uma imagem corporal negativa. Os casos mais 

graves de imagem corporal negativa – comumente referidos como “Distúrbios da 

imagem corporal” – são marcados por prejuízos na vida social e profissional, além 

de causar sofrimento intenso (THOMPSON, 1990). Quando o indivíduo se expressa 

na crença de alcançar uma expectativa irreal em relação a certa característica da 

aparência, relaciona-se ao comprometimento do componente cognitivo. Evitações de 

situações que levem à exposição ou a exames minuciosos do corpo, são 

características comportamentais no distúrbio da imagem corporal. Ansiedade, 

estresse e preocupação com a aparência, relaciona-se ao comprometimento afetivo. 

Quando o distúrbio da imagem corporal exterioriza-se na deformação, na distorção 

das dimensões do corpo, relaciona-se ao comprometimento perceptivo 

(THOMPSON et al, 1994). 

Distorções ou insatisfações com a imagem corporal estão presentes em 

várias patologias psiquiátricas como na depressão, delírios somáticos, 

transexualismo, esquizofrenia, TDC e nos transtornos alimentares (SAIKALI et al, 

2004).  

O desenvolvimento da imagem corporal encontra paralelo no desenvolvimento 

da identidade do próprio corpo, tendo relações com os aspectos fisiológicos, afetivos 

e sociais. É um processo que ocorre durante toda a vida. A construção da identidade 

corporal é sempre um processo em construção. As primeiras experiências infantis 

são fundamentais no desenvolvimento da imagem corporal, mas as experiências e o 

explorar o corpo nunca param (TAVARES, 2003). Fatores históricos e atuais levam 

os indivíduos a se relacionar com o seu corpo de modo satisfatoriamente positivo ou 

não. Os fatores históricos são as circunstâncias do passado que moldam a forma de 

cada um enxergar a própria aparência. Os fatores atuais são as experiências de vida 

cotidiana que determinam como as pessoas pensam, sentem e reagem à sua 

própria aparência. Também são importantes na formação da imagem corporal e o 
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modo como o indivíduo se relaciona consigo, os padrões culturais de beleza muitas 

vezes impostos pela sociedade. Sabe-se, porém, que as adversidades infringidas ao 

indivíduo pela cultura, família ou amigos não atingem suas imagens corporais de 

forma idêntica. A forma de sentir, pensar e reagir frente à percepção de atributos 

físicos influencia na caracterização da personalidade (CASTILHO, 2001). 

Estudo realizado por HARTMANN et al (2014), em pacientes que apresentam 

bulimia ou TDC, demonstrou características fenotípicas semelhantes, ambos 

apresentam em comum a percepção negativa da imagem corporal e constatou-se 

que a depressão contribui fortemente para uma autoestima negativa em ambas. 

Segundo estudo realizado por GILLEN (2015), em 284 estudantes de uma 

faculdade do nordeste dos Estados Unidos da América (EUA), cujo foco era avaliar a 

associação entre a imagem corporal positiva e vários indicadores de saúde mental e 

física em homens e mulheres, evidenciou que indivíduos que apresentavam 

percepção da imagem corporal fortemente positiva, relataram menos depressão, 

elevada autoestima, menor propensão para comportamento alimentar  não saudável, 

menor interesse em  musculatura , grande intenção de se proteger-se contra raios 

ultravioleta e outros danos à pele. O resultado do estudo sugere que a imagem 

corporal intensamente positiva tem significante implicação sobre a saúde e o bem-

estar, além do tamanho real do corpo. 

O TDC é uma entidade psiquiátrica descrita pela primeira vez em 1891 por 

Enrico Morselli, então designado de dismorfofobia e, em 1987 passou a ser 

denominado de TDC pela Associação Americana de Psiquiatria, faz parte dos 

transtornos hipocondríacos. Se caracteriza pela preocupação excessiva do 

indivíduo, pela percepção anormal de um defeito real ou não em uma parte ou várias 

partes do seu próprio corpo associado a um sentimento de feiura fazendo com que 

esses indivíduos tentem esconder ou por fim a estes defeitos, buscando na cirurgia 

plástica a “cura” (MORSELLI, 2001; SARWER et al, 2003). É categorizado como 

transtorno neuropsiquiátrico e envolve fatores biológicos, como a vulnerabilidade 

genética e disfunção neuroquímica (FEUSNER et al, 2008), bem como, aspectos da 

história individual (AOUIZERATE et al, 2003).  

Dentre as principais causas do TDC estão os fatores genéticos, 8% dos 

indivíduos acometidos apresentam algum membro da família com esse diagnóstico 

ao longo da vida, representa cerca de 4 a 8 vezes uma predominância maior do que 

na população geral (BIENVENU, 2000). Estima-se que 1% a 3% da população geral 
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sofram de TDC (CONRADO, 2009). Na especialidade da cirurgia plástica, esse 

transtorno apresenta-se com prevalência superior à da população geral, em torno de 

7% a 15% dos pacientes que procuram a especialidade (JAKUBIETZ et al, 2007). 

Tem início na adolescência, surgindo por volta dos 17 anos, não havendo 

prevalência entre os sexos (FEUSNER et al, 2008; ROSS; GOWERS, 2011). 

Segundo estudo realizado por Feusner e colaboradores, o TDC compartilha 

hereditariedade com o transtorno obsessivo compulsivo (TOC) (FEUSNER et al, 

2008).  

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (1994), critérios para a 

suspeita ou diagnóstico do TDC devem ser observados na consulta clínica, 

apresentados pelo paciente como a atenção excessiva a um defeito imaginário ou 

mínimo, preocupação causa grande tristeza ou prejudica o desempenho no trabalho 

ou nas atividades sociais, queixas não podem ser caracterizadas como outro 

transtorno mental, como a anorexia nervosa. Brito et al (2013), relaciona sinais 

indicadores de TDC em pacientes que buscam a cirurgia plástica, tais como a 

aparência do defeito físico não é observada ou é mínima, preocupação transtornada 

com a aparência, desconforto e preocupação com a aparência em situações 

públicas, excessiva importância dada à aparência na autoavaliação, autoavaliação 

negativa atribuída à aparência, aflição quando a aparência é notada por outros, evita 

atividades devido ao desconforto com a aparência, excessivas solicitações de 

cirurgias plásticas, Insatisfação com cirurgias plásticas prévias, esperança de que 

uma cirurgia estética resolverá todos os problemas, desilusão de referência, 

excessivo uso de maquiagem, camuflagem com roupas ou movimentos e história de 

sintomas recorrentes de depressão, ansiedade e ideias suicidas. 

O TDC difere do TOC por apresentar obsessão e compulsão pela beleza, 

enquanto que o segundo, obsessão e compulsão por ordens ou impulsos 

inaceitáveis (PHILLIPS; KAYE, 2011). Resulta de um desequilíbrio neuroquímico, 

envolvendo principalmente o neurotransmissor serotonina, que atua mantendo as 

ideias e pensamentos sob controle (SLAUGHTER; SUN, 1999). A teoria psicanalítica 

sugere que o transtorno aparece de situações em que indivíduos ansiosos, 

perfeccionistas e tristes são mais suscetíveis a desenvolver este transtorno (VEALE, 

2004), associado a isso, soma-se experiências vividas, criando-se personalidades 

suscetíveis com baixa autoestima, insegurança e dificuldades nas relações 

interpessoais (BUHLMANN; MARQUES, 2012). 
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Estudo realizado (HAAS, CHAMPION, SECOR; 200), mostrou que a imagem 

corporal, provocação social, autoestima estão associados como fatores 

motivacionais para a cirurgia estética, além destes, TDC, educação e cultura 

também são fatores influenciadores na decisão de realizar um procedimento 

estético. 

TIGNOL (2007), realizou um estudo, cujo objetivo era avaliar o efeito da 

cirurgia estética e a estabilidade do TDC, em paciente diagnosticados com defeitos 

mínimos na aparência, com e sem TDC, cinco anos após suas solicitações. Foram 

avaliados 30 pacientes, dos quais 12 pacientes tinham diagnóstico de TDC e 18 não 

apresentavam tal distúrbio, cinco anos após a intervenção cirúrgica. Apenas 80% 

foram reavaliados (28 pacientes), 10 pacientes com TDC e 18 sem TDC. Destes, 7 

pacientes com TDC e 8 pacientes sem TDC se submeteram a cirurgia. Seis, dos 

sete pacientes com TDC, ainda tinham o diagnóstico de TDC e exibiram altos níveis 

de desvantagens e comorbidades psiquiátricas comparados com o grupo sem TDC, 

sendo que neste último grupo, 3 pacientes desenvolveram TDC. O estudo concluiu 

que mesmo que a satisfação com a intervenção cirúrgica tenha sido elevada em 

ambos os grupos, a cirurgia estética não é eficiente no TDC e não tem efeito 

significativo no diagnóstico do TDC, desvantagem ou nas comorbidades 

psiquiátricas desses pacientes com 5 anos de seguimento.  

Talvez a satisfação dos pacientes com TDC, explique o porquê de alguns 

cirurgiões não contraindicarem a cirurgia estética nesses pacientes.  Diante do 

exposto, os cirurgiões plásticos hão de se preocupar com manuseio destes 

pacientes, uma vez que o diagnóstico ou a suspeita diagnóstica pode passar 

desapercebida, e se estar diante de uma queixa para se corrigir um defeito 

imaginário, por conseguinte, a não satisfação do paciente com o resultado, podendo 

tal frustação agravar o quadro deste transtorno ou de qualquer um outro associado, 

como a depressão, por exemplo. 

Estudos realizados (PHILLIPS et al, 2001; SHRIDHARANI et al, 2010) 

mostram que apenas uma pequena porcentagem dos pacientes com TDC, cerca de 

3 a 7%, beneficiam-se com o procedimento estético. Esses pacientes 

supervalorizam o quadro e apresentam uma expectativa extremamente alta com 

relação ao resultado estético. Daí nota-se a importância do médico que lida com 

estética, estar atento aos sinais e sintomas em uma consulta e desta forma, orientar 
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o paciente a procurar o tratamento psiquiátrico adequado, ajudando–o 

sobremaneira, bem como evitando as ações judiciais. 

Pollice et al ( 2009), investigaram 56 paciente candidatos a cirurgia plástica 

estética  na University of L’Aquila (12 masculinos e 44 femininos), pelos instrumentos 

SCL-90 (Self-Reported Symptom Inventory-Revised), que avalia sintomas 

psicopatológicos em diversas dimensões sintomáticas (somatizações, obsessões e 

compulsões, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, 

ansiedade fóbica, ideação paranóica e psicoticismo), e pelo instrumento BUT (Body 

Uneasiness Test), que avalia  o grau de desconforto corporal. Sendo a amostra 

dividida em dois grupos, os com BUT positivo (33,92%) e BUT negativo (66,02). 

Ambos os grupos mostraram diferença estatística significativa (p<0,01) em todas as 

dimensões da SCL- 90, no entanto os BUT positivo mostraram um score muito maior 

no SCL-90 que os BUT negativo, evidenciando a alta prevalência de desordens da 

imagem corporal e a presença de outros sintomas psiquiátricos em pacientes 

candidatos à cirurgia plástica. Reforçando a importância da avaliação psiquiátrica 

nesses pacientes. 

O distúrbio pode ter um impacto positivo ou não sobre o tratamento cosmético 

realizado, bem como sobre a relação médico paciente, demonstrando a importância 

do reconhecimento dos sinais e sintomas de tal desordem nesses pacientes. A 

insatisfação com o resultado pode levar ao agravamento do distúrbio, bem como, 

cirurgias repetitivas sobre um “defeito” irreal na tentativa de atingir o inatingível e, até 

mesmo, gerar litígio, pois para o Direito, a cirurgia plástica, sendo ela reparadora, o 

contrato é comum, apenas de meios; já a cirurgia estética, o contrato é duplo, de 

meios e de resultados, concomitantemente.  Segundo o Supremo Tribunal de 

Justiça, no procedimento cirúrgico estético, o médico lida com paciente saudável que 

quer melhorar a aparência física e sentir-se psiquicamente melhor, estabelecendo 

assim uma relação de resultado e, no caso de insucesso, é imposto ao cirurgião a 

presunção de culpa e cabe a este, provar o contrário para livrar-se da 

responsabilidade contratual, provando o não dano ao paciente (FERREIRA, 2011). 

 

2.3 A SOCIEDADE, A BELEZA E O CONSUMO 

A beleza sempre esteve relacionada ao feminino, assim como a força ao 

masculino. As concepções de beleza sofreram mudanças ao longo da história, bem 
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como os cuidados destinados para embelezar o corpo. As modificações com o 

embelezamento feminino ocorreram com suporte nos interesses econômicos, 

padrões morais e argumentos científicos de cada época, que criam discursos para 

embelezar a mulher (SANT’ANNA, 2005). 

Ao analisar os padrões de beleza estabelecidos em cada momento histórico e 

observando as influências sofridas ao longo desses séculos, podemos entender as 

exigências sociais sobre o corpo feminino.  

Na Idade Média, herdando-se a concepção de mulher do Cristianismo, o 

feminino foi associado ao sexo e à maldade, sujeita às tentações e uma ameaça à 

harmonia do homem por estimular a luxúria, o ciúme e a discórdia, dando a ela uma 

imagem de nociva e perniciosa (NUNES, 2000). Valorizavam um corpo feminino 

estrito de ancas e de seios pequenos. Nesse período histórico eram proibidas as 

preocupações com o corpo, o qual se opunha à alma, sendo esta mais importante 

que os bens materiais e os prazeres da carne. Ao corpo pecador caberia 

enforcamentos, apedrejamentos e execuções públicas. No Renascimento, sob as 

influências dos pintores renascentistas que passaram a destacar o nu e desta forma 

influenciar mudanças no ideal de beleza feminina (PAIM; STREY, 2004), passando 

as formas arredondas, quadris largos e seios grandes a serem valorizadas no corpo 

feminino (GRIECO, 1991), assim sendo, a beleza feminina passou a ser vista como 

um atributo moral e social não simbolizando somente os perigos destinados à 

mulher. O belo passou a ser associado à nobreza, às maneiras, à modéstia, à 

castidade. Os cuidados com a beleza se manifestavam através das maquiagens, 

pomadas e unguentos para rejuvenescimento da pele facial, dando início a produção 

e comercialização de produtos para a beleza. (VIGARELLO, 2006). 

No Século das Luzes (XVII e XVIII), com a Reforma Protestante, o incentivo 

da educação tanto de homens quanto mulheres, levou a mulher a desempenhar um 

papel na sociedade voltado para, através do catecismo, reconquistar a moral e a 

religiosidade da sociedade. Com a instrução e algumas mudanças no papel das 

mulheres, mesmo a serviços religiosos, econômicos e sociais, elas começaram a 

explorar aspectos de suas vidas que até então não conheciam (SONNET, 1991). Na 

virada do século XVIII, a imagem social da mulher passou a ser vista como uma 

pessoa meiga e sensata, a feminilidade associada à maternidade e guardiã da prole 

(NUNES, 2000). Sob a influência dos pensamentos iluministas, a beleza feminina 

passou a ser valorizada para atrair os homens e perpetuar a espécie (VIGARELLO, 
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2006). Para ser bela nessa época, era preciso adaptar-se ao uso de espartilhos, 

tutores, cruzes de ferros entre outros aparelhos para moldar o corpo de acordo com 

os imperativos estéticos e pedagógicos da época, valorizando-se as costas, cintura 

fina e bustos fartos (VIGARELLO, 2005). 

Entre os séculos XIX e XX, surgiram os movimentos feministas reivindicando 

igualdade entre homens e mulheres e liberdade dos corpos femininos presos ao 

espartilho (SOARES, 2002; PERROT, 2005; VIGARELLO, 2006). A modificação do 

vestuário feminino, permitindo mais movimento ao corpo fora amplamente divulgado 

pelas revistas de moda da época (VIGARELLO, 2006). Contribuindo com a 

modificação nas vestimentas naquele momento histórico, para saúde dos corpos 

femininos fora incentivada a pratica de atividade física sob a influência das atletas 

que surgiam nas diferentes modalidades esportivas, estimulando o uso de roupas 

mais leves e curtas com exposição dos corpos com suas formas físicas, sujeitas a 

críticas positivas ou não (SOARES, 2002). As ideias revolucionárias feministas 

incutindo na mente de cada uma delas, o pensamento de que “todas as mulheres 

podem ser belas”, dependendo apenas de uma questão de maquiagem e 

cosméticos, estimulando a modificação do comportamento feminino e o consumo de 

produtos destinados a esse fim (PERROT, 2005). Segundo Vigarello (2006), as 

modificações com os cuidados corporais, com a modificação dos padrões de beleza 

feminina, onde passou a valorizar como belo, os corpos altos e magros, estimulou o 

surgimento do “mercado da beleza” advindo da industrialização com a produção de 

produtos destinados a moldar os corpos. O mesmo autor faz referência ao mundo 

cinematográfico, onde a imagem impera, os corpos dos artistas são projetados como 

modelos de corpos belos, com dicas de como atingir um ideal de beleza, passando a 

ideia de que a beleza das celebridades existem em decorrência dos cuidados e pela 

atenção contínua com o corpo, denotando uma estética que pode ser adquirida por 

qualquer outra pessoa, dando à espectadoras “esperanças” diante de um ideal de 

beleza inacessível e acessível ao mesmo tempo.  

As transformações surgidas em séculos passados sobre a beleza feminina, os 

meios utilizados para promover os ajustamentos dos corpos aos ditos ideais, a 

publicidade sobre produtos, a tecnologia no desenvolvimento de novos meios, 

permanecem na contemporaneidade. Os cuidados com a beleza associados à 

saúde, faz com que os corpos femininos se consumam cada vez mais em regimes, 
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academias de ginásticas, clínicas de estética e centros cirúrgicos (LEBRETON, 

2007). 

Na sociedade atual, a “superexposição de modelos corporais nos meios de 

comunicação contribui fundamentalmente para a divulgação de uma ótica corpórea 

estereotipada e determinada pelas relações de mercado” (PELEGRINI, 2004), e a 

mídia exerce papel importante na construção e desconstrução de procedimentos 

alimentares e padrões de estética, os quais estão submetidos a interesses de 

empresas produtoras de mercadorias, indústrias de aparelhos e equipamentos e 

setores financeiros (SERRA; SANTOS, 2003). Com relação à influência da mídia 

que apresenta o corpo como um objeto, e assim, podendo ser consumido, Kehl 

(2004) ressalta que o fluxo ininterrupto de imagens oferecido pela televisão, 

organizado segundo a lógica de realização de desejos, dispensa o espectador da 

necessidade do pensamento, assim sendo, os meios de comunicação massiva, 

quando veiculam seus produtos, dispensam os sujeitos, na condição de 

espectadores, de terem um posicionamento reflexivo pela distração e divertimento 

que devem promover, tal diversão é uma atividade de ocupar o tempo livre e dessa 

forma, não exige atividade do pensamento crítico.  

Há anos que se reconhece o poder da mídia sobre a imagem corporal e a 

influência sobre o comportamento humano. Segundo Stormer e Thompson (1996), a 

influência da mídia nas maneiras de lidar com o corpo podem ser explicadas através 

de duas teorias. A teoria sociocultural tenta explicar diferenças na avaliação da 

imagem corporal e a teoria da comparação tenta explicar os diferentes graus de 

investimentos na imagem do corpo. A teoria sociocultural afirma que a insatisfação 

da mulher com sua aparência física origina dos seguintes conceitos sociais: a) o 

ideal de um corpo magro valorizado nas sociedades ocidentais; b) tendência da 

mulher em adotar o corpo como objeto e não como instrumento produtor; e c) 

conceito de que a pessoa que é magra é boa e que pessoas fisicamente atraentes 

(magras) recebem mais recompensas e, concomitantemente, custos são associados 

a não ser atraentes (gordo). Segundo Stice e colaboradores (1994), a ênfase que a 

mídia dá à aparência física da mulher e a forma como representa o corpo feminino 

contribui para a adoção do corpo como objeto. 

Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia e a globalização, o 

bombardeio de informações e propagandas de serviços e produtos nos cerca, 

sejamos nós jovens, adultos ou crianças, diariamente, de forma intensa e veloz onde 
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quer que estejamos, seja na proteção dos nossos lares, no trabalho ou na escola. As 

informações nos chegam através de revistas, outdoors, televisão, internet, redes 

sociais entre outros meios, influenciando nosso comportamento, aqui 

especificamente nos referimos a influência da mídia sobre a percepção da imagem 

corporal, sobre a autoestima e o comportamento frente a cirurgia estética.  Estudo 

realizado no Brasil mostrou correlações significativas com a internalização da mídia 

apontando para a importância desse veículo na disseminação dos ideais de beleza, 

estando mais associado à cirurgia plástica estética que outros fatores psicossociais, 

como satisfação com a vida e percepção de segurança financeira (CAMPANA; 

FERREIRA; TAVARES, 2012). Outro estudo desenvolvido por Sarwer et al (2003), 

mostrou correlações positivas entre aceitação de cirurgia plástica estética com 

orientação à aparência e influência da mídia nas atitudes diante da cirurgia plástica. 

A aceitação de cirurgia plástica está positivamente associada à exposição de 

mensagens midiáticas (CROKETT; PRUZINSKY; PERSIN, 2007), além disso, 

pessoas que tenha se submetido a esse tipo de cirurgia, pode influenciar outras a 

fazer o mesmo procedimento (DILINSKY, 2005). Fardouly e Vartanian (2015), 

desenvolveram um estudo com o objetivo de avaliar a influência do Facebook sobre 

a preocupação com a imagem corporal em adolescentes, tal estudo mostrou que 

estas jovens se sentem muito mais insatisfeitas com suas imagens corporais quando 

comparadas com outras pessoas no facebook (amigos, familiares ou celebridades), 

a preocupação se torna maior quando relacionado com os pares. Rodgers e 

Charbrol (2009) avaliaram o impacto sobre a insatisfação com a imagem corporal de 

jovens francesas e italianas quando expostas a modelos ideais de magreza. O 

estudo mostrou efeito negativo sobre a imagem corporal, nas jovens que já 

apresentavam insatisfação com sua própria imagem corporal antes da exposição às 

imagens de modelos magras. MONTEMURRO et al. (2015) desenvolveram um 

estudo com o objetivo de avaliar a influência da mídia social e a facilidade de acesso 

a informações online na prática da cirurgia plástica estética, tal estudo mostrou que a 

internet e a mídia social exercem um importante e crescente função na cirurgia 

plástica. No entanto, mesmo que a internet forneça amplas informações, não 

substitui a consulta presencial com o médico onde detalhadamente podem ser 

esclarecidos riscos, limitações e alternativas de procedimentos. As informações 

obtidas na net e na mídia social pode criar no paciente falsas expectativas de 
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resultados, banalizar procedimentos e subtrair informações sobre os riscos inerentes 

ao ato operatório.  
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III METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo transversal descritivo e de abordagem quantitativa. 

Quanto ao aspecto descritivo, vale salientar que esse tipo de estudo permite ao 

investigador buscar o aprofundamento e a abrangência da compreensão de fatos ou 

fenômenos de determinada realidade (Turato, 2003). Com relação à análise 

quantitativa adotou-se esta por se constituir enquanto um método sistemático, 

objetivo e rigoroso para gerar e refinar o conhecimento, além disso, as referências 

estatísticas são cruciais, neste caso, para o entendimento do problema (Sousa, 

Driessnack, Mendes, 2007). 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

É realizado um estudo observacional no qual foram selecionadas e 

investigadas características de personalidade e imagem corporal de mulheres que 

buscam cirurgia plástica estética, avaliando-se, individualmente, 40 mulheres 

solicitantes. Foram incluídas na pesquisa mulheres com idade entre 25 a 55 anos, 

que não tinham realizado cirurgia estética na área do tronco (lipoescultura e ou 

lipoabdominoplastia). Foram excluídas as mulheres que apresentaram diagnóstico 

de TDC, parto há menos de um ano, em processo de separação conjugal ou com 

separação conjugal há menos de um ano, bem como, questionários com respostas 

incompletas. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

Os dados foram coletados mediante consulta a prontuários médicos (idade, 

medidas antropométricas, queixa principal, histórico sobre cirurgias prévias, 

gestações, uso de medicamentos ou outras medidas para adequar o contorno 

corporal como atividade física e dietoterapia, motivo do desejo de mudar a silhueta) 

(ANEXO I) e através da aplicação de um questionário, o Body Shape Questionnare 

(BSQ) por Cooper et al (1987) (ANEXO II), relacionado aos níveis de preocupações 

a respeito do corpo e um outo instrumento, a Escala de Silhueta proposta por 

Kakeshite et al (2009) (ANEXO III), relacionada à percepção que se tem do seu 

próprio corpo,  pela pesquisadora junto a mulher solicitante. O BSQ-34 é um 
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questionário autoaplicável constituído de 34 perguntas, e consiste em uma escala 

Likert de pontos variando de 1 (nunca) a 6 (sempre). Esse questionário estima o 

tamanho do corpo e os sentimentos em relação a ele, assim como a satisfação com 

a própria forma física. A partir da pontuação alcançada nesse questionário, os 

indivíduos da pesquisa são classificados em: nenhuma preocupação:  ≤ 110 pontos, 

preocupação leve: >110 ou ≤ 138 pontos, preocupação moderada: > 138 ou ≤ 168 

pontos, preocupação grave: > 168 pontos (BEARMAN; MARTINEZ; STICE, 2006). 

Conforme descrito por Kakeshita et al (2009), as escalas foram compostas por 15 

cartões plastificados para adultos e 11 cartões para crianças, para cada gênero, com 

12,5 cm de altura por 6,5 cm de largura, com a figura branca centralizada em fundo 

negro de 10,5 cm de altura por 4,5 cm de largura. Nas escalas de adultos, as médias 

de Índice de Massa Corpórea correspondentes a cada figura variaram de 12,5 a 47,5 

kg/m2, com diferença constante de 2,5 pontos. Nas escalas de crianças, as médias 

de Índice de Massa Corpórea correspondentes a cada figura variaram de 12 a 29 

kg/m2. A escala é apresentada em série ordenada ascendente, devendo escolher “a 

figura que melhor representa seu tamanho atual” e a seguir “a figura que você 

gostaria de ter”. Em caso de seleção da mesma figura, o sujeito é classificado como 

satisfeitos com sua silhueta. Quando a figura escolhida como “desejado” for maior do 

que a escolhida como “atual”, considera-se que o indivíduo quer aumentar o 

tamanho do seu corpo, e quando for menor, há um desejo de diminuí-lo. As medidas 

antropométricas foram realizadas coletas da massa corporal e estatura aferidos 

utilizando-se uma balança digital da marca Plenna, com escalas de resolução de 100 

g e estatura um estadiômetro com resolução de 1 mm, fixado verticalmente à 

parede. A classificação do peso segue as diretrizes brasileiras de obesidade da 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica 

(ABESO). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS  

No que diz respeito ao recrutamento adotamos a sistemática da procura no 

consultório médico pelos procedimentos que visam a melhoria do contorno do tronco 

e quadril (lipoescultura e/ou lipoabdominoplastia).  

       Após o levantamento bibliográfico, que deu sustentação a elaboração do 

presente projeto, este foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sendo 
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deferido protocolo n. 1.108621 (ANEXO IV) após o qual se deu o início da pesquisa 

propriamente dita.  As mulheres foram esclarecidas, sobre todos os procedimentos 

da pesquisa, desta forma foi solicitado o consentimento da participação das 

pacientes mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE). Neste documento os princípios éticos aplicados em pesquisas com 

seres humanos foram expostos aos participantes: a autonomia da vida humana (as 

escolhas individuais e valores morais devem ser considerados na sua complexidade, 

desde que se configure como um ato consciente e livre, de forma que sejam tratados 

com dignidade e respeito); a beneficência (o bem-estar das pessoas deve ser 

promovido acima de tudo com o mínimo de danos ou riscos); a não-maleficência (se 

o profissional de saúde/pesquisador não pode fazer o bem, então ao menos não 

cause dano maior à pessoa humana); e a justiça (todos devem ser tratados 

equitativamente, este princípio envolve questões de ordem política e social) e o sigilo 

da identidade, resguardando o sigilo das informações e a privacidade dos 

participantes (Dall’Agnol, 2005). 

O TCLE foi elaborado em duas vias, de acordo com a norma 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, e foi lido, a fim de dirimir qualquer dúvida sobre o 

estudo. Ao final, o paciente teve a possibilidade de aceitar ou não a pesquisa. 

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Em seguida, os dados foram tabulados e dispostos em planilhas para facilitar 

a visualização/compreensão. O banco de dados da pesquisa foi construído na 

plataforma do software SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, 

com posterior verificação de consistência da digitação. Após a estruturação final do 

banco de dados, foi realizada  inicialmente uma análise descritiva de todas as 

variáveis. As imagens corporais foram comparadas pelo Teste T pareado. As 

variáveis IMC e silhuetas em função da escala BSQ foram comparadas pela análise 

de variância (ANOVA). Nessa mesma perspectiva, as silhuetas corporais e o peso 

corporal também foram comparados pela análise de variância. As silhuetas corporais 

em função de atividade física, restrição alimentar, medicação, fator motivador, 

influência da mídia, IMC, tempo, BSQ, tempo de uso de medicamento, tempo de 

cessação de medicamento, idade foram comparada pelo teste U de Mann Whitney. 

Às imagens corporais em função das circunferências abdominais foi usado o Teste T 
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para amostras independentes.  Para todos os testes foram considerados 

significativos os valores de p < 0,05. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo respeita as normas da Resolução 466/12 de competência do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, que estabelece 

diretrizes sobre pesquisas com seres humanos, tendo como compromisso oferecer o 

máximo de benefícios e mínimo de riscos e danos aos sujeitos envolvidos. 

Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (ANEXO III), com parecer de numero 1.108621, e 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de numero 

43788015.1.0000.5294. 

O TCLE (APÊNDICE) foi utilizado em todas as participantes da pesquisa. 

Neste documento os princípios éticos aplicados em pesquisas com seres humanos 

foram expostos aos participantes: a autonomia da vida humana (as escolhas 

individuais e valores morais devem ser considerados na sua complexidade, desde 

que se configure como um ato consciente e livre, de forma que sejam tratados com 

dignidade e respeito); a beneficência (o bem-estar das pessoas deve ser promovido 

acima de tudo com o mínimo de danos ou riscos); a não maleficência (se o 

profissional de saúde/pesquisador não pode fazer o bem, então ao menos não 

cause dano maior a pessoa); e a justiça (todos devem ser tratados equitativamente, 

este principio envolve questões de ordem politica e social) e o sigilo da identidade, 

resguardando o sigilo das informações e a privacidade dos participantes 

(DALL’AGNOL, 2005). 

O TCLE foi elaborado em duas vias, de acordo com a norma 466/12 do CNS, 

e lido para o possível sujeito envolvido na pesquisa, a fim de esclarecer qualquer 

dúvida sobre o estudo. Ao final, a participante teve a possibilidade de aceitar ou não 

a pesquisa. Aceitando então a participação todas assinaram o TCLE. Uma cópia 

deste termo ficou com a pesquisadora e a outra foi entregue a entrevistada. 

No âmbito do arquivamento, a documentação está armazenada em pasta de 

prolipropileno com elástico, 235 X 350 cm, em armário com chave na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 40 pacientes avaliadas quanto a atividade física, 15% (6 pacientes) 

realizavam atividade física isoladamente, de forma regular, por um tempo médio de 

28 meses, 27,5% (11 pacientes) praticavam atividade física associado a restrição 

calórica, por um período de tempo médio de 16 meses, de forma contínua. Os 

demais pacientes, 67,5 % (23 pacientes) não realizavam atividade física. De acordo 

com o (Gráfico 1), não há diferença estatística entre a realização ou não da atividade 

física com a percepção da imagem corporal (escala de silhueta), bem como, não há 

relação entre a expectativa com relação a silhueta a ser adquirida com a intervenção 

cirúrgica e a prática ou não de atividade física (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1: Relação entre a prática de atividade física ou não e a percepção da 

imagem corporal. 
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Gráfico 2: Relação entre a prática de exercício e a expectativa da silhueta a ser 
adquirida. 
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Observou-se que 57,5% (23 pacientes) da amostra (40 pacientes) não realizavam 
atividade física contra 15% (6 pacientes) que a realizavam; os 27,5 % (11 pacientes) 
restante o faziam associada à restrição alimentar. Sabe-se dos benefícios das 
práticas de atividade física para a saúde, longevidade e qualidade de vida 
manifestando-se através do bem-estar físico, social e emocional do indivíduo, como 
recursos necessários para satisfação individual e consequentemente elevação de 
autoestima (PASCOAL et al, 2006). A prática de atividade física ou sua ausência 
influenciaria na autoestima, positiva ou negativamente e, da mesma forma sobre a 
percepção da imagem corporal. A percepção da imagem corporal é influenciada por 
aspectos psicológicos, sociais, culturais e biológicos determinando uma busca pela 
melhor aparência física e nesse contexto, o peso em excesso ou a magreza são 
fatores que influenciam fortemente a imagem corporal (BEVILACQUA, 2012). 
Estudos revelam que mulheres inativas fisicamente, apresentam-se insatisfeitas pelo 
excesso de peso com sua imagem corporal (MATSUO et al., 2007; TRIBESS; 
VIRTUOSO JUNIOR; PETROSKI, 2009). No nosso estudo, realizou-se uma análise 
bivariada de correlação entre as variáveis prática de atividade física e percepção da 
imagem corporal, não evidenciando significância estatística nessa correlação, como 
também com relação à expectativa da silhueta a ser obtida com o procedimento 
estético, contrariando os dados da literatura. 

Apenas 7,5 % (3 pacientes) das 40 pacientes avaliadas faziam unicamente 

restrição calórica há um tempo médio de 8 meses, 27,5% (11 pacientes) faziam 

restrição calórica associado à atividade física há um tempo médio de 16 meses; 

57,5% (23 pacientes) não realizavam restrição calórica e destes 13,04 (3 pacientes) 

classificados como obesos de acordo com o IMC. O hábito alimentar não mostrou 

significância estatística com relação à percepção da imagem corporal (Gráfico 3), 

nem com a expectativa da silhueta a ser adquirida ou idealizada (Gráfico 4). 
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Gráfico 3: Relação entre a restrição alimentar e a percepção da imagem corporal. 
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Gráfico 4: Relação entre a restrição alimentar e a expectativa da silhueta a ser 
adquirida. 

 

 

                

Foi investigado durante consulta clínica se cada paciente já haviam feito ou se 

estavam fazendo restrição alimentar, ou seja, dietas para adequar as dimensões do 

corpo ao que desejariam obter, uma vez que as queixas eram referentes ao volume 

e contorno do corpo. Na amostra, 40 pacientes, 7,5% (3 pacientes) faziam 

isoladamente restrição alimentar por um período de tempo médio de 8 meses; 27,5% 

(11 pacientes) o faziam associada à atividade física; 57,5% (23 pacientes), nunca 

fizeram dietas, no entanto, apena 13,04% (3 pacientes) classificados como obesos. 

Os dados se assemelham com prática de exercícios nos cuidados com o corpo. Ao 
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realizar-se análise estatística bivariada, não houve correlação entre a restrição 

alimentar e a percepção da imagem corporal, nem com a expectativa da silhueta 

almejada. O comportamento alimentar com práticas saudáveis de ingesta de 

alimentos promove adequação do peso e da forma física, melhorando sua eficácia 

quando associado à atividade física com redução de percentil de gordura e aumento 

da massa muscular, promovendo uma silhueta corporal adequada. Um fator 

importante com relação às práticas alimentares é o exagero nesse comportamento, 

segundo Morgan et al (2002), a prática de dietas frequentes é fator de risco para o 

desenvolvimento de transtornos do comportamento alimentar, sobretudo de quadros 

de anorexia nervosa. Talvez a ausência desses cuidados com o corpo possam 

refletir a ideia de que qualquer corpo possa se adequar aos padrões de beleza de 

forma rápida e sem restrições através de cirurgias estéticas, informação passada à 

população geral através da mídia, banalizando as cirurgias plásticas (PITANGUY, 

2007). 

Nenhuma das pacientes encontrava-se em uso de medicamentos para 

emagrecer, mas, algumas delas o fizeram em algum momento nos últimos 10 anos. 

Das 40 pacientes avaliadas, 17,5% (7 pacientes) fizeram uso de medicamentos para 

emagrecer, dessas 57,14% (4 pacientes), fizeram uso de Sibutramina. Das pacientes 

que fizeram uso de Sibutramina, 75% (3 pacientes), foram classificadas como 

obesas de acordo com o IMC; 25% (1 paciente), apresentava o peso corporal dentro 

da normalidade segundo o IMC. Com relação ao tempo de uso, as pacientes 

obesas, 66,6% (2 pacientes), o fizeram há 1 ano, 50% (1 paciente), por 15 dias e os 

50% restante (1 paciente), o fez por 8 meses; 33,4% (1 paciente), o fez há 5 anos 

durante 3 meses. Apenas 14,28% (1 paciente) fez uso de Fenproporex, há 10 anos, 

durante 4 meses; 14,28% (1 paciente) fez uso de Xenical há 10 anos, durante 2 

anos; 14,28% (1 paciente) fez uso de Lipo 6 (termogênico) há 3 anos por 5 meses. 

De acordo com os dados obtidos, não se observou significância estatística entre o 

uso ou não de substâncias para emagrecer com a percepção da imagem corporal 

(Gráfico 5), nem com a expectativa da silhueta a ser adquirida com a cirurgia plástica 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 5: Relação entre o uso de medicamentos para emagrecer e a percepção da 
imagem corporal. 
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Gráfico 6: Relação entre o uso de medicamentos para emagrecer e a expectativa da 
silhueta. 

 

 

                         

Com relação ao uso de medicamentos para emagrecer, na amostra, os 

pacientes que fizeram uso 17,5% (7 pacientes), apenas 14,29% (1 paciente) o fez há 

aproximadamente um ano da data da coleta, os demais, 85,71% (6 pacientes) 

referiram uso há mais de 5 anos da data da coleta. O consumo de medicamentos 

anfetamínicos coloca o Brasil sempre em destaque como um dos maiores 

consumidores do mundo, chegando a um consumo de 23,6 toneladas por ano 

(MELO, OLIVEIRA, 2011). Os anorexígenos que vinham sendo mais utilizados no 

nosso país eram a anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina. Além de 
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problemas com o uso irracional, houveram questionamentos recentes com relação à 

sua indicação clínica e estudos foram realizados para avaliar sua eficácia e 

segurança, com resultados satisfatórios de redução de peso em curto prazo e pouca 

manutenção por longo tempo, além do aparecimento de efeitos adversos graves que 

dificultam seu uso clínico (MANCINI, HALPERN, 2006; PAUMGARTTEN, 2011). 

Mediante o uso indiscriminado e a gravidade dos efeitos colaterais, a ANVISA retirou 

do mercado a anfepramona, femproporex e mazindol e manteve a sibutramina 

respeitando algumas condições (ABESO, 2011). A estratégia primária ou não 

farmacológica para redução de peso consiste em terapias comportamentais, 

orientação dietoterápica e aumento da atividade física. A insatisfação com o corpo 

devido a não adequação a esses padrões sociais de beleza, onde a magreza é 

exaltada, faz com que alguns pacientes busquem se adequar através de diversas 

formas, uma delas é o emagrecimento com uso de anorexígenos. Alguns trabalhos 

revelam o consumo de tais drogas com finalidades estéticas, em algumas cidades 

do país nos dando uma amostra desse comportamento (ROMEU, G. A.; JUSTINO, P. 

F. C.; LIMA, A. M. A., 2008; SILVA; MASSUIA; BRUNO, 2008; TOLEDO et al, 2010). 

Identificamos a não correlação do uso de medicamentos para emagrecer com 

a percepção da imagem corporal nem com a expectativa da silhueta a ser obtida.  A 

quase ausência do consumo de tais medicamentos após a proibição, ou seja, após 

2011, talvez seja um reflexo positivo sobre o uso indiscriminado desses 

medicamentos, evidenciando uma melhora na eficácia no controle do uso. 

Com relação ao motivo que levou as pacientes em estudo a modificar a 

silhueta corporal através da cirurgia plástica, foi evidenciado que 77,5% (31 

pacientes) relataram o desejo de sentir-se bem com seu próprio corpo, 22,5% (9 

pacientes) relataram o desejo de assemelhar seus corpos aos de modelos, atrizes e 

cantoras evidenciados em programas de TV e revistas, no entanto, esses fatores 

não interferiram na percepção que elas tinham da sua própria imagem (Gráfico 7 e 

8), e nem influenciaram sobre a expectativa da nova silhueta a ser obtida (Gráfico 9 

e 10). 
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Gráfico 7: Relação entre o fator motivador (sentir-se bem) e a percepção da imagem 
corporal 
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Gráfico 8: Relação entre o fator motivador (mídia) e a percepção da imagem 
corporal. 
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Gráfico 9: Relação entre o fator motivador (sentir-se bem) e a expectativa da 
silhueta. 
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Gráfico 10: Relação entre o fator motivador (mídia) e a expectativa da silhueta. 

 

 

              

Ao avaliar o fator motivador do desejo de modificar o contorno corporal, os 

dados obtidos da ficha clínica mostram que 77,5% (31 pacientes), referiram o desejo 

de sentir-se bem com o próprio corpo, destes 16,13% (5 pacientes) obesos, 32,26% 

(10 pacientes) com sobrepeso e 51,61% (16 pacientes) com peso normal e referiram 

não se sentir influenciado pela mídia; apenas 22,5% (9 pacientes) citaram a mídia 

como fator influenciador, desses 55,56% (5 pacientes) com peso normal, 33,33% (3 

pacientes) com sobrepeso, 11,11% (1 paciente) com obesidade. Após avaliação 

estatística dos dados, evidenciou-se que em nossa amostra, não houve influência da 
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mídia sobre a percepção da imagem corporal, nem sobre a expectativa da silhueta a 

ser adquirida. Das 25,5% (9 pacientes) que referiram influência da mídia, 55,56% (5 

pacientes), perceberam sua silhueta inferior ao que corresponderia na escala de 

silhueta, 44,44% (4 pacientes) identificaram sua silhueta superior ao que 

corresponderia na escala de silhueta, 100% (9 pacientes) apresentam expectativa de 

adquirir uma silhueta menor. Estudos mostram que a mídia influencia no desejo de 

mudar o contorno corporal por promover a exposição de corpos ditos ideais, dentro 

dos padrões de beleza fazendo com que haja uma comparação social, e, a 

identificação de que o próprio corpo não se enquadra dentro dos perfis ideais, tal 

percepção leva a uma insatisfação com o próprio corpo, despertando o desejo de 

mudança para se adequar (TIGGEMANN, 2002; KEHL, 2004), a influência da mídia 

não ocorre de forma homogênea, havendo diferenças na internalização dessas 

mensagens midiáticas e, por conseguinte, no impacto que elas causam nos 

comportamentos, cognições e afetos relativos à própria imagem, a própria aparência 

(HEINBERG; THOMPSON; STORMER, 1995).  

Markey e Markey (2010) concluíram que indivíduos que ficam mais tempo 

expostos a programas de televisão relacionados à estética e cirurgias plásticas 

estão mais propensos a desenvolver o interesse por tal procedimento pela influência 

que esse tipo de mídia tem sobre a autoimagem. Na construção da imagem corporal 

entram os conflitos, os momentos históricos e os aspectos culturais vivenciados 

desde a infância interagindo de forma única em cada indivíduo (SHILDER, 1999; 

THOMPSON et al, 1994, BONFIELD; McCABE, 2002), nesse pensamento 

possamos entender que os fatores culturais e religiosos locais possam estar 

envolvidos na não influência da mídia sobre a percepção da imagem corporal. É 

passível de compreensão que os hábitos e cultura locais divergem dos de 

populações que moram em grandes centros urbanos e onde haja uma maior 

exposição e valorização dos corpos como nas cidades litorâneas, a exemplo disso, o 

Rio de Janeiro. Outro ponto a se observar é a possibilidade de negação quando 

abordada sobre a possibilidade de sofrer influência midiática, talvez a abordagem 

através de um grupo focal nos permitisse melhor avaliação nessas pacientes. 

Nossa amostra compreendeu 40 pacientes do sexo feminino entre 25 e 55 

anos de idade, com uma média da idade de 37 anos e 3 meses, observou-se que 

não houve interferência da idade na percepção da imagem corporal (Gráfico 11), 
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nem na expectativa da silhueta a ser adquirida pelo procedimento cirúrgico (Gráfico 

12). 

 

 

Gráfico 11: Relação entre a percepção da imagem corporal e a idade. 
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Gráfico 12: Relação entre a expectativa da silhueta a ser adquirida e a idade. 

 

 

                

Slevec e Tiggemann (2010) verificaram também que a exposição à mídia, é 

mais prevalente nas mulheres, principalmente nas de meia idade. A percepção sobre 

o corpo sofre uma constante reconfiguração a depender de questões psicológicas, 

sociológicas, culturais e fisiológicas. Dessa forma, com o passar do tempo e com o 

envelhecimento, a representatividade do corpo ganha novos sentidos que podem ser 

interpretados e internalizados de diferentes maneiras, dependendo do contexto 

histórico, político, econômico e geográfico em que o indivíduo está inserido. A 

constatação do corpo envelhecido se dá pela percepção no espelho das reais 

modificações que o tempo lhe inferiu, como rugas, cabelos brancos, mudanças no 
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semblante, entre outros, divergindo da autoimagem construída que se mantem 

idealizada (FERNANDES, GARCIA, 2010). Na amostra em estudo, 67,5% (27 

pacientes) apresentaram nenhum grau de preocupação com seu corpo quando 

avaliado o escore do BSQ, dessas 52,3% (10 pacientes) percebiam sua silhueta 

acima do que corresponderia seu IMC na escala de silhuetas, o que corresponde a 

uma insatisfação com a percepção da imagem corporal mesmo que não houvesse 

insatisfação corporal (BSQ). A avaliação estatística bivariada não demostrou 

correlação significante entre a idade e a percepção da imagem corporal nem na 

expectativa da silhueta a ser adquirida. A presença de traços do envelhecimento 

presentes no corpo que se manifestam mais intensamente após a meia idade, vem 

sendo minimizados com o uso de cosméticos, procedimentos estéticos como botox, 

laser e peeling, dando uma aparência mais jovem às mulheres de meia idade, talvez 

esses sejam um dos fatores que contribuam com a elevação da autoestima, 

minimizando uma autoavaliação negativa nesse grupo.  

Ao avaliar o grau de preocupação com o corpo com o BSQ, em nossa 

amostra (40 pacientes), o estudo evidenciou que 67,5 % (27 pacientes) apresentou 

grau nenhuma preocupação,12,5% (5 pacientes), apresentou preocupação leve, 

12,5 % (5 pacientes) preocupação moderada e 7,5% (3 pacientes) apresentou grau 

de preocupação grave. Houve significância estatística quando relacionado a média 

da amostra com relação à percepção da imagem corporal (Gráfico 13 ∕   ⃰⃰ p=0,040), 

mas não na expectativa da silhueta a ser adquirida (Gráfico 14). Ao avaliarmos cada 

grau de preocupação foi evidenciado que aquelas que apresentaram grau de   

preocupação moderada têm percepção da imagem corporal mais distorcida do que 

as que apresentaram nenhuma preocupação ( ⃰ p=0,021), mas não se sobressaíram 

sobre as demais categorias. 
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Gráfico 13: Relação entre o grau de preocupação com o corpo e a percepção da 
imagem corporal. 
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Gráfico 14: Relação entre o grau de preocupação com o corpo e a expectativa a ser 
adquirida.

 

 

                  

Avaliadas cada uma das graduações do BSQ separadamente, observou-se 

que a graduação preocupação moderada tem uma percepção da imagem corporal 

mais distorcida do que a graduação preocupação nenhuma, mas não se sobrepõe 

em relação às demais categorias (Gráfico 15 ∕   ⃰⃰ p=0,021) o mesmo não se observa 

com relação à expectativa da silhueta a ser adquirida (Gráfico 16). 
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Gráfico 15: Relação entre cada graduação do grau de preocupação com a 
percepção da imagem corporal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Relação entre as graduações do grau de preocupação com o corpo e a 

expectativa da imagem a ser adquirida. 
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 Ao analisarmos o grau de preocupação das participantes da pesquisa com o 

próprio corpo (BSQ) e consequentemente sua relação com a percepção da imagem 

corporal, identificamos que na amostra (40 pacientes), significante correlação com a 

percepção da imagem corporal, no entanto, não houve influência sobra a expectativa 

da imagem, ou seja, da imagem idealizada a ser conseguida após procedimento 

estético. Quanto maior o grau de preocupação com as formas e dimensões do 

corpo, maior a possiblidade de frustação quando comparado com os pares 

desencadeando uma queda na autoestima e uma autoavaliação negativa. A 

insatisfação com o corpo tem sido frequentemente associada à discrepância entre a 

percepção e o desejo relativo a um tamanho e a uma forma corporal (ALMEIDA et al, 

2005). Bosi et al (2006), utilizando o BSQ em avaliação da autopercepção da 

imagem corporal em estudantes universitária, observou que, mesmo no grupo de 

alunas que apresentavam níveis de preocupação com a imagem corporal 

normal/leve, um percentual expressivo gostaria de perder dois ou mais quilos 

(58,7%). Entre aquelas com alteração moderada/grave da autoimagem corporal 
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esse mesmo desejo atinge quase a totalidade das universitárias (94,3%), o que 

corresponde ao alto grau de distorção detectado, fator de risco para transtornos na 

esfera da alimentação.  Esses estudos nos deixam a interpretação de que mesmo 

quando indivíduos são avaliados com relação à autoestima ou com relação à 

preocupação com o próprio corpo e apresentam-se positivos em como se sentem 

em relação a si, ao avaliarmos a percepção de como o corpo é representado e como 

ele é idealizado identificamos a insatisfação com a própria imagem. A dificuldade em 

confrontar os estudos reside no fato da população em outras pesquisas apresentar 

característica diferente em relação ao estudo em questão, na maioria são 

adolescentes ou idosos com peculiaridades físicas e psíquicas divergentes da nossa 

amostra, bem como estudos que mostrem a correlação no grau de preocupação com 

a imagem corporal e a percepção e idealização da imagem corporal. 

Das 40 pacientes avaliadas, uma média de IMC de 25,83 que corresponde a 

um peso corporal com sobrepeso. Na avaliação da escala de silhueta evidenciando 

influência desta sobre a percepção da imagem corporal (Gráfico 17 ∕  ⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰ p=0,0000), 

e sobre a expectativa da silhueta corporal a ser adquirida (Gráfico 18 ∕  ⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰ p=0,0000). 

 

Gráfico 17: Relação entre o IMC e percepção da imagem corporal 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: relação entre o IMC e a expectativa da silhueta a  ser adquirida. 
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Gráfico 18: Relação entre o IMC e a expectativa da silhueta a  ser adquirida. 
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           Ao analisarmos a escala de silhueta, observamos que 47,5% (19 pacientes) 

identificaram uma silhueta superior ao que corresponderia ao seu IMC, confirmando 

uma insatisfação para mais, 37,5% (15 pacientes), se perceberam com silhueta 

menor que a correspondente ao seu respectivo IMC, identificando uma insatisfação 

para menos e, apenas 15% (6 pacientes), perceberam-se de acordo com a silhueta 

correspondente ao respectivo IMC, evidenciando satisfação com imagem corporal, 

destas apenas 16,67% (1 paciente) refere-se as imagens correspondentes percebida 

e idealizada, sendo equivalente correspondência do IMC, 97,5% (39 pacientes), ou 

seja, quase a totalidade idealizaram uma imagem corporal menor. Ao realizarmos 

uma avaliação estatística dos dados, identificamos uma forte correlação entre o IMC 

e a satisfação com a imagem corporal. A insatisfação relatada pelos sujeitos, talvez 

possa ser justificada de acordo com Damasceno et al. (2005) ao afirmar que 

pessoas que estão acima do peso têm como característica o descrédito da própria 

imagem e que estes passam por uma condição estigmatizada pela sociedade, 

favorecendo assim, sentimentos de insatisfação corporal. 

Estudo realizado com o objetivo de avaliar a imagem corporal e sua relação 

com peso e IMC em bailarinos brasileiro, mostrou que mesmo que a média de peso 

esteja dentro da normalidade, quando avaliados a percepção da imagem corporal 

pela escala de silhuetas evidenciou-se a insatisfação com o desejo de menos peso, 

justificando o autor a cobrança por menos peso que é imposta aos bailarinos 

profissionais (SIMAS; MACARA; MELO, 2014).  Martins et al (2010), avaliou a 

insatisfação com a imagem corporal em adolescentes, correlacionando-a com a 

adiposidade corporal, tal associação (p<0,01), foi verificado que o grau de 

insatisfação com a imagem corporal sofria um incremento com o aumento da 

classificação do IMC. Vários estudos relacionam a imagem corporal com o IMC 

(SNOOKS e HALL, 2002; ALMEIDA et al., 2005; TRIBESS; VIRTUOSO JUNIOR; 

PETROSKI, 2009; BEVILACQUA, 2012), verificando que quanto mais elevada a 

categoria de IMC, maior o percentual de insatisfação com imagem corporal, 

confirmando os resultados desse estudo. 
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VI CONCLUSÃO 

 

  O estudo demonstrou que ocorrem distorções na percepção das imagens 

corporais real e idealizada. O IMC e o grau de preocupação com o corpo interferem 

significativamente na percepção da imagem real, enquanto que a imagem idealizada 

é influenciada apenas pelo IMC. As distorções identificadas na pesquisa evidenciam 

insatisfações com a autoimagem.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE – Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

INSTRUMENTO NORTEADOR DE COLETA DE DADOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa sob o título de “PERCEPÇÃO 

DA IMAGEM CORPORAL POR CANDIDATAS À CIRURGIA PLÁSTICA”.  Coordenada por 

Ana Maria de Lima Dantas Nogueira e que segue às recomendações da resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares.  

           Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral avaliar a percepção da imagem corporal por 
mulheres candidatas à cirurgia plástica e  como objetivos específicos:  Identificar o perfil 
feminino das candidatas à cirurgia plástica; identificar três grandes influenciadores sobre o 
desejo de modificar a aparência pessoal ,identificar o uso de métodos não cirúrgicos usados 
anteriormente para à adequação da silhueta corporal, como dietas, exercícios e uso de 
medicamentos e identificar a imagem corporal idealizada a ser obtida após cirurgia do 
contorno corporal’ (expectativa) 

Caso decida aceitar o convite, irá responder a questionários onde a coleta de dados 

será feita em local reservado e seguro, na Innova Clínica, de forma individual, de modo a 

assegurar confidencialidade e privacidade; será garantido o anonimato das participantes. As 

mesmas ficarão livres para não responder a questionamentos que não se sintam a vontade 

para fazê-lo e poderão retirar-se da pesquisa em qualquer fase sem nenhum prejuízo para a 

sua pessoa requerendo o seu TCLE. Dados anotados nos prontuários também serão 

coletados para integrar à pesquisa. O TCLE será elaborado em duas vias, de acordo com a 

norma 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e será lido, a fim de dirimir qualquer dúvida 

sobre o estudo. Ao final, o paciente terá a possibilidade de aceitar ou não a pesquisa. O 

responsável pela obtenção das assinaturas do TCLE, assim como pelo arquivamento de 

todo o material oriundo desse estudo, será a própria pesquisadora responsável. No que 

tange ao arquivamento, a documentação será armazenada em pasta lacrada em armário da 

In Nova Clínica, assim como em mídia eletrônica armazenada no PC da pesquisadora da 

mesma clínica com senha restrita, como forma de garantir a confidencialidade, a privacidade 

e a segurança das informações.  

 Esses documentos serão arquivados por um período mínimo de cinco anos a contar 

da data de coleta dos dados. 

Os dados serão organizados, analisados e submetidos ao tratamento estatístico 

Student t-test e Qui-quadrado. O recurso estatístico será a descrição das medidas de 

frequência e testes de correlação entre as variáveis pesquisadas.  
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 Considerando o delineamento do estudo, os pesquisadores reconhecem a existência 

de riscos mínimos. Estes são relacionados ao constrangimento por parte dos sujeitos 

estudados, caso alguma informação particular sua venha a ser divulgada equivocadamente. 

Porém, os pesquisadores adotarão as estratégias outrora citadas e que visam à 

manutenção do sigilo e privacidade não só na coleta dos dados, mas na própria publicação 

dos resultados. Contudo, os benefícios advindos da sua participação na pesquisa 

sustentam-se na possibilidade de melhorar a abordagem clínica e elucidação da expectativa 

real do resultado estético esperado. 

           Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente a Ana Maria de Lima Dantas Nogueira  , no 

endereço Rua Melo Franco 635, Santo Antônio, Mossoró. Tel (84) 33160207 email: 

anamadantas@gmail.com 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UERN no endereço Rua Miguel Antônio da Silva Neto, S/N Bairro 

Aeroporto, 3º Pavimento da Faculdade de Ciências da Saúde Tel 3318-2596 email: 

cep@uern.br CEP 59607-360. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _________________________________________________, RG______________, 

declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “ 

PERFIL FEMENINO E A PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE CANDIDATAS À 

CIRURGIA PLÁSTICA”. Autorizo assim a publicação dos dados da pesquisa que garante o 

anonimato e o sigilo  

referentes à minha identificação.  

 

 

 

                                                                   Mossoró/RN, ____ de ____________ de 2015 

 

 

                                        

Ana Maria de Lima Dantas 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

 

mailto:cep@uern.br
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______________________________________________________________________ 

                                 Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

Ana Maria de Lima Dantas Nogueira (Aluna do mestrado em Saúde e Sociedade – UERN) 

Rua Venceslau Braz 200, Centro. CEP 59610-140. 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos – CEP/UERN 

Rua Miguel Antônio da Silva Neto, S/N Bairro Aeroporto, 3º Pavimento da Faculdade de 

Ciências da Saúde. CEP 59607-360 Tel 3318-2596 email: cep@uern.br CEP 59607-360. 
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ANEXOS 

ANEXO I - Prontuário Médico. 

Innova Clínica ltda 
CNPJ 09.024.155/0001-32 

 
 

PRONTUÁRIO MÉDICO Nº ..................... 
 
 

NOME:  
IDADE: 
ESCOLARIDADE:                                                               OCUPAÇÃO: 
RG:                                               CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE:                             E-MAIL: 

 
 

CONSULTA CLÍNICA 
 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS (PESO, ALTURA, CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, IMC) 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................ 

 
MOTIVO DA CONSULTA (QUEIXAS ESTÉTICAS OU PATOLÓGICAS) 
.......................................................................................................................... ..............
............................................................................................................................. ...........
.......................................................................................................... ..............................
............................................................................................................................. ...........
.......................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
 FATOR INFLUÊNCIADOR DA MUDANÇA CORPORAL 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
........................................................................... 
 
ANTECEDENTES PATOLÓGICAS (COMORBIDADES, CIRURGIAS PRÉVIAS, TRANFUSÕES, USO DE 

MEDICAMENTOS, ALERGIAS) 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................
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............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................... 
 

HÁBITOS DE VIDA (TABAGISMO, ALCOOLISMO, ATIVIDADE FÍSICA E HÁBITOS ALIMENTARES) 

............................................................................................................................. ...........

.................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................... ..... 
 

EXAME FÍSICO: 

............................................................................................................................. ...........

................................................................................................... .....................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

.............. 
 
CONDUTA: 
 
............................................................................................................................. ...........
................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. ...........
................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
.............. 
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R. Melo franco, 635,Santo Antônio, Mossoró – RN 
Fone: (84) 3316-0207 

ANEXO II - Questionário sobre a imagem corporal –BSQ. (Cooper at al, 1987). 

 

Como você se sente em relação à sua aparência nas últimas quatro semanas. Por 
favor, leia cada uma das questões e assinale a mais apropriada usando a legenda: 

1-Nunca ; 2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Frequentemente; 5-  Muito frequentemente;  

6- Sempre. 

 

1-Sentir-se entediada faz você se preocupar com sua forma física? 1 2 3 4 5 6 

2-Você tem estado tão preocupada com sua forma física a ponto de sentir que você deveria 
fazer dieta? 

1 2 3 4 5 6 

3-Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são grande demais para o restante de seu 
corpo? 

1 2 3 4 5 6 

4-Você tem sentido medo de ficar gorda (ou mais gorda)? 1 2 3 4 5 6 

5-Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser suficientemente firme? 1 2 3 4 5 6 

6-Sentir-se satisfeita (por exemplo, após ingerir uma grande refeição), faz você se sentir 
gorda? 

1 2 3 4 5 6 

7-Você já se sentia tal mal a respeito do seu corpo que chegou a chorar? 
 

1 2 3 4 5 6 

8-Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia balançar? 1 2 3 4 5 6 

9-Estar com mulheres magras faz você se sentir preocupada em relação a seu físico? 1 2 3 4 5 6 

10-Você já se preocupou com o fato de suas coxas poderem espalhar-se quando se senta? 1 2 3 4 5 6 

11-Você já se sentiu gorda, mesmo comendo uma quantidade menor de comida? 1 2 3 4 5 6 

12-Você  tem reparado no físico de outras mulheres e, ao se comparar, sente-se em 
desvantagem? 

1 2 3 4 5 6 

13- Pensar no seu físico interfere em sua capacidade de se concentrar em outras atividades 
(como por exemplo, enquanto assiste à televisão, lê ou conversa)? 

1 2 3 4 5 6 

14-Estar nua, por exemplo, durante o banho, faz você se sentir gorda? 1 2 3 4 5 6 

15-Você tem evitado usar roupas que a fazem notar as formas do seu corpo? 1 2 3 4 5 6 

16-Você se imagina cortando fora porções de seu corpo? 1 2 3 4 5 6 

17-Comer doce, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz você se sentir gorda? 1 2 3 4 5 6 

18-Você deixou de participar de eventos sociais (como, por exemplo, festas) por sentir-se mal 
em relação ao seu físico? 

1 2 3 4 5 6 

19-Você se sente excessivamente grande e arredondada? 1 2 3 4 5 6 

20-Você já teve vergonha do seu corpo? 1 2 3 4 5 6 

21-A preocupação diante do seu físico leva-lhe a fazer dieta? 1 2 3 4 5 6 

22-Você se sente mais contente em relação ao seu físico quando de estômago vazio (por 
exemplo, pela manhã)? 

1 2 3 4 5 6 

23-Você acha seu físico atual decorre de uma falta de autocontrole? 1 2 3 4 5 6 

24-Você se preocupa que outras pessoas possam estar vendo dobras em sua cintura ou na 
barriga? 

1 2 3 4 5 6 

25-Você acha injusto que as outras mulheres sejam mais magras que você? 1 2 3 4 5 6 

26-Você já vomitou para se sentir mais magra? 1 2 3 4 5 6 

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

1 2 3 4 5 6 

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

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

1 2 3 4 5 6 
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30-Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de gordura? 1 2 3 4 5 6 

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

1 2 3 4 5 6 

32-Você toma medicamentos (laxantes, anorexígenos, diuréticos) para se sentir magra? 1 2 3 4 5 6 

33-Você fica particularmente consciente do seu físico quando em companhia de outras 
pessoas? 

1 2 3 4 5 6 

34-A preocupação com seu físico faz-lhe sentir que deveria fazer exercícios? 
 

1 2 3 4 5 6 
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 Escore do Questionário sobre a imagem corporal –BSQ. (Cooper at al, 1987). 

 

- Nenhuma preocupação:  ≤ 110 pontos 

-Preocupação leve: >110 ou ≤ 138 pontos 

-Preocupação moderada: > 138 ou ≤ 168 pontos 

-Preocupação grave: > 168 pontos 
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Valores atribuídos às figuras da escala de silhueta proposta por Kakeshite e Almeida 

(2009) para avaliação da percepção e satisfação da imagem corporal.  
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ANEXO IV- Parecer consubstanciado do CEP. 
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ANEXO V- Carta de anuência. 

 

 

 

 

 


