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Resumo 

 A percepção da imagem corporal sofre alterações importantes durante o 

processo do envelhecimento, e essas alterações podem gerar barreiras para a 

promoção do envelhecimento ativo. O objetivo do presente estudo foi comparar a 

percepção da imagem corporal atual com a imagem corporal ideal de idosos. Foi um 

estudo transversal com uma amostra não probabilística voluntária com 50 idosos. Os 

participantes foram avaliados pela anamnese e o teste de avaliação da imagem 

corporal Silhouette Matching Task. Os resultados foram comparados com o Teste t 

de Student pareado. Os resultados preliminares indicam diferença estatistica entre a 

imagem corporal atual e a imagem corpora idealizada. 
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Introdução 

  A imagem corporal é a representação mental que um indivíduo faz sobre sua 

própria aparência física, das partes do seu corpo e do funcionamento do mesmo. 

Esta representação é formada por componentes perceptivos, afetivos e cognitivos 

que se desenvolvem através das experiências vivenciadas pelo próprio indivíduo e 

por seu contato social (MATARUNA, 2004). 

 No processo de envelhecimento ocorrem transições em aspectos funcionais, 

motores, sociais e psicológicos de um idoso influenciados por fatores genéticos e 

estilo de vida. Tais mudanças podem afetar a imagem corporal, já que o idoso não 

consegue reverter essas modificações, não conseguindo também alcançar o padrão 

físico ideal imposto pela sociedade (TRIBESS, 2006) 

Objetivos 

 O objetivo foi comparar a autopercepção de idosos pacientes da clínica de 

fisioterapia sobre sua imagem corporal atual com a imagem corporal ideal. 

Metodologia 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade 

São Judas Tadeu (protocolo 25000.113725/2010-78). Foi realizado com uma 

amostra não probabilística voluntária de conveniência com 50 idosos (71,74±7,83 

anos, 73,56±14,10 kgs, 162,90±8,98 cm), pacientes da fisioterapia da Universidade 



São Judas Tadeu. Foram incluídos indivíduos de ambos os gêneros; com idade 

maior ou igual a 60 anos; pacientes regulares da fisioterapia; mantinham-se na 

postura bípede. Foram excluídos indivíduos que apresentaram incapacidade física 

em executar a avaliação em sua totalidade e amputados. Cada participante foi 

avaliado em um único dia com os seguintes instrumentos:  
• Anamnese: identificação, queixa principal de dores, histórico de saúde, uso de 

medicamentos, medição de partes corporais com fita métrica e cintura, e 

pesagem dos indivíduos com balança eletrônica;  
• Avaliação da imagem corporal Silhouette Matching Task (SMT): que classifica 

os avaliados progressivamente desde a magreza (silhueta 1) até a obesidade 

severa (silhueta 9). A SMT é apresentada a cada participante em ordem 

crescente, da mais magra (=1) para mais gorda (=9). O procedimento consiste 

em pedir a participante para indicar em um conjunto de figuras, crescente, 

numeradas de 1 a 9, a forma que represente sua imagem corporal atual. Em 

seguida a participante deve apontar na mesma escala outra figura que 

corresponda a imagem corporal idealizada. O método propõe que seja 

efetuada a diferença entre a silhueta atual e silhueta desejada, apontadas pelo 

indivíduo. 

Desenvolvimento 

 As coletas de dados ocorreram durante o período do dia 11 de junho de 2018 

e 29 de junho de 2018. Realizou-se uma análise comparativa utilizando o Teste t de 

Student pareado, com nível de significância de p≤ 0,05. 

Resultados Preliminares 

 Os resultados apresentados na Figura 1 demonstram que houve diferença 

estatisticamente significativa (p ≤ 0,00) na autopercepção dos idosos referente a 

imagem corporal atual e a imagem corporal idealizada.  

 A Figura 2 apresenta a resposta de cada idoso, nele é possível visulaizar a 

resposta corresponde a imagem corporal atual e a imagem corporal idealizada. 



"  

Figura 1 -  Comparação da auto-percepção dos idosos sobre a imagem corporal 

atual e a imagem corporal ideal. * diferença estatística  

"  

Figura 2 – Análise individual da autopercepção da imagem corporal atual e da ideal 
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