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1. RESUMO 

O objetivo do estudo é analisar a relação da Imagem Corporal e Desempenho 

Físico de mulheres acima de 80 anos. Participaram do estudo 66 idosas longevas, 

com idade média de 82,7 anos (±3,0). Para a avaliação da imagem corporal foi 

utilizada uma Escala de Silhuetas e para avaliar o desempenho físico funcional, o 

Short Physical Performance Battery (SPPB). Os dados demonstraram que 83,3% das 

idosas apresentam distorção da percepção da dimensão corporal, sendo mais 

frequente a superestimação do tamanho corporal; e 53,2% dos idosas apresentam 

insatisfação corporal, em sua maioria insatisfeitos por excesso de peso. Em relação 

ao desempenho físico, a maioria (45,4%) apresentou “Moderado Desempenho”. A 

partir desses dados conclui-se que mulheres, acima de 80 anos, apresentam 

alterações da imagem corporal e desempenho físico moderado. Ao relacionar os 

resultados de imagem corporal e desempenho físico, verificou-se que o desempenho 

físico pode ter impacto na (in)satisfação com o corpo. Palavras-chave: mulheres 

idosas; idosos longevos; satisfação corporal; desempenho físico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As mudanças que ocorrem durante o envelhecimento são gradativas e variáveis, 

com isso é possível que o indivíduo sinta certa angústia sobre o envelhecer. Um 

estudo de Bennett, Clarke, Kowalski e Crocker (2017), com mulheres entre 65 e 94 

anos, mostra que o declínio físico e cognitivo, consequentes do processo de 

envelhecimento, eram sentidos com medo e ansiedade. Nesse mesmo estudo, 

verificou-se que as mudanças corporais eram encaradas com vergonha e culpa, visto 

que, com a idade, nos afastamos do idealizado pela cultura. Contudo, aquilo que 

faziam e dominavam em relação ao corpo, era visto com orgulho - serem responsáveis 

por sua saúde. 

Pensamentos e sentimentos negativos quanto à própria aparência merecem 

atenção especial, pois podem desencadear uma série de comportamentos 

disfuncionais, tais como distúrbios alimentares (anorexia, bulimia, obesidade), 

insatisfação geral, depressão, mau humor, baixa autoestima. Por outro lado, a 

satisfação com o próprio corpo tem sido relacionada com comportamentos saudáveis, 

tais como engajamento em atividades físicas e alimentação adequada (Gardner, 2011; 

Swami, Tran, Stieger & Voracek, 2015). Além dos fatores relacionados à imagem 

corporal, o idoso longevo também enfrenta os desafios da mobilidade e da capacidade 



 

de desempenhar algumas atividades do cotidiano. Essas dificuldades estão 

relacionadas diretamente às modificações que o corpo atravessa com o avançar da 

idade, tais como, diminuição do equilíbrio, massa muscular e flexibilidade. Deve-se 

levar em consideração que tais modificações variam de indivíduo para indivíduo, o 

que determina diferentes níveis de desempenho físico (Hoefelmann et al., 2011; 

Novais et al., 2016). 

Dessa maneira, verifica-se que as mudanças físicas ao longo da vida, 

associadas às pressões sociais por um corpo sempre belo, mais comum entre as 

mulheres, podem influenciar em como a pessoa se relaciona com sua imagem 

corporal, estando relacionado à (in)satisfação com o corpo. A imagem corporal é uma 

auto perspectiva de si, trata-se de uma construção multidimensional que engloba a 

percepção e a atitude quanto à forma e aparência do corpo, tais como pensamentos, 

sentimentos, crenças e comportamentos (Cash, 2004).  A literatura não é unânime 

quanto a denominação dos termos que definem os aspectos que compõem a Imagem 

Corporal, portanto, nesse estudo, denominaremos de Percepção da Dimensão 

Corporal ao aspecto perceptivo, e Satisfação Corporal ao aspecto atitudinal. 

Diante de todos esses dados, busca-se responder a seguinte pergunta: Qual a 

característica e relação da Imagem Corporal e Desempenho Físico em mulheres 

idosas longevas? 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do estudo é analisar Imagem Corporal e Desempenho Físico de 

mulheres idosas acima de 80 anos.  

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa do PROCAD, realizado pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em parceria com a Universidade 

Católica de Brasília (UCB), com a Universidade Passo Fundo (UPF), e a Universidade 

São Judas Tadeu. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - 

CAAE: 49987615.3.0000.5404 oriundo do Processo Nº. 88881.068.447/2014-01 

CAPES/PROCAD. Todas que concordaram em participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Trata-se de um estudo transversal, correlacional e de caráter descritivo, em que 

foram selecionadas 66 participantes, com idade ≥ 80 anos, recrutadas no Laboratório 



 

de Estudos do Movimento do Hospital das Clínicas (HC), na “Casa do Idoso”, da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, no evento 80+ e na clínica da 

Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. Foram excluídas as idosas que 

apresentaram dificuldades cognitivas ou limitações físicas que interferissem nos 

testes de desempenho físico. A população foi caracterizada por meio do Questionário 

Sociodemográfico.  

Para avaliar a imagem corporal foi utilizado o instrumento Escala de Silhuetas, 

versão para adultos (Kakeshita, 2008). Neste estudo, considerou-se a apresentação 

dos cartões em ordem aleatória, visando garantir que a sequência ordenada das 

imagens não influenciasse a escolha da silhueta, conforme argumentado por Gardner, 

Jappe e Gardner (2008). 

Foi solicitado à participante que identificasse "qual a figura que melhor 

representa seu corpo hoje" (silhueta percebida - SP) e, após, "qual a figura que melhor 

representa o corpo que você gostaria de ter" (silhueta idealizada - SI). Na sequência, 

verificou-se a silhueta real (SR), de acordo com o IMC. Por fim, realizou-se a análise: 

Percepção da Dimensão Corporal, sendo: adequada (SR=SP); subestimada 

(SR>SP); superestimada (SR<SP); Satisfação Corporal, sendo: satisfeito (SP=SI); 

insatisfação por magreza (SP<SI); insatisfação por excesso de peso (SP>SI). 

Para avaliar o desempenho físico utilizou-se o instrumento Short Physical 

Performance Battery (SPPB), adaptado para a população brasileira por Nakano, Diogo 

e Jacob Filho (2007). O instrumento leva em conta o equilíbrio, velocidade da marcha 

e força de membros inferiores. De acordo com a pontuação o participante pode ser 

classificado: 0 a 3 pontos: desempenho muito ruim; 4 a 6 pontos: baixo desempenho; 

7 a 9 pontos: moderado desempenho; 10 a 12 pontos: bom desempenho. 

Para a análise entre a SR, SP e SI foi feita análise de variância (ANOVA) com 

um fator, seguida do teste de Bonferroni. Para o estudo de associação entre a imagem 

corporal e o desempenho físico funcional, utilizou-se a correlação de Pearson. Para 

tanto, utilizou-se o programa para análise estatística GraphPad Instat (versão 3.06). 

Para todos os resultados o nível de significância aceito foi de 5%. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Participaram do estudo 66 mulheres idosas com idade média de 82,7 anos 

(±3,0). As características sociodemográficas encontram-se detalhadas na Tabela 1. 

 



 

Tabela 1 

Distribuição das idosas, segundo variáveis sociodemográficas 

Dado Sociodemográfico % N 

Estado Civil   

Casada/Morando Junto 16,7 11 

Solteira 3 2 

Viúva 77,3 51 

Divorciada/Separada/Desquitada 3 2 

Grau de Escolaridade   

Nunca foi à escola/Não concluiu a 
alfabetização ou 1ªsérie 

13,7 9 

Primário (atual Fund. I - 1º ao 5º ano) 60,6 40 

Ginásio (atual Fund. II - 6º ao 9º ano) 16,7 11 

Científico (atual Ensino Médio) ou Normal 
(Magistério) 

4,5 3 

Curso superior 4,5 3 

Pós-Graduação Incompleta 0 0 

Trabalha atualmente   

Sim 13,7 9 

Não 86,3 57 

Renda Mensal (todos da casa)   

0 a 1 salário 9,1 6 

1 a 3 salários 30,3 20 

3 ou mais salários 22,7 15 

Não soube responder 37,9 25 

Fonte: produzido com base nos resultados desta pesquisa 
* Percentuais calculados excluindo-se as variáveis sem resposta ou ignoradas 
* Salário mínimo atual (2019): R$998 

 

6. RESULTADOS 

Com relação a percepção da dimensão corporal o Gráfico 1 demonstra a 

distribuição de frequência das participantes quanto à classificação da percepção da 

dimensão corporal e chama a atenção que apenas 16,7% das idosas apresentam uma 



 

percepção adequada do próprio tamanho corporal. No outro extremo, esses dados 

apontam que 83,3% das participantes possuem uma percepção inadequada de sua 

dimensão corporal, sendo que 63,6% superestimam e 19,7% subestimam. Observou-

se diferença estatisticamente significante entre a SP e a SR, como demonstra a 

Tabela 2. Na análise estatística, o resultado foi muito significante, o que demonstra 

que as mulheres possuem inadequação da percepção da dimensão corporal. 

 

Tabela 2 

Média, Desvio Padrão das silhuetas SR, SP e SI. Idosas longevas (n=66). 

Silhueta Avaliada Média Desvio Padrão 

Silhueta Real 6.8* 1.7 

Silhueta Percebida 8.4 2.9 

Silhueta Idealizada 7.4** 2.2 

Fonte: produzido com base nos resultados desta pesquisa 
*diferença em relação à SP p<0,001 
**diferença em relação à SP p<0,05 
(F= 9,645; p=,000) 

 

Gráfico 1 – Distribuição de frequência das idosas longevas (n=66) quanto à 

classificação da percepção da dimensão corporal. 

 

Fonte: produzido com base nos resultados desta pesquisa 

 

Em relação à Satisfação Corporal os dados de distribuição de frequência (Gráfico 

2) mostram que 53,2% das idosas apresentam insatisfação corporal (SP<SI; SP>SI), 

sendo que a maioria (41%) está insatisfeito por excesso de peso. Na análise 

estatística, conforme apresentado na Tabela 2, observou-se diferença significativa 

entre a SP e a SI, sendo a SI menor que a SP, demonstrando que a população 

estudada apresenta insatisfação corporal por excesso de peso. 
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Gráfico 2 – Distribuição de frequência das idosas longevas quanto à 

classificação da (in)satisfação corporal.  

 

Fonte: produzido com base nos resultados desta pesquisa 

 

Com relação ao Desempenho Físico, no gráfico de distribuição de frequência 

(Gráfico 3) verifica-se que quase metade das idosas (45,4%) apresentam “Moderado 

Desempenho”. 

 

Gráfico 3 – Distribuição de frequência geral dos idosos longevos quanto a 

classificação do desempenho físico. 

 

Fonte: produzido com base nos resultados desta pesquisa 

 

Ao analisar a associação entre o Desempenho Físico e a Satisfação Corporal, 

foi observada diferença estatisticamente significativa (p=0,07). Não foi observada 

associação entre o Desempenho Físico e a Percepção da Dimensão Corporal. 

Nosso estudo demonstrou que no resultado da imagem corporal, em relação à 

percepção da dimensão corporal, houve um predomínio da percepção inadequada, 

sendo que as mulheres se superestimaram. Já com relação à satisfação com o corpo 

observamos que as participantes apresentaram insatisfação corporal, especialmente 

a insatisfação por excesso de peso. A percepção da dimensão corporal parece mudar 

ao longo da vida. Isso é o que apontou o estudo de Williamson, White, Newton Jr., 
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Alfonso e Stewart (2005), com mulheres de 16 a 96 anos. Considerando essas idosas 

com mais de 75 anos, do estudo de Williamson et al. (2005), não houve diferença 

significativa entre corpo ideal, atual e possível (no inglês resoanable, um corpo 

possível de se manter por um longo período), independente do IMC. Já no estudo de 

revisão sistemática de Roy e Payette (2012), foi identificado que os idosos não 

conseguiam perceber corretamente seu corpo. Este último dado, está alinhado com o 

que encontramos em nossa pesquisa, em que houve um predomínio da percepção 

inadequada. Ao longo da vida o corpo feminino passa por diversas modificações que 

estão relacionadas ao envelhecimento, gravidez, dieta, alterações hormonais, 

atividade física. Por exemplo, as alterações no peso corporal decorrentes do 

envelhecimento podem gerar discrepância entre o tamanho do corpo e o ideal 

apontado pela sociedade (Swami et al., 2010). 

Quando verificamos a satisfação corporal, a literatura nos direciona ao padrão 

de insatisfação por excesso de peso (Roy & Payette, 2012; Jankowski et al., 2016; 

Umstattd et al., 2011; Liechty & Yarnal, 2010), o que corrobora com os achados de 

nosso estudo. É o que se verifica na pesquisa de Jankowski et al. (2016), com idosos 

entre 65 e 92 anos, homens e mulheres, em que as mulheres possuem maior 

preocupação com a aparência, além de relatarem insatisfação com seu peso, 

desejando serem mais magras. Além disso, ocorre uma preocupação com a 

funcionalidade corporal. Da mesma maneira, a pesquisa de Umstattd et al. (2011), 

com 1839 idosos acima de 50 anos, analisou que a prática da atividade física melhora 

a satisfação tanto da aparência corporal quanto da satisfação com a função corporal 

em geral nas mulheres, contudo, apenas melhorias na satisfação da função corporal 

para os homens. 

De fato, a prática da atividade física parece estar relacionada com a satisfação 

com o corpo, pois, conforme apontado por Hoefelmann et al. (2011), é um dos fatores 

que contribui para a melhora da aptidão funcional. Este fato corrobora com os achados 

da nossa pesquisa, em que o houve diferença estatisticamente significativa entre o 

desempenho físico e a satisfação corporal.  

 A literatura nos mostra que a satisfação corporal está melhor relacionada com 

a função corporal do que com a aparência (Jankowski et al., 2016; Roy & Payette, 

2012; Toni, 2012; Liechty & Yarnal, 2010), contudo, esta ainda se faz importante. No 

mesmo caminho, Toni (2012) identificou que a importância da aparência foi 

diferentemente interpretada pelas idosas de seu estudo, sendo assim, as que 



 

relacionaram a aparência à estilo e apresentação geral estavam mais satisfeitas do 

que àquelas que relacionaram à ser jovem e magro. Contudo, ainda assim, a 

aparência apareceu relacionada ao estilo e à vestimenta. 

Neste sentido, outros fatores parecem influenciar a satisfação com o corpo: a 

importância da saúde física e mental (Umstattd et al., 2011; Roy & Payette, 2012; 

Lourenço et al., 2012). No estudo de Lourenço et al. (2012) verificou-se que, 

especialmente as mulheres a partir de 85 anos, podem ter um declínio de suas 

funcionalidades por diversos fatores sociodemográficos, como: viver só, viuvez, baixa 

escolaridade ou analfabetismo e baixa renda, além daqueles mais relacionados com 

a idade avançada, como: doenças crônicas, efeitos colaterais de medicações 

(especialmente antidepressivos), sedentarismo e diminuição das atividades 

cotidianas. Estes aspectos podem influenciar em como o idoso cuida de si ou tem 

acesso a condições favoráveis que garantam qualidade de vida, como medicação, 

cuidado médico e contato social. (Lourenço et al., 2012). A satisfação também parece 

estar relacionada com a felicidade subjetiva, que influencia comportamentos mais 

saudáveis. (Swami et al., 2015) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, a partir dos dados obtidos neste estudo, que idosas acima de 80 

anos apresentam insatisfação corporal, especialmente por excesso de peso. Bem 

como apresentam uma percepção inadequada da dimensão corporal, sendo que 

tendem a superestimar o tamanho do próprio corpo. Quanto ao desempenho físico, a 

maioria apresentou "moderado desempenho”. Ao relacionar os resultados de imagem 

corporal e desempenho físico, verificou-se que o desempenho físico pode ter impacto 

na (in)satisfação com o corpo.  

Além da importância dos dados encontrados nesse estudo, ressalta-se a sua 

contribuição no embasamento de programas de intervenção com foco na melhoria dos 

aspectos relacionados à imagem corporal. 
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