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RESUMO

A imagem corporal é a forma pela qual o indivíduo imagina sua aparência física e os sentimentos em relação ao seu corpo. A preocupação com a 
imagem corporal está cada vez mais presente entre os frequentadores de academias de ginástica, muitas vezes insatisfeitos com sua aparência 
física. Dessa forma o estudo teve como objetivo avaliar a relação entre estado nutricional e a autopercepção corporal de praticantes de exercício 
físico de academias de ginástica de Salvador-BA. Foi utilizada uma amostra de conveniência, sendo considerados elegíveis a participar desse 
estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, frequentadores de academias de ginástica da cidade de Salvador-BA, não 
portadores de necessidades especiais ou gestantes, que concordassem em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário da Bahia – FIB sob o parecer 2.075.569. A coleta de dados iniciou 
em agosto de 2017, com finalização prevista para julho de 2018. Para coleta de dados foi utilizado um questionário contendo informações de 
características sociodemográficas, antropometria, e dados relativos ao exercício físico. Estado nutricional foi avaliado pelo Índice de Massa 
Corporal (IMC). Para a auto-avaliação da imagem corporal foi utilizado o Body Shape Questionnaire (BSQ) e a Escala de Silhuetas. Normalidade 
dos dados foi analisada pelo Teste de Shapiro-Wilk para todas as variáveis. Variáveis contínuas paramétricas foram descritas utilizando média e 
desvio padrão. Para as variáveis categóricas foram apresentadas frequências absolutas e relativas. O teste Qui quadrado de Pearson foi usado 
para avaliar associação entre auto e as demais variáveis categóricas. Utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0 
para a análise dos dados e adotou-se nível de significância de 5% para todas as análises. Foram avaliados 21 indivíduos, sendo 38,1% homens e 
61,9% mulheres, com média de idade, respectivamente, de 30,5 (± 6,2) e 27,6 (± 5,4) anos. A maioria dos entrevistados (85,8%) estavam 
insatisfeitos com sua forma corporal. A avaliação da autopercepção corporal pela Escala de Silhuetas identificou que a insatisfação por magreza 
foi mais prevalente nos homens (54,5%) e por excesso de peso nas mulheres (85,7%). A autopercepção corporal avaliada pela escala de silhuetas 
apresentou associação com a faixa etária(p=0,014), com o objetivo da prática de exercício físico (p=0,039) e com o IMC (p= 0,041). A prevalência 
de insatisfação corporal segundo a escala de silhuetas evidenciou que a maioria das mulheres satisfeitas com sua forma corporal estavam 
eutroficas (100%), dentre as insatisfeitas por excesso de peso a maioria tinha peso adequado para altura (83,3%), já com relação as mulheres 
insatisfeitas devido magreza 40% tinham sobrepeso e 40% magreza. No sexo masculino, todos que estavam satisfeitos com sua imagem corporal 
estavam com sobrepeso (100%), dentre os insatisfeitos devido magreza metade (50%) tinha sobrepeso, e dentre os que tinha insatisfação devido 
excesso de peso todos tinham peso adequado para altura (100%). A avaliação da autopercepção corporal segundo o BSQ evidenciou que a 
maioria das mulheres satisfeitas com sua forma corporal eram eutróficas (77,8%). Todas as mulheres com insatisfação grave e leve eram obesas 
(100%) e eutróficas (100%), respectivamente. Dentre as mulheres que tinham insatisfação moderada, metade (50%) apresentavam sobrepeso e 
as demais (50%) obesidade. No sexo masculino, a maioria dos satisfeitos com seu corpo tinha sobrepeso (57,1%). Não foram identificadas 
insatisfações moderadas e graves no sexo masculino, e, todos que tinham insatisfação leve eram obesos (100%). A maioria dos investigados 
apresentou insatisfação com sua aparência física e houve associação entre autopercepção corporal e estado nutricional. Os homens 
apresentaram menores graus de insatisfação corporal quando comparado às mulheres.
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