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Introdução. Sabe-se que as relações com o corpo são amplamente influenciadas por diversos fatores socioculturais 
que conduzem homens e mulheres a apresentarem um conjunto de preocupações e insatisfações com a imagem cor-
poral, induzindo-os a se exercitarem, a cuidarem de seus corpos, direcionando-os a desejos, hábitos e cuidados com a 
aparência visual do corpo. Nesse sentido, é possível que o grau de insatisfação com a imagem corporal seja o principal 
norteador ou incentivador para que os indivíduos iniciem um programa de atividade física ou também, em ambos os 
sexos, seja o responsável por inúmeras consequências negativas como distúrbios alimentares e dismorfias musculares, 
além de interferir nos círculos sociais. Objetivos. Verificar a prevalência da insatisfação com a imagem corporal e 
seus fatores associados, bem como, as repercussões na funcionalidade feminina. Método. Desenvolveu-se um es-
tudo descritivo, transversal e de abordagem quantitativa com amostragem não probabilística de nível populacional. A 
amostra constou de 166 mulheres em idade reprodutiva. Não houve exclusão de participantes. A satisfação corporal foi 
avaliada por meio da versão validada para o Brasil do Questionário de satisfação corporal Body Shape Questionnaire. 
Enquanto que o nível de atividade física foi avaliado por meio do IPAQ, versão curta. Aplicou-se um questionário com 
dados sociodemográficos para identificação de variáveis independentes.   Para análise dos dados utilizou-se o SPSS, 
versão 20.0 e empregou-se análise descritiva, teste de kolmogorov-Smirnov, Odds ratio e Teste de Mann Whitney.  O 
nível de significância foi estabelecido para um erro de 5%. O protocolo de pesquisa foi aprovado sob o número CAAE: 
49237315.9.0000.5568. Resultados. A prevalência de insatisfação corporal foi de 15,1%. Dessas 52% possuem 
insatisfação leve, 40% moderada e 8% insatisfação grave. Dentre os fatores associados, trabalhar fora do lar aumentou 
em mais de três vezes as chances para a insatisfação corporal (OR=3,16; IC95% 1,32-7,55), me menor magnitude estar 
gestante também aumentou as chance (OR=1,19; IC95% 1,11-1,28). Raça, escolaridade, ciclo de vida, estado civil e ter 
filhos não se associaram à insatisfação com a imagem corporal. A atividade física está associada a insatisfação corporal 
(p=0,032), a maior parte das mulheres que estão satisfeitas com a imagem corporal são ativas (51,1%). Conclusão. 
A prevalência de insatisfação corporal foi de 15,1% e fatores como trabalhar fora do lar e estar grávida aumentam a 
chance para essa insatisfação. Por outro lado, a maioria das mulheres satisfeitas são ativas fisicamente. 

Descritores: Imagem corporal; funcionalidade; questionários.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


