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Resumo 

A imagem corporal é a representação mental que as 
pessoas tem a respeito do seu corpo e de suas partes. 
Os distúrbios de imagem corporal são habitualmente 
abordados através de um enfoque psiquiátrico. O 
objetivo deste estudo foi avaliar os aspectos psicofísicos 
da imagem corporal e a sua relação com a insatisfação 
corporal através dos componentes comportamental e 
perceptivo da imagem corporal em homens fisicamente 
ativos. 

Introdução  

O distúrbio de imagem corporal é uma das possíveis 
consequências relatadas na literatura sobre transtornos 
alimentares e não afeta apenas mulheres, mas também 
homens, independente de classe social e idade.  De 
acordo com Slade (1994), a concepção de imagem 
corporal está relacionada a um esboço que se tem na 
mente acerca do tamanho, da forma e da aparência do 
corpo, assim como das respostas emocionais e 
comportamentais associadas a ele. Entre os homens, o 
distúrbio associado com a distorção de imagem corporal 
é conhecido como dismorfia muscular (POPE; KATZ; 
HUDSON, 1993). A dismorfia muscular é um transtorno 
presente quase que exclusivamente em homens que, 
apesar de possuírem um notável desenvolvimento 
muscular (i.e., hipertrofia), procuram obsessivamente 
aumentar ainda mais o tamanho dos músculos através 
de exercícios físicos.  

Material e Métodos 

Participaram do estudo 20 indivíduos do sexo masculino 
fisicamente ativos (2h30min/semana). Os participantes 
responderam aos seguintes questionários: a) 
Questionário sociodemográfico: informações pessoais. 
b) Escala de satisfação com a aparência dos músculos 
(MASS) (SARDINHA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2008). 
I) Obtenção das medidas físico-corporais: índice de 
massa corporal (IMC); II) Construção dos estímulos para 
as tarefas psicofísicas: fotografia do participante em 
posição frontal, de corpo inteiro, com bermuda e 
camiseta preta em um fundo monocromático. Utilizou-se 
o software de imagens Photoshop 7.0 (Adobe®) para 
manipulação das fotos a partir do IMC. As distorções das 
imagens resultaram na construção de duas tarefas: 
a) Tarefa da escala de silhuetas: 10 estímulos - essa 
tarefa avaliou a dimensão atitudinal da imagem corporal 
que utiliza a própria imagem do participante distorcida 
em 10 imagens diferentes para avaliar o nível de 
insatisfação com o corpo. 
b) Tarefa de estimação de magnitude: 6 estímulos - 
nessa tarefa, que avaliou a dimensão perceptiva, o 
participante atribuiu valores às variações quantitativas de 

um determinado estímulo do próprio corpo apresentado 
(com e sem face) e de uma pessoa desconhecida. 

Resultados e Discussão 

Os dados apresentados na Tabela 1 revelam que 
homens também são influenciados por pressões 
socioculturais acerca do seu corpo. O Teste t de Student 
revelou que na tarefa atitudinal, a maioria dos 
participantes se percebeu em silhuetas corporais 
maiores (IPC_perceb) e desejou estar em silhuetas 
ainda maiores (IPC_desej), inclusive que o seu IMC 
atual. Na tarefa perceptiva houve uma tendência de 
superestimar o tamanho do próprio corpo com a face. 
Porém, na tarefa perceptiva sem a face e do corpo 
desconhecido, a acurácia perceptual aproximou-se do 
valor real. Os resultados da escala de satisfação com a 
aparência dos músculos (MASS) revelaram que 40% dos 
participantes apresentou risco de distúrbio de imagem 
corporal. 
Tabela 1. Médias, desvio-padrão e valores de p das variáveis: 

idade, IMC, imagem percebida (IPC_perceb), imagem desejada 

(IPC_desej) e MASS dos participantes. (*p≤ 0.05). 

Variáveis Grupo Ativo (n=20) Valor de p 

Idade (anos) 25.80 ± 6.96 0.00* 
IMC 
IPC_perceb 

26.86 ± 3.68 
28.67 ± 4.86 

0.00* 
0.00* 

IPC_desej 32.26 ± 5.59 0.00* 

MASS 49.20 ±13.76 0.00* 

Conclusão 

Conclui-se que homens praticantes de atividade física 

apresentam percepção da imagem corporal levemente 

distorcida em relação ao próprio corpo e desejam ter 

silhueta corporal maior que a atual. 
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