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AVISOS LEGAIS 

 

O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações do 

autor no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto 

conceptuais como metodológicas, que podem ter sido identificadas em momento 

posterior ao da sua entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos seus conteúdos 

deve ser exercida com cautela.  

  

  

Ao entregar esta dissertação, o autor declara que a mesma é resultante do seu próprio 

trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas, 

encontrando-se tais fontes devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na 

secção de referências. O autor declara, ainda, que não divulga na presente dissertação 

quaisquer conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos de autor ou de 

propriedade industrial. 
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Resumo 

 

As investigações no campo da imagem corporal, na última década, foram 

redirecionadas para uma perspetiva mais holística e compreensiva deste conceito, 

focando-se na imagem corporal positiva (IC Positiva). Esta pode ser definida pela 

capacidade de apreciar o próprio corpo, aceitando e valorizando as suas capacidades. A 

obesidade, de etiologia multifatorial, é uma doença crónica com enumeras implicações 

negativas na vida dos indivíduos. A insatisfação com a imagem corporal é comum nas 

pessoas com obesidade, sobretudo naquelas que procuram tratamento especializado. No 

entanto, estudar a IC Positiva e as possíveis relações deste construto com outras variáveis 

psicológicas que influenciam o decurso da doença, poderá contribuir para uma melhor 

compreensão do impacto da mesma. Este estudo pretendeu analisar as diferenças entre 

indivíduos com obesidade e indivíduos normoponderais no que diz respeito às diferentes 

facetas da IC Positiva (apreciação corporal, aceitação e funcionalidade corporal), à 

satisfação com a aparência física, às dificuldades de regulação emocional (RE) e às 

dimensões da vinculação. Ainda, explorou-se a relação entre a IC Positiva e variáveis 

sociodemográficas no grupo clínico, bem como os principais preditores desta. A amostra 

utilizada foi constituída por 86 indivíduos com obesidade e 86 com peso normal. Os 

resultados evidenciaram que o grupo de indivíduos com obesidade obteve valores 

inferiores de IC Positiva (apreciação, aceitação e funcionalidade corporal) em 

comparação com o grupo não clínico. Relativamente à RE, o grupo clínico revelou 

resultados significativamente mais baixos ao nível da consciência emocional. Nas 

dimensões da vinculação não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos. As dificuldades de RE, a satisfação com a aparência e o IMC constituem-

se como preditores significativos da IC Positiva, explicando 37.8% da variância da 

mesma, no grupo clínico. Ainda, no grupo de pessoas com obesidade, os resultados 

sugerem uma associação positiva com o nível de escolaridade. Estes resultados dão a 

possibilidade de aprofundar o conhecimento inerente a este construto, e são discutidos 

com base nas implicações para o seu estudo nesta população clínica. 

Palavras-Chave: Imagem Corporal Positiva, Obesidade, Satisfação Corporal, Regulação 

Emocional, Vinculação. 
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Abstract 

 

Investigations in the field of body image in the last decade have been redirected 

to a more holistic and comprehensive perspective of this concept, focusing on Positive 

Body Image. This can be defined by the ability to appreciate one's own body, accepting 

and valuing its abilities. Obesity, of multifactorial etiology, is a chronic disease with 

enumerated negative implications in the lives of individuals. Dissatisfaction with body 

image is common in people with obesity, especially in those seeking specialized 

treatment. However, studying Positive Body Image and the possible relationships of this 

construct with other psychological variables that influence the course of the disease may 

contribute to a better understanding of its impact. This study aimed to analyze the 

differences between individuals with obesity and normal weight individuals in terms of 

the different facets of Positive Body Image (body appreciation, acceptance and body 

functionality), satisfaction with physical appearance, difficulties in emotional regulation 

(ER) and attachment dimensions. Furthermore, the relationship between Positive Body 

Image and sociodemographic variables in the clinical group was explored, as well as the 

main predictors of this group. The sample used was composed by 86 individuals with 

obesity and 86 with normal weight. The results showed that the group of individuals with 

obesity obtained lower values of Positive Body Image (appreciation, acceptance and body 

functionality) compared to the non-clinical group. Regarding ER, the clinical group 

revealed significantly lower results in emotional awareness. No statistically significant 

differences were found between the groups in the attachment dimensions. The difficulties 

of ER, satisfaction with appearance and BMI are significant predictors of Positive Body 

Image, explaining 37.8% of its variance in the clinical group. Furthermore, in the group 

of people with obesity, the results suggest a positive association with the level of 

education. These results give the possibility of deepening the knowledge inherent to this 

construct, and are discussed based on the implications for its study in this clinical 

population. 

Keywords: Positive Body Image, Obesity, Body Satisfaction, Emotional Regulation, 

Attachment. 
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Resumé 

 

Les enquêtes dans le domaine de l’image corporelle au cours de la dernière 

décennie ont été redirigées vers une perspective plus holistique et globale de ce concept, 

en mettant l’accent sur l’image corporelle positive (IC positive). Cela peut être défini par 

la capacité d’apprécier son propre corps, d’accepter et de valoriser ses capacités. 

L’obésité, de l’étiologie multifactorielle, est une maladie chronique avec des implications 

négatives énumérées dans la vie des individus. L’insatisfaction à l’égard de l’image 

corporelle est fréquente chez les personnes souffrant d’obésité, en particulier chez celles 

qui cherchent un traitement spécialisé. Cependant, l’étude de la IC positive et les relations 

possibles de cette construction avec d’autres variables psychologiques qui influencent le 

cours de la maladie peuvent contribuer à une meilleure compréhension de son impact. 

Cette étude visait à analyser les différences entre les personnes souffrant d’obésité et les 

personnes ayant un poids normal en ce qui concerne les différentes facettes de IC positive 

(appréciation du corps, acceptation et fonctionnalité du corps), la satisfaction avec 

l’apparence physique, les difficultés dans la régulation émotionnelle (RE) et les 

dimensions de la liaison. En outre, la relation entre les variables IC positive et 

sociodémographiques dans le groupe clinique a été explorée, aussi bien que les principaux 

prédicteurs de ce groupe. L’échantillon utilisé se composait de 86 personnes souffrant 

d’obésité et de 86 avec un poids normal. Les résultats ont montré que le groupe 

d’individus avec l’obésité a obtenu des valeurs inférieures de IC positive (appréciation, 

acceptation et fonctionnalité de corps) comparé au groupe non-clinique. En ce qui 

concerne RE, le groupe clinique a indiqué des résultats sensiblement inférieurs dans la 

conscience émotionnelle. Aucune différence statistiquement significative n’a été trouvée 

entre les groupes dans les dimensions de liaison. Les difficultés de l’ER, la satisfaction à 

l’égard de l’apparence et de l’IMC sont des prédicteurs importants de la IC positive, ce 

qui explique 37,8 % de sa variance dans le groupe clinique. En outre, dans le groupe des 

personnes souffrant d’obésité, les résultats suggèrent une association positive avec le 

niveau d’éducation. Ces résultats donnent la possibilité d’approfondir les connaissances 

inhérentes à cette construction, et sont discutés en fonction des implications pour son 

étude dans cette population clinique. 

Mots clés: Image corporelle positive, Obésité, Satisfaction du corps, Régulation 

émotionnelle, Liaison. 
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Introdução 

 

1. Imagem corporal positiva 

 

A imagem corporal (IC) refere-se à experiência psicológica multifacetada da 

incorporação, especialmente, mas não exclusivamente, da aparência física. Engloba auto-

perceções e auto atitudes, incluindo pensamentos, crenças, sentimentos e comportamentos 

(Cash, 2004). Esta transcende uma experiência singular, sendo complexa e multidimensional 

(Cash & Smolak, 2011), envolvendo aspetos cognitivos, afetivos, sociais/culturais e motores. 

Ademais, relaciona-se com o conceito de si próprio, influenciando-se pelas interações 

dinâmicas entre o ser e o meio em que vive (Silva & Lange, 2010).  

Os estudos desenvolvidos nesta área tendem a focar-se apenas nos aspetos negativos e 

patológicos da IC (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). Por imagem corporal negativa (IC 

Negativa) entende-se uma pobre valorização corporal, insatisfação corporal ou vergonha do 

corpo, afetando, de uma forma drástica, as vidas de um grande número de pessoas e estando, 

por sua vez, ligada a um baixo bem-estar geral (Meland et al., 2007), baixa autoestima (Davison 

& McCabe, 2006), depressão (Ohring et al., 2002) e perturbações do comportamento alimentar 

(Westerberg-Jacobson et al., 2010). A IC Negativa pode manifestar-se por uma forte 

importância, bem como uma preocupação e insatisfação, com o formato e peso da pessoa. A 

investigação tem-se focado, principalmente, neste último aspeto afetivo da IC – insatisfação 

corporal – e fornece suporte para a sua persistência (Tiggemann, 2004) e a sua associação com 

os problemas da saúde pública em geral (diminuição da qualidade de vida relacionada com a 

saúde física, baixa saúde mental e obesidade) (Wilson et al., 2013; Davison & McCabe, 2005; 

Von Lengerke & Mielck, 2012).   

Na última década, a atenção foi direcionada para o construto de imagem corporal 

positiva (IC Positiva), sinalizando uma importante mudança no campo, passando do foco na 

patologia para uma descrição mais holística e compreensiva do conceito de IC (Tylka, 2011; 

Tylka & Barcalow, 2015b). 

A IC Positiva tem sido definida como sendo o amor, o respeito e a aceitação que as 

pessoas têm pelos seus corpos (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). Mais especificamente, 

consiste em apreciar o próprio corpo - independentemente da forma como este se associa aos 

ideais da sociedade -, bem como aceitar e admirar as funções que pode desempenhar (Wood-

Barcalow et al., 2010).   
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A IC Positiva está ligada à perceção de que o corpo é aceite por outros, incluindo 

família, amigos, parceiros românticos e sociedade. Se os indivíduos percebem que os seus 

corpos são aceites pelos outros, devem estar menos preocupados em alterar a sua aparência e 

prestar mais atenção à forma como estes se sentem e funcionam (Tylka & Wood-Barcalow, 

2015b). Frequentemente, a IC Positiva é transmitida implicitamente e indiretamente através de 

mensagens subtis baseadas na aceitação de membros da família e amigos sobre estilo ou 

aparência; conversas pouco frequentes relacionadas com aparência e mensagens gerais sobre 

beleza e amor pelo corpo (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). Este é, então, um construto 

multidimensional que envolve muito mais do que a avaliação da satisfação corporal ou 

aparência. Isto é, a IC Positiva não é um construto unidimensional que pode ser avaliado de 

forma abrangente através de uma medida de satisfação corporal ou pela medida em que os 

indivíduos visualizam favoravelmente a sua aparência (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). Não 

deve ser, também, caracterizado como sendo apenas o polo oposto de uma “dimensão de IC 

única” ancorada na outra extremidade pela IC Negativa (Tylka, 2011). 

Estudos evidenciam que a IC Positiva está positivamente associada a um conjunto de 

indicadores de bem-estar, incluindo otimismo, afeto positivo, autocompaixão, satisfação com 

a vida e felicidade subjetiva (Alleja et al., 2016; Avalos et al., 2005; Dalley & Vidal, 2013; 

Marta-Simões et al., 2016; Swami et al., 2016; Tylka & Kroon Van Diest, 2013). Num estudo 

de Cash e Fleming (2002) sobre o impacto da IC na qualidade de vida de mulheres 

universitárias, verificou-se que estas reportaram mais consequências positivas do que negativas 

da sua IC para os dezanove domínios estudados (e.g., sentimentos de adequação pessoal e valor 

próprio, interações com amigos, aceitação enquanto parceiro/a sexual, felicidade na vida diária, 

capacidade de controlar o peso). Esta descoberta revelou-se importante, pois contraria noções 

predominantes de que a maioria das mulheres não gosta do seu corpo e que a IC afeta 

negativamente o seu bem-estar (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b).   

Embora a IC Positiva seja um construto multifacetado, constituído por múltiplas 

dimensões que demonstram uma mínima sobreposição conceptual (Tylka & Wood-Barcalow, 

2015b), ao nível da investigação existe um foco na faceta da apreciação corporal. Esta refere-

se à apreciação da saúde do corpo e dos recursos ligados à sua funcionalidade. Tem sido 

definida na medida em que as pessoas têm opiniões favoráveis e respeitosas em relação aos 

seus corpos e rejeitam as ideias e os ideais contemporâneos baseados nos meios de 

comunicação (Tylka & Wood-Barcolow, 2015a). Não é considerada narcisismo ou vaidade, 

sendo representada por aquilo que o corpo é capaz de fazer, a sua conexão com os outros e a 

aceitação das caraterísticas únicas de cada um (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). Entre jovens 
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universitárias, a apreciação corporal encontra-se positivamente associada ao bem-estar 

psicológico, isto é, autoestima, satisfação com a vida, estratégias de coping proativas e 

otimismo, e negativamente associada com IC Negativa e perturbações alimentares (Avalos et 

al., 2005).  

Relativamente às restantes facetas da IC Positiva, destacam-se o investimento 

adaptativo na aparência, conceptualização ampla de beleza, positividade interna, perceção de 

aceitação do corpo pelos outros e flexibilidade psicológica corporal (Avalos & Tylka, 2006; 

Sandoz et al., 2013). Estas facetas referem-se a aspetos essenciais da IC como a existência de 

uma grande diversidade de aparências e a importância do autocuidado associado a estas, bem 

como a relação da IC com sentimentos positivos e expressão de conforto em relação ao corpo, 

podendo mesmo não estar totalmente satisfeito com o mesmo (Tylka & Wood-Barcalow, 

2015b). 

Nos últimos anos, a psicologia clínica e a psiquiatria dominaram o estudo da IC, 

principalmente investigações e aplicações relacionados com perturbações alimentares entre a 

população feminina (Cash, 2004). Tendencialmente, os estudos reforçaram a noção limitada 

de que a IC apenas é relevante para as raparigas e mulheres, e que se relaciona somente com 

questões ligadas ao peso e forma corporais. No entanto, de acordo com Tylka e Wood-

Barcalow (2015b), a literatura atual aponta para que a IC Positiva seja uma variável 

considerada protetora da saúde física e do bem-estar psicológico. Nomeadamente, doenças 

físicas adquiridas ou lesões (e.g. cancro, VIH/SIDA, doenças de pele ou queimaduras) e os 

seus tratamentos, podem mudar drasticamente o funcionamento e a aparência do corpo, o que, 

por sua vez, pode alterar a IC da pessoa e o seu bem-estar psicossocial no dia a dia. (Cash, 

2004). Wood-Barcalow e colaboradores (2010), num estudo com mulheres universitárias com 

IC Positiva, descobriram que algumas destas tinham doenças que tiveram impacto na sua 

aparência (e.g. lúpus, cancro). Essas mulheres descreveram que a forma como lidaram com a 

doença resultou numa mudança de foco relacionada com a aparência para um foco na gratidão 

relativa ao ótimo funcionamento do corpo.  

Neste sentido, mediante o apresentado, entende-se a relevância do estudo da IC Positiva 

em contextos de saúde/doença, onde o corpo sofre um elevado número de alterações – podendo 

algumas ser mais visíveis que outras – que, inevitavelmente, têm impacto em diversos domínios 

da vida das pessoas. Desta forma, torna-se premente dar continuidade aos estudos relativos a 

este construto, uma vez que a literatura concernente é escassa. 
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2. Imagem corporal positiva e a obesidade 

 

A obesidade, de etiologia multifatorial, tem-se tornado num problema de saúde 

crescente (Agra et al., 2016). É amplamente reconhecido que esta é determinada por complexas 

interações existentes entre fatores ambientais e genéticos, mediados por sistemas neuronais e 

hormonais igualmente complexos. Para além destes, é, ainda, evidente a influência de fatores 

metabólicos, comportamentais e ambientais (Karatsoreos et al., 2013; Stein & Colditz, 2004). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020), a obesidade é definida como sendo 

uma acumulação de gordura anormal ou excessiva que representa um risco para a saúde, sendo 

que, na prática, um Índice de Massa Corporal (IMC) (peso/altura2) de 30 kg/m2 ou superior 

tem consequências nefastas, como o desenvolvimento de doenças crónicas, incluindo diabetes, 

doenças cardiovasculares e cancro (WHO, 2020). 

Vários fatores comportamentais e ambientais contribuíram para o aumento a longo-

prazo das taxas de obesidade nos países da União Europeia, incluindo a disponibilidade 

generalizada de alimentos densos em energia e um crescente estilo de vida sedentário. Estes 

fatores criaram, e mantêm, ambientes obesogénicos, colocando as pessoas e, especialmente, 

aqueles que fazem parte de grupos socialmente desfavorecidos, em maior risco 

(OECD/European Union, 2018). Em Portugal, segundo as medições antropométricas diretas 

obtidas, em 2015, pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 38.9% da população 

adulta (25-74 anos) tinha sobrepeso e 28.7% obesidade. Ainda, os indivíduos do sexo 

masculino apresentavam uma prevalência mais elevada de excesso de peso (45.4%) 

comparativamente ao sexo feminino (33.1%). Para além destas evidências, denota-se a 

influência do grau de escolaridade, sendo os indivíduos com nível de escolaridade mais baixa 

(até primeiro ciclo do ensino básico), a apresentar maior prevalência de obesidade (43.1%) 

(INSA, 2016).  

Considerando o aspeto social da vida de cada indivíduo, é notório que a obesidade tem 

um impacto negativo, podendo levar à exclusão social. Consequentemente, ocorre 

discriminação e preconceito, uma vez que a construção deste fenómeno não tem apenas a 

influência de fatores individuais e sociais inerentes ao indivíduo, mas também da dinâmica 

interacional associada à assimilação e à acomodação das informações no que concerne à 

categoria social de “ser obeso” (Agra et al., 2016). Assim, a forma como a pessoa é vista é 

negativa, ou seja, sem talento, incapaz de trabalhar e sem agilidade, tornando-a vulnerável a 

situações de humilhação o que, por sua vez, provoca uma diminuição da sua autoestima (Silva 



5 
 

& Bittar, 2012). Dado que este estigma e discriminação influenciam negativamente o bem-

estar (Puhl & Heuer, 2009), humor (Annis et al., 2004; Hatzenbuehler et al., 2009), autoestima 

e autoaceitação (Annis et al., 2004; Carr & Friedman, 2005), a IC (Annis et al., 2004; 

Rosenberger et al., 2006) e a qualidade de vida (Ul-Haq et al., 2013), isso pode explicar as 

razões pelas quais esta doença tem um grande impacto no funcionamento psicológico (Jackson 

et al., 2015). Deste modo, as pessoas com obesidade, para além de padecerem de danos 

fisiológicos, poderão, também, experienciar alterações psicológicas e sociais consideráveis 

(Agra et al., 2016).   

O impacto psicológico e social é mais significativo quanto mais grave for a doença. Ou 

seja, os casos mais graves de obesidade (IMC ≥ 40 kg/m2 ou IMC ≥ 35 kg/m2 com 

comorbilidades associadas) associam-se a um funcionamento psicológico mais negativo (Silva 

et al., 2014). A investigação sugere que existem níveis elevados de psicopatologia geral entre 

os pacientes indicados para tratamentos cirúrgicos comparativamente àqueles que fazem 

tratamentos de perda de peso não cirúrgicos (Lapidoth et al., 2008), sendo os procedimentos 

cirúrgicos a forma de tratamento mais indicada para os casos mais graves desta doença. Assim 

sendo, a maioria dos candidatos a cirurgia bariátrica evidencia consequências significativas nos 

domínios psicológico, familiar, laboral e motor das suas vidas, levando-os a desistir daquilo 

que gostam devido ao seu peso (Silva et al.,2014). Ademais, os pacientes reportam uma baixa 

qualidade de vida, tanto a nível físico como mental, baixo autoconceito e sintomas ansiosos e 

depressivos (Silva et al., 2014). Wadden e colegas (2007) verificaram que indivíduos com 

obesidade mórbida que procuram cirurgia bariátrica são mais vulneráveis a depressão e 

complicações psicossociais comparativamente a indivíduos que não procuram tratamento, 

apresentando, aproximadamente, 25-30% de níveis clinicamente significativos de depressão. 

É de ressalvar, também, que perturbações do comportamento alimentar, como binge eating, 

perturbações de ansiedade e depressão major são comuns em candidatos a cirurgia bariátrica 

(Cella et al., 2019; Mitchell et al., 2015; Silva et al., 2014), bem como ideação suicida e 

tentativas de suicídio (Silva et al., 2014), podendo, assim, afetar o resultado da própria cirurgia 

(Kalarchian et al., 2007). 

Relativamente ao estudo da IC nesta população clínica, este tem-se centrado na 

associação entre o excesso de peso e a IC Negativa. Insatisfação com a IC é comum em 

pacientes com obesidade que procuram tratamento, sendo confirmado por Sarwer e 

colaboradores (2005) que indivíduos com obesidade têm maior prevalência de insatisfação 

corporal, contudo esta tende a melhorar seis meses após o tratamento, independentemente da 

quantidade de peso perdido. Annis e colaboradores (2004) observaram que mulheres adultas 
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com excesso de peso que relatam mais experiências de estigmatização também reportam maior 

insatisfação e angústia corporal, bem como maior investimento disfuncional na sua aparência. 

Ainda, uma elevada estigmatização do peso foi correlacionada com um maior distress, 

relativamente à IC, em mulheres e homens com excesso de peso (Annis et al., 2004). Num 

outro estudo de Watkins e colaboradores (2008), constatou-se que homens com obesidade 

reportaram, significativamente, elevados níveis de uma IC Negativa e preocupação com o peso 

e a forma, em comparação com aqueles que tinham peso normal. Weinberger e colaboradores 

(2016), num estudo de meta-análise e revisão sistemática sobre a insatisfação corporal em 

indivíduos com obesidade, vêm sistematizar todos estes dados reforçando que a insatisfação 

corporal é maior em pessoas com obesidade, comparativamente a pessoas com peso normal, e 

que mulheres com obesidade estão mais insatisfeitas com os seus corpos do que homens com 

obesidade.  

Também nos adolescentes estes dados são encontrados. Um estudo que pretendia 

analisar a relação entre IC e o IMC numa amostra de adolescentes, revelou que a satisfação 

corporal era superior em rapazes com peso normal e com baixo peso, em comparação com 

aqueles que tinham excesso de peso e, ainda, raparigas com baixo peso demonstraram maior 

satisfação corporal do que aquelas que tinham peso normal e excesso de peso (Kantanista et 

al., 2017). Estes resultados vão de encontro à literatura que indica que, devido à pressão para 

se ser magro, as pessoas com obesidade sofrem elevados níveis de insatisfação corporal, 

resultando num aumento da preocupação relativa à sua IC (Welles et al., 2004). 

Apesar de ser prevalente a existência de uma IC Negativa, alguns estudos têm já 

procurado compreender de que forma a IC Positiva se manifesta nesta população clínica. 

Num estudo conduzido por Razmus (2018), pretendeu-se perceber o nível de apreciação 

e orgulho corporal em indivíduos com sobrepeso e obesidade, tendo em conta a sua situação 

relacional íntima. Ou seja, se a qualidade de uma relação romântica influencia o nível de 

apreciação e orgulho corporal em pessoas com peso normal, sobrepeso e obesidade. As 

conclusões apontam para que, independentemente do IMC, estar numa relação romântica 

poderá ser um fator protetor e propício ao desenvolvimento de uma IC Positiva, na medida em 

que aumenta a perceção de que os seus corpos são aceites por uma pessoa importante. Os 

resultados permitem concluir, também, que, no geral, os participantes com peso normal 

reportaram uma maior apreciação corporal e orgulho face ao seu corpo. E que pessoas que são 

menos positivas em relação ao seu corpo não necessitam de ser menos positivas em relação a 

si mesmas havendo, provavelmente, outros fatores (por exemplo, saúde física, mas não 

sobrepeso/obesidade) que influenciam o seu bem-estar (Razmus, 2018). Num estudo realizado 
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no âmbito do projeto do qual o presente trabalho faz parte, Castro (2019) concluiu, igualmente, 

que os indivíduos com obesidade apresentam valores inferiores nas diferentes facetas da IC 

Positiva (apreciação, aceitação, funcionalidade e crenças na aparência) em comparação com 

um grupo não clínico, de sujeitos normoponderais. Ainda, Brandão e Cardoso (2019), 

analisaram a IC de adultos portugueses com idades abaixo dos 65 anos, considerando as 

variáveis peso, satisfação com o tamanho do corpo e apreciação corporal, bem como a sua 

aceitação e respeito pelo próprio corpo. Os resultados evidenciaram que apenas um terço dos 

participantes estava satisfeito com o tamanho do seu corpo e este resultado era mais prevalente 

entre os participantes mais velhos e mais improvável entre aqueles que tinham obesidade, 

comparativamente àqueles que tinham peso normal (Brandão & Cardoso, 2019). 

 

2.1.   Vinculação e regulação emocional 

 

Segundo Bowlby (1977), vinculação é a propensão que o ser humano tem para criar 

laços afetivos fortes com outros indivíduos. De acordo com a teoria da vinculação, os 

indivíduos internalizam precocemente as interações que ocorrem na sua infância com os 

cuidadores primários, em crenças duradouras e expectativas sobre a forma como os outros se 

comportam relativamente ao “eu”, e como o “eu” se comporta em relação aos outros 

(Bartholomew & Horowitz, 1991; Bowlby, 1982; Griffin & Bartholomew, 1994; Platts et al., 

2002). Estas expectativas duradouras são referidas como modelos internos dinâmicos e são 

pensadas como os mecanismos pelos quais as influências das experiências na infância são 

mantidas na idade adulta (Bartholomew & Horowitz, 1991; Griffin & Bartholomew, 1994). 

Em adultos, uma vinculação segura caracteriza-se pela capacidade de regular as 

emoções de forma eficaz (Fuendeling, 1998), conseguir procurar apoio nas relações e estar 

confortável com intimidade, desejando proximidade com outros (Mallinckrodt, 2000). Já uma 

vinculação insegura pode distinguir-se em evitante ou ansiosa/preocupada. Um estilo de 

vinculação inseguro evitante caracteriza-se por ignorar os sintomas de angústia e 

vulnerabilidade (Maunder & Hunter, 2009), uma vez que expressar as emoções em busca de 

proximidade não produz resultados positivos (Fuendeling, 1998). Estes indivíduos lidam com 

os stressores através do evitamento, distanciamento e repressão de emoções negativas (Fraley 

& Shaver, 1997; Mikulincer & Orbach, 1995; Turan et al., 2003; Vetere & Myers, 2002). 

Pessoas com um estilo de vinculação inseguro ansioso têm dificuldades em regular as suas 

emoções (Mikulincer et al., 2009) e tendem a focar-se intensamente nas relações, esforçando-

se para obter o amor dos outros (Bartholomew & Horowitz, 1991). 
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Uma meta-análise que engloba mais de 20 estudos demonstrou que o IMC se associa 

negativamente com a qualidade da vinculação (Diener et al., 2016). Ou seja, indivíduos com 

IMC mais elevado tendem a apresentar uma vinculação mais insegura. Neste estilo de 

vinculação encontramos, por vezes, o ato de comer como uma forma de lidar com o stress e 

regular o seu efeito. Tal comportamento é igualmente encontrado com frequência na população 

com obesidade, nomeadamente nos casos mais graves da doença, onde formas problemáticas 

de lidar com o stress e a afetividade negativa têm sido associadas à ingestão emocional (Elfhag 

& Linné, 2005; Fischer et al, 2007). É exatamente nos casos mais graves da doença que a 

prevalência de comportamentos de ingestão compulsiva é maior (Canetti et al., 2002; Chua et 

al., 2004; Freeman & Gil, 2004).  

Nancarrrow e colaboradores (2018) exploraram o papel dos estilos de vinculação na 

obesidade, comparando indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica e um grupo de indivíduos 

com peso normal, procurando explorar o papel preditor dos estilos de vinculação na perda de 

peso. Os resultados indicaram diferenças entre participantes bariátricos e com peso normal, 

sendo que no primeiro grupo foram encontrados mais casos de vinculação insegura ansiosa e 

menos de vinculação insegura evitante. Ainda, a análise mostrou que os estilos de vinculação 

não previam mudanças no IMC após a cirurgia, o que vai de encontro a estudos prévios que 

referem que o padrão de vinculação não tem impacto na perda de peso (Kiesewetter et al., 

2012).  

No entanto, num outro estudo que analisa a perda de peso após cirurgia bariátrica, 

verificou-se que na avaliação de follow-up após 12 meses, esta perda foi significativamente 

superior em pacientes com um estilo de vinculação seguro em comparação com pacientes com 

um estilo de vinculação inseguro (Robins & Ayling, 2018). Em alguns casos, a recuperação do 

peso perdido ocorre associada a situações de depressão, estilos de coping negativos e 

dificuldades de regulação emocional (Byrne, 2002; Teixeira et al., 2010).  

Por regulação emocional (RE) entende-se um processo cognitivo e comportamental que 

permite ao indivíduo aumentar, reduzir ou manter os seus estados emocionais, procurando 

influenciar, deste modo, o que está a sentir e a forma como expressa essas emoções (Gross, 

1998). Considerando a RE e a relação que esta estabelece com a obesidade, poder-se-á afirmar 

que é uma capacidade que se desenvolve na infância, capaz de controlar a impulsividade e os 

processos afetivos ligados à alimentação que, por sua vez, regulam de forma automática a 

ingestão de alimentos em resposta a sinais fisiológicos de fome e saciedade (Puder & Munsch, 

2010). Experiências precoces negativas e fatores emocionais e sociais poderão influenciar esses 

sinais (Graziano et al., 2010), de tal forma que pode ocorrer uma ingestão excessiva de 
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alimentos mesmo na ausência de fome. Esta ingestão tem o intuito de regular e reduzir emoções 

negativas como tristeza e ansiedade (Goossens et al., 2008). Na população com obesidade, o 

que a literatura mostra é que, por vezes, os problemas de comportamento alimentar assentam 

no recurso a estratégias de RE desadaptativas para lidar com tais emoções, ou seja, consumo 

de comfort food, comida rica em calorias e altamente saborosa (Evers et al., 2010).   

Estas estratégias terão, naturalmente, impacto não só ao nível do comportamento 

alimentar e controlo do peso, como na forma como o indivíduo se perceciona. Estudos mostram 

que pessoas com IC Negativa, normalmente recorrem a estratégias de RE ineficazes - como 

por exemplo as auto repreensões -, em detrimento de outras mais eficazes como a aceitação 

(Tárrega et al., 2014). Nejati e colaboradores (2017) demonstraram que mulheres com 

obesidade que apresentam IC Negativa experienciam um autoconceito e crenças 

metacognitivas disfuncionais. Têm uma perceção de si própria vaga e desorganizada, pouca 

autoconfiança, esforçando-se constantemente para mudar a sua IC e, portanto, sem estabilidade 

suficiente para mudar a sua forma e peso (Nejati et al., 2017). Assim, pessoas com obesidade 

com uma IC Negativa recorrem a estratégias de RE ineficazes e estão menos conscientes das 

suas emoções comparativamente a mulheres com obesidade com IC Positiva (Nejati et al., 

2017). Ademais, no estudo de Castro (2019) supramencionado, verificou-se que a apreciação 

corporal e a aceitação do corpo pelos outros se associam negativamente e significativamente 

com as dificuldades de RE. 

Embora o excesso de peso possa ser, por si só, responsável pela presença de problemas 

de saúde mental e limitações no funcionamento físico, a população com obesidade é bastante 

heterogénea. Variáveis como as estratégias de RE e os estilos de vinculação dos indivíduos 

poderão influenciar a forma como esta doença se desenvolve e, consequentemente, a forma 

como o indivíduo perceciona e experiencia o seu corpo (Aarts et al., 2014). Neste sentido, 

considera-se oportuno caracterizar a IC Positiva numa amostra clínica de pessoas com 

obesidade e compreender a relação que existe com as variáveis da vinculação e RE. Desta 

forma, este estudo terá um caráter exploratório e o objetivo de: 

1. Analisar comparativamente indivíduos com diagnóstico de obesidade com um 

grupo não clínico de indivíduos normoponderais no que diz respeito: 

a) à IC Positiva nas facetas de apreciação corporal, aceitação do corpo pelos 

outros, funcionalidade do corpo; 

b) à satisfação com a aparência física; 

c) às dificuldades de regulação emocional; 

d) às dimensões da vinculação. 
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2. Analisar a relação entre as facetas da IC Positiva, satisfação com a aparência, 

dificuldades de regulação emocional e dimensões da vinculação no grupo clínico. 

3. Analisar as relações entre facetas da IC Positiva e algumas variáveis 

sociodemográficas e clínicas no grupo clínico. 

4. Avaliar quais os principais preditores da IC positiva (avaliada através da faceta da 

apreciação corporal) tendo em conta as dimensões da vinculação, as dificuldades de 

regulação emocional, o IMC e a satisfação com a aparência física.  
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Estudo Empírico 

1. Método 

 

1.1.Desenho do estudo 

No que ao desenho metodológico diz respeito, o presente trabalho é um estudo empírico 

exploratório, de natureza transversal, que tem em vista analisar algumas dimensões da IC 

Positiva (apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e funcionalidade), a satisfação 

com a aparência física, a regulação emocional, a vinculação, o sexo, a escolaridade e a duração 

da doença em indivíduos com obesidade, através de uma análise quantitativa. 

 

1.2.Participantes  

No presente estudo foram incluídos dois grupos de participantes: o grupo clínico (GC), 

constituído por indivíduos com diagnóstico de obesidade, o grupo não clínico (GNC), 

constituído por indivíduos saudáveis, normoponderais. 

Relativamente aos critérios de inclusão para o GC, foram determinadas as seguintes 

condições: ter conhecimento do seu diagnóstico médico, ter parecer positivo do seu médico 

para participar, acuidade visual normal (ou corrigida para normal), ter idade igual ou superior 

a 18 anos (ambos os sexos) e ter IMC ≥ 30 kg/m2. Ademais, ter um défice cognitivo; gravidez 

ou período de 6 meses pós-gravidez; patologia oftalmológica significativa; disforia de género; 

comportamentos de automutilação; comorbilidade psiquiátrica severa que interfira na 

participação do estudo, consistiam nos critérios de exclusão deste grupo. A seleção desta 

amostra efetivou-se segundo um método não probabilístico, uma vez que a escolha da mesma 

foi realizada por conveniência na Consulta de Psicologia do Hospital da Prelada e nas 

Consultas de Psiquiatria do Centro Hospitalar de São João. 

A amostra do GC é composta por 86 participantes, sendo 77.9% (n = 67) do sexo 

feminino e 22.1% (n = 19) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 69 

anos de idade (M = 41.79; DP = 10.64). Os participantes apresentam uma média de 11.41 anos 

de escolaridade (DP = 3.20) e 52.3% (n = 45) deles encontram-se casados ou a viver em união 

de facto, 27.9% (n = 24) solteiros, 16.3% (n = 14) divorciados ou separados e 3.5% (n = 3) 

viúvos. O IMC deste grupo tem um valor médio de 38.41 kg/m2 (DP = 6.09), oscilando entre 

30 e 52.85 kg/m2. A duração temporal da condição de obesidade dos indivíduos, considerando 

que 15 não responderam, é cerca de 35 anos. 

No que diz respeito aos critérios de inclusão para o GNC, foram determinadas as 

seguintes condições: ter idade igual ou superior a 18 anos (ambos os sexos) e peso normal 
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(IMC entre 18.5 e 25 kg/m2). Ademais, ter uma história atual ou anterior de doença médica ou 

psiquiátrica severa e uso atual de medicação psicotrópica consistiam nos critérios de exclusão 

deste grupo. A seleção desta amostra efetivou-se via online seguindo uma metodologia bola-

de-neve e por conveniência, sendo constituída por indivíduos com características similares ao 

grupo clínico, em relação ao sexo, idade, escolaridade e estado civil. 

A amostra do GNC é composta por 86 elementos, sendo 80.2% (n = 69) mulheres e 

19.8% (n = 17) homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 68 anos (M = 38.95; DP 

= 12.72). Os participantes apresentam uma média de 14.43 anos de escolaridade (DP = 3.00) e 

52.3% (n = 45) deles encontram-se casados ou a viver em união de facto, 37.2% (n = 32) 

solteiros, 8.1% (n = 7) divorciados e 2.3% (n = 2) viúvos. O IMC deste grupo tem um valor 

médio de 22.20 kg/m2 (DP = 1.54), variando entre os 18.75 e 24.46 kg/m2. 

 

1.3.Instrumentos 

Body Appreciation Scale 2 (BAS-2). A BAS-2 (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a) é um 

questionário de autorrelato constituído por dez itens que devem ser respondidos segundo a 

escala de Likert de cinco pontos (1 = nunca; 2 = raramente; 3 = às vezes; 4 = frequentemente 

e 5 = sempre) que avalia a aceitação corporal, as opiniões favoráveis e o respeito face ao corpo. 

Os resultados correspondem à média das respostas assinaladas, sendo que pontuações mais 

elevadas são indicadoras de maior apreciação corporal (Alleva et al., 2017). Relativamente à 

versão original desta escala, foi respeitada a estrutura fatorial unidimensional, a consistência 

interna (alfa de Cronbach de .97) e a validade do construto (construto, critério, discriminante e 

incremental) (Tylka &Wood-Barcalow, 2015a). Este instrumento foi validado para a população 

portuguesa por Lemoine e colaboradores (2018), tendo sido validadas as características 

psicométricas, existindo, assim, uma consistência interna muito boa para o sexo feminino e 

masculino, com valores de alfa de Cronbach de .94 e .91, respetivamente. No presente trabalho 

a consistência interna em ambos os grupos é considerada elevada (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .92 e 

∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .93).   

 

Body Acceptance by Others Scale (BAOS). De maneira a avaliar a perceção corporal 

pelos outros, foi utilizada a BAOS (Avalos & Tylka, 2006; versão portuguesa de Barbosa et 

al., 2018). Este é um instrumento de autorrelato unifatorial que foi criado para avaliar a forma 

como o indivíduo perceciona a aceitação do seu corpo, considerando fontes externas (família, 

amigos, etc.). Esta repercussão pode ser negativa, aumentando a necessidade de modificar o 
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corpo, ou positiva, proporcionando respeito e autocuidado. A escala é composta por dez itens 

que devem ser respondidos segundo a escala de Likert de cinco pontos (1 = nunca; 2 = 

raramente; 3 = às vezes; 4 = frequentemente e 5 = sempre). Os resultados obtidos correspondem 

à média das respostas dadas, ou seja, maiores cotações são indicadoras de maior aceitação 

percebida pelos outros, no que à imagem corporal e/ou peso diz respeito (Augustus-Horvath & 

Tylka, 2011). Em relação à versão original deste instrumento, a consistência interna é assegurada 

pelo alfa de Cronbach de .91. Na versão portuguesa, a consistência interna é muito boa (alfa de 

Cronbach de .94) em amostras independentes de adolescentes e adultos. Neste estudo, o alfa de 

Cronbach apresenta um valor .91 para a amostra clínica e um valor .93 para a amostra não clínica 

apresentando, assim, uma elevada consistência interna. 

 

Functionality Appreciation Scale (FAS). A FAS é um instrumento criado por Alleva 

e colaboradores (2017) que visa mensurar a apreciação da funcionalidade corporal. O 

instrumento é constituído por sete itens que devem ser respondidos segundo a escala de Likert 

de cinco pontos (1 = nunca; 2 = raramente; 3 = às vezes; 4 = frequentemente e 5 = sempre). 

Estes itens pretendem refletir o conceito de apreciação corporal, respeito e honra pelo corpo 

considerando aquilo que é capaz de fazer, tentando ir além da singela consciência da 

funcionalidade corporal (Alleva et al., 2017). A cotação da escala é efetuada tendo por base a 

média das pontuações dos indivíduos nos itens, sendo que valores mais altos evidenciam uma 

maior apreciação da funcionalidade. No que à consistência interna diz respeito, esta é 

considerada boa apresentando valores de .86 para uma amostra combinada e de .87 e .84 para 

mulheres e homens, respetivamente (Alleva, et al., 2017). Ademais, este instrumento ainda não 

se encontra validado para a população portuguesa, sendo um dos objetivos do projeto do qual 

o presente estudo está inserido. Deste modo, no corrente estudo, o alfa de Cronbach apresenta 

um valor de .86 para o grupo clínico e .85 para o grupo não clínico, apresentando uma boa 

consistência interna. 

 

Escala de Vinculação do Adulto (EVA). A EVA é um instrumento concebido por 

Collins e Read (e revisto pelos mesmos autores, em 1990; versão portuguesa de Canavarro, 

1997) que tem como finalidade avaliar a vinculação do adulto. Este é um questionário de 

autorresposta composto por dezoito itens que devem ser respondidos através de uma escala de 

Likert de cinco pontos (1 = nada característico em mim; 2 = pouco característico em mim; 3 = 

característico em mim; 4 = muito característico em mim; 5 = extremamente característico em 

mim). É constituída por três fatores, cada um dos quais constituído por seis itens. O fator 1 é 
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composto por itens que se relacionam com a dimensão Ansiedade, o fator 2 constituído por 

itens que se associam à dimensão de Conforto com a Proximidade e o fator 3 composto por 

itens que se relacionam com a dimensão Confiança nos Outros (Canavarro et al., 2006). O fator 

Ansiedade refere-se ao grau e ansiedade sentida pelo indivíduo, relacionada com questões 

interpessoais de receio de abandono; o fator Conforto com a Proximidade concerne ao grau em 

que o indivíduo se sente confortável com a proximidade e a intimidade; e, por último, o fator 

Confiança nos Outros está relacionado com o grau de confiança que os sujeitos têm nos outros, 

assim como na disponibilidade destes quando sentida como necessária (Canavarro et al., 2006). 

Os resultados da escala correspondem à média das respostas assinaladas em cada dimensão 

(Canavarro et al., 2006). Na versão original desta escala, a consistência interna das dimensões 

Depend, Anxiety e Close é aceitável, com alfas de Cronbach de .75, .72 e .69, respetivamente 

(Collins & Read, 1990). Na validação da escala para a população portuguesa, o valor de alfa 

para o total da escala é elevado (α = .81), sendo que a subescala Ansiedade apresenta um valor 

elevado de alfa (α = .84), o que não se verifica com as subescalas Conforto com a Proximidade 

(α = .67) e, principalmente, com a Confiança nos Outros (α = . 54). Neste trabalho a 

consistência interna é considerada boa para o fator Ansiedade (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .87 e 

∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .86), fraca para o fator Conforto com a Proximidade (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .56 e 

∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .65) e para o fator Confiança nos outros (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .59 e 

∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .53), o que vai de encontro à validação portuguesa da escala. 

Difficulties of Emotional Regulation Scale (DERS). A DERS (Gratz & Roemer, 2004; 

versão portuguesa de Coutinho et al., 2010) pretende avaliar dificuldades de regulação 

emocional clinicamente significativas, isto é, avalia os níveis típicos de desregulação em seis 

domínios: incapacidade de se envolver em comportamentos regidos por objetivos quando 

experiencia emoções negativas, não aceitação das emoções negativas, dificuldade em controlar 

comportamento impulsivo assim que experiencia emoções negativas, acesso limitado a 

estratégias de regulação emocional que são notadas como efetivas, ausência de clareza e de 

consciência emocional (Coutinho et al., 2010). Ademais, Gratz e Roemer (2004) sugerem uma 

conceptualização multidimensional da regulação emocional que engloba a consciência e a 

compreensão das emoções e a consequente aceitação das mesmas; a capacidade para, em 

períodos de emoção negativa, controlar comportamentos impulsivos e atuar de acordo com os 

objetivos pretendidos e, por último, a capacidade para utilizar a regulação emocional 

apropriadamente por meio da implementação de estratégias que modulem as respostas 

emocionais de uma maneira flexível, de forma a alcançar objetivos individuais em simultâneo 
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à resposta das exigências da situação. A escala é constituída por trinte e seis itens que devem 

ser respondidos segundo a escala de Likert de cinco pontos (1 = quase nunca se aplica a mim, 

2 = algumas vez se aplica a mim; 3 = metade das vezes se aplica a mim; 4 = a maioria das 

vezes se aplica a mim; 5 = quase sempre se aplica a mim). Ainda, esta é composta por seis 

fatores (1: estratégias, 2: não aceitação; 3: consciência; 4: impulsos; 5: objetivos; 6: clareza). 

Na versão original desta escala, a consistência interna revelou ter valores elevados (α = .93), 

boa fidelidade teste-reteste (rs = .88) e uma apropriada validade de construto e preditiva. No 

que à versão portuguesa diz respeito, Coutinho e colaboradores (2010) demonstraram, também, 

que a escala possui uma elevada consistência interna (α = .92), uma boa fidelidade teste-reteste 

(rs = .82) e uma boa validade externa. Ademais, neste estudo, a consistência interna foi 

considerada elevada (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .93 e ∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .95). Relativamente a cada 

subescala, a consistência interna foi elevada para o fator Estratégias (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .90 e 

∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .92) e Aceitação (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .90 e ∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .92), foi boa para 

os fatores Consciência (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .77 e ∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .78), Impulsos (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜= 

.86 e ∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .85), e Objetivos (∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .76 e ∝𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑜 = .88) e, por 

fim, a consistência interna foi aceitável para o fator Clareza no grupo clínico (.62) e boa para 

o grupo não clínico (.81). 

 

Questionário Sociodemográfico e Clínico. Como forma de recolher informações 

sociodemográficas e clínicas dos participantes foi construído um questionário cujo objetivo foi 

recolher informações básicas como a idade, o sexo, o estado civil, o grau de escolaridade, a 

profissão e dados antropométricos. A dimensão clínica do questionário é apenas aplicada à 

amostra clínica e pretende entender o estado de saúde dos sujeitos no que diz respeito à sua 

condição clínica (obesidade); à duração da doença (anos ou meses); tipo de tratamentos que 

realizou e os seus efeitos secundários; o incómodo físico consequente desses efeitos; as 

implicações da doença na sua funcionalidade; a existência ou não de mais alguma doença 

crónica (especificando qual e a sua duração); a satisfação que sente com a sua aparência física; 

em que medida se considera uma pessoa positiva; a existência ou não de episódios de ingestão 

alimentar compulsiva e a sua frequência; se é candidato a cirurgia barátrica ou se já realizou 

alguma no passado e, por fim, qual a sua situação atual. 
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1.4.Procedimentos de recolha de dados 

O corrente estudo encontra-se inserido no projeto de investigação “A aceitação do 

corpo na doença: Estudo da imagem corporal positiva em diferentes condições clínicas” e foi 

autorizado pela Comissão de Ética da FPCEUP (Refª 2018/12-6), assim como pela Comissão 

de Ética da Santa Casa da Misericórdia do Porto (P.I. Nº 003/2019), da qual o Hospital da 

Prelada faz parte, e pela Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar de São João 

(Ref. CA-301/18). 

No que concerne ao método de recolha de dados, em contexto hospitalar, este começou 

pelo convite de participação no estudo, pela psicóloga responsável pelo Serviço de Psicologia 

do Hospital da Prelada e pela psiquiatra responsável pelo Serviço de Psiquiatria do Centro 

Hospitalar de São João, perante o cumprimento dos critérios de inclusão e exclusão subjacentes 

ao projeto. Primeiramente, junto dos participantes procurou-se clarificar a temática e os seus 

objetivos, bem como a duração estimada do preenchimento e questões éticas. De seguida, era-

lhes entregue uma folha com todos os dados pertinentes para a investigação - Folha de 

Informação ao Participante e a Declaração de Consentimento Informado1 - que ficaria com 

estes. 

O preenchimento dos questionários foi individual, sendo prestado auxílio a cada 

participante sempre que era necessário. Após completarem o questionário foi pedido o 

consentimento destes para o registo de dados pessoais com o objetivo de estabelecer contacto 

em futuras investigações relacionadas com o projeto. 

No que diz respeito à recolha física, esta foi realizada antes ou após as consultas de 

psicologia, nutrição e psiquiatria dos participantes, tendo ocorrido na sala de espera do Hospital 

da Prelada e no corredor dos gabinetes de consulta externa do Centro Hospitalar de São João, 

entre os dias 03 de março de 2019 e 09 de março de 2020. 

No procedimento de recolha online, exclusivo para o GNC, a primeira parte do 

questionário coincidia com o formato do questionário em papel. É de ressalvar que o 

recrutamento dos participantes do GNC foi realizado por via online, na integralidade. Ainda, 

os participantes tinham a possibilidade de desistirem da participação no estudo caso o 

pretendessem, em qualquer momento do preenchimento do questionário.  

No que concerne ao nível ético, o projeto foi orientado pelos princípios minuciosamente 

analisados na Declaração de Helsínquia, englobando a participação voluntária, consentimento 

                                                             
1 Se pretender consultar estes documentos, por favor, contacte a autora deste trabalho. 
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informado e esclarecido, confidencialidade e acesso aos dados (World Medical Association, 

2008). 

 

1.5.Procedimentos de análise de dados 

Terminado o processo de recolha, os dados foram inseridos e analisados 

quantitativamente no programa informático IBM SPSS Statistics 26 (Statistical Package for 

the Social Sciences, versão 26). Previamente à realização de qualquer análise, foram verificadas 

eventuais violações de pressupostos estatísticos que pudessem invalidar os resultados do 

estudo, nomeadamente a normalidade das distribuições e homogeneidade das amostras. No que 

diz respeito ao pressuposto da normalidade das variáveis, este foi testado utilizando-se os testes 

de Kolmogorov-Smirnov com correlação de Lilliefors. No GC, as variáveis da aceitação 

corporal pelos outros (BAOS), em duas subescalas da vinculação do adulto (EVA) (Ansiedade 

e Confiança nos outros) e em algumas subescalas da regulação emocional (DERS-Estratégias; 

DERS-Consciência; DERS-Impulsos; DERS-Objetivos; DERS-Clareza) este pressuposto não 

foi garantido (p < .05) (Lilliefors, 1967). Ainda assim, após serem verificados os valores da 

distribuição nestas variáveis, esta é considerada normal segundo os critérios de Kline (2005), 

assumindo-se, assim, a possibilidade de utilização de testes paramétricos para a análise dos 

dados (|sk| < 3; |ku| < 7-10). De modo a analisar a homogeneidade, foi realizado um Teste de 

Levene, sendo que esta foi verificada em todas as variáveis da amostra (p > .05) exceto nas 

escalas BAS e FAS (p < .05) (Levene, 1960). 

Com o propósito de comparar o GC com o GNC no que concerne à IC Positiva, RE, 

dimensões da vinculação e satisfação com a aparência física efetuou-se um teste t de Student 

para amostras independentes. Ainda, calculou-se o d de Cohen como medida de tamanho de 

efeito, tendo sido aplicados os valores padrão estipulados pelo autor (Cohen, 1988): .20 – efeito 

pequeno; .50 – efeito moderado e .80 – efeito grande. Nestas análises, os resultados de p 

menores que .05 foram considerados como sendo evidências da existência de diferenças 

estatisticamente significativas.  

O Coeficiente de Correlação de Pearson (r) foi utilizado de modo a analisar a relação 

existente entre a IC Positiva, a RE, as dimensões da vinculação e a satisfação com a aparência 

física, tendo os resultados seguido como base explicativa as diretrizes de Cohen (1988): r = .10 

a .29 (correlação fraca); r = .30 a .49 (correlação moderada); r = .50 a 1.0 (correlação forte).   

Ademais, como forma de analisar mais detalhadamente a relação entre a IC Positiva e 

algumas variáveis consideradas como eventualmente preditoras, efetuou-se um modelo de 

regressão linear múltipla (MRLM). Considerou-se como variável dependente a faceta da 
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apreciação corporal, e como variáveis independentes as dificuldades de regulação emocional, 

as dimensões da vinculação, a satisfação com a aparência física e o IMC. Estas variáveis 

entraram para o modelo como preditoras atendendo ao enquadramento teórico do presente 

trabalho. De acordo com os resultados do MRLM todos os pressupostos foram cumpridos.  

 

2. Resultados 

 

2.1. Análise Comparativa da IC Positiva, Dificuldades na Regulação Emocional e 

Dimensões da Vinculação nos grupos clínico e não clínico 

 

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os valores obtidos nos testes t para amostras 

independentes, no que diz respeito aos resultados médios das variáveis dependentes em estudo. 

Tal como é possível observar na Tabela 1, existem diferenças estatisticamente 

significativas entre GC e GNC nas três facetas da IC Positiva em estudo: apreciação corporal 

[t(161.87) = -6.79; p <.001], aceitação do corpo pelos outros [t(170) = -11.58; p < .001] e 

funcionalidade corporal [t(149.86) = -7.46; p < .001]. Em todas as facetas, é o GNC que 

apresenta os valores mais altos, revelando assim uma IC mais positiva comparativamente ao 

GC.  

Ainda, existem diferenças estatisticamente significativas entre GC e GNC no que 

concerne à satisfação com a aparência física [t(150.27) = -8.36; p < .001]. Ou seja, o GNC 

apresenta valores mais altos de satisfação com a aparência física que o GC. 

No que diz respeito ao tamanho do efeito das diferenças encontradas, estas foram de 

magnitude elevada em todas as dimensões da IC Positiva e na satisfação com a aparência física. 
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Relativamente às dimensões da vinculação e às dificuldades de RE (Tabela 2), verifica-

se que não existem diferenças estatisticamente significativas, entre os grupos, com exceção dos 

fatores da DERS, Consciência [t(167) = 3.03; p = .003] e Clareza [t(167) = 2.55; p = .01]. 

Nestes dois fatores, o GC apresenta valores médios estatisticamente superiores aos do GNC, 

indicando, assim, mais dificuldades de RE ao nível destas duas estratégias (falta de consciência 

emocional e falta de clareza emocional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 

Diferenças relativas à IC Positiva e sStisfação com a Sparência Física entre os grupos clínico e 

não clínico.  

 Clínico 

(n=86) 
M (DP) 

Não Clínico 

(n=86) 
M (DP) 

 

t 

 

gl 

 

p* 

 

d de Cohen’s 

BAS-2 2.99 (.78) 3.72 (.62) -6.79 161.87 .000 1.04 

BAOS 2.60 (.80) 3.92 (.69) -11.58 170 .000 1.77 
FAS 3.72 (.69) 4.39 (.47) -7.46 149.86 .000 1.13 

Sat. Ap. Física 3.49 (2.64) 

(n=85) 

6.41 (1.85) -8.36 150.27 .000 1.28 

Nota. n – Número de sujeitos; M – Média; DP – Desvio Padrão; BAS-2 – Body Appreciation Scale; 

BAOS – Body Acceptance by Others Scale; FAS – Functionality Appreciation Scale; Sat. Ap. Física 
– Satisfação com a aparência física. 

*Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold.  
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2.2.Relação entre IC Positiva, Dificuldades de Regulação Emocional e Dimensões da 

Vinculação no grupo clínico 

 

No que diz respeito aos resultados das correlações estabelecidas entre as diferentes 

facetas da IC Positiva, as dificuldades de RE e as dimensões da vinculação nos CG e GNC, 

estes encontram-se apresentados nas Tabela 3 e 4, respetivamente. 

No GC, a escala BAS-2, da apreciação corporal, associa-se de forma negativa, 

moderada e estatisticamente significativa com todas as escalas da DERS, com exceção da 

escala relativa às dificuldades de consciência emocional, cuja correlação é fraca e não 

Tabela 2 

Diferenças relativas às Dimensões da Vinculação e Regulação Emocional entre os grupos clínico e não clínico.  

 Clínico 

(n=86) 
M (DP) 

Não Clínico 

(n=86) 
M (DP) 

 

t 

 

gl 

 

p* 

 

d de Cohen’s 

EVA_Ansiedade 2.57 (.85) 

(n=83) 

2.45 (.77) .94 167 .349 .15 

EVA_Conforto  3.48 (.53) 

(n=83) 

3.47 (.52) .04 167 .969 .02 

EVA_Confiança 2.99 (.61) 

(n=83) 

3.14 (.50) -1.78 167 .076 .27 

DERS 84.23 (21.98) 

(n=79) 

79.51 (22.82) 1.38 163 .171 .21 

    Estratégias 2.09 (.83) 

(n=83) 

2.04 (.88) .38 167 .707 .06 

    Não Aceitação 2.51 (1.00) 

(n=83) 

2.36 (1.04) .91 167 .365 .15 

    Consciência 2.65 (.71) 

(n=83) 

2.32 (.70) 3.03 167 .003 .47 

    Impulsos 2.11 (.85) 

(n=83) 

1.98 (.74) 1.08 167 .283 .16 

    Objetivos 2.59 (.82) 

(n=83) 

2.71 (.94) -.91 167 .365 .14 

    Clareza 2.19 (.64) 

(n=83) 

1.93 (.66) 2.55 167 .012 .40 

Nota. N – Número de sujeitos; M – Média; DP – Desvio Padrão; EVA_Ansiedade – Vinculação-Ansiedade; 

EVA_Conforto – Vinculação-Conforto com a Proximidade; EVA_Confiança – Vinculação-Confiança nos outros;  
DERS – Difficulties of Emotional Regulation Scale   

*Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold.  
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significativa. A escala BAOS, correlaciona-se igualmente de forma negativa, moderada e 

estatisticamente significativa com as escalas da DERS, com exceção das escalas referentes às 

dificuldades de consciência emocional e clareza emocional. A faceta da funcionalidade 

corporal (FAS) associa-se de forma negativa e estatisticamente significativa apenas com as 

escalas da Consciência emocional e Clareza emocional, sendo, no entanto, esta correlação 

fraca.   

Relativamente às associações entre as facetas da IC Positiva e as dimensões da 

vinculação, no GC todas elas são fracas e não se registam quaisquer correlações 

estatisticamente significativas.  

Ademais, a satisfação com a aparência física correlaciona-se forma positiva e 

estatisticamente significativa com as três facetas da IC Positiva e de forma negativa e 

estatisticamente significativa com o score total da DERS e com a subescala acesso limitado às 

estratégias de RE. Estas correlações oscilam entre o fraco e moderado. 

No que diz respeito às associações entre as dimensões da vinculação e as subescalas da 

DERS, a dimensão ansiedade associa-se de forma positiva e estatisticamente significativa com 

todas as subescalas da DERS, à exceção da subescala dificuldade de consciência emocional. A 

dimensão conforto com a proximidade associa-se de forma negativa e estatisticamente 

significativa a todas as subescalas da DERS. Ainda, a dimensão confiança nos outros 

correlaciona-se, igualmente, de forma negativa, moderada e estatisticamente significativa com 

todas as subescalas da DERS à exceção da subescala dificuldade de consciência emocional. 

No GNC, a escala BAS-2, da apreciação corporal, associa-se de forma negativa, 

estatisticamente significativa e a oscilar entre moderada e forte com todas as escalas da DERS 

e dimensões da vinculação. A escala BAOS, da aceitação do corpo pelos outros, correlaciona-

se igualmente de forma negativa e estatisticamente significativa com as escalas da DERS, com 

exceção da escala referente à não aceitação das respostas emocionais. A faceta funcionalidade 

corporal (FAS) associa-se de forma negativa e estatisticamente significativa com todas as 

escalas da DERS com a exceção da escala referente à não aceitação das respostas emocionais.  

No que concerne às associações entre as facetas da IC Positiva e as dimensões da 

vinculação, no GNC registam-se correlações estatisticamente significativas com todas as 

facetas, à exceção da FAS que apenas tem uma associação positiva e estatisticamente 

significativa com a dimensão conforto com a proximidade. As correlações variam entre o fraco, 

moderado e forte. A satisfação com a aparência física correlaciona-se de forma positiva, 

moderada e estatisticamente significativa com as três facetas da IC Positiva, e com as 

dimensões conforto com a proximidade e confianças nos outros. Ainda, correlaciona-se de 
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forma negativa, moderada e estatisticamente significativa com a dimensão ansiedade e todas 

as subescalas da DERS. 

No que diz respeito às associações entre as dimensões da vinculação e as subescalas da 

DERS, a dimensão ansiedade associa-se de forma positiva e estatisticamente significativa a 

todas as subescalas da DERS. A dimensão conforto com a proximidade associa-se de forma 

negativa e estatisticamente significativa a todas as subescalas da DERS. Ainda, a dimensão 

confiança nos outros correlaciona-se igualmente de forma negativa, moderada e 

estatisticamente significativa com todas as subescalas da DERS à exceção da subescala 

dificuldade de consciência emocional. 
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Tabela 3 

Correlações (r) entre IC Positiva, DERS, Dimensões da Vinculação e Satisfação com a Aparência Física no grupo clínico. 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 

1. BAS-2 -              

2. BAOS .64** -             

3. FAS .67** .45** -            
4. EVA_Ansiedade -.13 -.18 -.07 -           

5. EVA_Conforto  .10 .09 .19 -.24* -          

6. EVA_Confiança .11 .04 .09 -.54** .25* -         
7. DERS -.44** -.35** -.18 .53** -.48** -.43** -        

8. DERS_Estratégias -.42** -.35** -.10 .54** -.39** -.44** .93** -       

9. DERS_Aceitação -.33** -.30** -.09 .52** -.23* -.48** .78** .66** -      
10. DERS_Consciência -.15 .01 -.23* .03 -.27* .20 .20 .08 -.13 -     

11. DERS_Impulsos -.33** -.32** -.11 .45** -.41** -.33** .85** .78** .61** -.07 -    

12. DERS_Objetivos -.39** -.37** -.15 .31** -.31** -.35** .80** .77** .54** -.09 .74** -   

13. DERS_Clareza -.28* -.17 -.23* .37** -.42** -.33** .73** .62** .50** .30** .49** .44** -  
14. Sat. Ap. Física .44** .41** .31** -.04 .02 .01 -.24* -.25* -.16 -.18 -.10 -.17 -.15 - 

Nota. BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – Body Acceptance by Others Scale; FAS – Functionality Appreciation Scale; EVA_Ansiedade – Vinculação-Ansiedade; 

EVA_Conforto – Vinculação-Conforto com a Proximidade; EVA_Confiança – Vinculação-Confiança nos outros; DERS – Difficulties of Emotional Regulation Scale; Sat. Ap. 

Física – Satisfação com a aparência física. 
*1 Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold.  

*2 p < .05; **p < .01. 
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Tabela 4 

Correlações (r) entre IC Positiva, DERS, Dimensões da Vinculação e Satisfação com a Aparência Física no grupo não clínico. 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 

1. BAS-2 -              

2. BAOS .40** -             

3. FAS .51** .30** -            

4. EVA_Ansiedade -.55** -.28** -.10 -           

5. EVA_Conforto  .32** .38** .22* -.41** -          

6. EVA_Confiança .35** .27* .10 -.62** .33** -         

7. DERS -.64** -.30** .40** .65** -.43** -.44** -        

8. DERS_Estratégias -.60** -.32** -.26* .59** -.33** -.36** .90** -       

9. DERS_Aceitação -.38** -.06 -.13 .58** -.24** -.41** .73** .61** -      

10. DERS_Consciência -.38** -.23* -.50** .24* -.41** -.21 .50** .29** .13 -     

11. DERS_Impulsos -.56** -.27* -.35** .57** -.31** -.35** .82** .72** .52** .29** -    

12. DERS_Objetivos -.44** -.25* -.31** .43** -.30** -.27* .82** .75** .49** .27* .64** -   

13. DERS_Clareza -.54** -.25* -.39** .49** -.42** -.38** .71** .55** .33** .53** .56** .49** -  

14. Sat. Ap. Física .54** .22* .21* -.35** .34** .22** -.38** -.33** -.25* -.28** -.28* -.27* -.36** - 

Nota. BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – Body Acceptance by Others Scale; FAS – Functionality Appreciation Scale; EVA_Ansiedade – Vinculação-Ansiedade; 

EVA_Conforto – Vinculação-Conforto com a Proximidade; EVA_Confiança – Vinculação-Confiança nos outros; DERS – Difficulties of Emotional Regulation Scale; Sat. Ap. 

Física – Satisfação com a aparência física. 

*1 Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold.  
*2 p < .05; **p < .01. 
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2.3.Análise da IC Positiva e variáveis sociodemográficas e clínicas no grupo clínico 

 

Tendo como objetivo perceber a existência de possíveis relações entre a IC Positiva e 

algumas características do GC – idade, escolaridade e duração da doença -, foram efetuadas 

análises que se encontram expostas na Tabela 5. 

Relativamente às variáveis idade e duração da doença verifica-se que estas não se 

correlacionaram significativamente com nenhuma das facetas da IC Positiva (p >.05). Por sua 

vez, a variável escolaridade associa-se de forma positiva e estatisticamente significativa com a 

BAS-2 (r = .27; p < .05) e a FAS (r = .32; p < .05), revelando que quanto maior a escolaridade 

melhor a avaliação da funcionalidade e uma apreciação mais positiva do corpo.  

 

Tabela 5 

Correlações (r) entre IC Positiva, Idade, Escolaridade e Duração da doença no grupo 

clínico. 

 Idade Escolaridade Duração da doença (em meses) 

BAS-2 .12 .27* .12 
BAOS .03 .04 .03 

FAS -13 .32** .15 

Nota. BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – Body Acceptance by Others Scale; FAS 

– Functionality Appreciation Scale. 
*1 Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold.  

*2 p < .05; **p < .01. 

 
 

2.4.Preditores da IC Positiva no grupo clínico  

 

Com o objetivo de perceber em que medida as variáveis associadas à vinculação, à RE, 

à satisfação com a aparência física e ao peso contribuem para a predição de uma IC Positiva 

(faceta da apreciação corporal), foi realizado o procedimento da RLM, através do método enter, 

tendo por base o enquadramento teórico realizado e as correlações preliminares apresentadas 

(Tabela 6 e Tabela 7). Depois de verificados os pressupostos, conclui-se que, para o GC, o 

modelo é significativo e explica 37.8% da variância da apreciação corporal [𝑅2 =  .43; 

𝑅2𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  .38; SE = .60; F(6, 71) = 8.78; p < .000]. Para o GNC, o modelo explica 49.6% 

da variância da apreciação corporal [𝑅2 =  .53; 𝑅2𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  .50; SE = .44; F(6, 79) = 

14.93; p < .000]. 

Observando as variáveis isoladamente, verifica-se que, no GC, as dificuldades de RE 

(β = -.38; p = .00), o IMC (β = -.20; p = .04) e a satisfação com a aparência física (β = .40; p = 
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.00) contribuíram significativamente para a predição da apreciação corporal. No GNC, apenas 

as dificuldades de RE (β = -.41; p = .00) e a satisfação com a aparência física (β = .34; p = .00) 

foram preditores significativos da apreciação corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 

Predição da Apreciação Corporal no grupo clínico 

 b β t p IC 

EVA_Ansiedade .09 .10 .89 .38 [-.12; .30] 

EVA_Conforto  -.13 -.09 -.86 .39 [-.42; .17] 

EVA_Confiança  .02 .02 .15 .88 [-.25; .29] 
DERS -.01 -.38 -2.96 .00 [-.02; -.00] 

IMC -.03 -.20 -2.06 .04 [-.05; -.00] 

Sat. Ap. Física .12 .40 4.22 .00 [.06; .17] 

Nota. EVA_Ansiedade – Vinculação-Ansiedade; EVA_Conforto – Vinculação-Conforto com 
a Proximidade; EVA_Confiança – Vinculação-Confiança nos outros; DERS - Difficulties of 

Emotional Regulation Scale; IMC – Índice de Massa Corporal; Sat. Ap. Física – Satisfação 

com a aparência física. 

Tabela 7 

Predição da Apreciação Corporal no grupo não clínico 

 b β t p IC 

EVA_Ansiedade -.15 -.18 -1.56 .12 [-.34; .04] 
EVA_Conforto  -.05 -.04 -.50 .62 [-.27; .16] 

EVA_Confiança  .00 .00 .03 .98 [-.24; .25] 

DERS -.01 -.41 -3.82 .00 [-.02; -.01] 

IMC -.00 -.01 -.08 .94 [-.07; .06] 
Sat. Ap. Física .11 .34 3.91 .00 [.06; .17] 

Nota. EVA_Ansiedade – Vinculação-Ansiedade; EVA_Conforto – Vinculação-Conforto com 

a Proximidade; EVA_Confiança – Vinculação-Confiança nos outros; DERS - Difficulties of 

Emotional Regulation Scale; IMC – Índice de Massa Corporal; Sat. Ap. Física – Satisfação 
com a aparência física. 
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Discussão 

 

O presente estudo, de caráter exploratório, teve como principal objetivo analisar a IC 

Positiva numa amostra de pessoas com obesidade. Para tal, foram avaliadas três facetas que a 

literatura salienta como relevantes neste construto - apreciação corporal, perceção de aceitação 

do corpo pelos outros e funcionalidade corporal -, e analisada a sua relação com outras variáveis 

psicológicas relevantes nesta doença, como a vinculação e a regulação emocional. 

Na análise comparativa entre o grupo de pessoas com obesidade e o grupo não clínico, 

normoponderais, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nas três facetas da 

IC Positiva estudadas. O grupo não clínico apresentou valores mais elevados em todas as 

facetas comparativamente ao grupo clínico, revelando, assim, uma IC mais positiva. Estes 

resultados corroboram a literatura no sentido em que os indivíduos com obesidade evidenciam 

dificuldades em aceitar o corpo, insatisfação corporal, menor apreciação corporal e menores 

níveis de positividade (Serrano, 2010; Razmus, 2018; Annis et al., 2004). Ainda, estes dados 

confirmam a análise de Castro (2019), de que as facetas apreciação corporal, aceitação e 

funcionalidade corporal têm valores inferiores em pessoas com obesidade. Uma vez que a 

amostra apresentada corresponde a sujeitos candidatos a cirurgia bariátrica, há evidência de 

que esta população reporta consequências mais graves em várias áreas da sua vida, 

nomeadamente na motora, cujo impacto no bem-estar físico e funcionalidade é evidente (Silva 

et al., 2014). A satisfação com a aparência física demonstra, igualmente, diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos. Isto é, o grupo não clínico apresentou valores mais 

elevados de satisfação com a aparência física comparativamente ao grupo clínico. Esta 

evidência vai também ao encontro de outras investigações que sustentam que os níveis de 

insatisfação corporal são elevados em indivíduos com obesidade mórbida, manifestando estes, 

igualmente, angústia corporal, e um maior investimento disfuncional na sua aparência (Annis 

et al., 2004; Weinberger et al., 2016). Estes resultados relativamente à insatisfação corporal 

tendem a ser mais expressivos nas mulheres com excesso de peso do que nos homens (Annis 

et al., 2004; Bianciardi, et al., 2019; Sarwer et al., 2005; Weinberger et al., 2016). Apesar da 

literatura salientar o papel que o género pode ter no estudo da IC, no presente trabalho isso não 

foi explorado devido à desproporcionalidade do número de mulheres e homens da amostra 

limitando, desse modo, análises comparativas. 

Relativamente às dificuldades de RE, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos ao nível da consciência emocional e da clareza emocional. A 

literatura refere que pessoas com obesidade mórbida tendem a demonstrar maiores dificuldades 
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em regular as suas emoções, utilizando estratégias ineficazes de RE, nomeadamente, 

estratégias de supressão emocional (Andrei et al, 2018; Zijlstra, et al., 2012). Esta estratégia é 

uma forma de modulação de resposta que envolve evitar a resposta comportamental face à 

experiência emocional, resultando numa diminuição da experiência subjetiva de algumas 

emoções (Gross, 1999). O uso de supressão emocional poderá estar relacionado com uma falha 

de autorregulação ao experienciar emoções negativas e, posteriormente, pode ser uma 

explicação plausível para os comportamentos alimentares disfuncionais, nomeadamente a 

ingestão compulsiva ou emocional (Andrei et al., 2018). Neste sentido, é importante referir o 

construto de alexitimia que se caracteriza pela dificuldade em diferenciar e comunicar emoções 

e por processos de pensamento simbólicos restritos (Vieira, 2014; Di Monte et al., 2020). 

Estudos revelam que a alexitimia tem uma alta incidência em pessoas com obesidade mórbida 

(Zak-Gołab et al., 2013; Noli et al., 2010; Elfhag & Lundh, 2007), comparativamente a pessoas 

normoponderais (Morosin & Riva, 1997). Ainda, o estudo de Zak-Gołab e colaboradores 

(2013) revelou que mulheres com obesidade e com alexitimia têm, frequentemente, elevados 

níveis de depressão. Se analisarmos de forma detalhada os itens das escalas consciência 

emocional e clareza emocional, é possível estabelecer-se uma ligação com o construto 

alexitimia. Itens como, “Estou atento aos meus sentimentos”, “Interesso-me com aquilo que 

estou a sentir”, “Sei exatamente como me estou a sentir” e “Percebo com clareza os meus 

sentimentos” evidenciam as dificuldades que os indivíduos têm em reconhecer e ter 

consciência dos sentimentos que, por sua vez, leva a dificuldades na expressão e comunicação 

dos estados emocionais e mentais (Conti et al., 2019). Desta forma, a dificuldade em identificar 

e expressar as emoções que caracteriza a alexitimia, poderá impossibilitar a existência de 

consciência e clareza emocional nos indivíduos. A alexitimia e a supressão emocional são 

considerados fatores de risco de desajustamento emocional (Gross & John, 2003). Assim, 

indivíduos com comportamentos de ingestão alimentar compulsiva, estão mais predispostos a 

apresentar baixos níveis de clareza emocional e de consciência emocional (Fernandes et al., 

2017; Larsen et al., 2006; Rommel et al., 2012). Moon e Berenbaum (2014) corroboram estes 

dados uma vez que referem que défices no processamento emocional estão associados a níveis 

mais elevados de ingestão emocional, comportamentos estes encontrados com mais 

prevalência na obesidade mórbida (Zijlstra, et al., 2012). 

Em relação às dimensões da vinculação, na presente investigação não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Estes resultados contrariam alguns 

estudos que referem que o IMC está negativamente associado a um estilo de vinculação seguro 

(Diener et al., 2016), bem como um estilo de vinculação inseguro está associado a um elevado 
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IMC (Maras et al., 2016). Neste sentido, problemas na regulação do stress e do afeto estão 

associados à obesidade em adultos (Francis & Susman, 2009; Ozier et al., 2008), sendo que 

estas dificuldades vivenciadas pelos indivíduos poderão estar, por sua vez, ligadas às 

experiências da infância, nomeadamente aos estilos de vinculação desenvolvidos (Bowlby, 

1982). De acordo com Nguyen-Rodriguez e colaboradores (2009), os indivíduos podem comer 

em excesso devido a um descontrole emocional, ou seja, uma incapacidade de regular as 

emoções. Consequentemente, os sinais fisiológicos de fome e saciedade que devem ser 

regulados podem ser influenciados por experiências precoces negativas, bem como fatores 

emocionais e sociais (Graziano et al., 2010), o que pode levar a um consumo excessivo de 

alimentos na ausência de fome com a intenção de regular as emoções negativas (Goossens et 

al., 2008). Assim, o aumento do IMC poderá estar associado a esta dificuldade em regular as 

emoções que, por sua vez, tem subjacente o estilo de vinculação desenvolvido pelo indivíduo 

(Cruz et al., 2015).  

No entanto, nem sempre a relação entre IMC e vinculação pode ser direta. É importante 

considerar que a etiologia da obesidade é bastante complexa e multifatorial, existindo vários 

determinantes associados, nomeadamente, biológicos, psicológicos e sociais, verificando-se 

várias explicações complementares que associam a qualidade da vinculação à obesidade 

(Diener et al., 2016), nomeadamente os processos de RE que, tal como referido, assumem um 

papel diferenciador nesta doença. Segundo Nancarrow e colaboradores (2018), estudos que não 

evidenciam diferenças entre pessoas com obesidade e normoponderais ao nível da vinculação, 

poderão traduzir o facto desta não ser uma variável tão relevante neste contexto clínico e, 

poderão indicar que, embora a vinculação possa ter algum impacto, outras variáveis 

psicológicas como RE, adesão à dieta, humor, autoestima ou autoeficácia poderão ser fatores 

mais importantes. Ademais, é de ressalvar também que o presente trabalho recorre a uma 

metodologia de avaliação da vinculação assente nas dimensões e não nos estilos ou padrões de 

vinculação. Uma abordagem dimensional possibilita colocar os indivíduos ao longo de 

dimensões contínuas, existindo uma maior variabilidade entre sujeitos, e não o estabelecimento 

de fronteiras rígidas de pertença a categorias (Canavarro et al., 2006; Fraley & Waller, 1998; 

Griffin & Bartholomew, 1994). Contudo, uma abordagem dimensional tem subjacente a perda 

de informação sobre os padrões clássicos, no sentido de ter acesso a configurações 

significativas não redutíveis às dimensões (Canavarro et al., 2006; Matos, 2002) e, 

consequentemente, a limitação na comparação dos dados obtidos neste estudo com outras 

investigações onde são avaliados os estilos de vinculação e não as dimensões.  
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Como forma de compreender melhor a relação entre a IC Positiva e outras variáveis 

psicológicas, a análise correlacional confirmou, na amostra de pessoas com obesidade, a 

associação entre as dificuldades de RE e a IC Positiva (Khodabakhsh et al., 2015; Nejati et al., 

2017; Sadock & Sadock, 2009; Tárrega et al., 2014). Níveis mais altos de dificuldades de RE 

estão associados a uma menor apreciação corporal e a uma pior perceção de aceitação do corpo 

pelos outros. De acordo com Atkinson e Wade (2012), um envolvimento reduzido na aceitação 

corporal está relacionado com dificuldades de RE. Indivíduos que evidenciam piores 

estratégias de RE podem ter dificuldades em identificar e observar experiências internas 

impedindo, assim, o envolvimento na capacidade de aceitar. No seguimento das evidências de 

Waid e colaboradores (2009) estes resultados reforçam a pertinência da aceitação corporal na 

diminuição da insatisfação corporal. Os resultados encontrados confirmam também a 

referência de que o impacto de uma avaliação negativa da IC numa perturbação alimentar 

parece ser parcialmente causado pela maior fusão cognitiva (perceção de que acontecimentos 

internos são uma representação da realidade) relativa à aparência, que se associa a uma menor 

apreciação corporal (Bento et al., 2017). As subescalas estratégias de RE e objetivos são as que 

se correlacionam mais fortemente com as facetas da IC Positiva. Isto é, quanto mais limitado 

for o acesso a estratégias de RE e quanto maiores dificuldades em agir de acordo com os 

objetivos, menor apreciação e perceção da aceitação do corpo pelos outros. Estas conclusões 

corroboram a investigação de Nejati e colaboradores (2017) que referem que indivíduos com 

uma IC Negativa utilizam estratégias de RE ineficazes, nomeadamente auto-culpa, 

catastrofização e ruminação em comparação com aqueles que apresentam uma IC Positiva. 

Adicionalmente, sustentam que mulheres com IC Positiva utilizam estratégias eficazes de RE, 

nomeadamente aceitação das emoções, replaneamento dos objetivos, reorientação e 

reavaliação positiva e análise em perspetiva (Nejati et al., 2017). 

Relativamente à associação entre IC Positiva e dimensões da vinculação, é percetível a 

existência de um contraste entre os grupos clínico e não clínico. Apesar de o grupo clínico e 

não clínico não diferir relativamente aos resultados nas dimensões da vinculação, as 

correlações com as facetas da IC Positiva apresentam um comportamento diferenciado. Na 

amostra de participantes normoponderais, resultados mais altos nas facetas da IC Positiva 

associam-se a valores mais baixos de ansiedade e mais altos de confiança nos outros e conforto 

com a proximidade. Estes resultados corroboram investigações que evidenciam que um estilo 

de vinculação seguro é um forte preditor de IC Positiva (Sandoval, 2008). Indivíduos que têm 

estilos de vinculação inseguros, com uma autoperceção de expectativas de rejeição social, 

poderão ser inseguros em relação ao seu valor físico ou aceitabilidade (Cash et al., 2004). No 
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entanto, no grupo clínico verifica-se a inexistência de correlações significativas entre estas 

variáveis. Esta evidência poderá estar associada ao facto de as dificuldades de RE terem um 

efeito mediador na associação entre IC Positiva e as dimensões da vinculação, à semelhança 

do que acontece por exemplo com o comportamento alimentar e o IMC. Taube-Schiff e 

colaboradores (2015) referem que dificuldades na RE são mecanismos subjacentes importantes 

que ligam estilos de vinculação inseguros aos comportamentos alimentares disfuncionais, 

mesmo quando se considera a influência simultânea de ansiedade e depressão em candidatos a 

cirurgia bariátrica. Ainda, um estilo de vinculação inseguro pode aumentar o risco de 

dificuldades de RE e, consequentemente, comportamentos de ingestão emocional (Taube-

Schiff et al., 2015). Também, Wilkinson e colaboradores (2018) referem que a ingestão 

emocional medeia a relação entre um estilo de vinculação ansioso e o IMC, bem como um 

estilo de vinculação ansioso está positivamente associado a suscetibilidade à fome e, por sua 

vez, prediz o IMC. 

Por fim, no grupo clínico, a satisfação com a aparência física apresenta uma relação 

estatisticamente significativa, moderada e positiva com as facetas da IC Positiva. Ou seja, 

maior satisfação com a aparência está associada a uma maior apreciação corporal, aceitação 

corporal e apreciação da funcionalidade. Quando mulheres percecionam mais aceitação pelos 

outros, independentemente da sua forma e peso, evidenciam mais respeito e apreciação pelo 

seu próprio corpo (Andrew et al., 2016). Ainda, figuras significativas para as mulheres 

contribuem para atitudes corporais e, a melhor forma de incentivar atitudes positivas e de 

respeito em relação ao corpo é através da comunicação da aceitação do seu corpo e não através 

de sugestões e/ou críticas sobre a necessidade de perder peso (Avalos & Tylka, 2006). Assim, 

quando as mulheres enfatizam a funcionalidade do seu corpo, mais do que a sua aparência, têm 

mais probabilidade de ter sentimentos positivos em relação ao seu corpo e comer de acordo 

com os sinais de saciedade do mesmo (Avalos & Tylka, 2006). 

Através da análise da relação entre as facetas da IC Positiva e algumas variáveis 

sociodemográficas e clínicas no grupo clínico, constatou-se que não existia correlações 

significativas entre as facetas da IC Positiva e a idade dos participantes e duração da doença. 

Ou seja, nesta amostra a idade não apresenta uma relação significativa com a apreciação 

corporal, contrariamente ao que vários estudos referem. Tiggemann e McCourt (2013) referem 

que a apreciação corporal relaciona-se positivamente com a idade, sendo que mais idade está 

relacionado com maior apreciação corporal. Com a idade, as mulheres tornam-se mais 

apreciadoras da saúde e funcionalidade do seu corpo, aumentando a aceitação das imperfeições 

físicas dos seus corpos (Tiggemann & Lynch, 2001; Webster & Tiggemann, 2003). No entanto, 
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os resultados do presente estudo parecem sugerir que, no contexto da obesidade e das alterações 

corporais que esta doença acarreta, este efeito da idade tende a desaparecer. O mesmo acontece 

com a duração da doença, no sentido em que uma vivência mais prolongada deste problema de 

saúde parece não influenciar a forma como as pessoas avaliam a sua imagem. Quanto à variável 

escolaridade, esta evidencia uma associação positiva e estatisticamente significativa com as 

facetas da apreciação corporal e da funcionalidade. Ou seja, quanto mais alta a escolaridade 

dos participantes, maior a apreciação corporal e mais positiva a avaliação da sua 

funcionalidade. De acordo com dados publicados recentemente (INSA, 2016), o nível de 

escolaridade assume-se como um fator protetor para o excesso de peso, na medida em que 

potencia um conjunto de comportamentos de saúde associados à alimentação e ao exercício 

físico essenciais na prevenção desta doença. Ainda que no presente estudo todos os 

participantes apresentem excesso de peso, dada a escassez de literatura que explore a relação 

entre a escolaridade e a IC Positiva, poderemos colocar como hipótese que um efeito 

semelhante possa acontecer. Ou seja, um nível mais alto de escolaridade associa-se a um maior 

acesso à saúde, à cultura, ao lazer, o que poderá, eventualmente, potenciar uma menor 

preocupação do individuo com os padrões de beleza convencionais e, consequentemente, uma 

vivência mais positiva do seu corpo. 

Procurando integrar o enquadramento teórico e os resultados correlacionais obtidos, 

explorou-se quais as variáveis que melhor contribuem para a predição de uma IC Positiva na 

amostra em estudo. No grupo clínico, o modelo testado, que inclui as variáveis dimensões da 

vinculação, as dificuldades de RE, o IMC e a satisfação com a aparência física explicam 37.8% 

da variância da apreciação corporal, enquanto que no GNC, estas variáveis predizem 50% da 

apreciação corporal. Numa análise individualizada verificamos que, no grupo clínico, as 

dificuldades de RE, o IMC e a satisfação com a aparência física são preditores significativos, 

tendo um efeito direto na apreciação corporal. Estes resultados vão de encontro ao 

supramencionado reforçando o impacto que, nesta população clínica, as dificuldades em 

regular emoções e o excesso de peso tem na forma como as pessoas avaliam, valorizam, 

aceitam e experienciam o seu corpo e as suas capacidades (Luo et al., 2019; He et al., 2020; 

Swami et al., 2010).  
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Conclusão 

 

A forma como cada pessoa se relaciona com o seu corpo tem impacto na comunicação 

que é estabelecida com aqueles que a rodeiam, sendo a vivência corporal de cada um 

incomparável e, consequentemente, um fator significativo na maneira como cada indivíduo se 

sente. Neste sentido, a obesidade é uma doença que não permite ser camuflada, tornando-se 

evidente as manifestações corporais associadas, tanto a nível físico como psicológico. Assim, 

perceber além da dicotomia satisfação/insatisfação corporal constitui-se premente na 

compreensão da complexidade da relação com o próprio corpo. 

Deste modo, a investigação realizada permitiu concluir que o grupo com obesidade 

apresenta valores inferiores de IC Positiva o que se revela coerente com a literatura que refere 

que os participantes com peso normal reportam uma maior apreciação corporal e orgulho face 

ao seu corpo (Razmus, 2018). Ainda, esta evidência corrobora a fiabilidade e validade da BAS-

2, como uma escala com pertinência em contextos clínicos (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). 

Os resultados encontrados ao nível da RE comprovam a pertinência de, no tratamento da 

obesidade, dotar as pessoas de estratégias eficazes de RE, o que resultará num aumento do 

bem-estar psicológico e num comportamento alimentar mais saudável (Luca et al., 2015; 

Robins & Ayling, 2018), e, possivelmente, numa relação com o corpo mais gratificante e 

valorizada. O papel da vinculação na IC Positiva não fica claro, sugerindo a necessidade de 

explorar melhor esta relação controlando os processos de RE. 

Apesar deste estudo ter contribuído para a investigação da IC Positiva, este 

compreendeu algumas limitações. Primeiramente, é de salientar que os dados analisados são 

provenientes de uma recolha por conveniência, não sendo controladas determinadas variáveis, 

como o humor da pessoa, o tempo de preenchimento e a falta de representatividade que poderão 

ter interferência nas respostas dadas. A extensão do protocolo também poderá constituir-se 

como uma limitação, uma vez que, como consequência da falta de paciência ou cansaço 

subjacente, os participantes poderão responder ao acaso, impedindo resultados fidedignos. É 

de ressalvar, no entanto, que, na grande maioria dos casos, foi sentido empenho da parte dos 

respondentes aquando o preenchimento, mostrando-se cooperantes. Como já referido 

previamente, a discrepância entre o número de mulheres e homens da amostra impediu a 

realização de uma análise comparativa entre o género, devendo ser algo colmatado em estudos 

posteriores. No seguimento desta limitação, a forma como foi construída a variável 

sociodemográfica “estado civil” impediu avaliar diretamente se cada participante estaria 

envolvido numa relação romântica estável ou não, o que teria sido interessante analisar 
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conjuntamente com as dimensões da vinculação relativamente ao estado civil, sendo algo a 

considerar em investigações futuras. 

Finalmente, sendo a literatura a respeito da IC Positiva escassa, principalmente em 

populações clínicas, nomeadamente em pessoas com obesidade mórbida, este estudo que 

incorpora uma população clínica de relevo torna-se pertinente, constituindo-se importante 

neste domínio. Neste sentido, estudos como este, onde são exploradas variáveis significativas 

associadas a esta doença crónica, tornam-se pertinentes para o maior conhecimento desta área 

e, subsequentemente, contribuem para um maior aprofundamento das variáveis relevantes a 

serem exploradas no tratamento da mesma. Assim, investigações longitudinais deverão ser 

levadas a cabo de modo a melhor explorar o papel da IC Positiva na obesidade, nomeadamente 

ao nível do tratamento cirúrgico, que possíveis alterações na IC Positiva poderão ocorrer entre 

pré e pós cirurgia e que variáveis poderão estar envolvidas neste processo. Consideramos que 

este estudo poderá ser um potenciador de futuras investigações que permitam refletir mais 

profundamente acerca da relação da IC Positiva e outros construtos, permitindo alargar o 

conhecimento desta área.  
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