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

ser exercida com cautela.  
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identificadas na secção de referências. O autor declara, ainda, que não divulga na presente 
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Resumo 

 

Imagem corporal positiva (ICP) é um construto recente, multidimensional, que se 

carateriza por um conjunto de atitudes vantajosas em relação ao corpo através de práticas 

saudáveis, que o respeitam e salvaguardam. A ICP está relacionada com a aceitação do 

corpo, com o autocuidado e a uma visão mais ampla das suas capacidades e 

funcionalidades. As doenças genéticas são definidas pela alteração na sequência do DNA, 

podendo esta alteração ser total ou afetar apenas uma parte. Uma das características de 

muitas doenças genéticas é a presença de alterações corporais e deformidades físicas, com 

impacto não só em termos médicos, mas nas diversas áreas da vida do individuo. 

Nomeadamente ao nível da autoestima, imagem corporal e qualidade das interações 

sociais. 

O presente estudo, de carater exploratório, tem como principal objetivo estudar 

algumas dimensões da ICP (apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e 

responsividade corporal) e a sua relação com as dimensões da vinculação (ansiedade, 

confiança nos outros e conforto com a proximidade), em indivíduos com diagnóstico de 

doença genética com dismorfia. A amostra foi constituída por 12 participantes portadores 

de doença genética com dismorfismo e 12 participantes saudáveis. 

Os resultados demonstraram não haver diferenças estatisticamente significativas 

entre grupo clínico e grupo não clínico nas facetas da ICP. Igualmente, não foram 

encontradas diferenças nas dimensões da vinculação entre os grupos. Considerando a 

relação entre as variáveis no grupo clínico, verificou-se uma relação negativa significativa 

entre a faceta da responsividade corporal e a dimensão da ansiedade, bem como uma 

relação positiva significativa entre a apreciação corporal e o conforto com a proximidade 

e entre a apreciação corporal e a idade.  

 Os resultados são discutidos com base nas suas implicações para o estudo da ICP, 

constituindo-se como um contributo importante na área pela escassez de literatura 

existente, sobretudo no contexto das doenças genéticas.  Considera-se de enorme 

relevância dar continuidade ao mesmo, com uma amostra maior, para se tirarem 

conclusões que possam ser generalizáveis à população em questão.  

 

 

Palavras-chave: Imagem corporal positiva; doenças genéticas com dismorfia; 

vinculação;  
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Abstract 

 

Positive body image (ICP) is a recent, multidimensional construct that is 

characterized by a set of advantageous attitudes towards the body through healthy 

practices that respect and safeguard it. ICP is related to the acceptance of the body, to 

self-care and to a broader vision of its capacities and functionalities. Genetic diseases are 

defined by the total alteration or partial alteration in the sequence of DNA. One of the 

characteristics of many genetic diseases is the presence of body alterations and physical 

deformities, with an impact not only in medical terms, but in the various areas of the 

individual's life, particularly, at the level of self-esteem, body image and quality of social 

interactions. 

The main objective of this exploratory study is to study some dimensions of ICP 

(body appreciation, acceptance of the body by others and body responsiveness) and its 

relationship with the dimensions of attachment (anxiety, confidence in others and comfort 

with proximity) in individuals diagnosed with genetic disease with dysmorphy. The 

sample consisted of 12 participants with genetic disease with dysmorphism and 12 

healthy participants. 

The results showed no statistically significant differences between the clinical and 

nonclinical group in the facets of ICP. Equally, no differences were found in the 

dimensions of binding between the groups. Considering the relationship between the 

variables in the clinical group, there was a significant negative relationship between the 

facet of body responsiveness and the dimension of anxiety, as well as a significant 

positive relationship between body appreciation and comfort with proximity, and between 

body appreciation and age.  

The results are discussed on the basis of their implications for the study of ICP, 

constituting an important contribution in the area due to the lack of existing literature, 

especially in the context of genetic diseases.  It is considered of great relevance to 

continue it, with a larger sample, in order to draw conclusions that can be generalised to 

the population in question.  

 

Keywords: Positive body image; genetic diseases with dysmorphy; attachment; 
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Résumé 

 

L'image corporelle positive (ICP) est une construction récente et 

multidimensionnelle qui se caractérise par un ensemble d'attitudes avantageuses envers 

le corps par le biais de pratiques saines qui le respectent et le sauvegardent. L’ICP est liée 

à l'acceptation du corps, à l'autosoin et à une vision plus large de ses capacités et 

fonctionnalités. Les maladies génétiques sont définies par l'altération de la séquence de 

l'ADN, et cette altération peut être totale ou n'en affecter qu'une partie. L'une des 

caractéristiques de nombreuses maladies génétiques est la présence d'altérations du corps 

et de difformités physiques, qui ont un impact non seulement en termes médicaux, mais 

aussi dans les différents domaines de la vie de l'individu. Notamment au niveau de 

l'estime de soi, de l'image corporelle et de la qualité des interactions sociales. 

L'objectif principal de cette étude exploratoire est d'étudier certaines dimensions 

de l'ICP (appréciation du corps, acceptation du corps par les autres et réactivité du corps) 

et sa relation avec les dimensions de l'attachement (anxiété, confiance dans les autres et 

confort de proximité) chez des personnes diagnostiquées comme ayant une maladie 

génétique avec dysmorphie. L'échantillon était composé de 12 participants atteints d'une 

maladie génétique avec dysmorphisme et de 12 participants en bonne santé. 

Les résultats n'ont montré aucune différence statistiquement significative entre le 

groupe clinique et le groupe non clinique en ce qui concerne les facettes de l'ICP. De 

même, aucune différence n'a été constatée dans les dimensions de la liaison entre les 

groupes. Compte tenu de la relation entre les variables du groupe clinique, il y avait une 

relation négative significative entre la facette de la réactivité du corps et la dimension de 

l'anxiété, ainsi qu'une relation positive significative entre l'appréciation du corps et le 

confort avec la proximité et entre l'appréciation du corps et l'âge. 

Les résultats sont examinés en fonction de leurs implications pour l'étude du PCI, 

ce qui constitue une contribution importante dans ce domaine en raison de la rareté de la 

littérature existante, en particulier dans le contexte des maladies génétiques.  Il est 

considéré comme très pertinent de le poursuivre, avec un échantillon plus large, afin de 

tirer des conclusions qui peuvent être généralisées à la population en question.  

 

Mots clés: image corporelle positive; maladies génétiques avec dysmorphie; attachement. 
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Enquadramento Teórico 

O presente trabalho incide sobre o estudo da imagem corporal positiva em pessoas 

com doenças genéticas que apresentam dismorfismo. O constructo de imagem corporal 

apesar de ser frequentemente estudado em contextos clínicos e da saúde, apresenta ainda 

muita escassez de resultados no que toca às doenças genéticas. Mais concretamente, a 

imagem corporal positiva, que tratando-se de um constructo recente, carece de 

investigação nesta área.   

 

 

1. 1. Imagem Corporal Positiva 

 Atualmente, é frequente a crescente inquietação com a imagem corporal (IC) 

(Ayala & Ramírez, 2018). Os ideais de beleza estão em constante transformação, o que 

faz com que as pessoas estejam à procura de constante mudança para encaixarem nestes 

ideais e sentirem-se satisfeitos com o que vêem no espelho (Ayala & Ramírez, 2018). De 

acordo com Grogan (2008), a IC é representada pelas diferentes emoções, pensamentos e 

perceções que as pessoas apresentam no que diz respeito aos seus corpos. Para além disso, 

considera-se que compreende diferentes componentes, entre as quais, cognitivas, 

comportamentais e emocionais, sendo, portanto, multidimensional (Brown et al., 1990; 

Cash et al., 2004). O estudo deste construto é de extrema importância uma vez que se 

relaciona de forma significativa com vários outros, nomeadamente com o 

comportamento, a autoestima e as relações interpessoais do indivíduo (Hong & Hong, 

2019).  

O estudo da IC apresenta tradicionalmente um foco na sua componente negativa, 

ou seja, no estudo da imagem corporal negativa (ICN), que se define como “pensamentos 

e sentimentos negativos em relação ao seu próprio corpo” (Grogan, 2008, p.4). O 

desenvolvimento de uma ICN é influenciado por vários fatores de risco como uma baixa 

autoestima, pressões impostas pelos media, pouco suporte social por parte da família ou 

dos amigos e pressão, por parte destes, como por exemplo, críticas sobre o peso (Ata et 

al., 2007). Para além destes fatores, a idade parece ser, igualmente, um fator de risco, uma 

vez que foi verificado que durante a adolescência a influência dos media/redes sociais 

comportam um efeito mais negativo para a IC (Franchina & Lo Coco, 2018). 

Adicionalmente, constata-se que a obesidade é, também, um fator de risco para este 

construto (McCabe et al., 2010).  
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O estudo da ICN tem sido privilegiado nos contextos clínicos e da saúde. Os 

estudos mostram que pessoas que se encontram abaixo, ou acima do peso médio e, 

concomitantemente, apresentem ICN, têm maior probabilidade de sofrer depressão (Hong 

& Hong, 2019). Para além disso, uma ICN associa-se à presença de níveis mais elevados 

de stress, um maior medo de falhar e pouca prática de exercício físico (Hong & Kim, 

2012). Segundo Forman e Davis (2005), adicionalmente à depressão, este construto 

também está relacionada com a presença de perturbações da ansiedade, frustração e 

perturbações do comportamento alimentar. 

Apesar deste foco tradicional na ICN, recentemente surgiu um novo constructo 

que coloca a enfase na componente positiva da IC e que revela ser um fator protetor para 

inúmeras adversidades na vida das pessoas (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a). Por 

imagem corporal positiva (ICP) entende-se um conjunto de atitudes vantajosas em relação 

ao corpo através de práticas saudáveis, que o respeitam e salvaguardam. A ICP está 

relacionada ao bem-estar, ao autocuidado do indivíduo e aos comportamentos alimentares 

saudáveis. É um construto muito mais complexo do que a simples aparência física, sendo, 

portanto, multidimensional, ou seja, apresenta múltiplas facetas (Tylka & Wood-

Barcalow, 2015a). Dessas múltiplas facetas destacamos a apreciação corporal por ser 

talvez a mais central e a mais estudada ao nível da investigação (Tiggeman & McCourt, 

2013; Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). De acordo com Tylka e Wood-Barcalow 

(2015a), consiste no apreciar a funcionalidade, a saúde e as características do seu próprio 

corpo e não apenas apreciar a aparência. Esta faceta apresenta, desta forma, uma 

associação com o bem-estar geral e físico dos indivíduos (Williamson & Karazsia, 2018). 

Halliwell (2013) estudou a mesma e verificou que esta é um fator protetor dos padrões de 

magreza considerados ideais, ou seja, quanto maior a apreciação corporal por parte de um 

indivíduo, menor a sua vontade de mudar a sua aparência, quando confrontado com este 

tipo de padrões. Estes dados foram confirmados num estudo onde se observou que a 

apreciação corporal é protetora do indivíduo em situações onde os padrões sociais de 

beleza se encontram presentes (Andrew et al., 2015). Num estudo com mulheres 

universitárias dos Estados Unidos da América (EUA), verificou-se igualmente que esta 

faceta estava associada a boas práticas de sono, meditação, e à realização do autoexame 

da mama regularmente (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a). Para além disso, Tylka e 

Kroon Van Diest (2013), perceberam com os seus estudos, que a mesma faceta estava, 

também, associada à satisfação com a vida. A idade, parece assumir-se como um fator 

protetor desta faceta uma vez que, num estudo de Tiggemann e McCourt (2013) realizado 
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com mulheres de diferentes faixas etárias foram encontradas associações positivas entre 

ambas as variáveis, revelando que quanto mais velhas as mulheres, maior apreciação 

corporal era demonstrada. Esta possibilidade é explicada com o argumento de que as 

mulheres começam a apreciar mais a sua saúde e funcionalidade com a idade e, 

concomitantemente, as suas imperfeições corporais são mais facilmente aceites (Webster 

& Tiggemann, 2003).   

Relativamente às restantes facetas da ICP, a aceitação e amor corporal diz respeito 

à manifestação de amor pelo corpo e conforto sentido consigo próprio, mesmo não 

estando plenamente satisfeito com este. Convém distinguir aceitação e amor corporal com 

narcisismo e vaidade, que não são caracterizadores desta faceta (Tylka & Wood-

Barcalow, 2015a). A ICP inclui também uma conceptualização ampla de beleza, i.e., ter 

a perceção de que um conjunto de várias características têm a capacidade de ser bonitas, 

sejam estas características passíveis de ser modificadas ou não. A esta faceta não diz 

respeito o encontrar beleza exclusivamente nas pessoas que o rodeiam, sendo que tem de 

ser vista em si, igualmente (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a). O investir de forma 

adaptativa na aparência é igualmente uma componente do autocuidado, assim como o não 

alterar a aparência de forma destrutiva para encaixar nos padrões de beleza (Tylka & 

Wood-Barcalow, 2015a). Já a positividade interior, refere-se à conexão que existe entre 

diferentes fatores: a ICP, comportamentos adaptativos e sentimentos positivos, como 

confiança e felicidade. Um outro domínio deste constructo relaciona-se com a capacidade 

de filtrar informação de uma forma que vise a proteção do seu próprio corpo, o que por 

sua vez se associa com a aceitação de informações que suscitem positividade na imagem 

corporal do indivíduo e rejeição das informações que podem colocar em perigo essa 

positividade. Alguns exemplos de ameaças para a imagem corporal incluem o desconforto 

com o peso, ver anúncios com conteúdos que incentivem a dieta e modelos que se 

conformam com os ideias de beleza. Importa também ressaltar que a ICP é moldada pela 

identidade social, como a cultura do indivíduo, o seu sexo, a idade, peso, assim como a 

perceção de que o seu corpo é aceite pelos outros, como família e amigos.  

Em suma, a ICP é um construto holístico, devendo as suas múltiplas facetas ser 

interpretadas em conjunto (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a).   É um construto estável e, 

concomitantemente, maleável, uma vez que, apesar de provado que a ICP é um traço, 

normalmente, estável, este, ao sofrer diferentes intervenções, pode sofrer alterações, o 

que demonstra a sua maleabilidade (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a). É, também, um 

construto com uma faceta protetora, sendo que tem a capacidade de proteger o indivíduo, 
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não só na saúde física, mas também no seu bem-estar psicológico (Tylka & Wood-

Barcalow, 2015a).  

 

 

1.2. O papel da vinculação na ICP  

De acordo com Bowlby (1977, como referido em Hui & Brown, 2013), a 

vinculação é um conjunto de “laços afetivos fortes” que os indivíduos constroem entre si. 

Sugere a existência de um sistema comportamental que leva à formação destes laços 

afetivos entre a criança e os seus cuidadores, i.e., as figuras de vinculação, que ao ser 

ativado dá a capacidade à criança de explorar a proximidade física com a sua figura de 

vinculação, contribuindo, consequentemente, para o seu sentimento de segurança 

(Canavarro et al., 2006). Tendo isto em conta, as crianças vão interiorizar os aspetos mais 

marcantes desta experiência relacional, ao longo do seu desenvolvimento, organizando-

a, assim, em representações internas (Veríssimo et al., 2016, como referido em Tereno & 

Matos, 2017) que, segundo Bowlby (1982) abarcam representações sobre os outros e 

sobre o seu self. Surgem assim os Modelos Internos Dinâmicos que, de acordo com 

Bowlby (1973) vão sendo atualizados progressivamente pelas experiências relacionais 

subsequentes que os indivíduos vão tendo e da sua integração, evoluindo, 

consequentemente, para um grupo de crenças respeitantes à sua aceitação, proteção, 

conforto e sentimento de ser ajudado por significativos. 

Segundo Hazen e Shaver (1987), há uma correspondência entre os padrões de 

vinculação encontrados na infância e os padrões de vinculação no adulto, acabando, os 

segundos, por ser um espelho dos primeiros. Não obstante este facto, Weiss (1982, como 

referido em Canavarro et al., 2006) defende que, normalmente, as relações de vinculação 

da idade adulta são protagonizadas pelos pares, sendo a maior distinção encontrada por 

este autor, a natureza recíproca que protagoniza as relações de vinculação formadas na 

idade adulta, ou seja, são prestados e recebidos cuidados de forma alternada, sendo que o 

mesmo não acontecia nas vinculações da infância, que eram marcadas por uma natureza 

complementar. Posto isto, de acordo com Hazan e Shaver (1987), inspirados por 

Ainsworth, definirem três estilos de vinculação na idade adulta, mais 

pormenorizadamente, no âmbito das relações amorosas, uma vez que os mesmos autores 

consideram que o amor romântico é, também, uma forma de se tornar vinculado. Assim, 

definiram três estilos: vinculação segura, vinculação evitante e vinculação 

ansiosa/ambivalente.  O estilo de vinculação seguro é marcado pelo conforto com a 
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proximidade, pela capacidade de confiar nos outros e pela ausência do medo da rejeição. 

O estilo de vinculação evitante é marcado pelo desconforto com a proximidade, pela 

desconfiança que sente dos outros e pela ausência de medo em ser rejeitado. A vinculação 

ansiosa é marcada pelo desconforto com a proximidade, pela desconfiança nos outros e 

pelo medo intenso de ser rejeitado (Canavarro et al., 2006).  

Sobre a relação entre a vinculação e a IC os estudos são ainda escassos. No 

entanto, destacamos Cash, Theriault e Annis (2004) que fizeram um estudo sobre a 

vinculação adulta – de modo geral e romântica em jovens estudantes -, tendo constatado 

uma relação positiva entre o estilo de vinculação seguro e a sensação de satisfação 

corporal. De igual modo, no estudo de Barbosa, Matos e Costa (2011) uma vinculação 

insegura no contexto de uma relação romântica associa-se a uma satisfação corporal mais 

baixa.  

É de ter em conta que na adolescência, quando as relações amorosas florescem, 

podem intensificar ou, pelo contrário, diminuir experiências tidas anteriormente de 

rejeição com as suas respetivas figuras de vinculação (Gray & Steinberg, 1999; Matos, 

2002, como referido em Matos, 2006). Similarmente, sendo na adolescência que a IC 

assume um papel preponderante no desenvolvimento do individuo, também esta poderá 

ter influência nas relações, favorecendo ou desfavorecendo a qualidade das mesmas 

(Barbosa et al., 2011). Desta forma, constata-se que os adolescentes que mantêm uma 

relação corporal menos positiva, são os que têm relações de vinculação inseguras com as 

respetivas figuras de vinculação (Barbosa et al., 2011). No entanto, é de ter em conta que, 

apesar de nos adolescentes se observar uma influência por parte das relações mantidas 

com os pais na relação com o corpo, os pares também medeiam parcialmente esta visão. 

Mesmo assim, na adolescência, verifica-se que a variável mais influente na imagem 

corporal é a família e as suas relações de vinculação, seguindo-se o género como variável 

influente (Barbosa et al., 2011).  

Não só nos adolescentes isto se verifica.  De acordo com Cash, Thériault e Annis 

(2004) um forte preditor para uma ICN na idade adulta parece ser uma vinculação ansiosa. 

Pelo contrário, quando a vinculação é segura na idade adulta, a IC mostra ser, também, 

mais positiva (Cash et al., 2004). No estudo destes autores, homens e mulheres com uma 

vinculação ansiosa reportaram, mais uma vez, uma maior insatisfação corporal e disforia, 

tendo concluído que a IC apresenta uma relação com este tipo de vinculação, 

contrariamente à vinculação evitante, que não apresenta relação com a IC. Assim, de 

acordo com Cash e Pruzinsky (1990, 2002, como referido em Cash et al., 2004), as 
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relações sociais mantidas pelos indivíduos regulam e são reguladas conforme as diversas 

experiências da sua IC. Em estudos mais recentes, acredita-se que a dimensão ansiosa da 

vinculação terá um poder mais relevante nas mulheres e na sua satisfação corporal, pois 

estas tendem a dar mais valor à sua aparência física do que os homens (Hui & Brown, 

2013). O estudo de Cash, Melnyk e Hrabosky (2004) corrobora esta evidência, na medida 

em que foi observado que as mulheres apresentavam mais crenças disfuncionais acerca 

da sua aparência e da sua importância do que os homens. Apesar desta evidência, a 

valorização da aparência por parte dos homens é também uma realidade, ainda que se 

possa manifestar de outra forma, nomeadamente pela prática intensiva de exercício físico 

ou uso de esteroides anabolizantes com o intuito de alterar a sua aparência (Hui & Brown, 

2013). 

 

1.3.     Doenças Genéticas e imagem corporal positiva  

Uma doença genética é caracterizada pela presença de uma alteração na sequência 

do DNA (ácido desoxirribonucleico), podendo esta alteração ser total ou afetar apenas 

uma parte. As mutações podem ocorrer apenas em um gene, em vários genes, por danos 

causados nos cromossomas ou por uma combinação de mutações nos genes com fatores 

ambientais (National Human Genome Research Institute, s.d.a). Apesar de muitas destas 

mutações ocorrerem como uma forma de herança dos pais, outras podem ocorrer 

aleatoriamente, devido à exposição ambiental de algum fator de risco, como por exemplo, 

o fumo libertado dos cigarros (National Human Genome Research Institute, s.d.a), a dieta 

ou a exposição a químicos (National Human Genome Research Institute, s.d.b). Tendo 

em consideração como as doenças genéticas são representadas, as mais aprofundadas 

neste estudo serão as que afetam apenas um gene, também conhecidas como 

monogénicas, que podem ser classificadas em vários tipos de heranças, entre os quais: 

autossómica dominante, autossómica recessiva, dominante ligada ao cromossoma X, 

recessiva ligada ao cromossoma X, herança ligada ao cromossoma Y, codominante ou 

mitocondrial (Genetics Home Reference, 2016), sendo que as três últimas não foram 

aprofundadas no presente estudo. As doenças genéticas com uma herança autossómica 

dominante precisam apenas que ocorra uma mutação da cópia do gene em cada célula, 

podendo isto verificar-se em indivíduos em que um dos pais também possui a mutação 

ou, pelo contrário, em indivíduos que não apresentam historial desta mutação na família 

(Genetics Home Reference, 2016). Em relação à herança autossómica recessiva, é 

necessário que ambas as cópias do gene em cada célula apresentem mutações, podendo 
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ocorrer, pelo facto de os dois pais do indivíduo apresentarem uma cópia da mutação. A 

herança dominante ligada ao cromossoma X, tal como o nome indica, ocorre por 

mutações nos genes apenas do cromossoma X. Sendo assim, no caso das mulheres, que 

apresentam dois cromossomas X, a desordem é causada com apenas uma mutação numa 

das duas cópias do gene de cada célula. Igualmente, nos homens, que apenas apresentam 

um cromossoma X, também apenas uma mutação numa das duas cópias do gene em cada 

célula é suficiente para causar a desordem, desde que esta ocorra no seu cromossoma X 

(Genetics Home Reference, 2016). Por último, em relação à herança recessiva ligada ao 

cromossoma X e sendo que os homens apenas apresentam um no seu par, basta haver 

uma mutação na cópia do gene de cada célula, enquanto que, uma vez que as mulheres 

têm dois, será necessário haver mutação nas duas cópias do gene de cada célula (Genetics 

Home Reference, 2016).  

Uma das características de muitas doenças genéticas é a presença de alterações 

corporais e deformidades físicas, entre as quais: anormalidades nas orelhas, altura 

demasiado alta ou baixa, excesso de pele, características faciais diferentes do usual, pêlos 

corporais excessivos, língua pequena ou demasiado larga, marcas de nascença pouco 

usuais, entre outras (Boston Children’s Hospital, s.d.). Estas condições genéticas acabam 

por ter um forte impacto, não só nos próprios, como nas pessoas que rodeiam estes 

indivíduos, como a sua família, uma vez que é necessária uma atenção constante e não há 

cura descoberta (Genetic Alliance, 2009). São, portanto, doenças que comportam, não só 

implicações médicas, mas também desafios emocionais, nomeadamente baixa 

autoestima, isolamento e estigmatização (Genetic Alliance, 2009). Há também o medo de 

passar a doença para a descendência e um fardo económico, que por ser uma doença 

crónica, pode causar um stress acrescido (Genetic Alliance, 2009). 

Estudos mostram que os indivíduos com diferenças físicas visíveis, frequentemente 

reportam dificuldades na interação social e uma auto-perceção negativa, como por 

exemplo, uma baixa autoestima ou uma ICN (Rumsey & Harcourt, 2004). Como 

consequência das incapacidades e deformidades físicas, há uma alteração da imagem 

corporal do indivíduo, o que vai levar a preconceitos, discriminações e exclusões sociais 

(Batista et al., 2014). Nos estudos realizados por Baialardi (2007) constatou-se que 

indivíduos com manchas ou cicatrizes apresentavam sentimentos marcados por vergonha 

e medo à exposição do seu corpo. Turner e colaboradores (1997) estudaram uma amostra 

de 112 sujeitos – que apresentavam algum tipo de desfiguração nos lábios ou no palato – 

e perceberam que 60% dos indivíduos eram criticados pelas suas diferenças. Para além 
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disso, estudaram uma amostra mais restrita – 52 sujeitos entre os 15 e 20 anos de idade -

, tendo constatado que 73% dessa amostra apresentava uma autoconfiança muito baixa 

(Turner et al., 1997). Num estudo realizado com crianças que apresentavam desfigurações 

no palato, Millard e Richman (2001), consideraram que as mesmas poderiam ter um risco 

acrescido de desenvolverem sintomas de ansiedade, infelicidade e, também, apresentarem 

dificuldades nas relações interpessoais. De acordo com Robinson (1997, como referido 

em Rumsey & Harcourt, 2004), estas dificuldades nas relações interpessoais demonstram-

se pela dificuldade em fazer novos amigos, conhecer pessoas novas ou até mesmo 

estabelecer relações longas. Como explicação para isto, Rumsey (2002) reporta as 

atitudes negativas das outras pessoas, como a fixação do olhar, comentários audíveis e 

perguntas diretas sobre a sua condição física. Assim, quando os indivíduos experienciam 

situações sociais negativas, começam a interiorizá-las e antecipar experiências 

semelhantes no futuro (Rumsey & Harcourt, 2004). Macgregor (1979, como referido em 

Rumsey & Harcourt, 2004) estudou os possíveis resultados destas situações e chegou à 

conclusão de que acabam por originar um estilo de interação pobre, mostrando timidez, 

agressividade, ou um evitamento social excessivo. 

Tal como já foi referido anteriormente, a investigação sobre a ICP em contextos de 

saúde ainda é escassa, nomeadamente com situações de doença que apresentam como 

consequência ou caraterística algum tipo de desfiguração/diferença corporal. Contudo, 

alguns estudos vêm já reforçar a ideia de que apesar destes indivíduos enfrentarem 

verdadeiros desafios em encontrar o seu ambiente social, é possível terem uma ICP 

(Tiggemann, 2015). Para comprovar, Wood-Barcalow e colaboradores (2010) realizaram 

um estudo onde constataram que algumas mulheres com lúpus ou cancro, acreditavam 

que a sua doença as tornou mais agradecidas pelo funcionamento do corpo, o que 

contribuiu para a sua ICP. Deste modo, de acordo com Feragen (2012, como referido em 

Tiggemann, 2015) algumas pessoas conseguem a partir das suas diferenças físicas 

vivenciar uma experiência positiva.  Os fatores psicológicos parecem, assim, ser melhores 

preditores do que os fatores físicos no que diz respeito ao efeito de uma diferença física 

visível (Tiggemann, 2015), ou a arquitetura cognitiva da pessoa, ou seja, a forma como 

ela vê o mundo (Rumsey & Harcourt, 2011).  

Nos fatores psicológicos podemos destacar o ambiente familiar enquanto um dos 

aspetos importantes para o desenvolvimento da IC de uma pessoa com alguma 

deformidade física (Rumsey & Harcourt, 2011). Os sentimentos dos pais/cuidadores em 

relação à aparência dos seus filhos são transmitidos e assimilados desde cedo e, isto, 
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influencia a perceção que eles acabam por ter do seu corpo e do seu valor (Rumsey & 

Harcourt, 2011). Se o ambiente familiar procurar que a condição do indivíduo não tenha 

um impacto significativo na sua vida, pode ser favorável a uma ICP (Rumsey & Harcourt, 

2011). Por conseguinte, indivíduos que apresentam dismorfismo, apesar de poderem 

apresentar sentimentos negativos quanto à sua IC, podem, igualmente, apresentar uma  

ICP, aprendendo a estar confortáveis na sua própria pele e acreditando que a desfiguração 

que apresentam lhes dá características únicas e valorizáveis, como por exemplo, 

capacidades de comunicação, força interior e amizades genuínas que não se baseiam na 

aparência física (Rumsey & Harcourt, 2011). De acordo com Tiggemann (2015) o fator 

chave para esta ICP parece ser a capacidade de ver as diferenças físicas como uma 

pequena parte das suas vidas, bem como encontrarem algo no seu interior que é digno e 

que merece ser valorizado em detrimento da sua aparência física. 

Tendo em conta a literatura apresentada torna-se pertinente dar continuidade ao 

estudo da ICP em situações de alterações corporais e deformidades físicas, de modo a 

abranger a multidimensionalidade deste construto. Uma vez que é um construto 

multidimensional, não basta saber se o indivíduo se sente confortável com a sua aparência 

física. Assim, segundo Cash e colaboradores (1990/2004), é essencial estudar, 

igualmente, as suas componentes cognitivas, comportamentais e emocionais. Por outro 

lado, atendendo ao papel que a qualidade das relações afetivas desempenha no processo 

de adaptação à doença, torna-se, igualmente, de extrema relevância estudar de que forma 

a vinculação se pode relacionar com a ICP de indivíduos que apresentam dismorfia.   

Desta forma, os objetivos do presente estudo, de caracter exploratório, são: 

1. Caraterizar e analisar comparativamente indivíduos com diagnóstico de doença 

genética que apresenta dismorfia com um grupo não clínico, no que diz respeito: 

a) à ICP, nas facetas de apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e 

responsividade corporal; 

b) às dimensões da vinculação - ansiedade, conforto com a proximidade e 

confiança nos outros 

2.   Analisar as relações entre as facetas da ICP e as dimensões da vinculação no grupo 

clínico; 

3. Analisar as relações entre as facetas da ICP e algumas variáveis sociodemográficas e 

clínicas no grupo clínico.  
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2. Método 

2.1. Participantes 

Para a realização deste estudo, foram incluídos dois grupos de participantes:  o 

grupo clínico (GC), cujos quadros clínicos estão descritos na tabela 1, e o grupo não 

clínico (GNC), composto por indivíduos saudáveis.  

  

Tabela 1 - Caracterização dos quadros clínicos  

Quadro 

clínico 

Classificação Prevalência Caraterísticas clínicas 

(físicas) 

Impacto 

psicológico 

Observações Nº de 

casos no 

presente 

estudo 

Síndrome 

de Marfan 

Autossómica 

dominante 

(Baraldi et al., 

2008) 

1:10000 

indivíduos 

(Baraldi et al., 

2008) 

Estatura elevada, 

membros longos, 

segmento inferior maior 

do que o superior, palato 

alto e profundo, dentes 

longos e estreitos 

(Baraldi, Paris & 

Robinson, 2008) 

Ansiedade e 

distress 

emocional 

(Rand-

Hendriksen 

et al., 2007) 

Há uma estigmatização 

decorrente da síndrome 

(Peter set al., 2005) 

4 

Osteogene

se 

Imperfeita 

Autossómica 

dominante 

(Lodeweges et 

al., 2019) 

1:15000/20000 

indivíduos 

(Forlino & 

Marini, 2016) 

Susceptibilidade para 

fraturar ossos, ossos 

wormianos, altura baixa, 

deformidades ósseas 

(Van Dijk & Sillence, 

2014) 

Isolamento 

social; 

autoimagem 

debilitada 

(Widmann 

et al., 

2002). 

Maior dependência de 

terceiros (Widmann et 

al., 2002) 

1 

Síndrome 

de Noonan 

Autossómica 

dominante 

(Allanson, 

2010, como 

referido em 

Bouchikhi et 

al., 2020). 

1:1000/2500 

indivíduos 

(Allanson, 

2010, como 

referido em 

Bouchikhi et 

al., 2020). 

Dismorfia facial, baixa 

estatura e defeitos 

esqueléticos 

(Allanson, 2010, como 

referido em Bouchikhi et 

al., 2020). 

  1 

Síndrome 

de Ehlers-

Danlos 

(subtipo 

vascular) 

Autossómica 

Dominante 

(Pepin, 

Murray & 

Byers, 1999, 

como referido 

em 

Papadopoulos 

et al., 2019) 

 

 

1:200000 

indivíduos 

(Pepin, 

Murray & 

Byers, 1999, 

como referido 

em 

Papadopoulos 

et al., 2019) 

pele translúcida e fina 

com padrão venoso 

visível, hipermobilidade 

de pequenas articulações, 

uma aparência facial 

característica e varizes de 

início precoce (Malfait et 

al., 2017) 

 O subtipo vascular é a 

forma mais debilitante 

da Síndrome de Ehlers-

Danlos 

(Park, Gill & Kohler, 

2019); 

Média de vida é de 48 

anos 

(Pepin et al., 2000) 

1 
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Raquitism

o 

Autossómico 

dominante; 

autossómico 

recessivo ou 

ligado ao X 

dominante 

(Orphanet, 

s.d.a) 

Desconhecida Arqueamento das 

extremidades, baixa 

estatura e fraturas 

patológicas  

(Elder & Bishop, 2014) 

  1 

Displasia 

Ectodérmi

ca 

Hipohidrót

ica 

Herança 

Recessiva 

ligada ao 

cromossoma 

X  

(Tso, 

Crawford & 

Miller, 1985, 

como referido 

em Galdós et 

al., 2006). 

1:10000 

indivíduos 

(Tso, 

Crawford & 

Miller, 1985, 

como referido 

em Galdós et 

al., 2006) 

Diferenças nos dentes, na 

pele, nas unhas e no 

cabelo. Pode ainda 

apresentar lábios 

proeminentes e a ponta 

nasal achatada. (Donnai 

& Winter, 1995; Tso, 

Crawford & Miller, 

1985, como referido em 

Galdós et al., 2006). 

 

  1 

Nanismo Autossómica 

Dominante ou 

Autossómica 

Recessiva 

(Orphanet, 

s.d.b) 

1:10000/20000 

indivíduos 

(Thompson, 

Shakespeare & 

Wright, 2008) 

Anormalidades 

esqueléticas em áreas 

ósseas e de cartilagem 

(Zamboni, 2018); 

Baixa estatura 

(Thompson, Shakespeare 

& Wright, 2008) 

Ansiedade, 

depressão e 

isolamento 

social 

(Carroll, 

Christ, 

Bengtsson  

& Carlsson, 

1998, como 

referido em 

Abe et al., 

2009) 

Existem 200 formas 

diferentes de nanismo 

(Thompson, 

Shakespeare & Wright, 

2008) 

3 

 

O GC é constituído por 12 participantes, 6 homens e 6 mulheres, com idades 

compreendidas entre os 16 e os 70 anos (M = 32.67; DP = 16.58) e uma escolaridade que 

oscila entre os 2 e os 13 anos (M = 9.92; DP = 3.32). Quanto ao estado civil, 8 encontram-

se solteiros e 4 casados ou em união de facto. A recolha seguiu um método não 

probabilístico, uma vez que a amostra não foi recolhida de forma aleatória. Relativamente 

ao grupo não clínico (GNC), este foi constituído por 12 participantes, 6 homens e 6 

mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e os 68 anos (M = 33.08; DP = 17.21) 

e entre os 4 e os 12 anos de escolaridade (M = 10.75; DP = 2.38). Em relação ao estado 

civil, 6 dos participantes encontravam-se solteiros, 5 casados ou em união de facto e 1 

divorciado. Desta vez, a recolha foi, mais uma vez, não probabilística, com uma 

metodologia bola-de-neve.  

 Para a participação no estudo, foram definidos alguns critérios de inclusão e de 

exclusão. Dentro dos critérios de inclusão para o GC, definiram-se: ter o conhecimento 

do seu diagnóstico médico, acuidade visual normal (ou corrigida para este efeito), ter 
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idade igual ou superior a 16 anos (de ambos os sexos) e ter um diagnóstico de síndrome 

genética com dismorfia e, concomitantemente, sem défice cognitivo. Em contrapartida, 

como critérios de exclusão para os participantes deste grupo, definiram-se: a existência 

de défice cognitivo, gravidez ou período de 6 meses pós-gravidez, uma patologia 

oftalmológica relevante, disforia de género, comportamentos de automutilação, 

comorbilidade psiquiátrica severa e a existência de um estado crítico ou com cuidados 

paliativos. Em relação ao GNC, foi definido como critérios de inclusão ter um peso 

normal (segundo o IMC) e como critérios de exclusão história atual ou anterior de doença 

médica ou psiquiátrica severa e o uso atual de algum tipo de medicação psicotrópica. 

 

 

2.2. Materiais 

Questionário Sociodemográfico e Clínico. Como forma de recolher informações 

sociodemográficas e clínicas dos participantes foi construído um questionário cujo 

objetivo foi recolher informações sobre sexo, idade, estado civil, escolaridade, situação 

profissional, dados antropométricos, diagnóstico, a duração da doença e dos tratamentos.  

Body Appreciation Scale-2 (BAS-2). A Body Appreciation Scale-2 foi 

desenvolvida por Avalos, Tylka & Wood-Barcalow (2005) e, posteriormente validada 

para a população portuguesa (Lemoine et al., 2018) com o objetivo de avaliar a aceitação 

corporal, as opiniões favoráveis e o respeito face ao corpo.  É um questionário de 

autorresposta composto por 10 itens que devem ser respondidos através de uma escala de 

Likert de cinco pontos (1= nunca, 2= raramente, 3= às vezes, 4= frequentemente, 5= 

sempre). A sua administração é simples e fácil de pontuar, o que faz dela, uma escala com 

aplicabilidade em diversos campos, como na avaliação da apreciação corporal dentro da 

área de investigação, na prática clínica ou em ambiente educacional. Para além disso, 

verificam-se boas qualidades psicométricas, sendo a consistência interna, no estudo de 

validação para a população portuguesa considerada boa (alfa de Cronbach de .94, para 

mulheres; .91, para homens) (Lemoine et al., 2018). Relativamente ao presente estudo, 

esta escala apresenta uma boa consistência interna no GC (alfa de Cronbach de .94) e no 

GNC (alfa de Cronbach de .94). 

Body Acceptance by Others Scale (BAOS). A Body Acceptance by Others Scale 

foi desenvolvida por Avalos & Tylka (2006), sendo um instrumento unifatorial com o 
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objetivo de perceber em que grau é que o indivíduo perceciona a aceitação do seu corpo, 

por parte de pessoas externas a ele (Barbosa et al., 2018). É composta por 10 itens, em 

que o participante terá de responder segundo uma escala de Likert de 5 pontos: de 1 

(nunca) a 5 (sempre) (Avalos & Tylka, 2006). No estudo original apresenta uma 

consistência interna elevada, com um alpha de Cronbach de .91 (Avalos & Tylka, 2006). 

Foi adaptada para a população portuguesa por Barbosa e colaboradores (2018), 

apresentando uma boa fidelidade, com uma consistência interna, representada pelo alfa 

de Cronbach de .94 Quanto ao presente estudo, esta escala apresenta uma boa 

consistência interna no GC (alfa de Cronbach de .90) e no GNC (alfa de Cronbach de 

.93). 

Body Responsiveness Scale (BRS). A Body Responsiveness Scale foi 

desenvolvida por Daubenmier com o objetivo de avaliar a responsividade corporal, como 

as sensações corporais são valorizadas e tratadas (Daubenmier, 2005). Posto isto, é uma 

escala composta por 7 itens, e os indivíduos respondem segundo uma escala de Likert de 

7 pontos, que oscilam entre 1 (Nada verdadeiro a meu respeito) a 7 (Muito verdadeiro a 

meu respeito). Esta escala ainda não se encontra validada para a população portuguesa, 

sendo esse um dos objetivos do projeto de investigação do qual este trabalho faz parte. 

No estudo original apresenta um alpha de Cronbach de .83 revelando assim, uma boa 

consistência interna (Daubenmier, 2005). Relativamente ao presente estudo, a 

consistência interna foi questionável para o GC (alfa de Cronbach de .65), contudo, 

aceitável para o GNC (alfa de Cronbach de .75). 

Escala de Vinculação do Adulto (EVA). A escala original, Adult Attachment 

Scale-R, criada por Collins & Read (1990) foi adaptada para a população portuguesa, por 

Canavarro (1997), passando a denominar-se Escala de Vinculação do Adulto. Assim, a 

versão atual é constituída por um total de 18 itens e as suas características psicométricas 

permitem uma utilização em diferentes áreas, como a científica e a clínica, apresentando 

um valor de alfa de Cronbach de 0.81. A escala pretende avaliar a vinculação dos 

indivíduos, em três dimensões: na sua ansiedade, no conforto com a proximidade e na 

confiança nos outros. A ansiedade caracteriza-se pela intensidade de ansiedade sentida 

pelo sujeito, o que está ligado a possíveis medos do abandono ou de não gostarem de si. 

O conforto com a proximidade descreve o nível de conforto que o indivíduo sente com a 

proximidade aos outros e a intimidade. A confiança nos outros, está relacionada ao nível 

de confiança que os indivíduos depositam nos outros, assim como na sua disponibilidade 
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quando necessária. Para se chegar a estas três dimensões, os itens da escala carecem de 

ser cotados através de uma escala de Likert de 5 pontos, sendo de salientar que alguns 

dos itens são cotados de forma inversa. Em relação à consistência interna destas 

dimensões, a ansiedade apresenta uma boa consistência (alfa de Cronbach de .84), no 

entanto, o conforto com a proximidade e a confiança nos outros apresentam uma 

consistência interna questionável (alfa de Cronbach de = .67 e alfa de Cronbach de .54, 

respetivamente) (Canavarro et al., 2006). No presente estudo, a consistência interna para 

a dimensão da ansiedade foi considerada boa no GC (alfa de Cronbach de .89) e no GNC 

(alfa de Cronbach de .82). Quanto à dimensão conforto com a proximidade, a 

consistência interna foi considerada aceitável no GC (alfa de Cronbach de .75) e 

inaceitável no GNC (alfa de Cronbach de .39). Em relação à dimensão confiança com os 

outros, a consistência interna foi considerada inaceitável no GC (alfa de Cronbach de .34) 

e no GNC (alfa de Cronbach de .31). Estes valores apesar de muito baixos, atendendo ao 

tamanha da amostra, vão ao encontro aos valores observados por Canavarro e 

colaboradores (2006) na adaptação portuguesa. 

 

2.3.  Procedimento da Recolha de Dados 

O projeto de investigação do qual o presente estudo faz parte obteve a aprovação 

por parte da Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (Ref. 2018/12-6) e da Comissão de Ética do Centro Hospitalar São 

João (Ref. CA-301/18).  A maioria do GC (n = 10) foi recolhido, através de um processo 

de amostragem não probabilístico, por conveniência, no Serviço de Genética do Centro 

Hospitalar São João (CHSJ), entre dezembro de 2019 e março de 2020. Os participantes, 

selecionados de acordo os critérios de inclusão e exclusão, pela médica responsável pelo 

Serviço, tiveram uma participação voluntária e foram informados sobre o tema e objetivo 

do estudo em que iriam participar, bem como dos seus direitos como participante. Após 

esta breve explicação e a aceitação dos termos por parte do participante, procedeu-se à 

realização do questionário num gabinete disponível do Serviço de Genética do CHSJ, 

onde os participantes, antes da realização do mesmo, tomavam conhecimento e assinavam 

o consentimento informado, que se encontrava numa folha solta, de modo a ser separado 

do restante questionário e mantendo, desta forma, o anonimato de todos os participantes.  

Dois participantes do GC foram recolhidos em formato online, também através de um 
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processo não probabilístico por conveniência. Relativamente ao GNC, a recolha foi 

realizada totalmente em formato online, através de um processo não probabilístico de bola 

de neve, e foram mantidos os protocolos éticos sobre a informação do estudo, os seus 

direitos, o consentimento informado e a confidencialidade. 

 

2.4.  Procedimento da Análise de Dados 

 Após a recolha dos dados, estes foram introduzidos na versão 26 do IBM SPSS 

Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), com o intuito de analisar 

quantitativamente os dados. Seguidamente, foram realizadas análises descritivas, para 

caracterizar a amostra, e foi verificado o pressuposto da normalidade das distribuições 

nas variáveis dependentes em estudo. Tendo em conta o tamanho da amostra, que é 

reduzido, optou-se pela utilização da estatística não paramétrica. Posto isso, aplicou-se o 

teste Mann-Whitney U, com o objetivo de comparar o GC com o GNC quanto às facetas 

da ICP e às dimensões da vinculação. A medida de tamanho de efeito considerada foi o 

r, aplicando-se os valores padrão estipulados por Cohen (1988): .1 efeito pequeno, .3 efeito 

médio; e .5 efeito grande. 

De seguida, utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Spearman com o intuito de 

estudar a relação entre as dimensões da vinculação dos participantes do GC com a sua 

ICP. Procurou-se, também, estudar a relação entre a idade dos participantes e a ICP no 

GC, usando, mais uma vez, o Coeficiente de Correlação de Spearman. Por último, foi 

usado o teste de Mann-Whitney U para comparar homens e mulheres do GC quanto à 

ICP, tendo-se considerado, novamente, o tamanho de efeito r, sugerido por Cohen (1988). 
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3. Resultados 

 

3.1. Análise Comparativa entre o grupo clínico e o grupo não clínico, quanto às 

facetas da ICP e as dimensões da vinculação 

Tal como é possível observar na  tabela 2 , não se registam diferenças estatisticamente 

significativas entre GC e GNC nas três facetas da ICP avaliadas:  apreciação corporal [Z 

(U) = -0.145, p = 0.885, r = 0.03];  aceitação do corpo pelos outros [Z (U) = -0.665, p = 

0.506, r = 0.14];  responsividade corporal, [Z (U) = -1.389, p = 0.165, r = 0.3]. Nesta 

última faceta verifica-se, contudo, um tamanho moderado de efeito, com os participantes 

do GNC a apresentar uma maior responsividade corporal do que o GC (Rank médio do 

GNC = 14.50 e Rank médio do GC = 10.50)  

 
Tabela 2. Teste de Mann-Whitney U para diferenças na IC Positiva entre o GC e o GNC 

 

Facetas da 

IC Positiva 

Grupo Clínico 

(N=12) 

Grupo Não Clínico 

(N=12) 

Teste de Mann-Whitney U 

  MR    SR   Mdn MR SR   Mdn  Z p r 

 

BAS-2 

 

BAOS 

 

12.29 

 

147.50 

 

3.90 

 

12.71 

 

152.50 

 

3.90 

 

-0.145 

  

0.885 

 

0.03 

   

11.54 138.50 3.80 11.54 138.50 3.80 -0.665 0.506 0.14 

BRS 10.50 126.00 4.71 14.50 174.00 4.71 -1.389 0.165 0.3 

** Diferenças significativas ao nível .01                

* Diferenças significativas ao nível .05 

MR – Mean Rank; SR – Sum Rank; Mdn - Mediana 

 

 

Relativamente às dimensões da vinculação (tabela 3), verifica-se que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre o GC e o GNC, na dimensão da ansiedade 

[Z (U) = -1.683, p = 0.092, r = 0.34], conforto com a proximidade  [Z (U) = -0.146, p = 

0.884, r = -0.03] e confiança nos outros [Z (U) = -0.378, p = 0.706, r = -0.08]. De 

salientar que na dimensão da ansiedade o tamanho do efeito assume um valor moderado, 

com os participantes do GC a apresentar resultados mais altos que o GNC (Rank médio 

do GC = 14.92 e Rank médio do GNC = 10.08) 
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Tabela 3. Teste de Mann-Whitney U para diferenças nos domínios da Vinculação entre o GC e o GNC 

 

Domínios da 

vinculação 

Grupo Clínico 

(N=12) 

Grupo Não Clínico 

(N=12) 

Teste de Mann-Whitney U 

  MR    SR   Mdn MR SR   Mdn  Z p r 

 

Ansiedade 

 

 

Conforto com 

a proximidade  

 

14.92 

 

179.00 

 

2.67 

 

10.08 

 

121.0 

 

2.67 

 

-1.683 

  

0.092 

 

0.34 

   

12.29 147.50 3.33 12.71 152.50 3.33 -0.146 0.884 0.03 

Confiança nos 

outros 

11.96 143.50 3.25 13.04 156.50 3.25 -0.378 0.706 -0.08 

** Diferenças significativas ao nível .01                

* Diferenças significativas ao nível .05 

MR – Mean Rank; SR – Sum Rank; Mdn - Mediana 

 

 

 

 

3.2. Associação entre a IC Positiva e os domínios da Vinculação no GC 

  

Na tabela 4 são apresentadas as correlações entre as variáveis dependentes em 

estudo para o GC. A partir da mesma, podemos concluir que o domínio da ansiedade se 

correlaciona de forma negativa e estatisticamente significativa com a faceta 

responsividade corporal (rs = -.602, n = 12, p = .038), sendo essa correlação forte. Ou 

seja, quanto maior a ansiedade sentida na relação com os outros, menor a responsividade 

às sensações corporais. A dimensão do conforto com a proximidade correlaciona-se de 

forma forte, positiva e estatisticamente significativa com a faceta da apreciação corporal 

(rs = .617, n = 12, p = .033), indicando que quanto maior o conforto com a proximidade 

aos outros, maior apreciação corporal apresentam os indivíduos. 

Ainda que não se registem mais correlações estatisticamente significativas, é de 

salientar que a correlação entre a ansiedade e a faceta aceitação do corpo pelos outros é 

forte (rs = -0.532, n = 12, p = 0.075) e negativa, o que pode sugerir que quanto maior a 

ansiedade, menor a aceitação do corpo pelos outros. Adicionalmente, a correlação entre 

o conforto com a proximidade e a aceitação do corpo pelos outros é moderada (rs = .402, 

n = 12, p = 0.195), bem como a correlação entre o conforto com a proximidade e a 

responsividade corporal (rs = .498, n = 12, p = 0.099). Concomitantemente, verifica-se 



18 
 

uma correlação moderada entre a confiança nos outros e a apreciação corporal (rs = 

0.394, n = 12, p = 0.206) 

 

Tabela 4. Correlações (rs) entre a IC Positiva e os domínios da Vinculação para o GC  

            Ansiedade Conforto com a 

proximidade 

Confiança nos outros 

 

BAS-2 

 

-0.237 

 

 0.617* 

 

0.394 

 

BAOS 

 

-0.532 

 

0.402 

 

0.284 

 

BRS 

 

-0.602* 

 

0.498 

 

0.271 

** Diferenças significativas ao nível .01                

* Diferenças significativas ao nível .05 

 

 

3.3.  IC Positiva e algumas variáveis sociodemográficas no GC 

 Mais uma vez, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para se 

analisar associações, desta vez entre a IC Positva e a idade dos participantes no GC. Tal 

como se pode observar na tabela 5 há uma correlação positiva, forte e estatisticamente 

significativa entre a idade dos participantes e a sua apreciação corporal (rs = .605, n = 

12, p = .037), revelando que quanto mais velhos os indivíduos, maior a sua apreciação 

corporal. Ainda que não estatisticamente significativa, a correlação entre a 

responsividade corporal e a idade é moderada (rs = .428, n = 12, p = .166). 

 

Tabela 5. Correlações (rs) entre a IC Positiva e a idade dos participantes do GC  

 BAS-2 BAOS BRS 

 

idade 

 

0.605* 

 

0.264 

 

0.428 

** Diferenças significativas ao nível .01                

* Diferenças significativas ao nível .05 

 

 

Relativamente às diferenças na ICP em função do sexo dos participantes do GC, 

verifica-se que não há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres 

nas facetas da apreciação corporal [Z (U) = -0.241, p = 0.810, r = -0.07] e responsividade 
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corporal [Z (U) = -1.212, p = 0.226, r = -0.35]. Na faceta aceitação do corpo pelos outros, 

ainda que o resultado não seja estaticamente significativo, encontra-se muito próximo 

disso [Z (U) = -1.928, p = 0.054, r = -0.56], reforçado por um tamanho do efeito forte, 

indicando que as mulheres do GC apresentam resultados mais altos que os homens  (Rank 

médio das mulheres = 8.50 e Rank médio dos homens = 4.50) 

 

  

 

Tabela 6. Teste de Mann-Whitney U para diferenças entre o sexo dos participantes e a IC Positiva no GC 

 

Facetas da 

IC Positiva 

Sexo Feminino 

(N=6) 

Sexo Masculino 

(N=6) 

Teste de Mann-Whitney U 

MR   SR  Mdn MR SR Mdn    Z p r 

 

BAS-2 

 

BAOS 

 

6.75 

 

40.50 

 

3.65 

 

6.25 

 

37.50 

 

3.65 

 

-0.241 

  

0.810 

 

-0.07 

   

8.50 51.00 3.60 4.50 27.00 3.60 -1.928 0.054 -0.56 

BRS 7.75 46.50   4.57 5.25 31.50 4.57 -1.212 0.226 -0.35 

** Diferenças significativas ao nível .01                

* Diferenças significativas ao nível .05 

MR – Mean Rank; SR – Sum Rank; Mdn - Mediana 
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Discussão 

 

O presente estudo, que apresenta um carácter exploratório, teve como objetivos, 

caracterizar e analisar comparativamente indivíduos com diagnóstico de alguma doença 

genética que apresente dismorfia, com um grupo não clínico, quanto à ICP, nas facetas 

de apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e responsividade corporal. Para 

além disso, pretendia-se caracterizar e analisar comparativamente os dois grupos quanto 

às dimensões da vinculação, ou seja, quanto à ansiedade, conforto com a proximidade e 

a confiança nos outros. Concomitantemente, o estudo teve como objetivo analisar as 

relações entre as três facetas da ICP mencionadas anteriormente e as dimensões da 

vinculação no grupo clínico. E por último, explorar as relações entre as facetas da ICP e 

algumas variáveis sociodemográficas e clínicas no grupo clínico, como a idade e o sexo 

dos participantes. 

Como foi possível constatar, não existem diferenças significativas entre o grupo 

clínico e o grupo não clínico, quanto às facetas da ICP estudadas. Ainda assim, verificou-

se uma magnitude de efeito moderado na faceta responsividade corporal, sendo que o 

grupo não clínico apresentou valores mais elevados nesta variável do que o grupo clínico. 

Estes resultados vão contra aos estudos realizados por Halliwell e colaboradores (2016, 

como referido em Harcourt & Williamson, 2019), que reuniram um conjunto de mulheres 

com e sem diferenças visíveis de vários tipos e concluíram que as que apresentam as 

diferenças visíveis apresentavam valores significativamente inferiores nas facetas de 

apreciação corporal, aceitação corporal pelos outros e vigilância corporal, que pode ser 

equiparada à responsividade corporal. Rumsey e Harcourt (2004), observaram, também, 

efeitos negativos das diferenças corporais, sendo que estes indivíduos ouviam 

comentários depreciativos audíveis e recebiam perguntas diretas sobre a sua condição 

física. No entanto, os resultados deste estudo, demonstram que, efetivamente, nem sempre 

esta atitude negativa em relação ao seu corpo se verifica, uma vez que grupo clínico e 

grupo não clínico apresentam valores superiores ao ponto médio das escalas utilizadas, 

pontuando de forma positiva nas facetas da ICP avaliadas. Para apoiar este facto, 

Tiggemann (2015) defendeu a hipótese de que os fatores psicológicos parecem ser 

preditores mais confiáveis do que os fatores físicos no que diz respeito aos frutos de uma 

diferença física visível, podendo os indivíduos com essas diferenças apresentar uma boa 

ICP. Similarmente, Rumsey e Harcourt (2011), defendem que indivíduos que apresentam 

dismorfismo, como é o caso do grupo clínico deste estudo, podem apresentar ICP, 
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aprendendo a viver satisfeitos com as suas diferenças e a considerar que estas os 

diferenciam, tornando-os únicos e valorizáveis. Assim, adotam uma visão das suas 

diferenças como uma parte menor das suas vidas, focando-se no interior, que é digno e 

que merece ser destacado em relação à sua aparência física (Tiggemann, 2015). Com 

efeito, pessoas com doenças genéticas que apresentam dismorfia, convivem com a sua 

condição desde o momento em que nasceram, tendo-se conhecido assim desde sempre, 

ou seja, tiveram toda a sua vida para aceitarem as suas diferenças. Para apoiar esta 

hipótese, Bailey e colaboradores (2015) perceberam, ao estudar as lesões vertebro 

medulares que, um maior sentimento de ICP era verificado em doentes que adquiriram a 

lesão há mais tempo. Para além disso, foi constatado que com o aumento dos anos desde 

a lesão, há também um aumento da satisfação com a aparência (Bassett et al., 2009; 

Bassett & Ginis, 2008; Taleporos & McCabe, 2002).  

Apesar da ausência de diferenças entre os grupos, e de resultados tendencialmente 

positivos ao nível da IC, o tamanho de efeito moderado verificado na faceta 

responsividade corporal, poderá deixar em aberto a hipótese de o grupo clínico ter 

resultados mais baixos a este nível, mas não terem sido observados devido ao número 

reduzido da amostra. Este resultado potencialmente mais baixo pode ser indicador de 

vergonha corporal, uma vez que, segundo Lamont (2019), esta é uma das possíveis causas 

para a diminuição da responsividade corporal. Ademais, uma menor responsividade 

corporal pressupõe uma menor satisfação corporal (Daubenmier, 2005).  

 Quanto às dimensões da vinculação, mais uma vez não se verificaram diferenças 

significativas entre o grupo clínico e o grupo não clínico. Efetivamente, a literatura sobre 

a vinculação em indivíduos com doenças genéticas com dismorfia é escassa, pelo que os 

resultados deste estudo acabam por ser suportados por paralelismos. De acordo com 

Hwang e colaboradores (2007), não foram encontradas diferenças significativas, ao nível 

da vinculação, entre pessoas que apresentavam desabilidades físicas congénitas e lesões 

vertebro-medulares e entre pessoas que não apresentavam nenhuma desabilidade física. 

Neste caso, poderá comparar-se, apesar de imprecisamente, uma desabilidade física a uma 

dismorfia, no sentido em que ambas fogem ao que é considerado normativo. Posto isto, 

os dados encontrados por estes autores, são coincidentes com o presente estudo e com um 

estudo realizado anteriormente por Huebner e colaboradores (1999), que investigaram 

jovem universitários com e sem desabilidades quanto à sua vinculação e concluíram que 

não existiam diferenças significativas entre os grupos. Não obstante, registou-se uma 

magnitude de efeito moderado na dimensão da ansiedade, apresentando, o grupo clínico, 
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valores mais elevados, o que pode ir ao encontro do sugerido por Luu (2019), que defende 

que pessoas com desabilidades, por terem, usualmente, uma vinculação ansiosa, podem 

nutrir uma preocupação mais intensa pelos outros. 

 Quando analisadas as possíveis relações entre as facetas da ICP e as dimensões da 

vinculação, verificou-se que existia uma relação negativa e estatisticamente significativa 

entre a responsividade corporal e a ansiedade, ou seja, quanto maior a ansiedade 

apresentada pelo sujeito, menor a sua responsividade corporal. Adicionalmente, 

verificou-se uma relação positiva e, também, estatisticamente significativa entre a 

apreciação corporal e o conforto com a proximidade, isto é, quanto maior a apreciação 

corporal demonstrada pelo indivíduo, maior o seu conforto com a proximidade na relação 

com os outros. Estes resultados são congruentes com os estudos realizados por Cash, 

Thériault e Annis (2004), que consideraram que uma vinculação ansiosa é um preditor 

significativo de uma ICN. Posto isto, esta vinculação está inversamente relacionada com 

a sensação de satisfação corporal (Cash et al., 2004; McKinley & Randa, 2005) e 

considera-se a possibilidade de estar inversamente relacionada com a apreciação corporal 

(Iannantuono & Tylka, 2012). Estes resultados corroboram igualmente, a relação forte e 

negativa encontrada no presente estudo entre a ansiedade e a aceitação do corpo pelos 

outros. Ademais, observaram-se relações moderadas e positivas entre a dimensão 

conforto com a proximidade com as facetas aceitação do corpo pelos outros e 

responsividade corporal e uma relação moderada entre a confiança nos outros e a 

apreciação corporal, apresentando maior apreciação corporal os indivíduos com maior 

confiança nos outros. Estes resultados, ainda que sem significância estatística 

(possivelmente devido ao tamanho reduzido da amostra) vão ao encontro da literatura 

existente, que sugere que existe uma relação positiva entre o sentimento de satisfação 

corporal e uma vinculação segura, ou seja, onde existe conforto com a proximidade e 

confiança nos outros (Cash et al., 2004).  

Relativamente às variáveis sociodemográficas, segundo Tylka e Wood-Barcalow 

(2015a), a idade é um dos elementos que influencia a ICP, o que é coincidente ao 

encontrado neste estudo, na medida em que se verificou uma correlação positiva, forte e 

estatisticamente significativa entre a idade e a faceta apreciação corporal. 

Adicionalmente, há uma correlação moderada entre a faceta responsividade corporal e a 

idade, apesar de esta não ser considerada estatisticamente significativa. Para corroborar 

estes resultados, diversos autores encontraram associações positivas entre a idade e a 

faceta apreciação corporal, em estudos que incidiram em mulheres com diferentes 
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intervalos de idade.  Quanto mais velhas eram as mulheres, maior era a apreciação 

corporal que apresentavam (Tiggemann & McCourt, 2013; Swami et al., 2015; O’Neill 

et al., 2018). Uma hipótese para tal evidência, poderá ser a de que, com a idade, as 

mulheres tendem a aceitar as suas imperfeições corporais com maior facilidade e 

começam a estimar mais a sua saúde e a sua funcionalidade (Webster & Tiggemann, 

2003). De igual forma, na presente amostra, podemos inferir que quanto mais velhos os 

participantes, mais anos têm de vivencia da sua dismorfia, melhor aceitação e respeito 

manifestam pelo seu corpo.  

Quando analisadas as diferenças na ICP em função do sexo dos participantes, não 

se encontraram resultados estatisticamente significativos. A literatura a este nível não é 

consensual, no entanto o sexo tendencialmente é apresentado como uma variável 

preditora da ICP (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a). Os resultados encontrados no 

presente estudo não vão ao encontro desse dado, nomeadamente do estudo de Brandão e 

Cardoso (2020), que conclui que a faceta apreciação corporal da ICP é consideravelmente 

mais elevada nos homens. O tamanho reduzido da amostra limita este tipo de análise. No 

entanto, atendendo ao tamanho de efeito moderado na faceta aceitação do corpo pelos 

outros, revelador que as mulheres apresentam valores mais altos do que os homens nesta 

faceta, sugere a necessidade de melhor explorar o papel do sexo na ICP desta população 

especifica.  
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Conclusão 

 

 Este estudo teve como finalidade estudar a ICP em indivíduos com diagnóstico de 

doença genética com dismorfia. Trata-se de uma população clínica pouco estudada na 

Psicologia, no entanto, tal como referido na contextualização teórica, cujo impacto da 

doença na vida dos indivíduos é bastante significativo.  

O corpo tem um papel fundamental em variados contextos da nossa vida. Citando 

Baker (2014), “The way we view our bodies determines the way we participate in the 

world”. De acordo com Diamond (2001), o corpo e o ambiente são interdependentes, isto 

é, o nosso corpo encontra-se em constante contexto interpessoal com os restantes 

indivíduos. Conclui-se, desta forma, que os corpos são interdependentes, tendo o corpo 

um papel primordial e principal na comunicação que cada um de nós estabelece com o 

mundo (Diamond, 2001). Percebida a importância do corpo na nossa rotina diária, 

podemos imaginar os desafios que alguém com algum tipo de deformidade corporal pode 

enfrentar num mundo que está organizado para uma determinada “normatividade”. O 

mundo atual, como o conhecemos, não está preparado para pessoas excessivamente altas, 

como as pessoas com Síndrome de Marfan, ou baixas, como no caso do Nanismo por 

exemplo. Pessoas com este tipo de diferenças irão sofrer desafios diários, como comprar 

roupa ou sapatos que se ajustem a elas, conduzir um carro, sentar a uma mesa num 

restaurante ou o desconforto de usar casas de banho públicas pela inadequação do seu 

mobiliário. Uma vez que estão constantemente expostos a adversidades, podemos 

considerar a hipótese de que estes indivíduos, ao longo da sua vida, desenvolvem a sua 

resiliência, sendo esta considerada a exposição à adversidade e a utilização de estratégias 

que permitam uma adaptação positiva à mesma (Goldschmitdt et al., 2019). Para 

corroborar esta hipótese,  Feragen e colaboradores (2010), que estudaram adolescentes 

com e sem diferenças faciais, verificaram que os que apresentavam diferenças parecem 

ter estendido as suas competências para lidar com as consequências das mesmas e, 

portanto, reportaram uma sintomatologia menos associada à depressão do que os 

indivíduos sem diferenças faciais, o que, segundo os autores, poderá ser explicado com a 

presença de níveis superiores de resiliência emocional. Considerando uma maior 

resiliência, colocamos a hipótese de que se conseguem adaptar positivamente às 

adversidades consequentes das suas diferenças. A ausência de diferenças significativas 

nas facetas da ICP, encontradas no presente trabalho entre os grupos, poderá ser 
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reveladora do efeito desta resiliência, potenciando no grupo clínico atitudes mais 

positivas em relação ao corpo, aceitando-o e apreciando-o. 

 Efetivamente, apesar de a maioria dos resultados deste estudo não terem sido 

estatisticamente significativos, a necessidade de explorar a ICP em pessoas com 

diferenças visíveis é essencial (Halliwell, 2015; Tiggemann, 2015), uma vez que os 

estudos são escassos. Em relação à ICP em pessoas portadoras de doenças genéticas com 

dismorfismo, em particular, a literatura é inexistente, até à data, pelo que, este estudo, foi 

um projeto inovador para a investigação nesta área.  

 Apesar de inegável a relevância deste estudo, pela sua pertinência e singularidade, 

surgiram limitações que impediram conclusões mais significativas sobre o tema. Entre 

elas o tamanho reduzido da amostra clínica, que não permite fazer generalizações sobre 

esta população e restringiu o acesso a algumas análises estatísticas que poderiam ser mais 

confiáveis. Adicionalmente, a extensão do questionário respondido pelos participantes foi 

um fator limitante, uma vez que estes demoravam perto de uma hora a responder e faziam 

comentários a salientar este facto, podendo, devido ao cansaço, não responder da forma 

mais adequada possível nas questões finais.  Para além disso, foi constatada uma 

desejabilidade social em alguns dos participantes que insistiam em ler algumas perguntas 

em voz alta e a responder às mesmas em voz audível, apesar da insistência da 

investigadora no facto de se tratar de um questionário anónimo, onde não era suposto 

saber as suas respostas. O facto de terem sido incluídas várias doenças genéticas 

diferentes com dismorfia pode ser considerada, igualmente, uma limitação, uma vez que 

as dismorfias vão variar de doença para doença, tornando assim a amostra muito 

heterogénea. Posto isto, no futuro, seria relevante estudar a ICP e a vinculação em 

condições genéticas com dismorfia mais específicas e, também, comparar diferentes 

condições. É, também, de extrema importância dar continuidade a este estudo, com uma 

amostra mais extensa, no sentido de se conseguir fazer generalizações para esta 

população. Aditivamente, seria pertinente estudar a resiliência nesta população, uma vez 

que os estudos nesta área são, ainda, escassos e há fortes probabilidades de esta se 

encontrar relacionada com a ICP. 
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