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Resumo 
 

O sentido de beleza corporal actual interfere no conceito de imagem do 

corpo, de tal forma que a não adequação ao estereótipo está relacionada à 

etiologia de patologias e práticas enviesadas. Tais práticas e até a imagem 

corporal acabam, muitas vezes, por perder suas relações positivas com o ser 

humano para lhe causar aspectos negativos.  

Diante disso, há necessidade dos treinadores e também todos os 

profissionais de educação física, saberem dos conceitos e das interacções 

imagem corporal - cultura - saúde, além dos factores que interferem positiva ou 

negativamente nessa dinâmica de interacção. A actuação profissional, 

portanto, não ficará alienada e trará o conhecimento necessário para a 

transformação e educação.  

Incidimos o nosso estudo sobre esta problemática, tendo como 

principal objectivo estudar a satisfação com a Imagem Corporal e as 

Desordens Alimentares em praticantes de Ginástica Acrobática (GA) 

comparando-as com um grupo de controlo de não praticantes. A nossa amostra 

é constituída por 23 praticantes de GA e 28 não praticantes todas do sexo 

feminino e com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. Para 

concretizar o nosso estudo efectuamos dois questionários a todos os sujeitos 

da amostra: o Body Image Satisfaction Questionnaire (BISQ) (Lutter et al. 

1986) e o Eating Disorders Inventory (EDI) (Garner, et al. 1983). 

Após análise e discussão dos resultados concluímos que as atletas de 

GA se encontram mais satisfeitas com a sua Imagem Corporal. Vimos também 

que estas se encontram menos propensas para Desordens Alimentares do que 

as não praticantes embora neste caso não tenham sido encontradas diferenças 

com significado estatístico.  

Tanto no grupo das praticantes como no das não praticantes 

verificamos que quem percepciona o seu peso como “magro” ou “normal” está 

mais satisfeita com a sua Imagem Corporal do que quem se percepciona como 

“gordo”. 
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Palavras-chave: Imagem Corporal, Desordens Alimentares, Ginástica 

Acrobática, Anorexia, Bulimia. 
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Abstract 
 

The actual sense of body beauty interferes in the concept of body 

image, as such, that non-adequacy to the stereotype, is related to the ethologie 

of pathologies and slanting practices. Such practices and even body image end 

up many times losing their positive relationships with human beings, causing 

negative aspects. 

Beyond that, there´s a need that, coaches and also all physical 

education professionals, know  the concepts and body image interactions-

culture-health, thus, factors that interfere, positive or negatively in that dynamic 

of interaction. 

Professional performance, as such, will not be alienated and will bring 

the necessary knowledge to the transformation and education. 

On this work, we looked into body image satisfaction and eating disorder in 

acrobatic gymnastics practitioners, comparing them to non-practitioner groups. 

Our sample is constituted by 28 practitioners, all of female gender, 

ageing between 13 and 17 year olds. To achieve our goal we’ve performed 2 

questionnaires to all sample subjects: o Body Image Satisfaction Questionnaire 

(BISQ) (Lutter et al. 1986) e o Eating Disorders Inventory (EDI) (Garner, et al. 

1983). 

After analysis and discussion of results we’ve concluded that the AG 

athletes, are much more satisfied with their body image. We also verify that 

athletes are less inclined for eating disorders in relation to non-AG athletes, 

even though here we couldn’t find differences statistically significant. 

On the to groups we concluded that  subjects that perceive their body 

weight as “thin” or “normal”, are more satisfied with their body image, than those 

who perceive themselves as “fat”. 

 

Key words: Body image, Eating disorders, Acrobatic gymnastics, Anorexia, 

Bulimia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A aparência do corpo nas sociedades hodiernas tem-se tornado cada 

vez mais um factor de relevo para o bem-estar do ser humano, em especial nas 

jovens do sexo feminino. Para Bento et al. (1999), O corpo dos indivíduos 

expressa a sociedade de que faz parte, sendo, desta forma, afectado pelas 

experiências sociais, normas e valores do grupo onde se inclui.  

A Imagem Corporal é a representação mental que o indivíduo possui do 

seu próprio corpo (Fowler, 1989). Assim, sendo, é um conceito que evolui ao 

longo da vida, uma construção permanente onde intervêm os nossos 

sentimentos e as nossas respostas aos valores, modelos, atitudes e opiniões 

vigentes na sociedade onde estamos inseridos (Sobral, 1996) 

Nas sociedades industrializadas e ocidentais, ditas desenvolvidas, 

existe um padrão ideal de corpo feminino excessivamente magro e com formas 

quase indefinidas. De acordo com Nunes et al. (1994), a publicidade é de tal 

modo apelativa, que chega a influenciar negativamente as jovens mais 

sugestionáveis. Também Verri et al. (1997) referem que a nossa sociedade 

valoriza cada vez mais a aparência magra e as diversas formas de 

emagrecimento em detrimento, muitas vezes, da saúde do indivíduo.  

Na ginástica, modalidade em que o corpo assume uma grande 

importância pela sua forma e pela sua estética surgem diversos casos de 

problemas relacionados com desordens alimentares.  

A bibliografia existente sobre este assunto reporta-se quase 

exclusivamente à ginástica artística e ginástica rítmica, sendo que, quase não 

existem registos estudos sobre desordens alimentares na ginástica acrobática. 

A ginástica acrobática é a mais recente das áreas da ginástica, no 

entanto encontra-se em grande expansão e, vão sendo realizados cada vez 

mais estudos nesta área. No intuito de valorizar esta modalidade, focalizámos o 

nosso trabalho no estudo das suas atletas, no modo como elas visualizam o 

seu próprio corpo, a importância que lhe dão e ainda, a influência da prática 

desta modalidade na propensão para desenvolver desordens alimentares 

comparativamente com um grupo de não praticantes.  
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A discussão do problema, assume uma importância considerável para 

os profissionais da modalidade, especialmente os que lidam com adolescentes 

e para todos os educadores que dia-a-dia enfrentam jovens excessivamente 

influenciados pela ideia por eles criada daquilo que é a beleza humana. 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um aumento da participação das 

mulheres no desporto. Tal fenómeno originou diversos estudos avaliando as 

implicações para a saúde da actividade desportiva para o sexo feminino.  

Diversos autores apresentam explicações para a grande prevalência de 

desordens alimentares verificadas em alguns desportos. Jonhnson (1994) 

refere que os atletas não são imunes às pressões sociais do corpo ideal e belo; 

Leung et al. (1996) relembram que os atletas são expostos a pressões únicas 

para controlar o seu peso e formas corporais. Ainda, Johnson (1994) refere que 

diversas características psicológicas que se assumem como características de 

risco para a obtenção de uma desordem alimentar (ex.: perfeccionismo, auto-

motivação, obtenção de altas expectativas, compulsivismo…) são, ao mesmo 

tempo, características vantajosas para uma boa performance atlética. 

Neste trabalho começaremos por apresentar um suporte teórico do 

tema, delimitando os conceitos a abordar e, apresentando alguma literatura 

existente sobre os temas, segundo diferentes autores. 

Como principal objectivo pretendemos estudar o nível de satisfação 

com a imagem corporal e a propensão para desordens alimentares nas atletas 

de Ginástica Acrobática comparativamente com um grupo de não praticantes.  

Nas hipóteses que formulamos iremos tentar perceber, entre outras, se 

a prática de GA influencia o nível de satisfação com a Imagem Corporal e a 

propensão para Desordens Alimentares. Para a efectivação do estudo servir-

nos-emos de um questionário que iremos aplicar a uma população de sessenta 

jovens, sendo que, trinta são praticantes de GA e trinta não praticam qualquer 

desporto.  

Numa segunda parte do trabalho apresentaremos os resultados da 

nossa investigação e procederemos à sua discussão analisando os resultados 

e comparando-os com outros estudos semelhantes já realizados. 

Por fim concluiremos com a verificação das hipóteses. 
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2 Revisão da Literatura 
 

2.1 A Ginástica Acrobática 
 

2.1.1 Origem Histórica 
A Ginástica Acrobática teve origem no ano de 1500 A.C., reporta as 

bases dos seus alicerces aos espectáculos da Antiga Grécia. "Akrobatos", 

palavra que define Acrobata, exprime-se na sua forma mais simples por 

"Akros", ou seja, aquele que dançava e fazia jogos de equilíbrio nas mãos e 

nos pés.”  

AS origens da GA remontam a actividades ludo-circenses 

praticadas nas antigas Grécia e Roma e também no Oriente, 

nomeadamente na China e Egipto. Provém de actividades de carácter 

essencialmente mitológico realizadas nas cerimónias religiosas e festas 

sagradas (Pozzo et al., 1987). 

A harmonia, a estética e a sequência dos movimentos, desde 

sempre assumiu principal importância, pelo que nos dias de hoje, estes 

aspectos ainda reflectem um papel preponderante e integrante para o 

desenvolvimento da modalidade.  

No sec. XX esta actividade desenvolveu-se extraordinariamente 

nos países de Leste da Europa, nascendo na ex – URSS na forma como a 

conhecemos hoje, com a formação da Federação Internacional de 

Desportos Acrobáticos (IFSA) em 1973. 

Em Portugal a GA nasce em 1973 pelas mãos do Prof. Robalo 

Gouveia, o “pai” da GA no nosso país. A expansão desta modalidade tem 

sido um êxito, aumentando o número de clubes filiados, bem como o 

número de participantes.  

No Ginásio Clube Português a Acrobática começou em 1990. 

Durante estes anos os ginastas do GCP têm obtido bons resultados 

nomeadamente sido Campeões Nacionais e participado em Campeonatos 

da Europa, do Mundo e Taça do Mundo.  
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.  

2.1.2 Caracterização da Ginástica Acrobática 

A Ginástica Acrobática caracteriza-se por uma grande variedade de 

movimentos dinâmicos ou estáticos que solicitam fortemente diferentes 

capacidades condicionais e coordenativas dos seus praticantes. É um desporto 

que exige constantemente a aprendizagem de novas habilidades motoras.  
A ginástica acrobática é um desporto relativamente recente, em que se 

realizam séries coreográficas acompanhadas de música, em pares ou em 

grupos no tapete. Existem as modalidades: masculina, (com pares e quadras), 

feminina, (pares e trios) e a modalidade mista. Nestes grupos são dadas 

designações específicas a cada elemento consoante a sua função no grupo: 

Base: aquele que se encontra na base das figuras e que sustenta o 

conjunto. Tem normalmente capacidades psicológicas e físicas que o 

distinguem – é responsável e disciplinador, o mais forte e pesado. 

Volante: é o que fica no topo das figuras. Com grande domínio corporal 

e força explosiva. Deve ter grande tonicidade muscular, ser leve e de menor 

estatura que o base. 

Intermédio: fica no meio da figura. Deve ser versátil e combinar 

algumas características do base e do volante.  

Os exercícios de competição são executados sobre um praticável de 

12x12 metros, todos os exercícios são executados com acompanhamento 

musical (com a excepção do exercício de equilíbrio dos grupos masculinos);  

As competições estão dividas em três tipos de exercícios:  

- exercícios de equilíbrio – coreografia composta apenas por elementos 

de equilíbrio onde não são contabilizados quaisquer posições com fase de voo; 

- exercícios dinâmicos – coreografias onde todos os elementos têm 

fase de voo visível; 

- exercícios combinados – composto por elementos dinâmicos e de 

equilíbrio. 

O nível técnico da Ginástica Acrobática em Portugal tem vindo a evoluir 

progressivamente ao longo dos anos no sentido de conseguir obter resultados 

cada vez mais satisfatórios 
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2.2 Imagem Corporal 
 

2.2.1 Conceitualização ou definição de conceito 
Imagem corporal é a figuração do próprio corpo formada e estruturada 

na mente do indivíduo, ou seja, a maneira pela qual o corpo se apresenta para 

si próprio. É o conjunto de sensações cinestésicas construídas pelos sentidos 

(audição, visão, tacto, paladar), oriundos das suas próprias experiências  

O termo imagem corporal vem sendo usado frequentemente de modo 

permutável com a terminologia “Esquema de Corpo”, em estudos neurológicos 

e psicológicos onde ocorrem também resistências a determinadas definições e, 

muitas confusões metodológicas e conceptuais (Paillard, 2001). No sentido de 

uniformizar os conceitos do nosso estudo, iremos utilizar apenas a terminologia 

“imagem corporal”. 

Os estudos sobre a imagem corporal não são uma preocupação 

recente, já em 1935, Schilder refere que, a imagem corporal é a visão do nosso 

corpo que produzimos na nossa mente.  

A imagem corporal está intrinsecamente ligada com o conceito de si 

próprio. É o produto das percepções conscientes e inconscientes, das atitudes 

e sentimentos que o indivíduo elabora face ao seu corpo e ao longo da sua 

existência. As relações sócio-culturais e psicológicas, assim como as 

experiências vividas, têm uma importância fundamental na formação da 

imagem corporal (Fowler, 1989). 

Segundo Tavares (2003) a construção da imagem mental integra em si 

diversos processos psíquicos e diversas modalidades sensoriais que se 

encontram continuamente em intercâmbio. 

Nesse processo de construção, os cinco sentidos, mas especialmente 

a visão e o tacto fornecem informações importantes sobre a silhueta corporal, 

além de influenciarem directamente o controlo da postura, o tónus muscular e a 

organização espacial do ser humano no mundo. A imagem corporal forma-se 

como todas estas percepções relacionadas ao corpo. 
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De acordo com Barreto (2002), a imagem corporal estrutura-se sobre a 

base dos componentes neurológicos em desenvolvimento onde se ligam 

fundamentalmente as percepções exteroceptivas, proprioceptivas e 

interoceptivas que permitem estabelecer a consciência sobre a localização 

espacial total, a capacidade e o funcionamento de uma determinada parte do 

corpo, a consciência inicial sobre a magnitude do esforço necessário para 

realizar uma determinada acção e, a consciência sobre a posição do corpo e as 

suas partes no espaço durante essa acção. 

Nesta perspectiva, a imagem corporal é uma construção abrangente e 

multidimensional que descreve amplamente as representações internas da 

estrutura corporal e da aparência física, em relação a nós mesmos e aos 

outros. O processo de formação da imagem corporal pode ser influenciado pelo 

sexo, idade, meios de comunicação, bem como pela relação do corpo com 

processos cognitivos como crença, valores e atitudes inseridos numa cultura. 

Para Cash e Pruzinsky (1990), a imagem corporal é uma experiência 

subjectiva e multifacetada. Inclui sentimentos acerca de nós mesmos; é 

determinada socialmente através das influências do meio em que vivemos; 

fomenta o processo de informação, transformando também o nosso 

comportamento e as relações interpessoais.  

A imagem corporal é altamente personalizada e compreende uma 

componente perceptiva e outra subjectiva ou de atitude (Cash e Psuzinsky, 

1990). A primeira, refere-se à precisão da percepção corporal, isto é, a 

estimativa do tamanho corporal, descrevendo a quantidade de distorção 

resultante de uma estimativa imprecisa do tamanho corporal. A segundo 

engloba atitudes relativamente à estatura e peso corporais, a determinadas 

partes do corpo ou à aparência física em geral, assim como, pensamentos e 

comportamentos face ao próprio peso corporal (Cash e Pruzinsky, 1987, cit. 

Vasconcelos, 1995) . Apoiando esta corrente, Stewart et al. (2003) refira que ao 

avaliar a imagem corporal, as componentes distintas da sua percepção e de 

satisfação da mesma devem ser consideradas. No nosso estudo, iremos 

abordar unicamente a componente da satisfação com a imagem corporal.  
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2.2.2 Satisfação com a imagem corporal 
A satisfação com a imagem corporal é uma das variáveis moderadoras 

mais importantes na harmonia das relações entre as realidades externas mais 

ou menos objectivas (corpo real avaliado por instrumentos ou pelos outros) e 

as realidades internas, subjectivas (percepção de si mesmo). A satisfação com 

a imagem corporal constitui-se assim como um indicador de certas diferenças 

entre estas duas ordens de realidade (Vasconcelos, 1998). 

Para Presnell et al. (2004) a satisfação com a imagem corporal também 

pode ser entendida pela negativa. Deste modo, a insatisfação com a imagem 

corporal é entendida como a avaliação subjectiva e negativa da sua própria 

figura ou partes corporais.  

De acordo com Canpolat et al.  (2005) os resultados de diversos 

estudos indicam que o “ideal de corpo magro” tem efeitos mais significativos na 

insatisfação corporal que estar na realidade o corpo em sobrepeso. 

A insatisfação corporal tem sido também identificada como a 

discrepância entre o corpo percepcionado e o corpo desejado, sendo que, 

quanto maior for o afastamento, maior será a insatisfação (Fallon e Rozin, 

1995, cit. Shib e Kubo, 2005). Esta discrepância não se limita apenas à 

avaliação do corpo como um todo, ela estende-se a partes específicas do 

mesmo, como ancas, coxas, barriga e outras, especialmente no sexo feminino 

(Fung e Yuen, 2003). 

Segundo Trucker (1985) existem três factores a ter em conta no estudo 

da satisfação com a imagem corporal: i)skills motores, aptidão física e saúde; ii) 

face e aparência geral; iii) aspectos relacionados com as várias partes do 

corpo.  Assim sendo, a satisfação com a imagem corporal refere-se à forma 

como nos sentimos relativamente ao nosso corpo, como um todo e às suas 

várias partes em particular. 

De acordo com Hthcinson (1993, cit. Depcik e Williams, 2004), 

aproximadamente 75% das mulheres americanas gostariam que o seu corpo 

fosse diferente. De facto, 95% das mulheres americanas fazem uma avaliação 

excessiva num quarto do tamanho do seu corpo (Pipher, 1994, cit. Depcik e 

Williams, 2004). Para além disso, a investigação indica que aproximadamente 
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metade das mulheres situadas entre a adolescência e os 35 anos pensam que 

pesam muito e estão determinadas a perder peso (Davis e Cowles, 1991; 

Dolanetal, 1987; Gardner, 1996; McAuley e Burman, 1993, cit. Depcik e 

Williams, 2004). 

A idade, o sexo e o IMC têm sido apresentados entre os estudiosos 

como sendo dos factores mais importantes que influenciam a insatisfação com 

a imagem corporal e as estratégias adoptadas para a altera serão alguns dos 

factores que podem influenciar a satisfação com a imagem corporal que 

abordaremos em seguida. 

 

2.2.3 Satisfação com a imagem corporal e índice de massa corporal 
O IMC é o valor da relação entre o peso (em quilos) e a estatura ao 

quadrado (metros) e é moderadamente correlacionado com a massa gorda 

(MG) (r=0.80) (Brooks et al., 1996). 

Os resultados de vários estudos que têm vindo a relacionar o IMC e a 

satisfação com a imagem corporal indicam que o ideal corporal de magreza, o 

baixo auto-conceito físico, a baixa auto-estima e a percepção corporal negativa 

têm efeitos mais significativos na insatisfação corporal que o peso corporal ou o 

IMC (Graham et al. 2000; Canpolat et al, 2005). Daqui, podemos concluir que 

os factores subjectivos se sobrepõe aos objectivos no que refere À satisfação 

com a imagem corporal. 

Fung Yuen (2003) concluíram no seu estudo que um IMC elevado está 

associado a uma menor satisfação com o peso corporal. Constataram também 

que, o peso desejado pela sua amostra era menos que o peso real, 

consequentemente o IMC desejado era menor do que o IMC real. 

Indo de encontro ao estudo anterior, Killion et al (2003) e Markey e 

Markey (2005) identificaram uma correlação significativa negativa entre o IMC e 

o nível de satisfação com a imagem corporal, isto é, à medida que o IMC 

aumenta a satisfação com a imagem corporal diminui e vice-versa. 

 



                                                                                                                                                         Revisão da Literatura 

9 
 

2.2.4 Imagem Corporal – Aspectos sócio/culturais 
Os seres humanos, ao contrário dos outros animais, conseguem 

relacionar-se consigo próprios e com os outros de maneira simbólica e não 

instintiva. Assim sendo, o mecanismo perceptivo está fortemente voltado para 

as influências do meio social e da cultura, determinando valores que são 

influenciáveis social e culturalmente (Amadi et al., 2005). Rizzo Pinto (1997), 

conceitua o homem de acordo com diversos “eus”, entre eles o eu-cultural e o 

eu-social. 

Segundo Schilder (1999) o corpo é uma construção que se dá segundo 

uma situação global e social. 

A imagem corporal está intrinsecamente associada com o conceito de 

si próprio e é influenciada pelas dinâmicas e interacções entre o ser e o meio 

em que vive. Segundo Adami et al. (2005), o seu processo de 

construção/desenvolvimento está associado, nas diversas fases da existência 

humana, às concepções determinantes da cultura e sociedade. Ao longo dos 

tempos têm vindo a ocorrer modificações das formas de apresentação e 

representação dessa imagem, com consequências notáveis na relação intra e 

extra-muros corporais. 

O sentido do que é belo varia de acordo com a etnia, a idade, o nível 

social, a história, o tipo de sociedades, as culturas de origem e muitos outros 

aspectos, podendo considerar-se também relevante o aspecto individual. 

Actualmente assistimos a uma beleza corporal que está muito vinculada a 

padrões de mercadoria onde existe uma verdadeira maquinaria cultural de 

vendas de corpos, adornos e elementos a ela relacionados.  

Com o avançar dos anos e a mudança dos tempos, também os ideais 

de beleza se foram transformando e adaptando às sociedades e culturas em 

constante mutação. Durante o século passado e neste início de século, após 

um cem números de alterações do ideal corporal, a nossa sociedade ocidental 

adoptou, sem sombra de dúvida o corpo magro como marca de corpo ideal. 

(Roma, s/d) 
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Lavre (2002) realizou uma revisão acerca do ideal de beleza nos 

Homens da qual salientamos algumas tendências culturais por ele 

diagnosticadas:  

1) Revistas, televisão e cinema são disseminadores de uma 

homogeneização em relação à visão do que seria um corpo bonito;  

2) Para as mulheres existe uma tendência do padrão cultural para o 

magro, disseminando a perda de peso; 

 3) Por mais que esses veículos de comunicação possam, de maneira 

indirecta, incentivar a prática de actividade física e consequente manutenção 

da saúde, a aquisição de um padrão corporal alto e magro não é alcançável 

pela maioria da população, nem necessário para uma melhoria da saúde. 

Hoje, temos perfeita noção que o ideal de corpo é fortemente 

influenciado pelos media. Num estudo realizado por Cameron e Ferraro (2004) 

constatou-se que as mulheres relatavam uma diminuição adicional da 

satisfação com o seu corpo após 15minutos de exposição a revistas de fitness 

e saúde. 

Quando falamos de imagem corporal é essencial que haja uma relação 

de troca de experiências vividas a todo o instante. Barros et al. (2005) referem 

que não há espaço para exclusões sociais. Não podemos enclausurar-nos no 

topo de uma montanha e esperar uma construção saudável da nossa própria 

imagem de corpo. Schilder (1999) explica que não há uma imagem corporal 

colectiva, no entanto, todos estruturam a sua imagem corporal em contacto 

com os outros e o meio social em que vivem. Assim, a construção da imagem 

corporal de cada pessoa envolve obrigatoriamente diversas partes das 

imagens dos outros que mais nos chamam a atenção, assim como a doação 

das nossas próprias imagens aos outros. Neste sentido podemos inferir que em 

grande parte, somos fruto da sociedade onde vivemos 

Consciente ou inconscientemente, a imagem corporal que temos de 

nós mesmos muda, dependendo da aceitação e julgamento que os outros 

fazem da nossa imagem (Barros, 2001). Um bom relacionamento social pode 

gerar uma maior satisfação com a nossa imagem corporal. 
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O corpo é entrelaçado às restrições e exigências sociais, originando 

sentimentos de frustração e insatisfação face aos modelos físicos do correcto e 

do belo. 

Para Silva et al. (2004), a grande chave para educarmos bem o corpo, 

é vivenciarmos o corpo de dentro para fora, e permitirmos este caminho 

enquanto treinadores de Dança, da Educação Física ou de qualquer outro 

desporto ou  área de conhecimento. Enquanto o corpo for tratado como algo 

exterior à pessoa, encontraremos apenas valores mercadológicos, de 

rendimento tendo como referenciais os media e o capitalismo selvagem que 

atinge o corpo com desrespeito. 

 

2.2.5 Desenvolvimento da imagem corporal nas crianças 
A Imagem Corporal vai sofrendo modificações ao longo da vida que se 

traduzem numa construção contínua e permanente, resultante do 

processamento de diversos estímulos.  

Ao longo dos anos do pré-escolar a criança desenvolve fortemente o 

seu conceito de imagem corporal. Aos cinco anos a criança tem já noção de 

ser alta ou baixa, por exemplo, porém, ainda possui uma ideia pouco definida 

dos limites do seu corpo ou da sua anatomia interna (Montardo, 2002). 

A imagem corporal revela-se gradativamente à criança como uma 

fotografia revelada na câmara escura: mostra-se pouco a pouco para o 

observador, ganhando contorno, forma e coloração cada vez mais nítidos. A 

evolução deste esquema está praticamente terminada por volta dos 

quatro/cinco anos. Aqui a imagem corporal é estruturada e representada como 

um objecto físico cujos limites podem ser traçados a qualquer momento 

(Ramos, 2002). 

A imagem corporal é desta maneira, uma aquisição lenta e paulatina 

que se inicia antes do nascimento, se incrementa de forma notável até ao 

terceiro ano de vida e continua em evolução permanente e adaptativa pelo 

resto da vida do indivíduo. 
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2.2.6 A construção da imagem corporal na adolescência  
O padrão ou a imagem do corpo ideal é cada vez mais decidido e 

definido pelos “média”. 

De acordo com autores como Nunes et al. (1994) e Verri et al. (1997), é 

cada vez maior a exigência de aparência magra e formas de emagrecimento 

em detrimento, muitas vezes, da saúde do indivíduo. 

É frequente encontrar adolescentes, que estando no seu peso ideal ou 

mesmo um pouco abaixo da média, tendam a sentir-se gordas ou 

desproporcionais, fazendo uma distorção da sua imagem corporal (Fleitlich et 

al. 2000). 

Toda a adolescente cria em sua mente o desejo de um corpo ideal, de 

acordo com os padrões da sociedade onde está inserida.  

Quanto mais o seu corpo se distanciar da imagem por ela criada, maior 

será a possibilidade de entrar em conflito consigo própria, comprometendo 

deste modo a sua saúde, o seu equilíbrio, o seu bem-estar e a sua auto-estima 

(Chipkevitch, 1987). 

. 

2.2.7 A Imagem Corporal na Mulher – a busca do corpo ideal  
Longe vão os tempos em que a mulher assumia apenas os papéis de 

dona-de-casa e mãe. Mas já aí uma grande preocupação da mulher (esposa) 

passava por agradar o homem (marido). Era fundamental ser bela e fértil para 

ser mulher. A mulher aparece como o sexo frágil e improdutivo, mas de beleza 

suprema (Barros, 2001).  
As pressões e as mensagens sociais são tão persuasivas que mesmo 

em crianças de 8-9 anos de idade os ideais de magreza estão já defendidos e 

aceites (e.g.Kelli et al, 1999; Leit, et al, 2001; Mc Cabe et al. 2002). 

A beleza torna-se um factor primordial para a sobrevivência social de 

uma mulher. 

Contrariamente aos tempos em que a obesidade era valorizada na 

figura feminina e até representada nas artes, actualmente, assiste-se a uma 

mudança de valores a nível da beleza feminina. Na nossa sociedade, ser 
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magro é altamente valorizado, particularmente nas mulheres, para quem a 

magreza é frequentemente sinónimo de actratividade (Stice et al. 1998). 

As exigências impostas pela sociedade actual não são, na sua maioria, 

facilitadoras do processo de busca pelo entendimento da real condição física 

que cada pessoa possui. Os corpos tornam-se amestrados e “reformados” para 

melhor se encaixarem numa rectidão corporal capaz de mantê-los aprumados, 

rectos e verticalizados. “Os modelos estáticos e sociais moldam a anatomia do 

corpo feminino, modificam o seu discurso, alteram o status em que estão 

inseridos exibindo regras morais e censuras corporais” (Barros et al. 2005). 

A funcionalidade do corpo feminino na sociedade torna-se, por vezes, 

meramente exibicionista no âmbito das variações de beleza e aparência, 

embora haja outras tantas funções que um corpo pode realizar (Barros et al. 

2005).  

2.2.8 Satisfação com a Imagem Corporal e o Exercício Físico 
Regra geral, é comummente aceite que o exercício físico tem um 

impacto positivo no bem-estar dos indivíduos (Silberstein et al. 1988). 

Porém, as conclusões de estudos que relacionam a imagem corporal e 

actividade física dividem-se em duas categorias distintas: as que sugerem que 

a participação em actividades físicas está relacionada com uma imagem 

corporal positiva e, as que relacionam negativamente a prática de exercício 

físico e a satisfação com a imagem corporal (Loland, 1998). 

Vários autores realizaram estudos onde constataram que as atletas 

possuem sentimentos mais positivos em relação ao seu corpo 

comparativamente com as não atletas (Adame et al., 1991; Rao e Overman, 

1986; Davis et al. 1994 cit. Loland, 1998). 

Segundo Russel (2004), estudos realizados sugerem que as mulheres 

que praticam exercício físico têm uma visão mais positiva do seu corpo. 

Por outro lado, nos estudos onde as conclusões evidenciam relações 

negativas entre os níveis de actividade física e a satisfação com a imagem 

corporal, constatou-se que é devido à pressão para apresentarem determinado 

peso ou forma corporal, particularmente, dançarinas, ginastas, lutadoras e 

nadadoras (Brooks-Gunn et al. 1996). 
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A relação que se estabelece entre a satisfação com a imagem corporal 

e o exercícios físico depende também do objectivo com que este é realizado. 

Strelan et al. (2003) defendem que as mulheres tendem a exercitarem-

se mais do que os homens como forma de controlar o peso e por razões de 

aparência. Tiggemann e Williamson(2000) referem que a  exercitação por estas 

razões tem sido associada a distúrbios alimentares e insatisfação corporal. 

2.2.9 Satisfação com a Imagem Corporal e a ginástica 
Na GA as ginastas de competição são seleccionadas de acordo com 

determinadas características corporais adequadas à função que exercem (base 

ou volante). No entanto, o baixo índice de massa corporal é uma constante em 

todas as atletas. Para Weimann (2000), o peso corporal influencia 

substancialmente a resistência e os índices de força, porém, as ginastas 

revelam-se “elegantes”, uma vez que retratam figuras longilíneas e de reduzido 

peso corporal. Como referem Borgen e Oseld (1990), em competição a 

perfeição técnica e a graciosidade são dois aspectos fundamentais para a 

classificação. Para tal, a manutenção do reduzido peso corporal e de uma 

reduzida percentagem de massa gorda torna-se algo imperativo para o 

sucesso das ginastas. 

Também Coelho et al. (2001) concorda que existem variações da 

pressão social que condicionam a ansiedade relativa ao corpo, em 

determinadas modalidades desportivas. Num estudo realizado pelos mesmos 

autores concluiu-se que as bailarinas demonstravam maior receio e medo 

referenciados ao corpo na dimensão aparência física, mostrando-se 

insatisfeitas com a sua imagem corporal.  

Outros autores detectaram elevada prevalência de propensão para 

desordens alimentares e problemas com a Imagem Corporal entre atletas do 

sexo feminino  praticantes de desportos que valorizam a estética como a 

ginástica (Davis, 1992; Jonhson, Powers e Dick, 1999; (Petrie, 1993; Picard, 

1999; Sundgoten-Borgen, 1994) cit. por Strachan, 2001). 
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2.3 Desordens alimentares 
 
Durante muito tempo os distúrbios alimentares eram entendidos como 

problemas secundários, até que adquiriram o direito de ser citado nas 

patologias do século XIX graças a Lasègue e Gull. O estudo destes doentes, 

que após alguns meses de tratamento, em muitos casos se resumia à 

recuperação de peso, fez com que a gravidade desta doença não fosse nesta 

época tão evidente.  

Actualmente, os distúrbios alimentares e o transtorno compulsivo de 

comer, estão a atingir níveis altos na sociedade e são responsáveis por grande 

número de mortes entre todas as doenças psíquicas conhecidas. As causas de 

tais distúrbios alimentares são múltiplas, incluindo os factores genéticos, 

biológicos e comportamentais.  

 

2.3.1 O conceito de Desordens Alimentares 
As desordens alimentares podem ser classificados como 

comportamentos anormais relacionados com os alimentos e a nutrição, e incluir 

a negação da ingestão de alimentos, bebidas em excesso, vómitos, abusos de 

laxativos ou até mesmo exercícios excessivos; estes geralmente vem 

acompanhados de ideias irreais sobre a imagem corpórea, alimentação e 

transtornos psicológicos e de desenvolvimento (Mahan; Arlin, 1995 ).  

As últimas décadas têm testemunhado um aumento surpreendente dos 

problemas de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia nervosa. Estes 

distúrbios alimentares ocorrem mais frequentemente em jovens do sexo 

feminino. Supõe-se que uma das razões para este grande aumento se deve à 

obsessão da nossa cultura actual pela magreza e o estigma da obesidade. 
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2.3.2 Anorexia nervosa 
 
Conceito 
A anorexia nervosa é caracterizada por uma grande perda de peso 

provocada deliberadamente pelo próprio indivíduo (Kanarek et al. 1994). Este 

comportamento está relacionado com um medo intenso de engordar. Uma 

pessoa anoréctica passa fome propositadamente. Comer e pensar em comida 

são as suas grandes preocupações (Pirke et al. 1986). 

De acordo com Kanarek et al. (1994) a anorexia nervosa pode começar 

quando uma jovem pensa pela primeira vez “perder uns quilos”. Antes de 

alguém se dar conta que algo não está bem, o indivíduo pode estar a consumir 

apenas 600 a 800 calorias diárias. Começa por evitar alimentos muito calóricos 

e ricos em hidratos de carbono refinados e chega a fazer uma dieta controlada 

e auto-imposta onde apenas estão presentes fruta, verduras e queijo. Aí, 

mesmo que o indivíduo se aperceba da sua grande perda de peso, continua a 

achar que tem peso a mais ou que determinada parte do seu corpo é 

demasiado gorda. 

A anorexia nervosa é uma doença complexa, envolvendo componentes 

psicológicos, fisiológicos e sociais. A anorexia nervosa afecta primariamente 

adolescentes do sexo feminino e jovens mulheres do Hemisfério Ocidental. A 

taxa de mortalidade por anorexia nervosa é de aproximadamente10%, uma das 

maiores entre qualquer transtorno psicológico. 

 

História 
O primeiro caso clínico de anorexia nervosa surge descrito num artigo 

publicado por Richard Morton em 1968 com o título “Consumpção nervosa” 

(Bruch, 1973). 

As primeiras descrições sobre esta doença foram feitas entre os anos 

de 1870 e 1880 por sir William Gull de Inglaterra e pelo Doutor Charles 

Lasegue em França. Embora fosse Gull o primeiro a utilizar o termo anorexia, 

os dois investigadores contribuíram grandemente para o conhecimento médico 

desta doença. 
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Na segunda metade do século XX, com a chegada do pensamento 

freudiano, a perspectiva psicanalítica veio confirmar as ideias Gull e Lasegue 

em relação a esta doença. Tornou-se consensual que a anorexia deriva de um 

deficiente desenvolvimento psicossexual (Bruch, 1973; Andersan, 1984). 

A era moderna do interesse pela anorexia nervosa iniciou-se nos anos 

50 com a psicanalista Hilda Bruch que começou a interessar-se pelo estudo de 

jovens anorécticas. Bruch constatou que o comportamento rígido perante a 

comida representava para estas jovens uma busca pelo controlo. Constatou 

também que a maioria das pacientes eram jovens “excepcionalmente boas, 

tranquilas, obedientes, limpas, desejosas de agradar, extremamente seguras e 

boas alunas na escola” (Bruch, 1977).  

Nos anos 70, os casos de anorexia nervosa tornaram-se cada vez mais 

frequentes e aumentaram o interesse médico e do público em geral pela 

doença. Os investigadores começaram a pesquisar não só os factores 

etiológicos que originavam a doença, mas também os seus factores fisiológicos 

e psicológicos. Ao mesmo tempo, o interesse da população era despertado 

pela abundância de artigos sobre a anorexia nervosa que apareciam na 

imprensa, na rádio ou na televisão (Kanarek et al., 1994). 

 

Diagnóstico 
Actualmente, esta doença é diagnosticada seguindo os critérios 

definidos pela American Psychiatric Association (APA) e constam do Manual de 

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DMS-IV) (APA, 1994). 

Esses critérios são: 

1. Recusa em manter um peso corporal minimamente normal 

para a idade, definido como 85% do peso esperado ou incapacidade em 

ganhar o peso esperado para o crescimento. 

2. Medo intenso de ganhar peso ou de ficar gordo, mesmo 

quando emaciado. 

3. Percepção distorcida do peso e da forma corporal. 

4. Ausência de, pelo menos três ciclos menstruais 

consecutivos. 
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A APA (1994) refere no seu manual - DSM-IV - dois subtipos de 

anorexia nervosa: o tipo restritivo e o tipo de compulsão periódica/purgativo. 

O tipo restritivo ocorre quando a perda de peso é conseguida 

principalmente através de dietas, jejuns e/ou exercício físico excessivo. Neste 

subtipo da doença o individuo não teve regularmente compulsões periódicas 

e/ou comportamentos purgativos. 

O tipo compulsão periódico/purgativo ocorre quando o individuo se 

envolve regularmente em situações de ingestão compulsiva e/ou purgações. 

Grande parte dos indivíduos com anorexia nervosa que comem 

compulsivamente, fazem também purgações através de vómitos auto-induzidos 

e/ou uso de laxantes, diuréticos e enemas. Alguns indivíduos incluídos neste 

subtipo não comem de forma compulsiva, mas fazem purgações regularmente 

após o consumo de pequenas quantidades de comida. 

 

2.3.3 Bulimia nervosa 
 
Conceito 
A bulimia nervosa é uma disfunção alimentar associada à anorexia 

nervosa, com um diferencial: a pessoa bulímica tende a apresentar períodos 

em que se alimenta em excesso, seguidos pelo sentimento de culpa por causa 

do ganho de peso. É um distúrbio alimentar caracterizado por um ciclo de 

atracção/purgação de alimentos. A palavra bulimia significa apetite voraz, 

literalmente “fome de boi”. A bulimia é observada em indivíduos de peso normal 

ou com excesso de peso, mas também em 50% dos indivíduos com anorexia 

nervosa (Kanarek et al. 1994). Tal como a anorexia a bulimia ocorre sobretudo 

em indivíduos do sexo feminino (Lipscomb, 1987). Andersen (1984) e Devlin et 

al. (1989), defendem que os indivíduos com bulimia, comparativamente com os 

que sofrem apenas de anorexia são em geral mais gordos e maiores, são mais 

sociáveis, não sofrem de amenorreia e têm uma vida sexual mais activa. São 

mais propensos a depressões, têm um humor mais vincado e têm maior risco 

de suicídio. 
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Além dos mesmos danos à saúde causado pela anorexia, a bulimia 

nervosa tem outras complicações, tais como danos severos ao esófago, às 

glândulas salivares e aos dentes, por causa do ácido estomacal, presente no 

vómito, que corrói tais órgãos, o que em alguns casos pode levar à morte. 

As pessoas bulímicas raramente ingerem porções normais de comida. 

Em jantares sociais ou de família (que normalmente são evitados ao máximo) 

comem normalmente muito pouco. No entanto, comem frequentemente às 

escondidas e ingerem porções alimentares que podem ir das 1000 às 20.000 

calorias por refeição. A sua dieta incide maioritariamente em hidratos de 

carbono e gorduras. Normalmente os seus “ataques” à comida têm lugar à 

tarde e à noite, sempre às escondidas e, em geral, são provocados por estados 

de ansiedade, tensão, aborrecimento, frustração, depressão ou simplesmente 

pela presença de comida (Casper, 1986; Drewnowski, 1989) 

Segundo Casper (1986) e Andersen (1984), depois de comer, o 

bulímico vivência enormes sentimentos de ansiedade, depressão e culpa. 

Sente-se humilhado pelo seu próprio descontrolo e tenta reparar a sua falha 

através do vómito auto-induzido. Assim, a ingestão de grandes quantidades de 

comida e o vómito auto-induzido tornam-se indissociáveis. Outros bulímicos 

resolvem o seu problema de grande ingestão de alimentos punindo-se com 

grandes quantidades de laxantes/diuréticos.  

 Quando o paciente se apercebe do carácter anormal do seu 

comportamento normalmente tenta ocultá-lo da família e dos amigos. 

 
História 
Os primeiros relatos clínicos de casos de bulimia aparecem entre 1800 

e 1810. Apesar do comportamento bulímico se relacionar com a anorexia, 

também se observou em pessoas com diabetes e malária e, entre jovens do 

sexo feminino que viviam internadas. Porém, apenas nos anos 40 começaram 

a aparecer na literatura médica artigos sobre as atracções pela comida e 

vómito compulsivo e, estes comportamentos somente eram verificados em 

indivíduos com anorexia nervosa. 



                                                                                                                                                         Revisão da Literatura 

20 
 

Nos anos 70 chegam – nos as primeiras informações sobre 

comportamentos bulímicos em indivíduos com peso normal ou com peso a 

mais. Gerald Russel, em 1979, foi o primeiro a utilizar o termo, bulimia nervosa. 

Um artigo seu descrevia detalhadamente 30 pacientes com este problema e 

propunha critérios de diagnóstico para a doença (Russel, 1979). 

Em 1980 a América Psychiatric Association publicou os critérios de 

diagnóstico da bulimia nervosa na 3ª edição da revista Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III). 

 
Diagnóstico  
Para efectuar o diagnóstico desta doença e, segundo o DSM-IV (APA, 

1994), são considerados os seguintes critérios: 

1. Episódios recorrentes de ingestão alimentar compulsiva. 

2. Comportamentos compensatórios recorrentes 

inapropriados, visando o impedimento do ganho ponderal. 

3. Ocorrência de ingestão compulsiva de alimentos e/ou 

comportamentos compensatórios, com frequência mínima de duas 

vezes por semana durante três meses consecutivos. 

4. Auto-avaliaçao associada ao peso e a formas corporais. 

Tal como a anorexia nervosa, também a bulimia nervosa incorpora dois 

subtipos: o tipo purgativo e o tipo não purgativo.  

O tipo purgativo ocorre quando o indivíduo se envolveu regularmente 

na auto-indução de vómito ou no uso indevido de laxantes, diuréticos ou 

enemas. 

O tipo não purgativo descreve apresentações nas quais o indivíduo 

usou outros comportamentos compensatórios inadequados (jejuns ou exercício 

físico excessivo) mas não se envolveu regularmente na auto-indução de vómito 

ou no uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas. 
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2.3.4 A propensão para Desordens Alimentares e a sociedade actual 
 

Como refere Bento (1991) não há outro objecto que ocupe o Homem 

de forma tão profunda e apaixonada como o interesse consigo próprio. 

Preocupa-se com a sua vida, a sua alma, o seu futuro…, mas principalmente 

preocupa-se com o seu corpo.  

Na realidade, estas primeiras preocupações com a aparência e o corpo 

têm início logo antes da puberdade como causa das alterações corporais que 

se dão no corpo dos indivíduos e às normas de beleza impostas pela 

sociedade. Como tal e, segundo Vasconcelos (1995) existe uma tendência, da 

parte de adolescentes e jovens adultos, para o desenvolvimento de 

sentimentos de inferioridade e desajuste relativamente ao próprio corpo. No 

sentido de ultrapassar este desconforto e tentar aproximar a imagem que têm 

do seu corpo com o corpo ideal cultural, são de acordo com Harris e Greco 

(1990), frequentemente adoptados comportamentos patológicos de controlo de 

peso tais como, ingestão alimentar reduzida, exercício excessivo, o vómito 

auto-induzido e a utilização de laxantes/diuréticos. Comportamentos que se 

forem mantidos repetidamente podem evoluir para desordens alimentares 

como anorexia ou bulimia nervosas. 

Como já vimos existe uma crescente comercialização do corpo, 

fortemente enraizada na nossa cultura ocidental. A magreza extrema como 

ideal de beleza feminino, fortemente alimentado pelos meios de comunicação 

social, tem vindo a evidenciar uma forte associação com a criação de certos 

hábitos para a aquisição desses estereótipos. A insatisfação corporal, 

distúrbios alimentares, uso de laxantes e outros produtos de emagrecimento 

nada fiáveis são alguns dos problemas citados por Lebre (2002). Este refere 

ainda patologias de ordem fisiológica, cognitiva, comportamental e até social 

como consequência da aquisição de hábitos não saudáveis. 

Nos tempos actuais, produzem-se estereótipos do belo, do magro e do 

musculoso. A enfática estratégia da prática de exercícios físicos e da 

alimentação visando o rendimento, a media, o “ter um corpo” adequado aos 

padrões impostos, consolida analogias do corpo humano e do movimento ao 

de uma máquina, na qual ambas – exercício e alimentação – são executados 
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de um modo irreflectido e irresponsável, repetitivo e mecânico (Rizzo Pinto, 

1997). Os limites físicos, psíquicos e sociais do indivíduo são desrespeitados e, 

este acaba afastando os benefícios que a imagem corporal pode proporcionar 

ao mesmo: de se conhecer, conhecer a realidade em que vive. 

O modelo de beleza imposto pela sociedade actual corresponde a um 

corpo magro sem considerar os aspectos relacionados coma saúde. Este 

padrão distorcido de beleza acarreta um número cada vez maior de mulheres 

que se submetem a dietas para controlo do peso corporal, ao excesso de 

exercício físico e ao uso excessivo de “drogas”. Esses comportamentos são 

considerados por diversos autores (entre eles, Oliveira, 2003 e Baptista e 

Pandini, 2005) como percursores de Transtornos do Comportamento Alimentar 

(TCAs), que compreendem a anorexia e bulimia nervosas. 

Estudos recentes apontam que 90% das pessoas portadoras de 

desordens alimentares são mulheres com idade entre 14 e 18 anos, embora 

hoje em dia, cada vez mais essa idade venha decrescendo perigosamente para 

meninas menores de 12 anos (Ballone, 2003). 

O aumento marcante da participação feminina em actividades 

desportivas competitivas nas últimas décadas trouxe muitos benefícios; porém 

também em relação a essa problemática têm sido registados alguns 

problemas, como por exemplo, atletas que se dedicam de forma compulsiva, 

chegando o desporto e a busca da perfeição do corpo a assumir um grau 

doentio (Baptista e Pandini, 2005). 

Pesquisas realizadas demonstram frequência aumentada de anorexia e 

bulimia, de 15 a 62%, em certas modalidades desportivas. Para Oliveira (2003), 

a estreita relação entre imagem corporal e desempenho físico, bem como a 

ênfase dada em certos desportos, ao controlo do peso, faz com que os atletas 

sejam um grupo particularmente vulnerável à ocorrência de desordens 

alimentares.  

Desportos como a ginástica, o ballet, a nação sincronizada que aliam o 

grande dispêndio de energia ao baixo peso corporal e super valorizam a 

estética têm sido indicados, por pesquisas como tendo maior existência de 

desordens alimentares (Juzwiak et al, 2000; Oliveira, 2003; Rogatto, 2003). 
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2.3.5 Etiologia das Desordens Alimentares 
 

A investigação no campo das desordens alimentares não é recente 

porém, ainda ninguém compreende na totalidade as suas causas. Segundo 

Sampaio (2002) ainda não podemos afirmar com segurança o que provoca e 

como surgem as desordens alimentares no indivíduo.  

Gonçalves (1998) refere a multidimensionalidade das perturbações do 

comportamento alimentar, dada a vasta diversidade e complexidade de 

factores sócio-culturais, psicológicos e biológicos que envolvem. Também 

Cooper (1995) defende a multifactorialidade das desordens alimentares, 

afirmando que não existe nenhum factor que, considerado isoladamente, seja 

suficiente para explicar o desenvolvimento destas desordens. 

A melhor compreensão da etiologia das desordens alimentares implica 

a interacção complexa entre factores de predisposição, precipitantes e de 

manutenção/perpetuação (Sampaio 2002). Assim, as desordens alimentares 

ocorrem segundo um modelo que implica três fases onde interagem os 

diversos factores: 

Na 1ª fase – predisposição – o indivíduo é exposto a determinados 

factores predisponentes, que acontecem antes do início da desordem alimentar 

e que aumentam o risco do seu desenvolvimento. Estes factores podem estar 

presentes no indivíduo ou no ambiente que o rodeia. Nesta fase interferem os 

factores genéticos, biológicos, soció-culturais e, aspectos da personalidade. 

Na 2ª fase – precipitação – estão presentes factores que 

desencadeiam o início da doença. Ocorre entre o desenvolvimento de um 

factor comportamental (ex.: a dieta) e o início da doença propriamente dito. 

Nesta altura o individuo pode ficar vulnerável por algum problema externo 

(exames, perda de namorado, de amigos, mudança de  escola…)e desenvolve 

a desordem alimentar. 

Na 3ª fase – manutenção/Perpetuação – temos presentes factores de 

manutenção, que em interacção com os factores protectores do individuo 

determinam o curso da desordem. 

Estas três fases demonstram a complexidade das desordens 

alimentares e da sua etiologia, pelo facto da quantidade de factores que se 
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interrelacionam e de estar muito dependente do grau de vulnerabilidade do 

indivíduo. Assim, iremos de seguida abordar alguns factores integrantes na 

etiologia e desenvolvimento destas doenças:  

 

Factores genéticos 
O papel dos factores genéticos no desenvolvimento das DA não é 

consensual (Gonçalves, 1998), contudo, segundo Carmo (2001) é possível que 

a vulnerabilidade genética de alguns indivíduos os predisponha par uma 

determinada personalidade ou para alguns outros factores predisponentes de 

uma DA. Em estudos realizados em gémeos verificou-se uma probabilidade 

muito mais elevada de o outro gémeo também desenvolver a doença em 

gémeos monozigóticos do que em gémeos dizigóticos (Carmo, 2001). Russel 

et al. (1989) defendem existir uma predisposição genética para a anorexia 

nervosa visto que a doença é mais frequente em indivíduos cujos irmão 

também a tiveram comparativamente com a população em geral, sendo que é 

mais frequente em gémeos monozigóticos comparativamente com gémeos 

dizigóticos. 

Estudos realizados em familiares de 1º grau de pacientes com 

desordens alimentares demonstraram que o risco de desenvolver a doença é 6 

a 10 vezes maior do que na população em geral (Sampaio, 2002).  

Russel e Treasure (1989) defendem que, numa sociedade em que são 

comuns as dietas de emagrecimento e a perda de peso é fortemente 

encorajada, aqueles que forem geneticamente vulneráveis têm mais 

probabilidades de desenvolver desordens alimentares. 

 
Factores biológicos 
Algumas possibilidades são apontadas por Bryant-Waugh e Lask (2002) 

como alterações biológicas que podem levar ao desenvolvimento de uma 

desordem alimentar. Entre elas: demora no esvaziamento do estômago, 

defeitos no si tema endócrino ou uma deficiência em alguns nutrientes vitais 

(zinco ou magnésio). Variações essas que podem levar a alterações a nível do 

apetite, humor, percepção e regulação de energia. 
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Factores individuais 
Garfinkel et al. (1983) defendem que a dificuldade de desenvolver a 

autonomia e uma identidade própria podem levar um indivíduo a desenvolver 

anorexia nervosa. Factores tão importantes para o ego como a autonomia e o 

domínio do próprio corpo descritos por Bruch (1973) como um sentido geral de 

“ineficácia pessoal” podem predispor o indivíduo para a anorexia nervosa.  

Outros autores como Bruch (1973), Halmi (1974),e Garfinkel e Garner 

(1983) referem outras características pessoais como o exigir muito de si 

mesmo e a necessidade de agradar aos outros para manter a sua auto-estima 

que podem levar um indivíduo a ser anoréctico. Também foi referida a 

obesidade pré-patológica como factor comum a indivíduos que mais tarde 

sofrem de anorexia. 

Relativamente aos bulimicos, Lipscomb (1987), refere que são 

geralmente pessoas de um nível social elevado  e inteligentes. Porem, tendem 

a ser demasiado dependentes, passivas e inseguras. Normalmente são tímidas 

e têm muita dificuldade em expressar os seus sentimentos. São mais 

vulneráveis ao fracasso e têm dificuldade em controlar impulsos como a 

cleptomania e o consumo exagerado de álcool ou drogas. 

 
Factores familiares 
Rosman et al. (1977) e Rkoff (1983) referem que, em geral, as famílias 

dos anorécticos tendem a valorizar excessivamente valores como a coesão e 

protecção no seio familiar em detrimento de aspectos como a autonomia e a 

realização pessoal individual. A estas famílias preocupa pouco a intimidade 

pessoal e a criação da personalidade própria. Assim, quando os filhos se 

deparam com as grandes mudanças da adolescências e começam a ter 

necessidade do seu espaço pode ocorrer que as suas necessidades de 

domínio de si mesmo, auto-domínio e autoconstrução siga por vias 

autodestruirias. Deste modo  estas características familiares podem impedir o 

normal desenvolvimento da autonomia da criança e produzir uma 

vulnerabilidade para o aparecimento da anorexia. 
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Estudos realizados por Garfinkel et al. (1983) concluem que indivíduos 

que sofrem de anorexia pertencem maioritariamente a famílias de classes 

económicas altas e que se preocupam muito com o aspecto, o peso a 

alimentação e a saúde. 

Outros estudos concluíram que indivíduos com anorexia têm um dos 

progenitores que já sofreu de sintomatologias psiquiátricas como depressões, 

comportamentos maníaco-depressivos ou problemas de alcoolismo (Rakoff, 

1983; Devlin et al. 1989).  

Também os factores familiares contribuem para o desenvolvimento da 

bulimia nervosa. Os indivíduos com bulimia pertencem maioritariamente a 

níveis sociais elevados. De acordo com Jonhson et al. (1987) estas famílias 

têm normalmente um ambiente conflituoso e descuidado. Reagem mal às 

dificuldades da vida, utilizam métodos de comunicação indirectos e mesmo 

contraditórios. Estes factores podem fazer com que os filhos se tornem 

inseguros, desorganizados e inquietos. 

 
Factores soció-culturais 
Fairbum et al. (1993) constatou que as perturbações do comportamento 

alimentar são mais prevalentes nas classes socio-económicas media e alta, em 

países industrializados e/ou ocidentais. 

Alguns estudos demonstram também que os distúrbios alimentares 

apresentam diferenças significativas, ao nível da sua incidência relativa ao 

sexo feminino e ao sexo masculino. Fairburn et al. (1993) constataram em 

amostras clínicas e populacionais que mais de 90% dos casos de bulimia e 

anorexia nervosas acorrem em indivíduos do sexo feminino. 

Pruitt et al. (1991) explica estes factos lembrando as pressões sociais 

para corresponder a um ideal de beleza que vigoram nas sociedades. 

Como já foi referido, a magreza extrema e a preocupação constante em 

fazer dietas de emagrecimento são actualmente normas intocáveis na nossa 

sociedade que podem levar indivíduos a sofrer de desordens alimentares após 

diversas tentativas frustradas de fazer dieta (Walsh, 1988). 
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Também o papel evolutivo da mulher na sociedade e as expectativas 

cada vez maiores que em si são depositadas pode favorecer o comportamento 

bulímico. Actualmente a mulher tem que acomodar o tradicional papel de dona 

de casa e mãe com o novo papel de êxito profissional e pessoa, sem nunca 

deixar de ser sensual e atraente. Estas expectativas ambíguas e por vezes 

contraditórias podem oferecer mais liberdade pessoal e de escolha a mulheres 

psicologicamente equilibradas, mas pode também trazer grandes inquietações 

como distúrbios alimentares e outras a mulheres inseguras, deprimidas e sem 

domínio sobre a sua vida (Garner et al. 1983). 

 

2.3.6 Desordens Alimentares e a prática de actividade física 
As primeiras descrições sobre anorexia nervosa relatadas por Laségue 

(1873) e Gull (1874) já mencionavam o excesso de actividade física com um 

sintoma do quadro clínico da doença. Porém, as relações entra actividade 

física e desordens alimentares só se começam a considerar nos finais dos 

anos 70 (Malén e Trallero, 2001). 

Para alguns autores esta relação ainda hoje é controversa (Bidlle e 

Mutrie, 2001). Wheeler (1996) questiona: será a actividade física (AF) 

causadora das desordens alimentares ou, serão os indivíduos com desordens 

alimentares que se envolvem em actividade física excessiva (AFE)? 

Uma coisa é certa – as duas (actividade física e desordens 

alimentares) estão relacionadas. 

Barata (2003) refere que as relações entre a prática desportiva e as 

desordens alimentares são de tal modo intimas que, para além das categorias 

clássicas de anorexia nervosa e bulimia nervosa existe ainda uma entidade 

clínica que é a anorexia atlética.  

Relativamente à actividade física excessiva constamos que a anorexia 

nervosa se encontra melhor documentada e estudada comparativamente com 

a bulimia nervosa.  

No que refere a esta última, Yates (1996) destaca que a actividade 

física excessiva pode ser notável o que espelha o caótico comportamento 

alimentar. Segundo Beaumont et al. (1994) indivíduos com esta patologia 
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atravessam fases “boas” durante as quais seguem dietas restritivas e 

actividade física excessiva e, fases “más” em que comem desmesuradamente 

e permanecem em excessiva inactividade. 

Relativamente à relação entre a actividade física e a anorexia nervosa, 

Katz (1996) defende o seguinte: 1) a AF tem um papel importante na actividade 

mental e física da maioria das anorécticas antes da manifestação da DA; 2) a 

proeminência e a importância da AF aumenta ainda mais com o aparecimento 

da significativa restrição alimentar e indivíduos que não praticavam qualquer 

AF também podem começar a praticá-la excessivamente; 3) a natureza da AF 

antes da restrição alimentar tende a ser organizada e, tipicamente envolve 

conquistas individuais, mesmo quando o indivíduo faz parte de uma equipa; 4) 

com o aumento da dieta e da perda de peso, a AF começa a aumentar não só 

em termos quantitativos, como também em termos qualitativos, sendo 

frenético, desorganizado, caótica, quase ultrapassando o controlo do indivíduo; 

5) a estabilização do peso pode ser seguida de uma redução gradual na 

intensidade caótica da natureza da AF, mas não necessariamente transfere 

para uma AF significativa. 

No mesmo sentido, Eisler e Grange (1990) propuseram o seguinte: a) 

AFE e NA são fenómenos distintos; apesar de AFE ser uma característica da 

NA, ela é principalmente um objectivo para acelerar a perda de peso; b) NA e 

AFE estão directamente relacionados e podem pôr em risco ou predispor o 

desenvolvimento um do outro; c) AFE e NA estão relacionados com algumas 

outras desordens como doenças obsessivo-compulsivas ou desordens 

afectivas. 

Tanto na AN como na BN poderá existir prática de AFE como objectivo 

de queimar calorias para perder peso ou para compensar as consequências da 

atracção que levou os indivíduos a ingerir grandes quantidades de alimento. 
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2.3.7 Desordens alimentares e a prática de ginástica 
 

Analisando diversos estudos, constatamos que não existe um 

consenso relativamente à relação da prática ou não de uma actividade física 

regular e as na aquisição de desordens alimentares. 

Por um lado, encontramos estudos que concluem que a prática 

desportiva representa um factor de risco para o desenvolvimento de desordens 

alimentares (Garner & Rosen, 1991). Por outro, há autores que defendem não 

haver qualquer relação entre a actividade física e o desenvolvimento de 

desordens alimentares (Kurtzman et al., 1989). 

Existem vários autores que vêm apoiar a ideia de Garner & Rosen. 

Johnson et al., (1999), defendendo que em atletas de elite do sexo feminino, é 

maior o risco para desenvolver desordens alimentares. Para corroborar esta 

ideia temos ainda o estudo de Davis e Strechan (2001) que concluiu que 30% 

dos pacientes com anorexia estudados faziam parte do grupo de atletas de 

elite. Estes autores justificam o fenómeno baseando-se na realidade do mundo 

desportivo actual com expectativas de performances cada vez mais altas e, 

consequentemente regimes de treino cada vez mais rígidos e exigentes. Na 

opinião de Macleod (1998) todos estes factores exercem pressões acrescidas 

sobre os atletas, podendo aumentar a probabilidade de desenvolver um 

comportamento de risco a nível das desordens alimentares. Thompson e 

Sherman (1993) justificam o baixo peso corporal das ginastas, baseado na 

ideia de que a ginástica é um desporto que engloba capacidades condicionais 

e coordenativas e exige também graça e leveza. É sabido que a ginástica é 

uma modalidade que utiliza para a sua prática essencialmente o sistema 

metabólico anaeróbio. Uma vez que não é com este sistema, mas sim com o 

sistema aeróbio que se dá um maior gasto energético, as ginastas são 

obrigadas a utilizar a restrição calórica para controlar o seu peso. 

De acordo com Hausenblas e Carron (1999), mulheres que praticam 

modalidades (ascéticas), apresentam níveis de anorexia nervosa mais 

elevados comparativamente com a população em geral. São consideradas 

modalidades ascéticas aquelas que requerem das atletas uma aparência 

elegante e atractiva (magra), sendo esses pressupostos influenciadores da 
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performance em competição (Harris & Greco, 1990). Assim, a ginástica, sendo 

uma modalidade ascética, cujas atletas enfatizam a aparência corporal, 

procurando atingir um peso baixo têm um risco acrescido para o 

desenvolvimento de desordens alimentares (Borgin & Corbin, 1987).  

Hausenblas e Carron (1999) defendem o desporto e o meio social em 

que o atleta está inserido como duas potenciais fontes de risco para o 

desenvolvimento de desordens alimentares. Por um lado o desporto representa 

uma sub-cultura onde vigora a pressão do peso óptimo para a melhor 

performance, ou seja, o corpo magro. Por outro lado, a sociedade ocidental 

actual tem também como padrão máximo de beleza feminina o corpo magro e 

em forma (Wiseman et al., 1992). Johnson (1994) defende que as atletas, 

como membros da sociedade, também estão expostas às pressões culturais 

para alcançar o “corpo ideal”. 

Num estudo realizado por Harris e Greco (1990) concluiu-se que as 

atletas da amostra pesavam significativamente mais do que gostariam ou do 

que o seu treinador preferiria, apesar de existir uma grande disparidade entre o 

seu peso na altura e o seu mais elevado peso de sempre. Apesar destas 

ginastas apresentarem um baixo peso corporal e um baixo índice de gordura 

corporal elas consideravam-se demasiado gordas e sentiam que os outras, 

especialmente os treinadores, concordavam com elas. Segundo Thompson e 

Sherman (1993), muitas ginastas estão dispostas a fazer qualquer coisa para 

agradar ao seu treinador. 

Apesar de a maioria das atletas ter uma grande preocupação com o 

seu peso e desejar ser mais leve, é menor o numero das que desenvolvem 

desordens alimentares. Segundo Kaye (1993) este tipo de comportamentos 

ocorre em atletas que reúnem um conjunto de factores psico-biológicos de 

risco como: perfeccionismo, comportamento compulsivo, elevada auto-

motivação e objectivos elevados. Autores como Davis et al. (1990), Brownell e 

Rodin (1992) e Johnson (1994) referem que estas são características que são 

importantes para o alcance de elevadas performances mas também são 

características presentes nos doentes com desordens alimentares.  
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Apesar de ser evidente que atletas de elite podem vir a desenvolver 

desordens alimentares, alguns autores defendem que é improvável que 

estejam tão doentes como um indivíduo que desenvolve desordens alimentares 

e não é atleta (Macleod, 1998). Thompson e Sherman (1999) referem que o 

comportamento anoréctico de algumas atletas não é realmente patológico no 

contexto da sua modalidade desportiva. Comportamentos como exercício 

excessivo e rígido controlo do peso estão muitas vezes na fronteira entre uma 

óptima atleta e uma atleta com uma desordem alimentar, alem de serem em 

parte responsáveis pelo seu sucesso desportivo. Os mesmos autores 

defendem ainda que a similaridade entre atletas com desordens alimentares e 

pacientes com desordens alimentares é apenas em termos comportamentais e 

não em termos psicopatológicos. 

 

2.4 Desordens alimentares, imagem corporal e actividade física 
  

Barata (2003) defende que, as motivações que levam a treinar de mais, 

a comer de menos e as perturbações de auto-avaliação da imagem corporal 

muitas vezes fazem parte de um mesmo todo psicológico (neste caso 

psicopatológico) 

Diversos estudos têm demonstrado uma forte correlação entre as 

desordens alimentares e os distúrbios da componente subjectiva da imagem 

corporal (Brodie e Slade, 1988; Fabian e Thompson, 1989; Keaton et al., 1998, 

cit. Vasconcelos, 1995). 

Associações entre a precisão perceptiva da imagem corporal e as 

desordens alimentares parecem não ser tão evidentes (Cash e Brown, 1987). 

Esta discrepância existente entre a percepção a percepção da imagem 

corporal actual (o que nós somos) e a nossa visão do corpo ideal social pode 

originar sentimentos de insatisfação e de frustração. Muitas vezes a prática 

excessiva de exercício físico surge como um meio para colmatar esses 

sentimentos de insatisfação (Higgings (1987, cit. Sands, 2000). 

Segundo Cash e Brown (1989), especialmente na adolescência 

juventude a insatisfação com a imagem corporal pode constituir a origem de 
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problemas do foro emocional, podendo actuar como factor de risco 

predisponente ao desenvolvimento de desordens alimentares. 

Halmi (1995, cit, Gonçalves, 1998) afirma que a dieta é essencial para 

o desenvolvimento da anorexia e bulimia nervosas. As mulheres que se 

sentiram insatisfeitas com a sua imagem corporal e que se sujeitam a dietas de 

emagrecimento predispõe-se a desenvolver desordens alimentares. Segundo 

Irving (1990 cit. Gonçalves, 1998) os sintomas bulimicos em estudantes 

universitárias estão fortemente associados ao aumento da pressão para uma 

figura corporal magra. Esta pressão surgia primeiramente dos meios de 

comunicação, seguido da pressão dos pares e em seguida da família. 

Também segundo Taylor et al. (1998, cit. Gonçalves, 1998) após a 

realização de um estudo concluíram que o factor social apresenta-se como o 

mais relevante na formação da nossa imagem corporal, incluindo-se neste a 

pressão dos pares e a comparação da imagem corporal do sujeito com os 

modelos vigentes. A importância e a pressão dos pares colocada no peso e no 

desejo de se semelhar a modelos vistos na televisão e revistas são os factores 

mais fortemente associados com as preocupações com o peso e a imagem 

corporal na adolescência. 

A valorização dos modelos esteticamente perfeitos estimula a 

insatisfação com a imagem corporal, o desejo de emagrecer e a restrição 

alimentar que por sua vez potencia comportamentos perturbadores para o 

controlo do peso. Urge assim a sequência estética – insatisfação com a 

imagem corporal – desordens alimentares (Stice, 1994, cit. Gonçalves, 1998). 

Weiss (1995, cit. Gonçalves, 1998) reforça o efeito da insatisfação da 

imagem corporal no comportamento alimentar, pois denuncia a valorização da 

imagem corporal magra como promoção do desenvolvimento das desordens 

alimentares através do esforço intencional para se conformar com as normas, 

como acontece na anorexia nervosa, ou através da frustração resultante da 

incapacidade de alcançar essas normas, como é o caso da bulimia nervosa. 

Em concordância com estas ideias, Garfinkel (1995), refere que a maioria dos 

pacientes com desordens alimentares apresentam baixa auto-estima e 

perfeccionismo, lembrando que provavelmente estas características de 
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personalidade também se referem ao seu próprio corpo, evidenciando baixa 

auto-estima e perfeccionismo relativamente ao mesmo. 

Actualmente é evidente que cada vez mais jovens adultas fazem dieta, 

apresentando elevada insatisfação com a sua imagem corporal e preocupando-

se excessivamente com o peso. (Gonçalves, 1998).  
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3. Objectivos e hipóteses deste estudo 

3.1 Objectivo geral 
O objectivo primordial do nosso estudo consiste em averiguar a relação 

existente entre os níveis de satisfação com a imagem corporal e a propensão 

para desordens alimentares em atletas do sexo feminino de Ginástica 

Acrobática. 

3.1.1 Objectivos específicos 
 Investigar a satisfação com a imagem corporal segundo o 

ser ou não praticante de ginástica acrobática; 

 Investigar a satisfação com a imagem corporal em função 

da percepção do peso e do IMC segundo o ser ou não praticante; 

 Investigar a propensão para desordens alimentares 

segundo o ser ou não praticante de ginástica acrobática; 

 Investigar a relação entre a satisfação com a imagem 

corporal e a propensão para desordens alimentares em função do ser ou 

não praticante de ginástica acrobática; 

 Investigar a relação entre a satisfação com a imagem 

corporal e a propensão para desordens alimentares. 

 

3.2 Hipóteses 
H1: As atletas de GA apresentam níveis mais elevados de satisfação 

com a imagem corporal comparativamente ao grupo de controlo. 

H2: Os indivíduos que se percepcionam com o peso ideal apresentam 

valores mais elevados relativamente à satisfação com a sua imagem corporal. 

H3: Os indivíduos com maiores IMC apresentam menor satisfação com 

a imagem corporal e maior propensão para desordens alimentares. 

H4: As atletas de GA apresentam menor propensão para desordens 

alimentares comparativamente ao grupo de controlo. 

H5:.A satisfação com a imagem corporal e a propensão para 

desordens alimentares correlacionam-se inversamente independentemente do 

ser ou não praticante. 
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4. Metodologia 
 
A metodologia que utilizaremos no nosso trabalho será a aplicação de 

um inquérito à população alvo, com respostas fechadas de acordo com a 

finalidade a que se destina. 

4.1 Caracterização da amostra 
A amostra para a realização deste estudo é constituída por cinquenta e 

uma jovens do sexo feminino com idades entre os 13 e os 17anos. 

Da amostra total, dezoito jovens são atletas de GA pertencentes aos 

clubes: Sport Club do Porto e Acro Clube da Maia. O resto da amostra é 

constituído por vinte e oito jovens do sexo feminino que não praticam nem 

praticaram nenhuma das áreas da ginástica. Estas jovens são alunas do 

Colégio Teresiano de Braga e da Associação Cultural de Esposende.  

 

O quadro que se segue apresenta a média e respectivo desvio-padrão 

das idades de cada grupo. Verificamos que o grupo das não praticantes 

(15,75±1,323) apresenta uma média de idades ligeiramente superior à das 

praticantes (14,61±1,501) 

 
   Quadro nº1: Valores médios das idades dos constituintes 

 da amostra (média, Dp). 
Idade 

Praticante  14,65±1,695 

Não praticante 15,75±1,323 

Total 15,3±1,489 

 

Observando o Quadro nº2 constatamos que os valores de altura não 

variam muito nos dois grupos. No entanto, os valores do peso são 

significativamente inferiores no grupo das praticantes (46,08±8,473). Tal facto 

leva a que também nos valores do IMC sejam encontradas diferenças 

significativas nos valores dos dois grupos. Mais uma vez, as praticantes 

apresentam valores inferiores (18,67±2,445). 
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 Quadro nº2: Valores médios do peso, altura e IMC para os dois grupos  

consituintes da amostra (média, Dp, p) 

 Praticante Não praticante P 

Peso  47,63±8,124 53,72±6,154 0,005 

Altura 1,58±0,068 1,59±0,054 0,521 

IMC  19,02±2,208 21,26±2,209 0,001 

 

4.2 Instrumentos para a recolha de dados 
 

Para dar seguimento ao nosso estudo utilizamos dois questionários 

(consultar em anexo) com objectivos distintos:  

1º. Ficha de identificação composta pelos dados: idade, sexo,  peso, 

altura e inquérito menarcal. 

2º. Body Image Satisfaction Questionnaire (BISQ) (Lutter et al. 1986) : 

questionário para avaliar a satisfação com a imagem corporal, composto por 22 

itens. 

3º. Eating Disorders Inventory (EDI) (Garner, et al. 1983): questionário 

para avaliar a propensão para o desenvolvimento de desordens alimentares 

composto por 64 itens. 

 

4.2.1 Avaliação da satisfação com a imagem corporal 
Para realizar esta avaliação utilizamos o Body Image Satisfaction 

Questionnaire (BISQ), desenvolvido por Lutter et al. (1986, cit. Lutter et al., 

1990).  

Este questionário é constituído por 23 itens onde para cada questão, 

referente a cada uma das partes do corpo, existem quatro possibilidades de 

resposta (1 – Não gosto nada e gostaria de ser diferente; 2 – Não gosto mas 

tolero; 3 – É-me indiferente; 4 – Estou satisfeito; 5 – Considero-me favorecido). 

Quanto mais elevada for a pontuação obtida, maiores são os índices de 

satisfação corporal do indivíduo.   

A validade deste questionário já foi testada por diversos autores com 

resultados positivos como demonstram os estudos de Lutter et al. (1986, cit. 

Lutter et al., 1990) e Folk et al. (1993, cit. Vasconcelos, 1995). 



                                                                                                                                                                       Metodologia 

39 
 

4.2.2 Avaliação da propensão para o desenvolvimento de desordens 
alimentares 

Garner (1995) considera que existem dois objectivos primordiais na 

avaliação do comportamento alimentar: a psicopatologia especifica (e.g. baixa 

auto-estima, perfeccionismo…) e, os padrões comportamentais que definem as 

características principais destas psicopatologias (e.g. ingestão alimentar 

compulsiva). A psicopatologia específica identificada, não é necessariamente 

específica das perturbações do comportamento alimentar, no entanto é 

substancialmente relevante em termos teóricos e clínicos. 

Segundo Garner (1991) ainda não existe nenhum protocolo universal 

para avaliação das perturbações do comportamento. Porém existe um grande 

consenso relativamente à utilidade de métodos de avaliação que 

conceptualizam estas perturbações como multideterminadas e heterogéneas. 

Assim sendo, para avaliar a propensão para o desenvolvimento de 

desordens alimentares iremos utilizar o Eating Desorders Invetory (EDI) 

(Garner, et al., 1983). 

Este, é um questionário de auto-relato, composto por 64 itens que 

prevê a avaliação de traços psicológicos e comportamentais comuns na 

anorexia nervosa e na bulimia nervosa. 

Escolhemos este questionário, visto ser um dos instrumentos mais 

utilizados na investigação das perturbações do comportamento alimentar. 

Apesar de ter sido desenvolvido para ser administrado em contexto clínico, o 

EDI revelou-se um bom instrumento para identificação de pacientes que se 

encontram nas fases inicias das patologias ou mesmo discriminar populações 

de alto risco (Chiodo, 1985, cit Gonçalves, 1998). 

Para este estudo utilizamos a versão portuguesa da escala, traduzida 

pelo Núcleo de Doenças do Comportamento Alimentar (NDCA) do Hospital de 

Santa Maria em Lisboa.  

No questionário, para cada um dos 64 itens os indivíduos devem 

atribuir um grau de frequência, numa escala de seis níveis: (sempre (vale um 

ponto), normalmente (vale 2 pontos), frequentemente (vale 3 pontos), às vezes 

(vale 4 pontos), raramente (vale 5 pontos), e nunca (vale 6 pontos). 
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Este questionário permite-nos verificar os índices de propensão para as 

desordens alimentares através das seguintes sub-escalas (Garner et al., 1983, 

cit. Roma, 2003): 

 Impulso para emagrecer (itens 1, 7, 11, 16, 25, 32, 49). Indica a 

preocupação excessiva com a dieta e com o peso. Reflectem ainda o desejo 

excessivo de perder peso, bem como o medo de ganhar peso; 

 Bulimia (itens 4, 5, 28, 38, 46, 53, 61). Expressa a tendência para 

episódios de ingestão alimentar compulsiva, que podem ser seguidos de 

comportamentos compensatórios inapropriados como o vómito auto-induzido; 

 Insatisfação corporal (itens 2, 9, 12, 19, 31, 45, 55, 59, 62). Reflecte a 

crença ou ideia de que determinadas partes do corpo associadas a alterações 

da puberdade, como por exemplo ancas, nádegas e coxas demasiado largas 

ou gordas. A dieta na anorexia nervosa parece constituir uma resposta à 

insatisfação corporal; 

 Ineficácia (itens 10, 18, 20, 24, 27, 37, 41, 42, 50, 56). Avalia os 

sentimentos gerais de inadequação, insegurança e falta de controlo na vida 

pessoal; 

 Perfeccionismo (itens 13, 29, 36, 43, 52, 63). Indica expectativas pessoais 

excessivamente elevadas e uma ênfase na realização; 

 Desconfiança interpessoal 8 itens 15, 17, 23, 30, 34, 54, 57). Reflecte um 

sentido de alienação e uma relutância geral para formar relações próximas ou 

expressar facilmente emoções. Esta característica tem sido identificada como 

importante no desenvolvimento e manutenção do quadro clínico de anorexia 

nervosa; 

 Consciência interopcetiva (itens 8, 21, 26, 33, 40, 44, 47, 51, 60, 64). 

Reflecte a dificuldade de reconhecimento, a identificação de emoções e, 

sensações de fome e saciedade, 

 Medos de maturidade (itens 3, 6, 14, 22, 35, 39, 48, 58). Avalia o desejo de 

regressar à segurança da pré-adolescência, devido às exigências da idade 

adulta. Segundo Crisp (1980, cit. Garner et al., 1983), este conceito está 

associado à psicopatologia central da anorexia nervosa, que através da recusa 

em ingestão de hidratos de carbono, recusa também a maturidade psicológica 

e física. 
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4.2.3 Avaliação do Índice de Massa Corporal 
 

Para realizar esta avaliação recorremos ao critério internacional que 

relaciona o peso com a altura através da fórmula: 

IMC=               Peso (kg)            . 

             Altura x Altura (metros) 

 

Para classificar este índice, recorremos à escala da classificação do IMC 

proposta por Garrow e Welster (1985). Esta escala divide os valores de IMC 

obtidos por seis patamares:  

 
Quadro nº 3: Classificação do IMC proposta por Garrow e Welster (1985)   

Magreza Excessiva < 17,5 kg/m² 

Magro 17,5 – 19,9 kg/m² 

Peso normal 20 – 24,9 kg/m² 

Obesidade  25 – 29,9 kg/m² 

 

4.3 Procedimentos 
 

A recolha dos dados relativamente ao grupo das atletas foi realizada no 

final dos treinos nos respectivos clubes após ter sido dada autorização para tal 

por parte das treinadoras. 

Os dados relativos ao grupo de controlo foram recolhidos nas aulas de 

educação física dos respectivos alunos. 

Após recolha dos questionários devidamente preenchidos procedeu-se 

à sua organização para posterior tratamento estatístico utilizando o programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 13.0. 

Para este estudo em particular, consideramos relevante o uso da 

estatística descritiva (percentagens, médias, desvios padrão). Recorremos 

ainda à utilização do t de student e à correlação de Pearson. 

O nível de significância foi fixado em p<0,05. 
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5. Apresentação dos resultados 
 

5.1 Análise do BISQ 
Apresentaremos de seguida os resultados provenientes da análise 

estatística do Questionário de Satisfação com a Imagem Corporal (Body Image 

Satisfaction Questionnaire - BISQ) realizadas nos grupos estudados. 

Iniciaremos com os resultados dos valores totais do BISQ, seguida da 

apresentação de uma análise dos vários itens do questionário. Seguidamente 

faremos a apresentação das percepções do peso e da altura e, a sua 

comparação com os valores de satisfação com a imagem corporal. Por fim 

efectuaremos a distribuição do IMC das participantes de acordo com a 

classificação de Garrow e Welster (1985) e faremos a comparação com a 

satisfação com a imagem corporal. 
 

5.1.1 Análise dos vários itens do BISQ 
 

De acordo com o Quadro nº4 constatamos que, em média, o grupo das 

praticantes (3,80±0,554) apresenta uma satisfação com a imagem corporal 

significativamente superior à do grupo de não praticantes (3,46±0,990). 
 

   Quadro nº4: comparação dos valores médios do BISQ entre  

grupos (média, Dp, p) 

Praticante Não praticante p 

3,80±0,554 3,46±0,990 0,034*

   * p≤0,050 

 

Realizando a leitura do Quadro nº5 verificamos que, quando se realiza 

a soma de todos os valores do BISQ, o grupo de praticantes (87,30±12,669) 

apresenta, mais uma vez, um resultado superior ao grupo de não praticantes 

(79,64±12,031). 
   Quadro nº5: comparação do somatório dos resultados do BISQ  

entre grupos (média, Dp , p) 

Praticante  Não praticante p  
87,30±12,669 79,64±12,031 0,034*

   * p≤0,050 
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Passando para a análise dos diferentes itens do questionário 

constatamos pela observaçao do quadro nº 6 que, para a maioria dos itens, os 

valores de satisfação com a Imagem Coporal das praticantes são superiores 

aos das não praticantes. Essas diferenças são estatisticamente significativas 

nos itens “barriga”, “cintura”, “condiçao física”, “energia” e “aparência”. De 

referir também que nos itens “condição física” e “energia”as praticantes 

apresentam os valores mais elevados de satisfação (4,61±0,499 e 4,57±0,507 

respectivamente).  

 
          Quadro nº6: Comparação dos resultados dos diferentes itens do BISQ entre grupos (média, Dp e p) 

 Praticante Não praticante p 
Cabelo 3,91 ± 0,733 4,00 ± 0,667 0,663 
Dentes 3,43 ± 0,992 3,21 ± 1,228 0,482 
Olhos 4,30 ± 0,703 4,11 ± 0,567 0,284 
Orelhas 3,74 ± 0,541 3,75 ± 0,701 0,950 
Nariz 3,61 ± 0,656 3,50 ± 0,839 0,606 
Pele 3,74 ± 0,915 3,89 ± 0,629 0,482 
Face 3,87 ± 0,869 3,54 ± 1,138 0,241 
Braços 3,74 ± 0,864 3,82 ± 0,390 0,653 
Seios 3,48 ± 0,994 3,39 ± 1,133 0,776 
Ombros 3,43 ± 0,945 3,79 ± 0,630 0,120 
Barriga 3,74 ± 1,176 2,86 ± 1,268 0,013* 
Ancas 3,61 ± 0,988 3,18 ± 1,056 0,140 
Cintura 3,83 ± 1,029 3,07 ± 1,052 0,013* 
Nádegas 3,74 ± 1,010 3,11 ± 1,066 0,035 
Coxas 3,26 ± 1,166 3,21 ± 1,067 0,883 
Pernas 3,70 ± 1,146 3,32 ± 0,983 0,223 
Corpo 3,83 ± 0,937 3,32 ± 1,090 0,082 
Atitude 3,91 ± 0,733 3,39 ± 1,066 0,053 
Peso 3,43 ± 1,199 3,11 ± 1,133 0,325 
Altura 3,74 ± 0,752 3,36 ± 0,989 0,124 
CondFisica 4,61 ± 0,499 3,50 ± 0,962 0,000* 
Energia 4,57 ± 0,507 3,68 ± 0,819 0,000* 
Aparência 4,09 ± 0,668 3,54 ± 1,071 0,037* 

    * p≤0,050 
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4.1.1 Percepção do peso e da altura e satisfação com a imagem 
corporal 

 
Observando o Quadro nº7 verificamos que ambos os grupos se 

identificam maioritariamente com o item “tenho o peso ideal” , tendo o grupo 

das praticantes uma percentagem maior (73,9%) de indivíduos neste item 

comparativamente com o grupo de  não praticantes (50,0%). 

Relativamente aos restantes itens, constatamos que a segunda maior 

percentagem se encontra, para ambos os grupos no item “sito-me gorda”, 

sendo que, neste item as não praticantes se apresentam em maior quantidade 

(39,3%), comparativamente com as praticantes (21,7%). 

O item “sinto-me magra” aparece em último lugar tendo o grupo das 

não praticantes (10,7%) uma percentagem superior às praticantes (4,3%). 
 

Quadro nº7: comparação da percepção do peso entre os grupos (%) 

 Praticante Não praticante 

  n % N % 
Sinto-me gorda 5 21,7% 11 39,3% 

Sinto-me magra 1 4,3% 3 10,7% 

Tenho o peso ideal 17 73,9% 14 50,0% 
 
 
  

   Pela observação do quadro nº 8 constatamos que a maioria dos 

indivíduos, nos dois grupos, se percepciona com o peso normal e está 

satisfeita com a sua magem corporal. Porém, a percentagem de indivíduos que 

conciliam essas duas caracteristicas é superior no grupo das praticantes , 

correspondendo a mais de metade do grupo (51,6%). 

Verificamos ainda que, no grupo das praticantes, independentemente da 

percepção que têm do seu peso, não existe ninguém insatisfeito com a sua 

Imagem Corporal, enquanto que no grupo das não praticantes encontramos 

10,7% do grupo que se sente insatisfeita com a Imagem Corporal, sendo que 

todas estas se percepcionam como “sinto-me gorda” em relação ao seu peso. 
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Quadro nº 8: Comparação entre a percepção do peso e a satisfação com a imagem corporal entre os dois grupos da 

amostra (%). 

 Praticante Não praticante 
 Insat. 

% 
Indif. 

% 
Sat. 
% 

Insat. 
% 

Indif. 
% 

Sat. 
% 

Sinto-me gorda 0 (n0) 17,4(n4) 4,3(n1) 10,7(n3) 21,4(n6) 7,1(n2) 

Sinto-me magra 0 (n0) 4,3(n1) 0(n0) 0(n0) 7,14(n2) 3,5(n1) 

Tenho o peso ideal 0 (n0) 4,3(n1) 51,6(n16) 0(n0) 10,7(n3) 39,2(n11)

 

 

 No quadro nº 9 vem completar o anterior e mostra-nos que, nos dois 

grupos da amostra, os indivíduos que possuem maior valor de satisfação com a 

imagem corporal são os que se percepcionam com o “peso normal”.  

 
    Quadro nº 9: Comparação da relação da percepção do peso (BISQ 24) com  

     a satisfação com a imagem corporal nos dois grupo das amostra (media, Dp e p). 

 Praticante Não praticante p  

Sinto-me gorda 3,02±0,38 3,19±0,65 0,495 

Sinto-me magra 3,35±0,00 3,23±0,61 0,884 

Tenho o peso ideal 4,05±0,34 3,72±0,27 0,006* 

* p≤0,050 

 

4.1.2 IMC e Satisfação com a imagem corporal 
Quando analisamos o IMC segundo a classificação de Garrow e 

Welster (1985) (quadro 10) verificamos que, no grupo das praticantes a maioria 

são consideradas “magras” (43,48%) seguindo-se as que têm “peso normal” 

(34,78%) e depois  “magreza excessiva” (21,74%). 

No grupo das não praticantes verificamos que a grande maioria se 

encontra em “peso normal” (70,4%), seguindo-se a alguma distância as 

“magro” (22,2%) e por fim, com igual frequência as que estão em “magreza 

excessiva” e “obesidade” (3,7%). 
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Quadro nº10: Distribuição do IMC das participantes de acordo com a classificação de 

 Garrow e Welster (1985) (%) 

 Praticante Não praticante 

 n % n % 
<17,5 (magreza excessiva) 5 21,74% 1 3,7% 

17,6-19,9 (magro) 10 43,48% 6 22,2% 

20-24,9 (peso normal) 8 34,78% 19 70,4% 

25-29,9 (obesidade) 0 0% 1 3,7% 
 
 

   Pela observação do quadro nº 11 constatamos que a maioria das 

praticantes se encontra satisfeita com a sua imagem corporal e possui um IMC 

correspondente a “magro” (39,1%). Por outro lado, a maioria das não 

praticantes que se encontra satisfeita com a sua imagem corporal possui um 

IMC correspondente a “peso normal” (32,1%). 

    De salientar que no grupo das não praticantes detectamos um 

individuo com IMC correspondente a “obesidade” que se encontra insatisfeita 

com a sua imagem corporal (3,6%). 

Nos dois grupos, a maioria dos individuos com um IMC correspondente 

a “magro” ou “peso normal” está satisfeita com a sua imagem corporal, 

seguindo-se uma posiçao de indiferença face à mesma. No grupo das não 

praticantes encontramos ainda uma percentagem de individuos comm IMC 

correspondente a “peso normal” que está insatisfeita com a sua imagem 

corporal (7,1%). 

 
Quadro nº 11: Comparação entre o IMC e a satisfação com a imagem corporal entre os dois grupos da amostra (%). 

 Praticante Não praticante 
 Insat.

% 
Indif. 

% 
Sat. 
% 

Insat. 
% 

Indif. 
% 

Sat. 
% 

<17,5 (magreza excessiva) 0(n0) 4,3(n1) 17,4(n4) 0(n0) 0(n0) 3,6(n1) 

17,6-19,9 (magro) 0(n0) 4,3(n1) 39,1(n9) 0(n0) 10,7(n3) 10,7(n3)

20-24,9 (peso normal) 0(n0) 17,4(n4) 17,4(n4) 7,1(n2) 28,6(n8) 32,1(n9)

25-29,9 (obesidade) 0(n0) 0(n0) 0(n0) 3,6(n1) 0(n0) 0(n0) 
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 O quadro nº 12 vem de encontro ao quadro anterior ao demonstrar que, 

embora as diferenças não sejam grandes, no grupo das praticantes a 

satisfação com a imagem corporal é um pouco maior  no IMC correspondente a 

“magro” (3,97±0,46), no grupo das não praticantes os maiores níveis de 

satisfação com a imagem corporal encontram-se para no IMC “magro” 

(3,46±0,51) e “peso normal” (3,47±0,49), embora neste último seja um pouco 

maior. 

 
Quadro nº 12: Comparação do IMC segundo a classificação de Garrow e Welster (1985) com a 

satisfação com a imagem corporal nos dois grupo das amostra. 

 Praticante Não praticante p  

<17,5 (magreza excessiva) 3,82±0,36 3,87±0,0 0,901 

17,6-19,9 (magro) 3,97±0,46 3,46±0,51 0,076 

20-24,9 (peso normal) 3,57±0,73 3,47±0,49 0,719 

 

5.2 Analise do EDI 
 

Em seguida apresentaremos os resultados das análises estatísticas do 

questionário de desordens alimentares (Eating Disorders Inventary – EDI) 

efectuados nos dois grupos em estudo. 

Começaremos pela análise das diferentes sub-escalas do questionário, 

comparando os dois grupos estudados. De seguida analisaremos os resultados 

relativos à tríade “impulso para emagrecer”, “bulimia” e “insatisfação corporal” 

em ambos os grupos. Por fim apresentaremos os resultados dos valores totais 

do EDI, comparando os dois grupos. 

 

5.2.1 Análise das sub-escalas do EDI 
Pela observação do Quadro nº 13 constatamos que nenhum dos 

grupos estudados apresentou maioritariamente valores de 1 ou 2 (respostas 

correspondentes a sempre ou normalmente) nas sub-escalas em análise.  

Em ambos os grupos – praticantes e não-praticantes – verificamos 

valores contidos no intervalo ]3,5] (respostas correspondentes a 
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“frequentemente” e “às vezes” ) para todas as sub-escalas do EDI à excepção 

da sub-escala “bulimia” onde apresentam valores no intervalo [5,6] (respostas 

correspondentes a “raramente” e “nunca”) (5,40±0,439para as praticantes e 

5,10±0,710 para as não praticantes). 

Comparando os dois grupos, observamos que, apesar de nunca serem 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, o grupo das praticantes 

apresenta resultados superiores em todas as sub-escalas, com excepção das 

sub-escalas “impulso para emagrecer”, “perfeccionismo” e “desconfiança 

interpessoal”. 

 
Quadro nº13: comparação dos resultados das diferentes sub-escalas do EDI entre grupos (média, Dp, p)  

 Praticante Não-praticante p 

Impulso p/Emagrecer 3,94±0,828 3,83±1,003 0,680 

Bulimia 5,40±0,439 5,10±0,712 0,071 

Insatisfação corporal 3,72±0,413 3,77±0,447 0,725 

Ineficácia 4,29±0,298 4,00±0,602 0,029* 

Perfeccionismo 3,35±0,906 3,59±0,972 0,371 

Desconfiança Interpessoal 3,19±0,396 3,44±0,677 0,119 

Consciência Interoceptiva 4,72±0,725 4,27±0,713 0,030* 

Medos de maturidade 3,88±0,496 3,81±0,716 0,693 

* p≤0,050 

 

 

5.2.4 Valores totais dos resultados do EDI 
No Quadro nº14 verificamos que no total, as praticantes (4,10 ±0,262) 

apresentam uma média superior à das não praticantes (3,98±0,457) 
 

Quadro nº14: Comparação dos resultados totais do  

EDI entre grupos (média, Dp, p) 

Praticante Não praticante p 

4,10 ±0,262 3,98±0,457 0,287
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Analisando o Quadro nº15 verificamos que vem comprovar o anterior 

(Quadro nº9), uma vez que, somando as pontuações de todos os itens do EDI 

verificamos que, mais uma vez, as praticantes (262,17±16,571) possuem um 

valor superior ao das não praticantes (252,21±28,388). 

 
Quadro n15: Comparação da soma dos valores totais do EDI  

entre grupos (média, Dp, p) 

Praticante Não praticante p  

262,17±16,571 252,21±28,388 0,144

 

5.3 Análise da comparação entre o BISQ e o EDI 
 

 Pela observação do quadro nº 16 constatamos que o valor de 

correlação entre os dois questionários aplicados – EDI e BISQ – é superior no 

grupo das não praticantes (0,327) comparativamente com as praticantes (0,20). 

 
Quadro nº 16: Correlação com entre os questionários  

aplicados (BISQ e EDI) nos dois grupos da amostra. 

 r p 

Praticante 0,20 0,354 

Não praticante 0,32 0,089 

Total 0,30 0,030*

* p≤0,050 
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6. Discussão dos resultados 
 
Este trabalho tem como principal objectivo estudar a Satisfação com a 

Imagem Corporal e a propensão para Desordens Alimentares em praticantes 

de GA, comparativamente com um grupo de não praticantes. Como já foi 

referido anteriormente, a literatura existente sobre o assunto não é unânime. 

Ao longo desta discussão tentaremos sempre que possível comparar 

os resultados obtidos com outros estudos semelhantes realizados 

anteriormente. De salientar no entanto que, não encontramos nenhum estudo 

em que uma parte da amostra fosse constituída especificamente por atletas de 

Ginástica Acrobática. 

 

6.1 Satisfação com a Imagem Corporal 

 

Quando nos debruçamos sobre o tema da Imagem Corporal verificamos 

que comparando os dois grupo da amostra relativamente a cada um dos itens 

do BISQ as praticantes apresentam maior grau de satisfação com as diferentes 

partes do seu corpo, à excepção dos itens “cabelo”, “orelhas”, “pele”, “braços” e 

“ombros”. Os resultados demonstram que as atletas têm maior satisfação com 

a Imagem Corporal na maioria dos itens, sendo esses resultados 

estatisticamente significativos para “barriga”, “cintura”, “condição física” e 

“aparência”.  

As médias totais obtidas a partir da análise do BISQ possuem 

significado estatístico e revelam que as atletas estão mais satisfeitas com a sua 

Imagem Corporal do que as não praticantes. Porém, mesmo nas atletas, a 

média dos resultados encontra-se maioritariamente entre as opções “é-me 

indiferente” e “estou satisfeito”. Também Roma (2003) no seu estudo, verificou 

que as ginastas tinham em média maior satisfação com a Imagem Corporal do 

que as sedentárias.  

Outros trabalhos como o de Batista (1995) e Abrantes (1998) em dois 

estudos semelhantes concluíram que as adolescentes não envolvidas em 

actividade física tinham menor satisfação com a Imagem Corporal, do que as 
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que praticavam exercício físico regular, porém estes não apresentaram 

significado estatístico. Já Vicent e Dorsy, 1968; Ibrhim e Morrinson, 1976; cit. 

por Batista, 1995 demonstraram a inexistência de resultados estatisticamente 

significativos quando compararam em indivíduos de ambos os sexos a 

satisfação com a Imagem Corporal e a prática regular de actividade física. 

Estudos como o de Araújo (2001) revelam que a população sedentária 

tinha maior satisfação com a Imagem Corporal relativamente às praticantes 

regulares de actividade física. De salientar no entanto que os participantes 

neste estudo tinham idades compreendidas entre os 45 e os 65 anos e como 

tal percepcionam o seu corpo já de modo diferente das adolescentes e jovens. 

A corroborar esta ideia, um outro estudo levado a cabo por Davis e Cowles 

(1991) em indivíduos de ambos os sexos entre os 14 e os 64 anos demonstrou 

que nos escalões etários mais baixos actividade física contribui de forma 

significativa para a melhoria da satisfação com a Imagem Corporal, o mesmo 

não se passa nos escalões etários mais elevados, onde não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas. 

 Assim, autores como Kreitler e Kreitler, 1988; Snyder e Kivlin, 1975; Netz 

et al 1988; Richards et al 1990; Addame, Johnson et al, 1990; Salusso-Deonier 

e Schwarzkpof, 1995 citados em Batista, 1995; Vasconcelos, 1995 são 

unânimes em concordar que a Imagem Corporal se correlaciona positivamente 

com a actividade física, defendendo ainda que esta incrementa o interesse pelo 

corpo assim como o grau de satisfação com o mesmo. 

 

6.1.1 Percepção do peso e satisfação com a Imagem Corporal 
Quando analisamos a percepção do peso isoladamente verificamos 

que nos dois grupos, a maioria dos indivíduos se percepcionam com o peso 

ideal, sendo nos dois grupos uma minoria os indivíduos que se percepcionam 

como magros. Porém, no grupo das não praticantes o número de indivíduos 

que se percepciona como gorda é muito superior ao das praticantes. Roma 

(2003) concluiu no seu estudo que a maioria das ginastas se percepciona com 

o peso ideal e a maioria das não praticantes se percepciona como gorda.  

Batista (1995) verificou que na percepção do peso e da altura não 

existiam diferenças estatisticamente significativas quando comparados os 
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grupos com diferentes níveis de actividade física, incluindo as sedentárias. 

Também neste estudo não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas quando comparados estes dois parâmetros nos dois grupos da 

amostra. 

Como já foi referido, os factores subjectivos sobrepõe-se aos objectivos 

no que respeita à satisfação com a Imagem Corporal. O ideal de magreza, o 

baixo auto-conceito físico, a baixa auto-estima e a percepção negativa do peso 

têm efeitos mais significativos na insatisfação corporal que o próprio peso 

corporal ou o IMC (Graham et al. 2000; Canpolat et al, 2005). Deste modo 

torna-se mais pertinente averiguar de que modo a percepção do peso se 

relaciona com a satisfação com a Imagem Corporal. Ao compararmos estes 

dois parâmetros no nosso estudo verificamos que a maior parte dos indivíduos 

que se percepcionam como satisfeitos percepcionam-se como tendo o peso 

normal. Os indivíduos que se percepcionam como gordos assumem uma 

posição de indiferença face à sua Imagem Corporal. No grupo das não 

praticantes encontramos dois indivíduos insatisfeitos com a sua Imagem 

Corporal que se percepcionam como gordos. Ainda neste âmbito, verificamos 

que, nos dois grupo das amostra, os indivfduos que têm maior satisfação com a 

imagem corporal são os que se percepcionam com “peso normal”, 

corroborando as conclusões de Vasconcelos (1998) num estudo semelhante. 

 

6.1.2 IMC e Satisfação com a Imagem Corporal 
Ao analisar o cruzamento entre o IMC e a satisfação com a imagem 

corporal no nosso estudo verificamos que, no grupo das praticantes, a maioria 

dos individuos está satisfeita com a sua imagem corporal e possui um IMC 

correspondente a “magro” (39,1%). No grupo das não praticantes, a maioria 

dos individuos também se encontra satisfeita com a sua imagem corporal, 

porém, possuem um IMC correspondente a “peso normal” (32,1%). Tal facto 

poderá dever-se à pressão que as ginástas têm para ter um baixo pesso 

corporal o que as faz com que estas tentem manter o mais possivel um corpo 

magro e consequentemente um maixo IMC. 

Correia (2003) sugere que, apesar dos resultados não serem 

estatisticamente significativos, haja uma diminuição da satisfação com a 
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imagem corporal à media que o peso corporal aumenta. Indo de encontro a 

esta autora, verificamos no nosso estudo que a grande maioria dos individuos 

que têm um IMC correspondente a “magreza excessiva”, “magro” ou “peso 

normal” se encontram-se satisfeitas com a sua imagem corporal, no entanto, o 

único elemento do grupo que tem um IMC correspondente a “obesidade” 

encontra-se insatisfeito com a sua imagem corporal. Estes resultados são 

tambem corroborados por diverso outros estudos neste âmbito (Sallde, 1973; 

GILLIES, 1978; Seggar e tal, 1988; Fowler, 1989, citadoe em Vasconcelos, 

1995; Batista, 1995; Araújo, 2002) 

 

6.3 Propensão para Desordens Alimentares 

 
Ao analisar no nosso estudo as diferentes sub-escalas do EDI, 

verificamos que, o grupo das praticantes apresenta resultados 

significativamente superiores nas sub-escalas “ineficácia” e “consciência 

interoceptiva”. Nas restantes, embora as diferenças não sejam estatisticamente 

significativas, as praticantes apresentem médias superiores em quase todos os 

parâmetros.  

As diferenças encontradas nas sub-escalas “ineficácia” e “consciência 

interoceptiva” podem ser explicadas pelas vivências e aprendizagens a nível 

emocional que a pratica desportiva proporciona ao grupo das praticantes. 

Num estudo realizado por Santos (2005) concluiu-se que comparando 

dois desportos individuais (ginástica e natação) as ginastas são as que estão 

mais propensas a desenvolver desordens alimentares apresentando também 

maior impulso para emagrecer e maior insatisfação corporal. 

 

6.3.2 Resultados totais do EDI 
Analisando os resultados totais do EDI verificamos que, embora não 

tenham significado estatístico, as praticantes apresentam uma média 

ligeiramente superior às não praticantes, logo têm ligeiramente menos 

propensão para desordens alimentares. Também Roma (2003) verificou, no 

geral, que as ginastas apresentavam valores superiores na escala do EDI, 

apresentando assim, menor tendência para desenvolver desordens do foro 
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alimentar, embora as diferenças não tenham sido estatisticamente significativas 

como ocorreu no nosso estudo. 

Diversos autores já se debruçaram sobre este assunto tendo chegado 

às mais diversas conclusões.   

Contrariamente ao que se verificou no nosso trabalho, autores como 

Sundgot Borgen e Torstveit (2004) encontraram uma maior prevalência de 

desordens alimentares em atletas femininas comparativamente com as 

adolescentes e jovens adultas do grupo de controlo, sendo esse valor superior 

nas atletas que praticavam desportos que dão importância à estética. Também 

Byrne e McLEan (2001) concluíram no seu estudo que atletas que competem 

em desportos que enfatizam a forma ou o baixo peso corporal revelam uma 

prevalência de desordens alimentares significativamente superior 

comparativamente com outros atletas e sedentários. Smolak, Murnen e Ruben 

(2000) referem que desportos como a ginástica, dança, aeróbica e mergulho, 

as atletas frequentemente sofrem pressões para reduzir o peso com vista a 

uma melhoria da performance. Tal pressão pode originar propensão para 

desordens alimentares. Também Hausenblas e Carron (1999), analisando o 

resultado de 92 estudos concluíram que as evidencias sugerem que as atletas 

de determinados desportos (desportos estéticos) têm maior prevalência de 

sintomas de desordens alimentares do que as não praticantes. Brooks-Gunn, 

Burrow e Warren (1988) estudaram as atitudes face aos hábitos alimentares e 

peso corporal em atletas adolescentes do sexo feminino e concluíram que 

estas estavam mais propensas para desordens alimentares do que as não 

atletas. 

Por outro lado, existem estudos que demonstraram que as atletas 

apresentam ainda menor proprensão para desordens alimentares do que as 

não praticantes. Kurtzman e tal, 1989; Rosenvinge e Vig, 1993; Wilkins, Boland 

e Albinson, 1991; cit. por Byrne e McLean, 2001 estudaram a temática das 

desordens alimentares entre praticantes e não praticantes e todos eles 

concluíram que as sedentárias estavam mais propensas a desenvolver ou já 

tinham desenvolvido desordens alimentares, comparativamente com as atletas.  

No nosso estudo, embora as diferenças não tenham sido 

estatisticamente significativas, as atletas apresentaram ligeiramente menor 

propensão para as desordens alimentares do que as não praticantes. 
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Porém, tal como no nosso estudo, existem outros autores que não 

encontraram diferenças com significado estatístico entre atletas e sedentárias, 

Borgen e Corbin, 1987, estudaram as desordens alimentares em atletas 

femininas e concluíram não haver diferenças estatisticamente significativas 

comparativamente com o grupo de controlo constituído por sedentárias. Santos 

(2005) comparou praticantes e não praticantes de actividade física federada e 

também não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre ambos 

os grupos no que respeita à propensão para desordens alimentares. Davis, 

1992; Evers, 1987; Fruztajer et al., 1990; Holderness et al., 1994; Klock e 

DeSousa, 1995; O’COnnor, Lewis e Kirchner, 1995,; Warren, Stanton e 

Blessing, 1990 cit. por Byrne e McLean, 2001 compararam atletas com não 

praticantes e também não encontraram diferenças com significado estatístico 

nos seus estudos. 

 

6.4 Relação entre Satisfação com a Imagem Corporal e Propensão para 
Desordens Alimentares 

 
No nosso estudo, constatamos que os valores de correlação de 

Pearson no total da amostra são estatisticamente significativos mas revelam 

uma fraca correlaçao entre os valores obtidos nos dois questionários. 

Comparando os dois grupos verificamos que no grupo das não praticantes 

verifica-se uma correlaçao ligeiramente superior entre os dois questionários, 

embora os valores não tenham significado estatistico. 

 Se tivermos em conta que um alto valor no BISQ revela elevada 

satisfação com a imagem corporal e, um alto valor no EDI revela fraca 

propensão para desordens alimentares, os resultados obtidos mostram que 

quanto maior a satisfação com a imagem corporal menor a propensão para 

desordens alimentares. No entanto esta correlação é fraca. 

Dáveis (1992) defende que as atletas mais insatisfeitas com a sua 

imagem corporal e com uma auto-estima reduzida têm maior níveis de 

propensão para desordens alimentares do que as atletas que estão satisfeitas 

com a sua imagem corporal e têm uma auto-estima elevada. 
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Considerações finais 
 Comparando com indivíduos sedentários, as atletas de desportos que 

enfatizam a pressão para a magreza e o baixo peso corporal são indivíduos 

“especiais”, sujeitos a pressões especiais que podem levar à adopção de 

hábitos alimentares especiais. Por vezes estes factores são bem direccionados 

e associados \com a excelência desportiva, porém, na presença de exageradas 

pressões e/ou factores gerais de vulnerabilidade as medidas para controlar o 

peso corporal podem tornar-se patogénicas, pelo que, estes aspectos 

representam situações de risco para o desenvolvimento de uma possível 

desordem alimentar. (Currie, MPhil, Morse, 2005) 

Byrne e McLean (2001) referem que estudos sobre este tema são 

importantes por diversas razões. Esta pesquisa acura informações preciosas 

sobre a extensão dos distúrbios alimentares e do peso corporal em atletas, que 

se torna vital para os treinadores que trabalham com esta população 

específica, bem como para os próprios atletas. Por outro lado, num nível mais 

alargado, muitos atletas deparam-se com pressões especificas no sentido de 

obter uma determinada forma ou peso corporal, pelo que, chamamos a atenção 

para a necessidade dos treinadores se manterem atentos à relação entre este 

tipo de pressão e o desenvolvimento de atitudes e comportamentos que podem 

estar na origem de uma desordem alimentar. 
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7. Conclusão 
 

H1: As atletas de GA apresentam maiores níveis de satisfação com 
a imagem corporal comparativamente com o grupo de controlo. 

O que refere à análise individual de cada item do questionário, os 

valores de satisfação com a imagem corporal foram superiores no grupo das 

praticantes para quase todos os itens comparativamente com as não 

praticantes, obtendo-se diferenças estatisticamente significativas nos itens 

“barriga”, “cintura”, “condição física”, “atitude” e “aparência”. 

Relativamente aos resultados totais do BISQ, concluímos que as atletas 

de GA apresentam valores mais elevados de satisfação com a imagem 

corporal do que as não praticantes. 

Esta hipótese foi confirmada. 

 
H2: Os indivíduos que se percepcionam com o peso ideal 

apresentam valores mais elevados relativamente à satisfação com a sua 
imagem corporal. 

A satisfação com a imagem corporal em função da percepção do peso 

apresentou resultados mais elevados nos individuos que se percepcionaram 

com “peso ideal” em ambos os grupos da amostra. 

No grupo das praticantes, é maior a percentagem das que se 

percepcionam com “tenho o peso ideal” e menor a percentagem das que se 

percepcionam como “sinto-me gorda”, do que no grupo das não praticantes. 

Esta hipótese foi confirmada. 

 

H3:. Os indivíduos com maiores IMC apresentam menor satisfação 
com a imagem corporal. 

A maioria das não praticantes que estão satisfeitas com a sua imagem 

corporal têm um IMC correspondente a “peso normal”. A maioria das 

praticantes que se encontram satisfeitas com a sua imagem corporal têm um 

IMC correspondente a “magro” 
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 No grupo das não praticantes a satisfação com a imagem corporal é 

menor no grupo em que o IMC corresponde a “obesidade”. No grupo das não 

praticantes não existe nenhum elemento com IMC “obesidade”. 

 Esta hipótese não foi confirmada. 

 

H4: As atletas de GA apresentam menor propensão para 
desordens alimentares comparativamente com o grupo de controlo.  

As praticantes apresentam ligeiramente maior propensão para 

desordens alimentares apenas nas sub-escalas “insatisfação corporal”, 

“perfeccionismo” e “desconfiança interpessoal”, embora as diferenças não 

sejam esetatisticamente significativas. 

 As não praticantes apresentam ligeiramente maior propensão para 

desordens alimentares em todas as outras sub-escalas, sendo que nas sub-

escalas “ineficácia”, e “consciência interoceptiva” essas diferenças são 

estatisticamente significativas. 

Nos valores totais do EDI concluimos que as praticantes têm menor 

propensão para desordens alimentares, embora os resultados não tenham 

significado estatistico. 

Esta hipótese não foi confirmada, embora se verifique uma ligeira 

tendência para a sua verificação. 

 

H5: A satisfação com a imagem corporal e a propensão para 
desordens alimentares correlacionam-se inversamente 
independentemente do ser ou não praticante 

Os resultados mostram uma correlaçao positiva fraca entre os dois 

questionários embora sem significado estatistico no grupo das praticantes e  no 

das não praticantes. Em relaçao ao total da amostra verificou-se tambem uma 

correlaçao positiva fraca, embora esta seja estatisticamente significativa.  

Esta hipótese foi confirmada embora a correlação existente seja fraca.
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Dados pessoais: 
Sexo: __________________ 
Idade:__________________ 
 
Peso:__________________ 
Altura: _________________ 
 
Já teve a sua primeira mentruação (menarca)?_________        Quando: ________ 
 
Praticas algum desporto em que és atleta federado? __________       
Se sim, em que clube: __________________________________ 
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Questionário de Satisfação com a Imagem corporal 
Lutter (1990) 

 
 

Para cada item faça uma cruz no quadrado correspondente ao número que transmite o tipo de satisfação 
com a imagem corporal que sente em relação às seguintes partes do seu corpo: 
 

  1 
Não gosto 

nada e 
desejaria ser 

diferente 

2 
 

Não gosto 
mas tolero 

3 
 

É-me 
indiferente 

4 
 

Estou 
satisfeito(a) 

5 
 

Considero-
me 

favorecido(a) 
1 Cabelo      
2 Dentes      
3 Olhos      
4 Orelhas      
5 Nariz      
6 Pele      
7 Aspecto geral da face      
8 Braços      
9 Seios/peito      
10 Ombros      
11 Barriga      
12 Ancas      
13 Cintura      
14 Nádegas      
15 Coxas      
16 Pernas      
17 Forma do corpo      
18 Atitude/Porte      
19 Peso      
20 Altura      
21 Condição Física      
22 Nível de Energia      
23 Aparência Geral      
 
24 – Percepção da altura, coloque um círculo na opção com que mais se identifica: 

1- Sinto-me alta; 
2- Sinto-me baixa; 
3- Tenho a altura ideal. 

 
25 – Percepção do peso, coloque um círculo na opção com que mais se identifica: 
  1- Sinto-me gorda; 

2- Sinto-me magra; 
3- Tenho o peso ideal; 
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Eating Disorders Questionaire (Garner et al. 1983) 
 
Em frente de cada intem coloque uma cruz na coluna que mais se aplica à sua resposta. 
         Sempre   Normalmente   Frequentemente   Ás vezes   Raramente   Nunca 
 

                                                                              
 
 

                          
 
 

                          
 

                                                  
 

                                                  
                                                  

 
                                                  

 
                          

 
                                                  

 
                                                  

 
                          

 
                                                  

 
                                                  

 
                          

 
                                                  

 
                                                  

 
                                                  

 
                                                  

 
                                                  

 
                                                  

 
                           
                           
                           
 
                           

1 Como doces e hidratos de carbono 
sem me sentir nervoso. 
 

 2 Acho que o meu estômago é 
grande demais. 
 

3 Desejava poder voltar à segurança 
da infância. 
 

4 Como quando estou preocupado. 
 

5 Empanturro-me de comida. 
 

6 Gostava de ser mais novo. 
 

7 Penso em fazer dieta. 
 

8 Sinto-me assustado quando os 
meus sentimentos são muito 
intensos 

9 Acho as minhas coxas muito 
gordas. 

10 Sinto-me inútil como pessoa. 
 

11 Sinto-me extremamente culpado 
depois de comer demais. 

12 Acho que o meu estômago tem o 
tamanho certo. 
 

13 Apenas realizações brilhantes são 
aceites na minha família. 

14 A época mais feliz da minha vida é 
a infância. 

15 Falo abertamente dos meus 
sentimentos. 
 

16 Fico aterrorizado com a ideia de 
ganhar peso. 
 

17 Confio nos outros. 
 

18 Sinto-me sozinho no mundo. 
 

19 Gosto da forma do meu corpo. 
 

20 Geralmente sito que controlo a 
minha vida. 
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21 Fico confuso à cerca da emoção 
que estou a sentir. 
 

 
22 

Preferia ser adulto a ser criança. 
 

23 Comunico facilmente com os 
outros. 
 

24 Desejava ser outra pessoa. 
 

25 Exagero a importância do peso. 
 

26 Facilmente identifico o que sinto. 
 

27 Sinto-me inadequado. 
 

28 Já me aconteceu comer demais e 
sentir  
que não conseguia parar. 

29 Quando criança esforçava-me 
para não desiludir os meus pais e 
professores. 

30 Tenho relações próximas 
(amizades). 
 

31 Gosto da forma das minhas 
nádegas. 
 

32 Estou preocupado com o desejo 
de ser mais magro. 

33 Não sei o que se passa dentro de 
mim. 
 

34 Tenho dificuldades em expressar 
os meus sentimentos aos outros. 

35 As exigências da vida adulta são 
demasiadas. 
 

36 Detesto não ser o melhor. 
 

37 Tenho confiança em mim. 
 

38 Penso em empanturrar-me de 
comida. 
 

39 Sinto-me contente por já não ser 
uma criança. 

40 Fico confuso em saber se tenho 
fome ou não. 

41 Tenho fraca opinião a meu 
respeito. 



                             Anexos 

XXII 
 

  Sempre   Normalmente   Frequentemente   Ás vezes   Raramente   Nunca 
 

                                                  
 
 

                          
 

                                                  
 

                                                  
 

                                                  
 

                                                  
 

                                                  
 

                                                  
 

                          
 

                                                  
 

                          
 
   
 

                                                  
 

                                                  
 
 

                                                  
 
 

                                
 
 

                                                  
                     

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Sinto-me capaz de atingir os 
objectivos que tracei por mim 
próprio. 

43 Os meus pais têm esperado o 
máximo de mim. 

44 Preocupa-me que os meus 
sentimentos fiquem fora do meu 
controlo. 

45 Penso que as minhas ancas são 
muito largas. 

46 Como moderadamente em frente 
aos outros e empanturro-me 
quando se vão embora. 

47 Sinto-me enfartado depois de 
comer uma refeição normal. 

48 Acho que as pessoas são mais 
felizes enquanto crianças. 

49 Se aumento 1kg preocupa-me 
continuar a aumentar de peso. 
 

50 Sinto que sou uma pessoa capaz. 
 

51 Quando estou aborrecido não sei 
se estou triste, assustado ou 
zangado. 

52 Se não faço as coisas na perfeição 
prefiro não as fazer. 

53 Já  pensei em tentar vomitar para 
perder peso 

54 Preciso de manter as pessoas a 
uma certa distência (sinto-me mal 
quando se tentam apreoximar 
demasiado). 

55 Acho que as minhas coxas têm o 
tamanho certo. 

56 Sinto-me vazio por dentro 
(emocionalmente). 

57 Consigo falar dos meus 
sentimentos ou pensamentos 
pessoais. 

58 Os melhores anos da nossa vida 
são quando nos tornamos adultos 
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59 Acho as minhas nádegas grandes 
demais. 
 

60 Tenho sentimentos que não 
consigo identificar. 
 

61 Como ou bebo às escondidas. 
 

62 Acho que as minhas ancas têm o 
tamanho certo 
 

63 Tenho objectivos muito elevados. 
 

64 Quando ando aborrecido receio 
começar a comer. 
 


