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RESUMO 

 
 
Introdução: A gestação é considerada uma situação ímpar na vida de uma 

mulher, momento no qual ocorrem inúmeras alterações em um período de 

aproximadamente 40 semanas, sendo elas fisiológicas, psicológicas, sociais e 

culturais. A imagem corporal (IC) é descrita pela maneira que nosso corpo 

aparece para nós mesmos. É uma relação mental do corpo englobando as 

formas pela qual a pessoa experiência. Objetivo: Avaliar a imagem corporal em 

puérperas de risco habitual de uma maternidade pública de Maceió/AL. : 

Métodos: Estudo observacional, de corte transversal e controlado em puérperas 

cujas gestações foram classificadas como sendo de risco habitual, sendo as 

mesmas selecionadas nas enfermarias da maternidade do Hospital do Açúcar 

da cidade de Maceió-AL, com idade igual ou superior a 18 anos. Os instrumentos 

utilizados para avaliação foram os questionários Body Dysmorphic Disorder 

Examination (BDDE) e Medical Outcomes Study Short Form Health Survey (SF-

36), bem como, uma ficha de coleta de dados especialmente elaborada. 

Resultados: Este estudo foi composto por 30 puérperas com média de idade de 

26,06 anos (±0,87), em sua maioria de etnia parda (73,33%) e solteiras (66,67%). 

Com relação ao BDDE, houve uma pontuação média de 35,2 (±0,58) pontos por 

puérpera e em relação ao índice de satisfação, 93,33% das entrevistadas se 

mostraram satisfeitas com sua imagem corporal. No tocante aos resultados 

obtidos no SF-36, os domínios capacidade funcional, limitação por aspectos 

físicos, dor, vitalidade e aspectos emocionais, obtiveram pontuação menor que 

50. Conclusão: Contrariando a hipótese principal do estudo, concluiu-se que 

93,33% das mulheres entrevistadas, possuem uma boa percepção da sua 

imagem corporal, durante a gravidez e no puerpério imediato. Todavia, serão 

necessários mais estudos, com a finalidade de se estabelecer se as mulheres 

grávidas e no puerpério imediato, possuem uma percepção da autoimagem 

corporal equivocada, pelo fato do maior foco nessas fases, ser o cuidado 

materno-infantil. 

 

Palavras chave: Fisioterapia; Imagem Corporal; Período pós-parto. 
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ABSTRACT 

Introduction: Gestation is considered to be a unique situation in a woman's life, 

at which time a number of changes occur over a period of approximately 40 

weeks, being physiological, psychological, social and cultural. Body image (HF) 

is described by the way our body appears to ourselves. It is a mental relation of 

the body encompassing the forms by which the person experiences. Objective: 

To evaluate the body image in puerperae of habitual risk of a public maternity of 

Maceió / AL. Methods: Observational, cross-sectional, controlled study  pregnant 

women whose gestations were classified as having a habitual risk were selected 

from the maternity ward of the Hospital do Açúcar in the city of Maceió, Brazil, 

aged equal to or greater than 18 years. The instruments used for evaluation were 

the Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE) and Medical Outcomes 

Study Short Form Health Survey (SF-36), as well as a specially developed data 

collection form. Results: This study consisted of 30 puerperae with mean age of 

26.06 years (± 0.87), mostly of ethnicity (73.33%) and single (66,67%). Regarding 

BDDE, there was an average score of 35.2 (± 0.58) points per puerpera and in 

relation to the satisfaction index, 93.33% of the respondents were satisfied with 

their body image. In terms of the SF-36 results, the domains of functional 

capacity, limitations due to physical aspects, pain, vitality and emotional aspects, 

obtained scores lower than 50. Conclusion: Contrary to the main hypothesis of 

the study, it was concluded that 93.33% of the interviewed women have a good 

perception of their body image, during pregnancy and in the immediate 

puerperium. However, further studies are needed to establish whether pregnant 

women and the immediate puerperium have a perception of mistaken body self-

image, given that the main focus in these phases is maternal and child care. 

 

Keywords: Physical therapy; Body image; Postpartum period. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestação é considerada uma situação ímpar na vida de uma mulher, 

momento no qual ocorrem inúmeras alterações em um período de 

aproximadamente 40 semanas. Envolvem modificações fisiológicas, 

psicológicas, sociais e culturais. Grande parte destas modificações é de origem 

natural da gravidez, com objetivo de promover condições para o adequado 

desenvolvimento fetal, em equilíbrio com o organismo materno (WATSON et. al. 

2015). 

A imagem corporal (IC) é descrita pela maneira que nosso corpo aparece 

para nós mesmos. É uma relação mental do corpo englobando as formas pela 

qual a pessoa o experencia (TAVARES, 2003). Ou seja, a IC mostra a história 

de uma vida, o trajeto de um corpo, cujas concepções marcam a sua existência 

a cada instante, integrando uma unidade (SCHILDER,1994).  

Diariamente na vida destas gestantes, essas mudanças fisiológicas, 

psicológicas dentre outras repercutem na imagem corporal. Somado a esse 

fator, o aspecto social também sofre grande influência na percepção da imagem. 

Mundialmente, cobra-se do público feminino um padrão de beleza corporal dito 

como “magreza”. Sendo assim, durante as aproximadas 40 semanas de 

gestação, o corpo gravídico não se inclui nesse padrão, devido ao ganho de peso 

e alteração no formato do corpo. Essas alterações físicas podem ser de difícil 

aceitação pelas mulheres (FERREIRA, CASTRO, MORGADO, 2014).  

No período puerperal, além dos transtornos de humor como labilidade 

emocional que é frequente nesta fase, a puérpera apresenta sintomas físicos tais 

como fadiga, desconfortos mamários, cefaleia, lombalgia e cervicalgia, que são 

frequentemente descritos (MCGOVERN et al. 2006).  

As alterações físicas presentes no puerpério estão relacionadas aos 

sistemas musculoesquelético, respiratório, circulatório, mamário, urinário entre 

outros (GARCIA, 2007). Há diversos desconfortos durante esta fase, como dor 

na região da incisão cirúrgica no parto cesáreo ou na episiotomia quando 

realizada por via vaginal, constipação intestinal, cólicas abdominais, 

incontinência urinária, posturas antálgicas, além de fraqueza abdominal devido 

à diástase do músculo reto do abdômen. As queixas das puérperas podem 

ocorrer, portanto, em vários níveis: abdominal, muscular e articular, região 
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perineal, das mamas, mas, sobretudo nos membros superiores e na região 

dorso-lombar (MORARI-CASSOL, 2008; CAMPOS JÚNIOR, 2008; RETT et 

al..2008). 

Sendo assim, através das alterações físicas e da idealização de um corpo 

magro as mulheres podem desencadear uma insatisfação corporal que se trata 

de uma avaliação negativa do próprio corpo. Essas insatisfações estão 

associadas à alimentação inadequada e restrita. Juntamente com um quadro de 

depressão pré e/ou pós-natal, essas podem ter implicações negativas para 

saúde e bem-estar da mulher (DIPIETRO et al. 2003).  

Portanto, as mudanças relacionadas com a aparência podem acarretar 

um grande desafio na preservação de uma autoestima e imagem corporal 

positiva (RUMSEY, 2002). 

Contudo, é possível pensar que as rápidas mudanças corporais que 

ocorrem no período puerperal, somadas à forte idealização social feminina do 

corpo magro, podem contribuir para que a puérpera desenvolva um 

descontentamento profundo com o próprio corpo e, consequentemente, altere 

suas atitudes corporais (FULLER et al. 2012).  

O desenvolvimento da imagem corporal é intimamente ligado à 

estruturação da identidade no seio de um grupo social (TAVARES, 2003). 

Partindo do conceito de imagem corporal grupal, Schilder (1994), afirma que a 

preocupação com a dimensão corporal, apresentada pelas pessoas que cercam 

o indivíduo, interfere de modo fundamental na elaboração da imagem corporal 

desse indivíduo. Segundo o autor, as experiências e sensações obtidas em 

ações e reações às relações sociais, também contribuem para a estruturação da 

imagem corporal. 

O trabalho teve como objetivo avaliar a percepção da imagem corporal em 

puérperas, cujas gestações foram classificadas como sendo de risco habitual, 

de uma maternidade pública de Maceió/AL, conveniada ao Sus. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal e controlado, onde 

foi realizada uma avaliação da imagem corporal em puérperas primíparas e 

multíparas, cujas gestações foram classificadas como sendo de risco habitual, 

de uma maternidade pública de Maceió/AL., no período de abril a maio de 2019.  

A coleta de dados do presente estudo foi realizada nas enfermarias de 

puerpério da Maternidade do Hospital do Açúcar, situado à Av. Fernandes Lima, 

km 5, s/n, Farol - CEP 57.050-000, em Maceió-AL. 

Fizeram parte deste estudo puérperas selecionados nas enfermarias da 

Maternidade Pública do Hospital do Açúcar, localizada em Maceió-AL que 

apresentavam idade igual ou superior a 18 anos, sem fazer qualquer distinção 

quanto à via de parto (cesariana ou vaginal). 

Foram excluídas da amostra, puérperas portadores de doença neurológica, 

psiquiátrica ou outras condições que impossibilitem a total compreensão e, 

consequentemente, o preenchimento dos instrumentos de avaliação a serem 

utilizados, bem como aqueles que não fornecerem o seu consentimento por meio 

da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As puérperas, após terem recebido todas as explicações sobre o estudo e 

tendo aceitado participar deste, assinaram, de forma voluntária, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Em seguida, foi realizada a coleta de dados por meio de uma ficha de 

avaliação especialmente desenvolvida e dos questionários Body Dysmorphic 

Disorder Examination (BDDE), (JORGE, SABINO NETO, NATOUR et al, 2008) 

e Medical Outcomes Study Short Form Health Survey (SF-36) (CICONELLI et 

al., 1999). 

Todas as puérperas do estudo foram avaliadas por meio dos seguintes 

instrumentos: 

Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE)  instrumento específico de 

qualidade de vida validado para a língua portuguesa, que trata da auto-avaliação 

do indivíduo quanto a sua imagem corporal, e que inclui 34 questões que avaliam 

o grau de insatisfação em relação à aparência física. Seu escore varia de 0 a 
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168 pontos. Escores maiores que 66 já refletem certo grau de insatisfação com 

a aparência (JORGE et al, 2008). 

Medical Outcomes Study Short Form Health Survey (SF-36)  instrumento 

genérico de avaliação da qualidade de vida, também validado para o português, 

que contém 36 questões, as quais tratam de aspectos relacionados à saúde 

geral, aspectos físicos e emocionais, separados em oito domínios (capacidade 

funcional. Limitação por aspectos físicos; dor; estado geral de saúde; vitalidade; 

aspectos sociais; aspectos emocionais; saúde mental), cujas pontuações variam 

de 0 a 100, sendo que quanto maior for o escore obtido melhor a qualidade de 

vida apresentada pelo paciente (CICONELLI et al, 1999). 

Os dados obtidos foram digitados em planilha do software Microsoft Excel® 

para organização do banco de dados. As análises estatísticas foram procedidas 

mediante pacote estatístico Stata® (versão 13.0). Realizou-se análise descritiva 

de variáveis contínuas através da média e desvio padrão e as variáveis 

categóricas foram descritas por frequência simples.  Com objetivo de avaliar 

relação linear entre uma das variáveis abordada e os domínios do SF-36, 

realizou-se a análise de correlação. Através do coeficiente de Pearson, analisou-

se a variável BDDE em relação a cada um dos resultados obtidos pelos domínios 

avaliados no SF-36, de acordo com a classificação proposta por Hair et al. 

(2005). Posteriormente os resultados obtidos foram expressos em tabelas. 

 

3 RESULTADOS 

Este estudo foi composto por 30 puérperas com média de idade de 26,06 

anos (±0,87), em sua maioria de etnia parda (73,33%) e solteiras (66,67%). 

Ademais, 80% das mulheres que compuseram a amostra foi formada por 

multíparas com média de 2,73 partos (±0,27) por paciente, com relação ao IMC 

as puérperas apresentaram obesidade (40%) e sobrepeso (13,33%) em maior 

índice do que o peso ideal. 

Além disso, com relação ao número de partos anteriores, uma vez que a 

grande maioria da amostra foi composta por multíparas, houve uma prevalência 

de partos vaginais com a média de 1,46 partos por paciente e um reduzido 

número de abortamentos. 
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Quanto aos dados correlacionados ao último parto, o tempo médio de 

gestação foi de 39 semanas (±0,19), tendo uma prevalência pela via de parto 

operatório (cesariana), sem nenhum caso de gravidez gemelar.  

As características clínico-demográficas podem ser visualizadas em sua 

totalidade na tabela 1. 

 

Tabela 1: Características clínico - demográficas 

 

Variáveis clínico-demográficas n=30 (100%) 

Idade_Média (±DP) 26,06 (±0,87) 

Etnia 

     Branca 

     Negra 

     Parda 

 

4 (13,33%) 

4 (13,33%) 

22 (73,33%) 

Estado civil 

     Solteira 

     Casada 

     Divorciada 

 

20 (66,67%) 

9 (30%) 

1 (3,33%) 

Número de Gestações_Média (±DP) 2,7333 (±0,27) 

Número de Partos Vaginais_Média (±DP) 1,46 (±0,28) 

Número de Parto Cesária_Média (±DP) 1,66 (±0,19) 

Números de Abortamento_Média (±DP) 0,2666 (±0,95) 

Tipos de partos_Média (±DP) 

     Vaginal 

     Cesariana 

 

14 (46,67%) 

16 (53,33%) 

Número de Partos anteriores_Média (±DP) 

     Primíparas 

     Multíparas 

 

6 (20%) 

24 (80%) 
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Semanas de gestação_Média (±DP) 39s 19,17 (±0,38) 

IMC  

     Peso ideal 

     Sobrepeso 

     Obesidade 

 

14 (46,67%) 

4 (13,33%) 

12 (40%) 

DP: desvio-padrão, n:amostra, IMC: Ìndice de Massa Corporal. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Com relação ao BDDE, houve uma pontuação média de 35,2 (±0,58) 

pontos por puérpera, ratificando o resultado com relação ao índice de satisfação, 

posto que, 93,33% das entrevistadas se mostraram satisfeitas com sua imagem 

corporal. Ainda em relação ao BDDE, foram relacionadas todas as queixas 

principais destas mulheres com relação ao último mês de gestação, merecendo 

destaque o aparecimento de melasma na face, estrias na região abdominal e 

edema de membros inferiores, tudo conforme a tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultados do questionário do BDDE. 

Queixas referidas n=30 (100%) 

Sem queixas 9 (30%) 

Estrias no abdômen 5 (16,66%) 

Melasma no rosto 5 (16,66%) 

Edema de MMII 5 (16,66%) 

Ganho de peso 1 (3,33%) 

Se sentiu feia 3 (10%) 

Tamanho grande barriga 1 (3,33%) 

Veias inchadas 1 (3,33%) 

 n: amostra, BDDE: Body Dysmorphic Disorder Examination 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

No tocante aos resultados obtidos no SF-36, cabe destacar que os 

domínios capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, vitalidade e 
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aspectos emocionais, obtiveram pontuação menor que 50, conforme pode ser 

observado através da tabela 3. 

 

TABELA 3: Resultados do questionário SF-36. 

Domínios_Média (±DP) n= 30 

Capacidade Funcional 38,16 (±4,4) 

Limitação por aspectos físicos 27,16 (±6,57) 

Dor 46,83 (±3,85) 

Estado geral de saúde 69,03 (±4,07) 

Vitalidade 49,33 (±4,80) 

Aspectos Sociais 74,15 (±4,48) 

Aspectos Emocionais 32,22 (±7,05) 

Saúde Mental 61,3 (±3,46) 

N:número, DP: Desvio Padrão, SF-36: Medical Outcomes Study Short Form 

Health Survey  

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Além do mais, foi estabelecida uma correlação entre a média do escore 

do BDDE com cada um dos domínios do SF-36, tendo como resultados uma 

correlação negativa quanto aos domínios, capacidade funcional e estado geral 

de saúde, conforme tabela 4. 

 

Tabela 4: Correlação entre média do escore do BDDE e cada um dos 

domínios do SF36. 

Domínios do SF-36  
Correlação com BDDE resultados do 

Pearson 

Capacidades Funcional  -0,054 

Limitação por aspectos físicos  0.634 

Dor 0,370 

Estado geral de saúde -0,021 

Vitalidade 0,370 

Aspectos sociais 0,244 
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Limitação por aspectos emocionais 0,181 

Saúde mental 0,060 

N: número, SF-36: Medical Outcomes Study Short Form Health Survey, BDDE: Body 

Dysmorphic Disorder Examination 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

4 DISCUSSÃO 

Na sociedade brasileira atual, não estar bonita pode constituir-se em 

grave fracasso, levando à perda da autoestima e à insegurança (CURY, 2005). 

A dependência da autoestima feminina na aparência torna as mulheres mais 

vulneráveis à imagem corporal negativa e aos seus efeitos negativos (Castilho, 

2001). A insatisfação generalizada da mulher com o seu corpo tem sido 

documentada tanto em estudos realizados no Brasil (CAMARGO et al, 2005; 

CUNHA et al., 2002; MALYSSE, 2003; TAVARES, 2003), quanto em outros 

países (ARMATAS et al.,2004; BORCHERT et al., 1996; GARDNER, 1996; 

HARRIS, 1995; KALIN, et al., 2004; MCCABE et al., 1997; MCCABE et al., 2003; 

TURNER et a., 1997; WEBSTER et al, 2003). 

Diante dessa realidade, compuseram esse estudo mulheres jovens com 

média de idade de 26,06 anos, na sua grande maioria com mais de um filho e 

solteiras, refletindo diretamente no resultado do SF-36, com relação ao domínio 

aspecto emocional, que se mostrou com escore menor que 50. 

Segundo Marim et al. (2009), é plausível supor que ser mãe solteira exige 

recursos adaptativos intensos, uma vez que a ausência de um companheiro 

pode levá-la a apresentar maiores índices de estresse, bem como problemas 

financeiros, carga maior de trabalho e sentimentos de solidão e isolamento, ao 

menos quando comparadas com mães casadas (NEWCOMBE, 1999). Estudos 

sobre o período gestacional sugerem que a combinação de eventos 

estressantes, a falta de apoio social e um maior nível de ansiedade podem 

contribuir para uma gravidez e um parto com mais complicações e dificuldades 

(ARESKOG, Uddenberg & Kjessler, 1984; Barnett, Hanna & Parker, 1983; Lipp, 

1996). 
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Outrossim, cabe destacar que as puérperas que compuseram a amostra 

apresentaram alto índice de massa corporal (IMC), com obesidade e sobrepeso, 

o que corrobora a baixa capacidade funcional, alto índice de dor e limitações 

quanto aos aspectos físicos. Segundo NOGUEIRA et al. (2014), o IMC é 

indicador fundamental para o diagnóstico do estado nutricional materno. Esse 

índice permite identificar gestantes em risco nutricional, principalmente a 

obesidade materna.  

A obesidade é considerada uma doença crônica prevalente em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Desse modo, a obesidade e o sobrepeso 

são referidos atualmente como graves problemas de saúde pública em razão do 

risco de doenças associadas, como hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, osteoartrite, apneia do sono e outras 

alterações segundo Seabra et. al. (2011). 

Na mesma linha, Larrua et al. (2013), afirmam que a gestante obesa 

apresenta alterações musculoesqueléticas que irão causar-lhe desconforto, pois 

afetarão sua marcha e postura. 

De acordo com Seabra et al. (2011), a associação entre ganho de peso 

inadequado e a frequência de sobrepeso/obesidade apresenta grande 

relevância, já que a inadequação do estado antropométrico materno, tanto pré-

gestacional como gestacional, constitui problema de saúde pública 

inquestionável, pois favorece o desenvolvimento de intercorrências gestacionais 

e influencia as condições de saúde do concepto e materna no período pós-parto. 

A prevalência do parto operatório (cesariana) na estatística do trabalho, 

vem mais uma vez confirmar que existe no Brasil alto índice desse tipo de cirurgia 

em relação ao parto vaginal, sendo necessário implementação de estratégias 

que modifiquem esta estatística. Segundo Nogueira et al. (2013), a probabilidade 

de trabalho de parto prolongado é mais ampla em gestantes obesas, 

provavelmente devido a menor tônus miometrial. A prevalência de parto 

operatório também é maior nessas pacientes, independentemente de 

complicações pré-natais, tamanho do feto ou idade gestacional.  

Com relação ao BDDE, apesar do alto grau de satisfação da imagem 

corporal, ao serem examinadas as queixas colhidas, constatou-se claramente 
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que o aspecto físico é de relevante importância ao público feminino, inclusive 

entre as grávidas e puérperas, pois a grande maioria das queixas se relacionou 

diretamente aos aspectos ligados à aparência física, tais como o aparecimento 

de melasma no rosto e estrias na barriga, ratificando o quão importante a 

imagem significa em nosso meio social. 

Já no tocante ao grau de satisfação, alguns estudos mostram a 

possibilidade da ocorrência  de erro na percepção da autoimagem corporal das 

grávidas e puérperas, tendo em vista que todo foco nesta fase está voltado  aos 

cuidados relacionados à espera do recém-nascido, bem como aos cuidados 

após o nascimento, o que pode ter impactado diretamente nos resultados da 

hipótese principal, segundo Tavares et al. (2003). 

 

5 CONCLUSÃO 

Contrariando a hipótese principal do estudo, concluiu-se que 93,33% das 

mulheres entrevistadas, possuem uma boa percepção da sua imagem corporal, 

durante a gravidez e no puerpério imediato.  

Entretanto, vale destacar que a aparência física tem um papel de 

relevância na vida dessas mulheres, como foi constatado pelas principais 

queixas relacionadas na pesquisa em tela.   

Contudo, no SF-36, os domínios capacidade funciona, limitações por 

aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos emocionais, capacidade funcional 

apresentaram-se bem abaixo dos 50 pontos, indicando que há um grande 

comprometimento na qualidade de vida dessas mulheres, principalmente quanto 

aos aspectos físicos, funcionais e emocionais. 

Todavia, serão necessários mais estudos, com a finalidade de se 

estabelecer se as mulheres grávidas e no puerpério imediato, possuem uma 

percepção da autoimagem corporal equivocada, pelo fato do maior foco nessas 

fases, ser o cuidado materno-infantil, interferido de maneira direta na percepção 

da imagem corporal dessas mulheres. 
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