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RESUMO  

A construção da subjetividade em relação ao corpo ocorre ao longo de toda a vida, e 

nas mulheres privadas de liberdade as condições de vida impostas pelo cárcere 

podem potencializar ou mesmo influenciar de forma diversa a percepção de sua 

imagem corporal (IC). Este trabalho avaliou a IC e fatores associados à distorção e à 

insatisfação da IC em mulheres encarceradas em regime fechado de Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil. Trata-se de um estudo observacional transversal, 

desenvolvido com detentas entre 18 e 57 anos de idade. Foram coletadas 

informações pessoais sociodemográficas (idade, escolaridade, renda familiar, estado 

civil, tempo de reclusão, frequência de visitas e número de filhos) por meio de 

entrevista, e mensurados o peso e a estatura para obtenção do Índice de Massa 

Corporal (IMC). A avaliação da IC se deu por meio da Escala de Figuras de 

Silhuetas para adultos brasileiros (EFS). Utilizou-se a Razão de Prevalência e seu 

respectivo Intervalo de Confiança de 95% para avaliar a força da associação entre 

as variáveis dependentes (distorção e insatisfação da IC) e as variáveis 

independentes. A concordância entre o IMC obtido por antropometria (IMC-A) e o 

IMC estimado pela EFS (IMC-E) foi verificada pelo método Bland-Altman. As 

participantes tinham idade média de 31,7 anos (8,48), e a média de IMC-A foi de 

27,67Kg/m². Cerca de 65% encontrava-se acima do peso e 27,8% apresentava 

obesidade. Houve distorção da IC em 83,3% das participantes. Destas, 82,7% 

superestimaram o tamanho do seu corpo, imputando em média, 5,59 (2,73) Kg/m2 a 

mais ao seu corpo real. A maioria das mulheres (91,6%) se demonstrou insatisfeita 

com o corpo. Embora boa parte (58,9%) tenha desejado ter um IMC, em média, 9,01 

Kg/m2 (+ 5,25) menor, cerca de um terço desejou aumentar o tamanho do corpo, em 

média, 6,43 Kg/m² (+ 4,34). As características sociodemográficas, o estado 

nutricional (RP = 0,99 IC95% 0,89-1,11) e o tempo de reclusão (RP = 1,06 IC95% 

0,94-1,19) não estiveram  associados à insatisfação com a IC. Não foram verificadas 

associações entre a distorção da IC e o tempo de encarceramento (RP=1,17 IC95% 

0,96-1,42) ou estado nutricional (RP=1,10 IC95% 0,89-1,36). Conclui-se que a 

maioria das mulheres em reclusão é insatisfeita com seus corpos e distorce sua IC, 

revelando a necessidade de que esses aspectos sejam contemplados nas ações de 

promoção da saúde no sistema prisional.  

Palavras-Chave: Prisões, Saúde da mulher, Imagem corporal e Estado Nutricional.  

 



 

ABSTRACT 

The construction of subjectivity in relation to the body occurs throughout live, and in 

incarcerated women, life conditions imposed by the imprisonment  can strengthen or 

influence body image (BI) perception. This study analyzed the BI distortion and 

dissatisfaction and its associated factors in incarcerated women in closed regime of 

Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. A observational cross-sectional study was 

conducted with the 18 to 57 year-old imprisoned women. An interview was conducted 

regarding personal sociodemographic information (age, education, family income, 

marital status, time of confinement, visitation frequency and number of children), and 

measured their weight and height in order to calculate Body Mass Index. BI was 

evaluated by using a Figure Rating Scale for Brazilian adults (FRS). Prevalence 

Ratio and its respective Confidence Interval of 95% were taken into consideration to 

investigate the strength of the association between the dependent (distortion and 

dissatisfaction of BI) and independent variables. The concordance between BMI-A 

and BMI-E was verified by the Bland-Altman method.  Participants presented, in 

average, 31.7 (± 8.48) years old, 27.67 Kg/m² of BMI-A. Approximately 65% had 

excessive weight, of which 27.8% were obese. BI distortion was present in 83.3% of 

the participants. Amongst these women, 82.7% overestimated their body size, adding 

in average 5.59 Kg/m² (± 2.73) to their real body. Most of the participants (91.6%) 

expressed dissatisfaction with their own body. Although the majority expressed the 

desire to have a BMI 9.01 Kg/m² (± 5.25) lower, one third of them aspired to enlarge 

their body in 6.43 Kg/m² (+ 4.34). Sociodemographic characteristics, nutritional status 

(PR = 0.99 95%CI 0.89-1.11) and time of confinement (PR = 1.06 95% CI 0.94-1.19) 

were independently associated with their BI dissatisfaction. No associations were 

found between BI distortion and incarceration time (PR = 1.17 95% CI 0.96-1.42), or 

nutritional status (PR = 1.10 and 95% CI 0.89-1.36). We conclude that the majority of 

the incarcerated women are dissatisfied with their BI and present distorted BI, 

revealing the need for such aspects to be included in health promotion activities in 

the prison system. 

 

Key words: Prisons; Women’s Health; Body image; Nutritional Status. 
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1 INTRODUÇÃO  

  Nos últimos anos, as investigações sobre Imagem Corporal (IC) têm 

recebido cada vez mais atenção em decorrência da alta valorização da aparência 

física na sociedade contemporânea, buscando-se o entendimento sobre o que a IC 

representa, o que significa a sua percepção e qual é a magnitude de seus efeitos 

sobre o comportamento das pessoas1.  

 A percepção da IC e a satisfação com a própria IC refletem um 

processo complexo de consciência corporal que pode ser facilmente afetado por 

fatores intrínsecos e ambientais. Dentre os fatores intrínsecos, destacam-se a 

condição de saúde ou mesmo a presença de alguma deficiência2. Já entre os fatores 

ambientais, são notáveis as influências socioculturais e da mídia para a obtenção de 

um “corpo ideal”, e que frequentemente desconsidera aspectos relacionados com a 

saúde e as diferentes constituições físicas da população3,4,5.  

 As mulheres, geralmente, são mais preocupadas com a IC4,5. Muitas 

delas sofrem influência da mídia e do meio em que vivem e, por sua vez, desejam 

controlar a adiposidade e manter um corpo mais magro, com musculatura definida e 

com menos flacidez4,5.  Nesse gênero, a percepção da IC e a satisfação com o 

próprio corpo podem também ser afetadas por fatores que vão desde uma condição 

natural de gestação6 ou de menopausa7, até problemas de saúde como deficiência 

física8, depressão9 ou câncer10. 

 No entanto, diferentemente do que se observa em mulheres vivendo 

em sociedade, mulheres privadas de liberdade, principalmente aquelas em regime 

fechado, estão expostas a outros fatores que podem influenciar a percepção de sua 

IC e a satisfação corporal. No cárcere, vivem em outro contexto social com inúmeras 

particularidades e dificuldades11, o que pode propiciar o estabelecimento de padrões 

e referências próprios sobre o corpo “normal”, “adequado” e até mesmo “desejável” 

dentro das unidades prisionais.   

 De acordo com Verdi et al.11 o processo de exclusão da sociedade é 

uma experiência que gera intenso sofrimento, tanto do ponto de vista físico quanto 

psicossocial, e deixa marcas profundas no indivíduo que atravessa as relações 

sociais. No cárcere, a pessoa é despida de sua rede de apoio e disposições sociais, 

ocorrendo uma ruptura com o modo de vida civil. Passa então a vivenciar uma nova 

realidade, em que lhe são impostos o espaço de ocupação, o tipo de vestimenta, a 
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rotina de horários, os grupos de convívio, a alimentação, as sanções de repreensão 

e castigos, dentre outros aspectos. Sua convivência passa a ser limitada a um 

número restrito de pessoas, com as quais deve dividir um pequeno espaço durante 

um longo período de tempo, impactando na perda da privacidade e da 

individualidade, e frequentemente no estabelecimento de uma nova identidade 

baseada no convívio em cela. A conexão com o mundo fora dos muros da unidade 

prisional passa a ser feita majoritariamente pelas visitas dos familiares, onde a troca 

e o envolvimento com as situações cotidianas vivenciadas pelos familiares muitas 

vezes é o que mantém o detento ainda ligado à vida para além da instituição11.  

Nesse contexto, Verdi et al.11 alertaram para a importância de se 

considerar a “vida que acontece dentro dos muros do sistema”, buscando 

compreender as referências culturais que circulam nesse espaço, a forma como os 

sujeitos significam as coisas que ali acontecem, bem como as regras que interferem 

nos valores e nos comportamentos das pessoas privadas de liberdade.  

Observa-se, entretanto, que estudos avaliando a saúde de pessoas 

privadas de liberdade ainda são muito incipientes, particularmente no Brasil, 

reforçando a necessidade de maior aprofundamento nesse tema para subsidiar 

melhoria da assistência a essa população tradicionalmente marginalizada12.  

Particularmente no que se refere à IC e estado nutricional no ambiente do 

cárcere, a escassez de publicações ainda é mais evidente13,14,15. Avançar nessa 

área do conhecimento é fundamental para que se esclareça a relação das pessoas 

privadas de liberdade com seus corpos e o impacto que a distorção e a insatisfação 

com a IC pode acarretar à saúde física e psíquica dessas pessoas.  

Diante do exposto, a presente pesquisa pretende contribuir para o 

preenchimento da lacuna que existe em relação à IC, em mulheres privadas de 

liberdade em regime fechado. As informações obtidas poderão subsidiar condutas 

da gestão pública no sentido de prevenir e tratar possíveis problemas relacionados à 

distorção e insatisfação com a IC, contribuindo para a promoção da saúde em total 

consonância com o que é preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e pela 

Constituição Federal que prevê saúde para todos sob a responsabilidade do Estado 

brasileiro. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 A distorção e a insatisfação com a IC podem gerar repercussões 

negativas para a saúde de mulheres prisioneiras como, por exemplo, o 

desenvolvimento e/ou agravamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), especialmente, a obesidade. Também pode favorecer práticas inadequadas 

de controle de peso, depressão, isolamento, abandono do autocuidado, baixa 

autoestima, transtornos alimentares e psicológicos, dentre outras condições que são 

ainda mais agravadas pelo fato de se estar em confinamento. Assim sendo, o 

conhecimento sobre a avaliação da IC e de seus possíveis fatores associados torna-

se de fundamental importância para que tamanhos prejuízos sejam evitados, no 

lócus prisional. 

A elucidação de tais aspectos poderá subsidiar a atuação de gestores e 

profissionais da saúde no sistema prisional, no sentido de desenvolver ações 

educativas que promovam a saúde e o autocuidado, previnam doenças e melhorem 

a qualidade de vida das pessoas privadas de liberdade, minimizando os efeitos do 

cárcere sobre suas condições de saúde e sobre sua ressocialização quando 

entrarem em liberdade.  

  Considerando os escassos estudos com a temática da IC e do estado 

nutricional no ambiente do cárcere13,14,15,16, os resultados da presente pesquisa 

podem impactar até mesmo no momento pós-cárcere, permitindo que durante sua 

permanência essas mulheres possam adotar estratégias eficazes para melhorar o 

estilo de vida intramuros com vistas à manutenção de um adequado estado 

nutricional. Além disso, o conhecimento advindo da avaliação da IC pode ser um 

bom instrumento para a elaboração de cardápios palatáveis e saudáveis e para a 

provisão, por parte dos gestores, de uma equipe multiprofissional qualificada para 

abordagem da complexidade da distorção e da insatisfação com a IC.  

 Destaca-se ainda a relevância de se promover ações que visem à adoção 

de hábitos saudáveis, não só alimentares, mas também a prática regular de 

atividades físicas, a fim de proporcionar uma maior satisfação com a IC dentre as 

mulheres privadas de liberdade. É perceptível a necessidade de uma maior 

produção científica que contribua para o fornecimento de novos elementos que 

possam ajudar a fundamentar futuras políticas públicas promotoras da saúde e 

programas de prevenção e de intervenção relacionados com a distorção e a 

insatisfação com a IC a fim de se evitar possíveis danos, na população carcerária. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

 

 Avaliar a IC bem como seus fatores associados em mulheres privadas 

de liberdade em regime fechado, de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

✓ Avaliar a prevalência de distorção da IC e sua associação com variáveis 

sociodemográficas e de saúde; 

 

✓ Investigar a prevalência de insatisfação com a IC e sua associação com 

variáveis sociodemográficas e de saúde. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.1 A IMAGEM CORPORAL: CONCEITOS, DEFINIÇÕES E INSTRUMENTOS 

AVALIATIVOS 

 A história da IC teve início no século XVI, na França, com os relatos do 

cirurgião Ambroise Paré acerca de pacientes com dor em membro amputado 

trazendo à luz a descoberta de que uma lesão poderia alterar a percepção do 

indivíduo sobre seu corpo ou sobre o espaço ao seu redor. Com o avanço do estudo 

sobre “os membros fantasmas” por neurologistas, o francês Pierre Bonnier cria o 

termo ‘esquema corporal’.  A partir de então, surgiram diferentes formas de se 

investigar a IC, o que proporcionou um vasto repertório avaliativo e conceitual nos 

tempos modernos17,18.  

 Atualmente, a IC pode ser compreendida como um construto dinâmico, 

multifacetado, que engloba componentes relacionados à aparência física como 

representações mentais do corpo (incluindo o tamanho e a forma das estruturas 

corporais) bem como sentimentos, cognição e comportamentos relacionados ao 

corpo19. O conceito de IC refere-se, portanto, a uma experiência subjetiva. A 

maneira como um indivíduo sente e pensa o próprio corpo influencia, inclusive, o 

modo como percebe o mundo, envolvendo várias dimensões e abrangendo 

processos fisiológicos, psicológicos e sociais20.   

 A pesquisa sobre IC cresceu e amadureceu de maneira significativa nos 

últimos anos, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Entretanto, 

investigações acerca desse tema não são simples e para que sejam assertivas é 

necessário considerar os princípios básicos, a escolha adequada dos instrumentos e 

dos procedimentos de análise dos dados21.  

 É possível diferenciar dois componentes fundamentais da IC: um 

perceptivo e outro atitudinal. O componente perceptivo refere-se ao quão 

precisamente um indivíduo percebe o tamanho de seu corpo. Casos de sub ou 

superestimação podem ser abordados como distúrbios perceptivos da IC22,23,24. 

Pesquisas demonstraram que grande parcela da população apresenta inacurácia ao 

estimar seu próprio tamanho corporal22,23,24. Ademais, evidenciam que mulheres 

superestimam seu tamanho corporal atual mais do que os homens, sendo menos 

precisas22,24.  

 Já o componente atitudinal da IC faz alusão aos pensamentos e 

sentimentos que o indivíduo tem sobre o tamanho e/ou a forma de seu corpo. O 
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componente atitudinal possui quatro dimensões: afetiva (emoções e sentimentos 

relacionados ao corpo), comportamental (evitação de situações que induzam a 

preocupações com a IC), cognitiva (pensamentos e crenças sobre o corpo e a 

aparência física) e de satisfação/insatisfação com o corpo25,26.  

 Especificamente na dimensão de satisfação/insatisfação corporal tem-se 

visto, em geral, que tanto mulheres quanto homens tendem estar insatisfeitos com a 

IC. As mulheres anseiam uma silhueta menor, enquanto os homens se dividem entre 

aqueles que querem aumentar ou diminuir suas dimensões corporais27,28,29,30. A 

insatisfação corporal é uma epidemia das sociedades modernas e nos dias atuais 

parece ser mais a regra do que a exceção31. A pesquisa sobre essa temática é 

extremamente relevante, principalmente, ao considerar os lastimáveis danos que a 

insatisfação com o próprio corpo pode acarretar à saúde humana32,33,34,35,36,37,38.                  

  Um estudo realizado na Austrália do Sul com mulheres entre 18 e 75 

anos encontrou significativa relação linear positiva entre a idade e a apreciação 

corporal: as mulheres mais velhas apreciam mais seu próprio corpo quando 

comparadas com as mais jovens. Essa apreciação, isto é, a imagem corporal 

positiva, é algo para além da mera ausência de insatisfação corporal, visto que as 

mulheres mais maduras parecem respeitar mais as mudanças que ocorrem no corpo 

ao longo da vida39. Outros estudiosos, entretanto, observaram insatisfação corporal 

semelhante entre as mulheres mais jovens e as mais velhas. Porém, as mais jovens 

são mais impulsionadas para a magreza e sofrem mais influência da sociedade 

sobre sua IC40,41,42.   

 Se por um lado a IC vem sendo estudada exaustivamente em alguns 

grupos específicos (universitários, mulheres e adolescentes de ambos os sexos), em 

outros esta questão vem sendo relativamente negligenciada1, tais como populações 

vulneráveis: pessoas com deficiência, pessoas privadas de liberdade, idosos em 

instituição de longa permanência, pessoas em situação de rua, requerendo maiores 

esforços nessa direção.  

 Várias técnicas foram desenvolvidas para avaliar os aspectos da IC como 

questionários, auto-relatos e escalas de silhuetas43. Dentre os instrumentos de 

avaliação da IC construídos no Brasil destacam-se: Escala de Figuras de Silhuetas 

(EFS) para adultos (e adolescentes); Escala Feminina/Masculina de Normatização 

Corporal; Escala de Silhuetas de Fototipos; Escala Situacional de Satisfação 
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Corporal; Escala de Silhuetas Tridimensionais; Escala de Figuras de Silhuetas para 

crianças e Escala de Satisfação com Imagem Corporal44.   

 O uso das EFS tem sido amplamente adotado em diversos países do 

mundo, assim como no Brasil, para avaliar a prevalência de insatisfação com a IC e 

distorção da IC. Os quadros 1 e 2 apresentam uma síntese das publicações da 

última década que utilizaram Escalas de Figuras de Silhuetas  para avaliar a 

frequência desses problemas em mulheres com mais de 18 anos de idade vivendo 

em liberdade em outros países e no Brasil, respectivamente. Não foram encontrados 

estudos relacionados à distorção e à insatisfação com a IC em mulheres privadas de 

liberdade. 

 Nos estudos internacionais (quadro 1), a faixa etária predominante foi a de 

adultos9,31,45,46,47, e a distorção da IC variou de 34%46 a 54,6%48. Para Mama et al. 

as mulheres desconheciam seu verdadeiro tamanho e forma corporais, ocorrendo, 

portanto distorções da IC e percepções errôneas de peso46. Já a insatisfação com a 

IC variou de 47,2%9 a 91%58, e a maioria das mulheres estava insatisfeita pelo 

excesso de peso9,31,45,48,49. No Brasil (quadro 2), a fase da vida mais investigada 

também foi a de adultos22,50,51,52,53,54, com a insatisfação corporal variando entre 

48,7%56 a 100%22. Na maior parte dos estudos, foram encontradas elevadas 

proporções de insatisfação com a IC e isso ocorreu, principalmente, também pelo 

excesso de peso51,52,55,56,57. A investigação da distorção, embora incipiente, revelou 

elevada proporção de superestimação22,50. Kakeshita e Almeida verificaram que as 

mulheres com sobrepeso apresentaram maior frequência de superestimação do que 

as eutróficas. Segundo os autores, ao superestimar o tamanho do corpo, elas 

podem expressar a consciência de não estar dentro do estado nutricional saudável e 

recomendado22.  

A comparabilidade desses diversos estudos é, contudo, limitada, uma vez 

que apresentam metodologias heterogêneas, principalmente quanto ao desenho do 

estudo, à faixa etária envolvida, ao uso de diferentes EFS, ao número de 

participantes e sua representatividade na população investigada. 

Independentemente das características metodológicas das investigações, na maioria 

das publicações, tanto a distorção quanto a insatisfação com a IC apresentaram-se 

com proporções elevadas, tornando imprescindível o aprofundamento dessa 

temática e sua ampliação, a fim de evitar suas calamitosas consequências na saúde 

pública. 
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Quadro 1. Estudos internacionais sobre Imagem Corporal desenvolvidos com 
mulheres maiores de 18 anos de idade utilizando Escalas de Figuras de 
Silhuetas.  

Notas: ND = Informação Não Disponível na publicação/ NA = Informação Não Analisada 

pelo autor. 

 

 

 

 

 

Local Ano do 
estudo 

Número  
de 

participantes 

Características 
dos 

participantes 

Idade/ 
Faixa 
etária 
(anos) 

Insatisfação 
com a IC (%) 

Distorção 
da IC (%)  

Referência 

Espanha 2009/ 
2010 

630 Jovens e de 
meia-idade – 

base populacional 
das ilhas baleares 

(região 
mediterrânica) 

18-35 e 
36-55  

81,0 NA 45 

Irã 2013 500 Iranianas 
recrutadas por 

propaganda em 
ambulatório de 

uma universidade 

18-65 73,8 54,6 48 

Estados 
Unidos 

ND 405 Afro-americanas 
e caucasianas em 

transição para 
menopausa 

42-52  47,2 46,2 9 

Estados 
Unidos 

- 5868 Residentes nos 
EUA, 

participantes de 
grandes estudos 
populacionais. 

25-89 91,0 NA 58 

Arábia 
Saudita 

2011 242 Universitárias do 
curso de medicina  

19-27  73,6 
 

ND 31 

Gana 2008/ 
2009 

2.814  Ganianas da área 
metropolitana de 

Accra. 

18-99  72,2 NA 49 
 

Estados 
Unidos 

ND 410 
 

Recrutadas por 
estratégias de 
recrutamento 

direto e indireto. 

45,2 
(média) 

79 (hispânicas 
ou latinas) 
73 (afro-

americanas) 

34 
(hispânicas 
ou latinas) 
43,2 (afro-

americanas) 

46 

Estados 
Unidos 

ND 38  Jovens e idosas 
recrutadas por 

telefone, anúncios 
de jornal e 
panfletos. 

25-35 e 
65-80 

76,3 ND 40 

Espanha 1999 
 
 

5918 Graduadas 
universitárias 

37,7 
(média) 

NA 36,2 
Subestima- 

ção 
2,9 

Superestima-
ção 

47 
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Quadro 2. Estudos nacionais sobre Imagem Corporal desenvolvidos com 
mulheres maiores de 18 anos de idade utilizando Escalas de Figuras de 
Silhuetas. 
 

Local Ano do 
estudo 

Número de 
participantes 

Características 
das participantes 

Idade / 
Faixa 
etária 
(anos) 

Insatisfação 
com a IC (%) 

Distorção 
da IC (%)  

Referência 

São 
Paulo, 
Brasil. 

De 1997 
à 2012 

700 Idosas recrutadas 
numa academia de 

ginástica 
comunitária 

60-77 71 NA 59 

Paraíba, 
Brasil. 

2013/ 
2014 

50 Participantes de 
grupos de 

convivência da 
terceira idade 

60 – 80 
ou mais 

87,5 NA 55 

Rio 
Grande 
do Sul, 
Brasil. 

2013 46 Em período pós-
menopausa 

49,3-
73,5 

84,8 NA  60 

Rio 
Grande 
do Sul, 
Brasil 

De 1986 
à 2004-

5 

1739 Participantes da 
coorte de 

nascimento de 
Pelotas/RS (1982) 

22,7 
(média) 

81 NA 51 

Paraíba, 
Brasil. 

ND 542 Idosas residentes 
na cidade de 

Campina Grande. 

60-103 48,7 NA 
 

56 

Santa 
Catarina
, Brasil. 

2009 959 Amostra aleatória 
com base em 

regiões censitárias 
de Florianópolis/SC 

20-59 66,6 (por 
excesso de 
peso) e 6,1 
(por baixo 

peso) 

NA 52  

Cinco 
regiões 

do 
Brasil. 

ND 2402 Universitárias de 37 
instituições de 
ensino superior 

18-50 64,4 (por 
excesso de 
peso) e 13,9 
(por baixo 

peso) 

NA 53 

Bahia, 
Brasil. 

ND 265 Idosas inscritas em 
grupos de 

convivência do 
município de 

Jequié/BA 

60-96 54 NA 57 

São 
Paulo, 
Brasil. 

 
 

ND 

 
138 

Adultas da zona 
urbana de 2 

cidades do interior 
(faculdades, 

centros de saúde e 
de recreação) 

18-60  100,0 ND 22 

Mato 
Grosso 
do Sul, 
Brasil. 

2007 100  Praticantes de 
caminhada em 3 

parques de Campo 
Grande 

36,06 
(média) 

86,0 NA 54 

Notas: ND = Informação Não Disponível na publicação/ NA = Informação Não Analisada 
pelo autor. 
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4.2 FATORES ASSOCIADOS À IMAGEM CORPORAL EM MULHERES 

 A IC tem repercussões no desenvolvimento humano e na qualidade de 

vida e depende da idade, sexo, etnia e condição socioeconômica e cultural61. Alguns 

fatores podem influenciar na questão da autopercepção e da satisfação corporal 

como os ambientais e os valores culturais62,63.   

 A maior parte dos estudos que aborda a questão da IC e fatores 

associados enfoca mais a insatisfação com a IC do que a distorção. É necessário, 

portanto, a ampliação de publicações científicas que esclareçam de que forma as 

mulheres percebem a sua IC e os fatores que a influenciam e que identifiquem 

ainda, o motivo da distorção e da insatisfação com a IC, considerando aspectos 

psicológicos, sociais e culturais. Pesquisas adicionais poderão, indubitavelmente, 

facilitar a comparação entre os resultados dos estudos.  

 Algumas investigações demonstraram que a insatisfação corporal tem 

associação com a renda: embora mulheres com alta e baixa renda desejem ter um 

corpo menor54, quanto maior a renda pessoal e familiar, menor a insatisfação com a 

IC60. No entanto, para Coelho e Fagundes54, o padrão de beleza imposto pela 

sociedade afeta as mulheres, independentemente da classe econômica. Eles 

demonstraram que aquelas de maior poder aquisitivo vêem a si mesmas 

relativamente magras e ainda assim desejam emagrecer um pouco mais, enquanto 

que as de menor renda familiar percebem-se relativamente obesas, portanto mais 

distante do modelo atual de corpo, e também gostariam de alcançar uma silhueta 

menor54.  

 Um estudo realizado em Bogotá demonstrou que as mulheres com ensino 

superior apresentaram um nível significativamente maior de insatisfação corporal e 

selecionaram silhuetas mais finas, como indicativas de saudáveis, em comparação 

com as mulheres com baixo nível de escolaridade64. Embora a associação entre o 

estado civil, o número de filhos e a insatisfação com a IC não tenha sido evidenciada 

por alguns autores65,66, outros verificaram que mulheres casadas e com menor 

número de filhos relataram uma IC mais positiva do que as solteiras 67,68.  

 Em mulheres na fase adulta, a insatisfação corporal é bem evidente 

notadamente em virtude da influência dos padrões irreais de beleza69,70. Duas 

revisões de literatura, incluindo uma meta-análise, evidenciaram que a exposição a 

meios de comunicação como televisão e revistas, que retratam o ideal de beleza 

feminina como sendo um corpo esbelto, está associada à insatisfação com a IC71,72. 
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Tais resultados também foram ratificados em outras pesquisas31,50. Já durante a 

menopausa, ocorrem mudanças comuns do corpo, como o aumento do peso 

corporal e da massa gorda73, que estão em conflito com o padrão de beleza do 

ocidente e podem contribuir para mudanças na IC7. Segundo Kilpela et al, mais 

pesquisadores estão reconhecendo a importância de se investigar a IC em mulheres 

adultas ao longo da vida, visto que não se trata de um problema exclusivamente 

associado a mulheres jovens, nem simplesmente uma questão de vaidade7. Runfola 

et al relataram que existe um grau similar de insatisfação com a IC em mulheres de 

todas as idades e são necessárias mais pesquisas para esclarecer mecanismos 

subjacentes dessa insatisfação em mulheres, em suas diferentes fases58. 

 No que se refere ao estado nutricional, a insatisfação com a IC associou-

se positivamente com o IMC. Alguns estudos demonstraram que mulheres estão 

insatisfeitas, principalmente, pelo excesso de peso9,31,45,48,50-53,55-58. Já Raso et al 

demonstraram que  mulheres idosas fisicamente ativas tinham elevada prevalência 

de insatisfação com a IC independente do IMC59. Embora na maior parte dos 

estudos, as mulheres tenham desejado perder peso, em alguns, tiveram 

participantes que almejaram ter uma silhueta maior que a atual49,50 e em outros, 

tiveram mulheres satisfeitas com a IC e não preocupadas com o ganho de peso 

mesmo com estado nutricional de sobrepeso ou obesidade 45,49.  

  Para Jaeger et al50,  a insatisfação corporal traz sofrimento em relação à 

vida em geral e há evidências de que associa-se significativamente com sintomas de 

depressão9,23,60.  Jackson et al9 demonstraram que as mulheres insatisfeitas com a 

IC tiveram quase duas vezes mais probabilidade de apresentarem sintomas 

depressivos clinicamente significativos em comparação com as satisfeitas. Já na 

pesquisa de Xavier e Almeida23, os sintomas de insatisfação e depressão foram 

significativamente mais acentuados no grupo de mulheres com sobrepeso em 

comparação com as eutróficas. Logo, uma fraca IC pode estar relacionada a 

sintomas depressivos9. 

  No tocante aos poucos estudos que avaliaram a distorção da IC e 

fatores associados, em alguns deles, as mulheres superestimaram o tamanho 

corporal e desejaram emagrecer22,23,31,50. Num estudo realizado com mulheres 

iranianas, a distorção da IC associou-se significativamente com o aumento do IMC e 

do nível de atividade física48. Nos EUA, a distorção da IC foi encontrada em 

mulheres com eutrofia, sobrepeso e obesidade46. Já na Espanha, aquelas que 
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superestimaram sua IC, apresentaram maiores taxas de baixo peso47. Já em 

brasileiras, as que mais superestimaram o corpo foram aquelas que estavam mais 

insatisfeitas com seu tamanho corporal23. 

 O aumento da intensidade de insatisfação com IC e sintomas de 

depressão foi acompanhado por aumento das taxas de imprecisão na estimação do 

tamanho corporal23. De acordo com Xavier e Almeida23, a percepção de estar acima 

do peso e não a condição de sobrepeso ou obesidade está associada com 

sofrimento psicológico. Embora a depressão tenha sido associada com a distorção 

da IC, em outros estudos, tal associação não foi significativa9,47. Possivelmente, isso 

ocorreu por limitações que não permitiram a detecção real no nível de sintomas 

depressivos9,47.     

 Em mulheres privadas de liberdade também pode ocorrer problemas em 

relação à IC. Um estudo realizado na Austrália, com jovens sob custódia demonstrou 

que um maior tempo de encarceramento foi fortemente associado com sobrepeso e 

obesidade e apesar de 47,9% deles estarem acima de peso, somente 24,1% se 

perceberam nessa condição13.  

Nas detentas, a percepção da IC pode ser influenciada por fatores 

completamente diferentes. Nas celas não há espelhos, acesso à internet, revistas de 

moda e beleza, e o acesso à televisão é limitado. Geralmente, ocorre uma quebra de 

vínculos com familiares e amigos, são submetidas a um ambiente com um clima 

hostil e com presença de relações humanas fragilizadas permeadas por um 

sentimento de insegurança e desconfiança para com o próximo74. O confinamento 

dessas mulheres, naturalmente, rompe com o mundo do trabalho, da família, das 

relações amorosas, levando-as a sentimentos de tristeza, dor, desesperança e 

solidão, sobretudo em função do abandono dos familiares e dos amigos e da 

separação dos filhos74. Tais aspectos podem contribuir para o comprometimento da 

saúde mental dessas mulheres, aumentando o risco de depressão e suicídio, por 

exemplo74.  

Logo, quando a distorção e a insatisfação corporal se estabelecem nesse 

cenário, frequentemente têm características e consequências distintas daquelas 

observadas em mulheres em liberdade, tais como: indicação de corpo compatível 

com excesso de peso como sendo o ideal, desejo de ganhar peso mesmo já 

estando com sobrepeso ou obesidade75. 
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4.3 MULHERES NO CENÁRIO DO CÁRCERE 

Em todo o mundo, mais de 10,35 milhões de pessoas são mantidas em 

instituições penais76. No âmbito mundial, no que tange a população prisional 

feminina, houve um aumento de 50% desde 2000, enquanto a masculina, 18%. O 

total feminino aumentou proporcionalmente mais do que o total masculino em todos 

os continentes76. Mundialmente, 700.000 mulheres e adolescentes são mantidas em 

instituições penais e estima-se que esse número seja ainda maior77. 

O Brasil tinha em 2014 a quinta maior população de mulheres 

encarceradas do mundo (37.380)78. Notoriamente, as reclusas brasileiras são 

condenadas predominantemente por crimes de tráfico de drogas e associação para 

o tráfico. Outros delitos cometidos são: roubos, furtos, homicídios, receptação, 

formação de quadrilha, violência doméstica, latrocínio, dentre outros78. 

Especificamente no RN, em 2014, o sistema prisional era composto por 6,2% de 

mulheres e entre 2007 e 2014, o número de mulheres reclusas aumentou 115% (de 

204 para 438, em números absolutos). Esse aumento é o quarto maior percentual, 

dentre os nove estados da região nordeste78. 

No âmbito da saúde no sistema prisional brasileiro, persistem problemas 

como: recursos escassos, não valorização das necessidades de saúde das pessoas 

institucionalizadas e, principalmente, negação do direito à saúde11, impactando a 

vida dessas pessoas. Nessa conjuntura, as mulheres estão expostas a várias 

vulnerabilidades, tais como: dificuldade de acesso a cuidados de higiene adequados, 

a uma atenção ginecológica e obstétrica eficiente e humana, a prevenção e 

diagnóstico precoce de câncer de colo uterino e mama, a doenças sexualmente 

transmissíveis, bem como a doenças e agravos mais comuns nessa população em 

geral, com ênfase aos agravos psicossociais. Outra importante vulnerabilidade é a 

violência a que as mulheres podem estar expostas – tanto a institucional quanto 

entre elas próprias79. 

No que tange à violência institucional, as limitações impostas superam a 

privação do direito de ir e vir. Nos presídios do RN, há a obrigatoriedade do uso de 

uniformes semelhantes ao do pavilhão masculino (camiseta branca e o short azul 

claro). O uso de esmaltes, adereços e outros itens de beleza também são vedados, 

acarretando sofrimento adicional aquelas que se identificam como mulheres e 

desejam cultivar sua feminilidade como forma de identidade.  
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O fato das mulheres serem mais abandonadas do que os homens quando 

vão para o sistema prisional e receberem poucas ou nenhuma visita, também é um 

fator de vulnerabilidade ao qual estão expostas79. Essa perda de vínculos somada 

às outras vulnerabilidades influenciam diretamente a saúde dessas mulheres. 

Outro aspecto a ser destacado é que as mulheres reclusas são 

discriminadas pela sociedade. Por muitos séculos a figura feminina manteve 

características como a docilidade, a fragilidade, a dependência, a maternidade e a 

vocação para a família, sendo inaceitável o comportamento divergente destes. Logo, 

a mulher autora de delitos ocupa um espaço de oposição à figura feminina 

socialmente aceita80. Além do estigma da delinquência, ao entrarem em liberdade, 

suas vidas são marcadas pela precarização existencial79. 

O processo de encarceramento brasileiro produz violações e prejuízos à 

vida das pessoas e, embora os efeitos devastadores do sistema prisional possam 

ser minimizados, eles são intrínsecos ao modelo prisional que se possui no país81. 

As mulheres julgadas e condenadas por seus delitos são inseridas num cenário de 

uma prisão masculinizante em suas práticas, criada e pensada para homens e que 

desconsidera suas necessidades, distintas das dos homens, por suas específicas 

diferenças de gênero82. 

Face ao exposto, ao se traçar um paralelo entre o contexto prisional e a 

IC de mulheres em confinamento, é importante considerar que a construção de uma 

subjetividade pautada em determinando padrão de beleza é construída ao longo da 

vida e é passível de mudanças. Segundo Vargas83, as prisões produzem para essas 

mulheres novas subjetividades, ao produzir pessoas institucionalizadas, através das 

“tecnologias de poder”, que se traduzem em múltiplas privações, rupturas e 

mortificações na identidade dessas pessoas em situação de cárcere.  

Dessa forma, o meio intramuros pode influenciar a percepção da IC 

dessas mulheres, considerando que é no corpo e através dele que se estabelece o 

controle institucional às mulheres em confinamento84. Logo, a distorção e a 

insatisfação com a IC podem se revelar nesse ambiente que apaga suas 

singularidades e as torna ainda mais “invisíveis”84. Tendo em vista que o 

confinamento propicia e agrava muitas doenças, é salutar que as mulheres tenham 

acesso à saúde de forma integral conforme preconiza a Política Nacional de Atenção 

às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional 

(PNAMPE)85. 
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5 METODOLOGIA   

5.1 TIPO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal censitário, desenvolvido com a 

população de mulheres reclusas em regime fechado de Natal/RN, no pavilhão 

feminino do Complexo Penal Dr. João Chaves (CPJC). Dentre as 33 Unidades 

Prisionais do estado do Rio Grande do Norte, somente 4 possuem pavilhão 

feminino: o CPJC, o Centro de Detenção Provisória de Parnamirim (Parnamirim/RN), 

a Penitenciária Estadual do Seridó (Caicó/RN) e a Penitenciária Agrícola Dr. Mário 

Negócio (Mossoró/RN) . No CPJC, todas as mulheres reclusas em regime fechado já 

foram julgadas e possuem tal condenação, enquanto no CDPP as mulheres em 

regime fechado ainda aguardam julgamento e, portanto, o tempo no qual 

permanecem nessa condição é variável.  

Neste estudo, foram consideradas inelegíveis mulheres gestantes, 

lactantes, com deficiência física ou com enfermidade impeditiva da avaliação 

antropométrica. Foram considerados como critérios de exclusão: estar em área de 

isolamento, não pertencer mais à Unidade Prisional durante o período de coleta de 

dados (transferência para outra unidade, mudança do regime prisional para o 

semiaberto e liberdade). Das 115 detentas presentes no complexo prisional no 

período da coleta dos dados, 1 estava gestante, 3 se recusaram a participar da 

pesquisa e 4 entraram em liberdade, perfazendo 6,1% de perdas de elegíveis.  

5.2 COLETA DE DADOS  

A coleta dos dados em campo ocorreu no período de janeiro a abril de 

2015, em dias e horários estabelecidos pela direção do CPJC.  As entrevistas foram 

realizadas por meio de questionário com a apresentação de uma Escala de Figuras 

de Silhuetas (EFS)88 e com perguntas fechadas e abertas que abordaram aspectos 

socioeconômicos, demográficos e nutricionais (idade, escolaridade, renda familiar 

per capita, estado civil, tempo de reclusão, recebimento de visitas regularmente, 

número de filhos e estado nutricional). Os dados foram coletados por uma equipe de 

pesquisa capacitada para o desenvolvimento das atividades de campo.  

Por questões de segurança, todas as entrevistas foram realizadas com as 

detentas dentro das celas. Para favorecer a privacidade e minimizar a interferência 

de outras internas nas entrevistas, os pesquisadores posicionaram-se junto às 

grades da porta na área externa e as entrevistaram individualmente usando tom de 

voz baixo. A limitação do tempo disponível para a coleta de dados ou a 
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recusa/dificuldade em responder resultou em perdas de informação para algumas 

das variáveis investigadas: renda familiar per capita (n = 63), idade (n =1), 

escolaridade (n = 35), tempo de reclusão (n = 16), frequência de recebimento de 

visitas (n = 12), filhos (n = 1) e antropometria (n=15).  

Para a coleta dos dados antropométricos, as detentas foram levadas em 

pequenos grupos pelas agentes penitenciárias para um pequeno auditório da 

unidade prisional. Foram coletadas as medidas do peso corporal por meio de 

balança digital com precisão de 100 g (InBody® Modelo R20) e estatura por meio de 

estadiômetro portátil com precisão de 0,1cm (Alturexata®), conforme protocolo de 

Lohman86. Com base nessas medidas, determinou-se o Índice de Massa Corporal 

[IMC = massa corporal (kg)/estatura2 (m)], classificando-se a presença de excesso 

de peso nas participantes de acordo com os pontos de corte  propostos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS)87. 

5.3 AVALIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL (IC) 

A IC foi investigada por meio da EFS proposta por Kakeshita88, um 

instrumento apropriado à aplicação clínica e epidemiológica para avaliar a 

percepção da IC de brasileiros88 (figura 1). 

Figura 1. Escala de Figuras de Silhuetas para adultos do sexo feminino88. 

 

9 10 11 12 13 14 15 

Fonte: Kakeshita, 200888. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Essa EFS foi criada inicialmente com nove figuras que se baseou em 

modelos reais, expandida posteriormente para quinze figuras, com o cuidado na 

manutenção das qualidades psicométricas. Cada figura corresponde a um valor 

médio de IMC que varia de 12,5 a 47,5 kg/m2, com diferença constante de 2,5 

pontos. De acordo com Kakeshita88, esse instrumento considera o biótipo brasileiro, 

as diferenças de etnia, gênero, faixa etária e aspectos culturais e sócio-

demográficos na percepção da IC. 

As 15 figuras foram apresentadas às detentas e foi solicitado que 

apontassem qual refletia seu corpo de antes da reclusão, qual se assemelhava ao 

seu corpo atual do momento da entrevista, e qual representava o corpo que gostaria 

de ter.  

 

5.4 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS: 

5.4.1 Variáveis de desfecho: 

As variáveis de desfecho foram a distorção da IC e a insatisfação com a 

IC. Ambas foram trabalhadas tanto como variáveis categóricas (presente ou 

ausente) quanto contínuas (unidades de IMC). 

 

5.4.1.1 Distorção da IC: 

Definiu-se como presença de distorção da IC quando o valor do IMC 

medido por antropometria (IMC-A) não foi compatível com o IMC estimado pela EFS 

(IMC-E), isto é, quando esteve fora da faixa de intervalo do IMC da figura apontada 

como similar ao seu corpo atual, definida por Kakeshita88 (tabela 1).  

 
Tabela 1 – IMC médio, intervalos de IMC e pesos correspondentes atribuídos a 
cada figura para adaptação da Escala de Silhuetas para adultos. 

Figura IMC médio 
(Kg/m

2
) 

Intervalos de IMC(Kg/m
2
) 

Mínimo            Máximo 
Peso médio correspondente (Kg) 

Feminino 

1 12,5 11,25 13,74 34,03 

2 15 13,75 16,24 40,84 

3 17,5 16,25 18,74 47,64 

4 20 18,75 21,24 54,45 

5 22,5 21,25 23,74 61,26 

6 25 23,75 26,24 68,06 

7 27,5 26,25 28,74 74,87 

8 30 28,75 31,24 81,67 

9 32,5 31,25 33,74 88,48 
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10 35 33,75 36,24 95,29 

11 37,5 36,25 38,74 102,09 

12 40 38,75 41,24 108,90 

13 42,5 41,25 43,74 115,71 

14 45 43,75 46,24 122,51 

15 47,5 46,25 48,75 129,32 

Fonte: Kakeshita
88

 – adaptada. 

 

O grau de distorção da IC foi calculado pela diferença entre o corpo atual 

percebido na EFS e o corpo atual medido por meio da antropometria (Distorção = 

IMC-E – IMC-A), sendo os valores positivos indicativos de superestimativa, e valores 

negativos de subestimativa.  

 

5.4.1.2 Insatisfação com a IC: 

Definiu-se como insatisfação corporal quando a figura indicada para 

representar o corpo desejado diferia daquela apontada como semelhante ao corpo 

atual do momento da entrevista. O grau de insatisfação com o corpo foi medido pela 

diferença entre o IMC do corpo desejado (IMC-D) e o do corpo atual (Insatisfação = 

IMC-D – IMC-E), sendo os valores positivos referentes ao desejo de ganhar peso e 

os negativos ao desejo de perder peso. Valores iguais a zero foram indicativos de 

satisfação corporal. 

 

5.4.2 Variáveis de exposição: 

 

5.4.2.1 Idade: 

A idade foi categorizada em três faixas etárias: <30 anos; 30-49 anos e ≥ 

50 anos. 

 

5.4.2.2 Escolaridade: 

A escolaridade foi classificada em três níveis: sabe ler e escrever/ ensino 

fundamental; ensino médio/ ensino superior e, pós-graduação. 

 

5.4.2.3 Renda familiar per capita:  

A renda familiar per capita foi obtida pelo valor total de salários da família 

(considerando o salário mínimo de R$ 788,00 vigente em 2015) dividido pelo número 
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total de pessoas sustentadas por essa renda. A variável foi categorizada em < 1/4 

salário mínimo per capita, 1/4 a 1/2 salário mínimo per capita ou > 1/2 salário mínimo 

per capita. 

 

5.4.2.4 Estado civil: 

O estado civil foi categorizado em dois grupos: solteira/separada/viúva ou 

casada/ vive com companheiro. 

 

5.4.2.5 Tempo de reclusão: 

 O tempo total de reclusão foi estabelecido em três períodos: <12 

meses; 12-24 meses ou > 24 meses. 

 

5.4.2.6 Frequência de recebimento de visitas: 

A frequência de recebimento de visitas foi categorizada em: semanal, 

quinzenal, mensal, esporádica e não recebe. 

 

5.4.2.7 Possui filhos: 

A variável possui filhos foi dicotomizada em sim ou não. 

 

5.4.2.8 Estado Nutricional: 

Para o estado nutricional considerou-se como eutrofia a faixa de IMC de 

18,5 a 24,9 Kg/m2, e como excesso de peso valores de IMC a partir de 25 Kg/m2. 

 

5.5 PROCESSAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A digitação e organização do banco de dados foi feita no software 

EpiData versão 3.2, utilizando-se múltiplos procedimentos para minimizar erros 

(estabelecimento de mecanismos de restrição na entrada de dados; digitação em 

duplicata; validação dos bancos para identificação e correção de erros de digitação).  

Inicialmente foi feita uma análise exploratória das variáveis de desfecho e 

de exposição, apresentando-se as frequências para as variáveis categóricas e 

respectivos intervalos de confiança de 95%, e as médias ou medianas e suas 

respectivas medidas de dispersão para as variáveis contínuas, considerando-se a 

natureza de sua distribuição. Foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov de uma 

amostra para testar a normalidade da distribuição de dados para todas as variáveis 
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medidas. Para comparação das medianas dos diferentes IMC avaliados foi utilizado 

o teste de Wilcoxon. 

A concordância entre os valores de IMC-A e IMC-E foi analisada com o 

método de Bland e Altman89. Optou-se por realizar a análise de regressão Box-Cox 

para que a variável “diferença (IMC-E atual – IMC-A atual)” apresentasse distribuição 

normal. Ademais, acrescentou-se ao gráfico a reta da Regressão Linear com seu 

respectivo intervalo de confiança de 95% para observar se havia tendência positiva 

ou negativa. 

A Razão de Prevalência, com seus respectivos Intervalos de Confiança 

de 95%, foi utilizada para medir a força da associação entre as variáveis 

dependentes (distorção e insatisfação da IC) e as variáveis independentes. Nesta 

análise houve a recategorização das seguintes variáveis de exposição: idade (<30 

anos; > 30 anos), escolaridade (ensino médio/ ensino superior; sabe ler e escrever/ 

ensino fundamental), renda familiar per capita mensal (<1/4 salário mínimo; ≥ 1/4 

salário mínimo), tempo de reclusão (<18 meses; >19 meses), a frequência de 

recebimento de visitas (não recebe com regularidade – esporadicamente + não 

recebe; recebe com regularidade – semanal + quinzenal + mensal).  

Todas as análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago, 

Estados Unidos), considerando-se o valor de p<0,05 para significância estatística. 

 

5.6. ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(parecer 928.144; CAAE: 38714714.0.0000.5568 – anexo 1), e autorizado pela 

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte e pela 

direção do CPJC.  

Participaram do estudo as mulheres elegíveis que concordaram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE conforme 

determina o Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012), sendo garantido 

sigilo sobre as informações coletadas na pesquisa e liberdade às participantes em 

desistir a qualquer momento, sem prejuízo pessoal. Todas as mulheres foram 

tratadas com respeito, sem marginalização ou discriminação. 

 



32 
 

6 ARTIGO PRODUZIDO 

6.1 O artigo intitulado “DISTORÇÃO E INSATISFAÇÃO COM A IMAGEM 

CORPORAL EM MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE” foi submetido para 

publicação no periódico “Revista de Saúde Pública”, que possui fator de impacto 

(2016) 1,353 e Qualis B1 da CAPES para área de Nutrição. 
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Introdução 

A Imagem Corporal (IC) é um constructo multidimensional que envolve 

representações mentais do corpo, incluindo tamanho, forma, sentimentos,  cognição 

e comportamentos 1. Nas últimas décadas, a IC tem recebido cada vez mais atenção 

em virtude da alta valorização da aparência física na sociedade contemporânea,  

buscando-se compreender o que representa e qual a magnitude de seus efeitos 

sobre o comportamento das pessoas2.  

A percepção da IC pode ser afetada tanto por fatores intrínsecos, como 

condição de saúde ou presença de deficiência, quanto por fatores ambientais como 

influências socioculturais e da mídia, especialmente nas mulheres3,4.  O desejo de 

atender aos padrões atuais de beleza pode desencadear problemas à saúde das 

mulheres, como estados depressivos, distúrbios de autoimagem e autoestima, 

ansiedade e uso abusivo de drogas lícitas5.  

A construção  da subjetividade em relação ao que é um corpo desejável 

se inicia na infância e vai se consolidando ao longo  da vida, ou seja, a IC se 

desenvolve e se regenera, sendo incessantemente renovada6. Em mulheres 

privadas de liberdade, somam-se a esses fatores, aqueles impostos pelo cárcere, 

que podem potencializar ou mesmo influenciar de forma diversa a percepção de sua 

IC.  

 O aprisionamento gera sofrimento, que é intensificado pelas condições 

degradantes de encarceramento, a superlotação e a precariedade das instalações7. 

É importante, portanto, se considerar a “vida que acontece dentro dos muros do 

sistema”, buscando compreender as referências culturais que circulam nesse 

espaço, a forma como os sujeitos significam as coisas que ali acontecem, bem como 

as regras que interferem nos valores e nos comportamentos das pessoas em 

confinamento8.  Para Verdi et al8, pessoas encarceradas vivem em outro contexto 

social com inúmeras particularidades e dificuldades, o que pode propiciar o 

estabelecimento de padrões e referências próprios sobre o corpo “normal”, 

“adequado” e até mesmo “desejável” dentro da prisão. 

A insatisfação e a distorção da IC no ambiente do cárcere podem 

favorecer o desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

especialmente, a obesidade, bem como desencadear práticas inadequadas de 

controle de peso, depressão, isolamento, abandono do autocuidado, baixa 
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autoestima, transtornos alimentares e psicológicos. Na conjuntura do sistema 

prisional,  controlar esses problemas de saúde é  crítico, uma vez que o cuidado em 

saúde é precário, com difícil acesso dos detentos aos profissionais de saúde no 

cotidiano9,10.  

 Estudos acerca da IC no ambiente do cárcere são escassos11,12, assim, 

avançar nessa área do conhecimento é fundamental para subsidiar a prevenção e 

tratamento dos agravos à saúde  relacionados à distorção e da insatisfação com a 

IC.  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo estimar a prevalência 

da distorção da IC (DIC) e da insatisfação com a IC (IIC), bem como identificar seus 

fatores associados na população de mulheres encarceradas em regime fechado da 

cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.  

Métodos 

Trata-se de um estudo do tipo transversal,  censitário, desenvolvido com a 

população de mulheres reclusas julgadas e condenadas em regime fechado de 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Foram consideradas inelegíveis mulheres gestantes, lactantes, com 

deficiência física ou com enfermidade impeditiva da avaliação antropométrica.  Os 

critérios de exclusão foram estar em isolamento, ou não pertencer mais à Unidade 

Prisional durante o período de coleta de dados. 

A coleta dos dados em campo ocorreu no período de janeiro a abril de 

2015, em dias e horários estabelecidos pela direção do complexo prisional.  Das 115 

detentas presentes no complexo prisional no período da coleta dos dados, 1 estava 

gestante, 3 se recusaram a participar da pesquisa e 4 entraram em liberdade, 

perfazendo 6,1% de perdas de elegíveis.   

Foram realizadas entrevistas por meio de questionário com perguntas 

fechadas e abertas, que abordavam aspectos socioeconômicos, demográficos e 

nutricionais. 

 Foram obtidas as medidas do peso corporal por meio de balança digital 

(InBody® Modelo R20) e estatura por meio de estadiômetro portátil (Alturexata®), 

conforme protocolo de Lohman13. Com base nessas medidas, determinou-se o 

Índice de Massa Corporal [IMC = massa corporal (kg)/estatura2 (m)], classificando-se  

o estado nutricional  segundo o preconizado pela Organização Mundial da Saúde14. 
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A IC foi investigada por meio da Escala de Figura de Silhuetas (EFS)  

criada e validada para brasileiros por Kakeshita15 e considerada fidedigna e válida 

para a aplicação clínica e epidemiológica15. A escala é composta por 15 silhuetas, 

cada uma correspondendo a um valor médio de IMC que varia de 12,5 a 47,5 kg/m2, 

com diferença constante de 2,5 pontos.  

 Foi solicitado às detentas que apontassem qual figura refletia seu corpo 

de antes da reclusão, qual se assemelhava ao seu corpo atual do momento da 

entrevista e qual a que gostaria de ter. Definiu-se como presença de  DIC quando o 

valor do IMC atual medido por antropometria (IMC-A) não foi compatível com o IMC 

atual estimado pela EFS (IMC-E), isto é, quando esteve fora da faixa de intervalo do 

IMC da figura apontada como similar ao seu corpo atual, definida por Kakeshita15. O 

grau de  DIC (em kg/m2) foi calculado pela diferença entre IMC-E e IMC-A, sendo os 

valores positivos indicativos de superestimativa, e valores negativos de 

subestimativa.  

A IIC foi definida quando a figura indicada para representar o corpo 

desejado diferia daquela apontada como semelhante ao corpo atual do momento da 

entrevista. O grau de  IIC foi medido pela diferença entre o IMC do corpo desejado 

(IMC-D) e o do corpo atual (Insatisfação = IMC-D – IMC-E), sendo os valores 

positivos referentes ao desejo de ganhar peso e os negativos ao desejo de perder 

peso. Valores iguais a zero foram indicativos de satisfação corporal.  

As variáveis de desfecho (DIC e  IIC) foram trabalhadas tanto como 

categóricas (presente ou ausente) quanto contínuas (unidades de IMC). Considerou-

se como variáveis de exposição a idade (<30 anos; 30-49 anos; ≥ 50 anos), a 

escolaridade (sabe ler e escrever/ ensino fundamental; ensino médio/ ensino 

superior; e pós-graduação), a renda familiar per capita mensal  (<1/4 salários 

mínimos; 1/4-1/2 salários mínimos; ≥ 1/2 salários mínimos), o estado civil 

(solteira/separada/viúva; casada/ vive com companheiro), o tempo de reclusão  (<12 

meses; 12-24 meses; > 24 meses), a frequência de recebimento de visitas (semanal, 

quinzenal, mensal, esporádica, não recebe), possuir filhos (sim; não), e o estado 

nutricional (eutrofia – IMC entre 18,5 a 24,9 Kg/m2; excesso de peso – IMC a partir 

de 25 Kg/m2). 

 A limitação do tempo disponível para a coleta de dados ou a recusa em 

responder questões na entrevista resultou em perdas de informação para algumas 

das variáveis investigadas: renda familiar per capita (n = 63), idade (n =1), 
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escolaridade (n = 35), tempo de reclusão (n = 16), frequência de recebimento de 

visitas (n = 12), filhos (n = 1) e antropometria (n=15). 

Inicialmente foi realizada uma análise exploratória das variáveis de 

desfecho e de exposição, apresentando-se as frequências para as variáveis 

categóricas e respectivos intervalos de confiança de 95%, e as médias ou medianas 

e suas respectivas medidas de dispersão para as variáveis contínuas, considerando-

se a natureza de sua distribuição. Foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov de uma 

amostra para testar a normalidade da distribuição de dados para todas as variáveis 

medidas. Para comparação das medianas dos diferentes IMC avaliados foi utilizado 

o teste de Wilcoxon. 

A concordância entre os valores de IMC-A e IMC-E foi analisada com o 

método de Bland-Altman16. Esse tipo de análise requer que a variável “diferença 

(IMC-E atual – IMC-A atual)” apresente distribuição normal, o que não foi o caso. 

Optou-se por realizar a análise de Box-Cox para esse procedimento. Ademais, 

acrescentou-se ao gráfico de Bland-Altman a reta da Regressão Linear com seu 

respectivo intervalo de confiança de 95% para observar se havia tendência positiva 

ou negativa. 

A Razão de Prevalência, com seus respectivos Intervalos de Confiança 

de 95%, foi utilizada para medir a força da associação entre as variáveis 

dependentes e independentes. Nesta análise houve a recategorização das variáveis 

de exposição idade (<30 anos; ≥30 anos), escolaridade (até o ensino fundamental; 

ensino médio ou superior), renda familiar per capita mensal (<1/4 salário mínimo; ≥ 

1/4 salário mínimo), tempo de reclusão (<18 meses; > 18 meses), a frequência de 

recebimento de visitas (não recebe com regularidade; recebe com regularidade).  

Todas as análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago, 

Estados Unidos), considerando-se o valor de p<0,05 para significância estatística. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(parecer 928.144; CAAE: 38714714.0.0000.5568) e seguiu as recomendações da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo participado apenas as 

mulheres que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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Resultados 

As 107  participantes tinham idade entre 18 e 57 anos (31,7 ± 8,48 anos), 

e a maioria sabia ler e escrever ou tinha estudado até o ensino fundamental (65,3%), 

tinha renda familiar per capita menor que 1/4 salário mínimo (68,2%) e estava 

reclusa há menos de 2 anos (73,6%) (tabela 1).  

 No geral, as participantes perceberam que desde o tempo de antes da 

reclusão até o momento da coleta de dados, seu corpo aumentou de tamanho, tendo 

em vista que a mediana de IMC-E foi superior à do IMC prévio à reclusão estimado 

pela EFS (IMC-P). Ademais, grande parte também se observou com o  corpo maior 

do que tinha e do que deseja ter (figura 1).  

 À avaliação antropométrica, a média de IMC-A foi de 27,67 Kg/m2 e cerca 

de 65% das participantes encontrava-se acima do peso (tabela 2).  O IMC-E teve 

média de 30,63 Kg/m². Houve  DIC em 83,3% das participantes (tabela 2).  Destas, 

82,7% superestimaram o tamanho do seu corpo, imputando em média, 5,59 (+ 2,73) 

unidades de IMC a mais ao seu corpo real. 

No gráfico de Bland-Altman observou-se tendência entre o IMC estimado 

e o medido na população estudada, visto que quanto maior a média entre o IMC-E e 

o IMC-A, maior a diferença entre os dois métodos. Assim, quanto maior a média, 

maior a DIC, análise evidenciada pela regressão linear e significância estatística 

(figura 2). Os  valores de IMC-E podem ser 7,52 Kg/m2 abaixo ou 13,68 Kg/m2 acima 

dos obtidos pelo IMC-A. A média das diferenças (viés) entre o IMC-E e o IMC-A foi 

de 3,08 Kg/m2, sendo estatisticamente significativa. 

 Analisando-se os fatores relacionados à DIC, verificou-se que a 

prevalência de mulheres com tal desfecho não diferiu quanto às características 

sociodemográficas, ao tempo de reclusão (RP=1,17 IC95% 0,96-1,42), ao estado 

nutricional (RP=1,10 IC95% 0,89-1,36), bem como quanto à presença de IIC 

(RP=1,00 IC95% 0,86-1,11) (tabela 3). 

Ao serem questionadas quanto ao corpo que gostariam de ter, a maioria 

das mulheres (91,6%) se demonstrou insatisfeita e desejava um corpo diferente 

daquele que achavam que tinham (tabela 2). Embora a maioria tenha desejado ter 

um IMC, em média, 9,01 Kg/m2 (+ 5,25) menor, cerca de um terço delas desejou 

aumentar o corpo, em média, em 6,43 Kg/m². Das mulheres que desejavam 

aumentar o tamanho do corpo, 26% já se encontravam com excesso do peso. 
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A prevalência de IIC não diferiu quanto aos aspectos sociodemográficos e 

de estado nutricional das participantes. A  IIC também não se mostrou associada ao 

tempo de reclusão (RP=1,06 IC95% 0,94-1,19) ou à presença de DIC (RP=1,00 

IC95% 0,69-1,45) (tabela 3). 

 

Discussão 

 Neste estudo pioneiro no cenário nacional acerca da IC em mulheres 

encarceradas, evidenciou-se que a maioria distorceu  e estava insatisfeita com o seu 

tamanho corporal.  

 Este resultado de DIC vai ao encontro daqueles observados em jovens 

encarcerados na Austrália, em que apesar de 47,9% apresentarem sobrepeso ou 

obesidade, apenas 24,1% se perceberam acima do peso11. Nesse estudo, 20,4% se 

percebia com peso abaixo do adequado, embora somente 1% de fato apresentasse 

baixo peso. Fica evidente, portanto, que tanto a superestimativa quanto 

subestimativa da IC podem estar presentes entre as pessoas privadas de liberdade.  

 No presente estudo, as figuras da EFS apontadas pelas mulheres para 

representá-las antes da reclusão eram, na maior parte das vezes,  de corpos 

menores do que aqueles apontados para representar seu corpo atual, revelando que 

para elas houve ganho de peso durante o encarceramento. O ganho de peso 

também teve elevada frequência em detentos australianos11 e americanos17, sendo 

quase 8 vezes maior nas mulheres17. 

Este fenômeno pode estar relacionado à alimentação inadequada com 

baixo consumo de alimentos saudáveis e alto consumo de industrializados18, 

ausência de atividade física, depressão ou ainda abstinência de drogas. Num estudo 

realizado nos EUA17, o aumento de peso  de detentas  relacionava-se ao estilo de 

vida sedentário, sem programas de trabalho ou de atividades recreativas e físicas, 

bem como à ingestão energética inadequada e o uso de medicações antipsicóticas 

atípicas.    

 Os prejuízos trazidos pelo ganho ponderal contínuo e excesso de peso no 

ambiente prisional potencializam o risco para as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT).  Como o ganho de peso ocorre de forma gradativa em um 

ambiente onde a pessoa perde o referencial de normalidade (isto é, todos ganham 

peso juntos, e mantêm pouco contato com as pessoas de fora do presídio), a 

distorção da IC pode manifestar-se. Assim, com sua percepção de IC distorcida, o 
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excesso de peso é ignorado e o processo de autocuidado é prejudicado, permitindo 

o agravamento do estado nutricional e a instalação de problemas de saúde 

decorrentes do ganho ponderal excessivo.   

 Embora a subestimativa da IC ocorra tanto em pessoas vivendo em 

sociedade19, quanto naquelas privadas de liberdade, conforme observado neste e 

em outro estudo11, a superestimativa do tamanho corporal também é muito frequente 

em mulheres, independente do seu contexto de vida20,21. Numa investigação 

desenvolvida com universitários  brasileiros, a maioria das mulheres distorceu a IC e 

87% daquelas eutróficas ou com sobrepeso superestimou seu tamanho corporal19. 

Outro estudo nacional com universitários demonstrou alta prevalência de imprecisão 

na percepção do tamanho corporal, confirmada por 81,3% de superestimação20.  

 Um aspecto que poderia  favorecer a  DIC  no cárcere é a ausência de 

parâmetro para avaliar o próprio corpo decorrente da proibição de espelhos nas 

celas. Assim, adotam o corpo das colegas de detenção (que em sua maioria têm 

excesso de peso) como parâmetro para comparação. Ademais, neste estudo, o 

senso comum manifesto durante as entrevistas, de que não se têm um estilo de vida 

saudável dentro do cárcere, também pode ter influenciado a escolha de uma silhueta 

não representativa de um corpo considerado adequado (eutrofia). A  DIC também 

poderia estar relacionada ao uso de drogas ilícitas e psicotrópicos. Alguns 

medicamentos podem favorecer o ganho gradual de peso17 sem que a detenta se 

aperceba, resultando em  DIC. 

  A IIC atingiu quase a totalidade das participantes, e  a maioria desejava 

ter um menor valor de IMC. No entanto, cerca de 1/3 aspirou ter silhueta maior, isto 

é, muitas almejaram ser ainda mais corpulentas mesmo já tendo excesso de peso, 

demonstrando que a questão da insatisfação corporal no cárcere é  muito complexa, 

indo para além do desejo de um corpo belo e esguio. Possivelmente,  este 

comportamento pode estar atrelado ao  desejo de um corpo mais robusto que  

intimida e oferece proteção contra violências e abusos do meio prisional22. Ademais, 

um  corpo grande  está popularmente associado a um corpo “forte” e menos 

suscetível a doenças. O desenvolvimento da transexualidade ou da homoafetividade 

também poderia resultar no desejo de maior corpulência, visto que, intramuros 

relacionamentos homoafetivos entre as próprias detentas são comuns23. Inclusive, o 

fato de se “transformar em homem” dentro de uma prisão feminina pode garantir às 
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presidiárias poder e privilégios socialmente atribuídos aos homens, como por 

exemplo, o exercício legitimado da força24.  

 Estudos com mulheres vivendo em sociedade corroboram com diversos 

resultados aqui apresentados. Em Gana, 72,2% das mulheres investigadas estavam 

insatisfeitas com seu tamanho corporal atual e destas, 30,4% preferiram uma 

silhueta maior que a atual, sendo o IMC o fator que mais contribuiu para que as 

mulheres desejassem silhuetas maiores ou menores25. Em um estudo no Brasil, 

79,1% dos universitários investigados tinha IIC, e destes, 18,9% também referiram 

desejo por um corpo maior20. 

 Pesquisas realizadas com mulheres em liberdade demonstraram que a  

IIC associou-se positivamente com a  DIC, com o IMC real, críticas de familiares e 

amigos, insatisfação com a vida, internalização de mensagens midiáticas e 

exposição à televisão20,21.  Também foi demonstrado que quanto maior a renda 

pessoal, familiar e escolaridade, menor foi a  IIC das mulheres26.  Alguns desses 

fatores da vida feminina em liberdade inexistem no presídio, ou existem de forma 

limitada como a exposição à televisão e, possivelmente, esse pode ter sido o motivo 

pelo qual a  IIC não associou-se com a distorção corporal. 

 Neste estudo, imaginava-se que as altas prevalências de DIC e IIC 

encontradas estivessem associada ao tempo de aprisionamento. Contudo, tais 

associações não foram evidenciadas, possivelmente, em virtude da homogeneidade 

da amostra em relação a essa variável, ao fato do tempo ter sido uma informação 

referida ou mesmo porque o tempo de encarceramento tenha sido insuficiente para 

associar-se à IC. Também esperava-se associação com o  recebimento de visitas,  

já que grande parte das internas não recebia visitas para ter como referência de 

corpo ou para comentar sobre mudanças em sua aparência física. Contudo, 

acredita-se que o tempo de encarceramento não foi longo o suficiente para exercer 

tal efeito sobre as participantes. 

 Estudos corroboram com a ausência de associação entre a IIC e o estado 

nutricional27, bem como com a distorção da IC28. Outros pesquisadores, no entanto, 

evidenciaram que mulheres têm IIC notadamente pelo excesso de peso20,28,21, 

demonstrando que ainda não há consenso sobre o assunto.           

 Outro ponto importante que pode repercutir na IC é a expressão de 

feminilidade no sistema prisional, que é continuamente reprimida. O ambiente 

carcerário que por si é masculino e masculinizante em suas práticas, o que as torna 



41 
 

ainda mais invisíveis29. Há a obrigatoriedade do uso de uniformes semelhantes aos 

masculinos, proibição do uso de esmaltes, adereços e outros itens de beleza, 

acarretando sofrimento adicional naquelas que desejam cultivar sua feminilidade 

como forma de identidade.  

 Estudos relatam que é no corpo e através dele que se estabelece o 

controle institucional às mulheres em confinamento29. Seu cotidiano é marcado por 

adversidades e as medidas administrativas que lhes são impostas buscam controlar 

seus corpos, comportamentos e estados subjetivos30. Elas são submetidas a uma 

série de estigmas e também se autoestigmatizam. Algumas, por se sentirem 

indignas pedem aos familiares que não as visitem, o que colabora ainda mais para a 

“morte” de sua individualidade. Outras, por motivos diversos são abandonadas por 

suas famílias30. Como  grande parte das mulheres não recebe visitas regularmente, 

não recebem alimentos complementares ou materiais de higiene pessoal, sendo 

conduzidas à condições insalubres e de vulnerabilidades30.  

 Toda essa conjuntura, possivelmente, se entrelaça com a autoestima 

dessas mulheres e com a forma como veem seus corpos. Para Melo et al30, até 

mesmo as práticas de controle por parte das agentes penitenciárias, atuam 

diretamente nos corpos e na subjetividade dessas mulheres, que muitas vezes, 

recebem como punições  a privação dos direitos de visita e de recebimento de 

objetos e alimentos;  morosidade no fornecimento de informações sobre o processo, 

ou  suspensão do convívio social em celas de isolamento”30. 

  Limitações inerentes ao presente estudo merecem ser pontuadas, tais 

como a incompletude de algumas respostas dos questionário por desinteresse, 

constrangimento, ou desconhecimento;  o tempo limitado para a coleta de dados 

frente ao horário imposto pela direção do presídio; e a impossibilidade de entrevistar 

as detentas em local  privado. Também não foi investigada a vida pregressa e atual 

referente a abusos e violências, uso de drogas lícitas e ilícitas, uso de 

medicamentos, presença de problemas psiquiátricos, transtornos alimentares, 

violência, ou mesmo a própria fragilidade emocional que permeia o violento e 

excludente ambiente carcerário. 

 Para as análises, também foi necessário usar a informação referida em 

relação ao tempo de encarceramento, uma vez que não foi possível obtê-la de forma 

fidedigna junto à direção do presídio. Muitas já haviam cumprido outros regimes de 

detenção ou já haviam sido detidas em outros momentos da vida em regime 
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fechado, e podem não ter contabilizado corretamente este período em sua resposta. 

Assim, acredita-se que associação entre as prevalências de DIC e IIC com o tempo 

de encarceramento pode ter sido enfraquecida, mascarando o real efeito de todo o 

arsenal de sofrimento causado pelo ambiente. 

Apesar das limitações, o ineditismo desta pesquisa no cenário nacional 

traz à luz a importância de se atentar para questões de saúde que até então eram 

ignoradas entre mulheres encarceradas, que já vivem em situação de 

vulnerabilidade em relação a várias doenças. Assim, reforça a tônica  das ações de 

promoção da saúde abrangentes, de caráter multiprofissional e transdisciplinar, 

voltadas a esse grupo da população, visando a redução das iniquidades em saúde 

no sistema prisional. Subsidia também a atuação mais assertiva das equipes de 

saúde e dos gestores prisionais, e também fortalece o aperfeiçoamento das políticas 

públicas voltadas para a promoção de saúde e prevenção de agravos nessa 

população marginalizada da sociedade.  

 Conclui-se que a população carcerária investigada apresentou alta 

prevalência de DIC e  IIC, sem associações com o tempo de reclusão, o estado 

nutricional e as características sociodemográficas. Desse modo, apesar dos desafios  

inerentes a investigações com  pessoas privadas de liberdade,  é urgente o 

desenvolvimento de novas pesquisas acerca deste tema, que enriqueçam a 

compreensão da natureza, da extensão e do impacto da  DIC e da IIC  no ambiente 

prisional. 
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Tabela 1. Características socioeconômicas e demográficas da população 

carcerária feminina em regime fechado (n = 107). Natal, Rio Grande do Norte, 

Brasil, 2015. 

Variáveis n (%) IC(95%) 

Idade (anos) 106   
< 30 46 (43,4)  33,8-53,4% 
30-49  55 (51,9) 42,0-61,7% 
> 50 5 (4,7) 1,5-10,7% 

Escolaridade 72   

Sabe ler e escrever/ ensino 
fundamental 

47 (65,3) 53,1-76,1% 

Ensino médio/ ensino 
superior 

23 (31,9) 21,4-44,0% 

Pós-graduação 2 (2,8) 0,3-9,7% 
Renda Familiar per capita 44   

< 0,25 SM 30 (68,2) 52,4-81,4% 
0,25-0,50 SM 8 (18,2) 8,2-32,7% 
>0,50 SM 6 (13,6) 5,2-27,4% 

Estado civil  107   
Solteira/separada/viúva 73 (68,2) 58,5-76,9% 
Casada/ vive com 

companheiro 
34 (31,8) 23,1-41,5% 

Tempo de reclusão (meses) 91   
< 12 33 (36,3) 26,4-47,0% 
12-24 34 (37,4) 27,4-48,1% 
>24 24 (26,4) 17,7-36,7% 

Frequência de recebimento 
de visitas 

95   

Semanal 19 (20) 12,5-29,5% 
Quinzenal 14 (14,7) 8,3-23,5% 
Mensal 13 (13,7) 7,5-22,3% 
Esporadicamente 7 (7,4) 3,0-14,6% 
Nenhuma 42 (44,2) 34,0-54,8% 

Possui filhos 106   

Não 16 (15,1) 8,9-23,4% 
Sim 90 (84,9) 76,6-91,1% 

Legenda: SM = Salário Mínimo vigente no ano de 2015 (R$ 788,00) 
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Tabela 2. Estado nutricional e imagem corporal da população carcerária 

feminina em regime fechado (n=107). Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

Variáveis N % IC (95%) 

Estado nutricional 90   
Eutrofia 32  35,6 25,7-46,3 
Sobrepeso  33  36,7 26,8-47,5 
Obesidade  25  27,8 18,9-38,2 

Distorção da Imagem Corporal  90   
 Ausente 15 16,7 9,6-26,0 
 Presente  75 83,3 74,0-90,0 

Superestimação do corpo 62 82,7 72,2-90,4 
Subestimação do corpo 13 17,3 9,6-27,8 

Satisfação com a Imagem Corporal    
Satisfeitas 9 8,4 3,9-15,4 

Insatisfeitas 98 91,6 84,6-96,1 

Desejo de tamanho do corpo    
Aumentar  35 32,7 24,0-42,5 
Reduzir  63 58,9 49,0-68,3 
Manter 9 8,4 3,9-15,4 
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Tabela 3. Prevalência (%) e razão de prevalências (RP) para distorção e 
insatisfação com a Imagem Corporal segundo características da população 
carcerária feminina em regime fechado (n = 107). Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2015. 

Variáveis e categorias Desfechos 

Distorção Insatisfação 

 N % RP (IC 95%) N % RP (IC 95%) 

Idade (anos)       

< 30 29 74,4 0,82 (0,67-1,01) 42 91,3 1,00 (0,89-1,12) 

> 30 46 90,2 1,00 55 91,7 1,00 

Escolaridade       
Ensino médio/ ensino 

superior 

18 85,7 1,00 22 95,7 1,00 

Sabe ler e escrever/ 

ensino fundamental 

27 73,0 0,85 (0,66-1,11) 42 89,4 0,93 (0,82-1,07) 

Renda Familiar per 

capita  
      

< 0,25 SM 22 88,0 0,95 (0,77-1,18) 27 90,0 1, 05 (0,82-1,34) 

>0,25 SM 12 92,3 1,00 12 85,7 1,00 

Estado civil        
Solteira/separada/viúva 52 85,2 1,08 (0,87-1,33) 66 90,4 0,96 (0,86-1,08) 

Casada/ vive com 

companheiro 

23 79,3 1,00 32 94,1 1,00 

Tempo de reclusão 
(meses) 18 meses 

      

< 18 32 78,0 1,00 44 89,8 1,00 

> 19 30 90,9 1,17 (0,96-1,42) 38 95,0 1,06 (0,94-1,19) 

Frequência de visita       
     Não recebe com 
regularidade  

35 87,5 1,06 (0,88-1,28) 44 89,8 0,98 (0,86-1,12) 

     Recebe com 
regularidade 

33 82,5 1,00 42 91,3 1,00 

Possui filhos       
Sim 65 86,7 1,00 82 91,1 1,00 
Não 9 64,3 0,74 (0,50-1,11) 15 93,8 1,03 (0,89-1,19) 

Estado Nutricional       
Eutrofia 25 78,1 1,00 30 93,8 1,00 

Excesso de peso 50 86,2 1,10 (0,89-1,36) 54 93,1 0,99 (0,89-1,11) 

Distorção       

 Presente - - - 70 93,3 1,00 (0,86-1,16) 

 Ausente - - - 14 93,3 1,00 
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Insatisfação       

 Presente 70 83,3 1,00 (0,69-1,45) - - - 
 Ausente 5 83,3 1,00 - - - 

 

 

Figura 1. Medianas dos diferentes Índices de Massa Corporal (IMC) avaliados  

na população carcerária feminina em regime fechado (n = 107). Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2015. 

 

Legenda: IMC-A = IMC atual medido por antropometria; IMC-E = IMC atual estimado pela 
EFS; IMC-D = IMC desejado estimado pela EFS; IMC-P= IMC prévio à reclusão estimado 
pela EFS. Nota: Significância estatística para o teste de Wilcoxon < 0,0001. *Houve 
diferença estatisticamente significante entre as medianas do IMC-A e do IMC-E de acordo 
com o teste Wilcoxon. 
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Figura 2. Gráfico de Bland e Altman apresentando a diferença média e o limite 

de concordância de 95% para  diferentes índices de massa corporal (IMC),  

com regressão linear, avaliados na população carcerária feminina em regime 

fechado (n = 107). Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

 
Legenda: IMC-E = IMC atual estimado por Escala de Figura de Silhuetas; IMC A = 

IMC atual obtido por antropometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(y =0,363 (0,195 /0,532)x - 7,499 (-12,51/-2,488) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta é uma pesquisa pioneira acerca da insatisfação e distorção da IC, 

especificamente, em mulheres em situação de cárcere. Ao final desta pesquisa, 

tornou-se conhecido o fato de que a população carcerária feminina investigada 

apresentou alta prevalência tanto de distorção da IC quanto de insatisfação com a IC 

e que o desejo por corpos maiores do que o atual, manifesto por cerca de um 1/3 da 

população estudada é, indubitavelmente, um problema inquietante que carece de 

atenção multidisciplinar.  

Contudo, existem lacunas sobre o conhecimento a cerca das motivações 

para a percepção corporal considerando a complexidade das peculiaridades 

vivenciadas pelas presidiárias. Logo, são necessárias mais pesquisas que ampliem 

o conhecimento sobre a relação da corporeidade com a saúde física e psíquica das 

detentas, visando a prevenção dos agravos à saúde, no cárcere. 

Os resultados encontrados apontam para a necessidade de inclusão da 

avaliação da IC na agenda prioritária das ações de saúde desenvolvidas no cárcere. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para o fomento de pesquisas e de 

novos direcionamentos para os gestores, que poderão comprometer-se a qualificar 

um quadro permanente de profissionais da saúde e a promover programas de saúde 

que contribuam para aumentar a conscientização sobre tamanhos corporais 

saudáveis e para evitar problemas psicológicos e transtornos alimentares, além de 

promover qualidade de vida, incentivo ao autocuidado e ao cuidado nutricional.  

Durante o período do mestrado, algumas atividades acadêmicas foram 

desenvolvidas: estágio à docência no componente curricular Epidemiologia 

Nutricional do curso de Graduação em nutrição da UFRN, no qual foi inserida e 

discutida a temática de vigilância alimentar e nutricional nas unidades prisionais; 

publicação de um resumo no 12º Congresso Internacional da Rede Unida com o 

tema: “Excesso de peso e imagem corporal em mulheres presidiárias em regime 

fechado: o desafio do profissional de saúde frente ao desejo e à realidade”. E 

também foram desempenhadas atividades como professora substituta do 

departamento de Nutrição da UFRN. Na ocasião, uma aluna foi coorientada e houve 

participação como docente interno, em três bancas examinadoras de Trabalhos de 

Conclusão do Curso de graduação em Nutrição, cujos temas relacionaram-se com a 

presente pesquisa. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

I. Identificação  

1) ID (não preencher): 2) Nome: 

4) Data de Nascimento: _____ /_____ /_____ 5) Data da Entrevista: _____ /_____ /_____ 

6) Qual é o seu estado civil? 
1  Solteiro(a)           
2  Casado(a) / Vive com companheiro(a)          
3  Separado(a) / Divorciado(a)    
4  Viúvo(a) 
7) Qual é o seu nível de instrução (escolaridade)? 
1  Sabe ler e escrever (capaz de ler e escrever um bilhete) ou tem ensino fundamental (1º grau) 
2  Tem ensino médio (2º grau) ou ensino superior (3º grau/faculdade)      
3  Tem pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 
4  Não sabe / Não quer informar / Não é possível determinar 
8) Qual a sua renda familiar mensal?   
R$___________    Não sabe/ Não quer informar            

9) Qual o número de pessoas que moram no seu 
domicílio? _________ pessoas                            

10) Você recebe regularmente visitas de familiares e/ou amigos? 
1  NÃO     
2  SIM. Com que frequência? ________________________ 

11) Você tem filhos? 
1  NÃO     
2  SIM. Quantos? _____________ 

12) Há quanto tempo você está presa (isto é, em reclusão)?  

13) Qual é o seu regime prisional?  1  Fechado       2  Semi-aberto       3  Aberto        4  Provisório 

II. Dados sobre saúde, alimentação e nutrição 

14) Recentemente, algum médico ou outro profissional de saúde lhe informou que a sua pressão arterial estava alta?     
1  NÃO     2  SIM   

15) Recentemente, algum médico ou outro profissional de saúde lhe informou que a dosagem do seu colesterol ou 
triglicerídeo (gorduras) do seu sangue do sangue estava alta?   1  NÃO     2  SIM    

16) Recentemente, algum médico ou outro profissional de saúde lhe informou que a glicose (açúcar) do seu sangue 
estava alta, ou que tinha diabetes?   1  NÃO   2  SIM    

17) Recentemente, algum médico ou outro profissional de saúde lhe informou que você tem algum problema de 
saúde que necessite de acompanhamento periódico?    
1  NÃO   2  SIM. Qual(is):_______________________________________          

18) Alguma vez você já recebeu orientações sobre alimentação e nutrição de algum profissional de saúde dentro do 

Complexo Penal? 1  NÃO (pular para 21)     2  SIM 

19) Com que frequência você responsável recebeu/recebe orientações sobre alimentação e nutrição dentro do 
Complexo Penal? (informar nº de vezes por mês, semestre ou ano) ______________________ 

20) Quem fez/faz essas orientações sobre alimentação e nutrição dentro do Complexo Penal? 

1  Médico    2 Nutricionista     3 Enfermeiro     4  Outro profissional de saúde: ________________ 

21) Geralmente, quantos copos de água pura você bebe por dia? _____ copos /dia (considerar como referência um 
copo de requeijão de 200ml) 

22) De onde vem a água que você bebe?  
1  do próprio Complexo Penal   2  de fora do Complexo Penal    3  de outro local:_______________ 

23) Geralmente, como é o seu funcionamento intestinal?  
1  Normal        2  Tendência à prisão de ventre          3  Tendência à diarreia 

24) Geralmente, quantas refeições você faz por dia? __________ 



60 
 

25) Atualmente, com qual frequência e em que local você costuma fazer as seguintes refeições? 

REFEIÇÕES A – FREQÜÊNCIA 
B – LOCAL MAIS 

FREQUENTE 

I. Desjejum  

(café da manhã) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

II. Colação 

 (lanche entre café e 

almoço) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

III. Almoço 

 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

IV. Lanche  

(entre almoço e 

jantar) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

V. Jantar 

 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

VI. Ceia  

(lanche após o jantar) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

. 
26) Antes de você estar em reclusão, com qual frequência e em que local você costumava fazer as seguintes 
refeições? 

REFEIÇÕES A – FREQÜÊNCIA 
B – LOCAL MAIS 

FREQUENTE 

I. Desjejum  

(café da manhã) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

II. Colação 

 (lanche entre café e 

almoço) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

III. Almoço 

 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

IV. Lanche  

(entre almoço e 

jantar) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

V. Jantar 

 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

VI. Ceia  

(lanche após o jantar) 

1  todos os dias da semana       4  1 a 2 vezes por semana       

2  5 a 6 vezes por semana         5  Raramente 

3  3 a 4 vezes por semana         6  Nunca 

 

. 
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27) Observe atentamente as silhuetas abaixo: 

 

       1                         2                       3                     4                     5                       6                      7                       8 
                                 

 
             9                       10                       11                       12                     13                       14                       15       
 
A- Qual imagem reflete como seu corpo é atualmente? _________   (escreva o número que está abaixo da imagem) 

B- Qual imagem reflete como seu corpo era antes da reclusão? _________   (escreva o número que está abaixo da 

imagem) 

C- Qual imagem reflete o corpo que você gostaria de ter? _________   (escreva o número que está abaixo da 

imagem) 

28) Qual o seu grau de satisfação com o seu corpo atualmente?  

1  Muito satisfeita   2  Satisfeita    3  Indiferente    4  Insatisfeita     5  Muito insatisfeita 

29) Qual era o seu grau de satisfação com o seu corpo antes da reclusão? 

1  Muito satisfeita   2  Satisfeita    3  Indiferente    4  Insatisfeita     5  Muito insatisfeita 

30) Você consome alimentos que vêm de fora do Complexo Penitenciário?  
1  NÃO (pular para a questão 32) 
2  SIM. Quais? _____________________________________________________________________________ 

31) Quem traz para você alimentos de fora do Complexo Penitenciário? (pode marcar mais de uma opção) 
1  Pai/Mãe   2  Esposo/Companheiro  3  Outros familiares/Amigos    4  Outros:______________________ 

32) Qual o seu grau de satisfação com a quantidade dos alimentos oferecidos no Complexo Penitenciário? 

1  Muito satisfeita   2  Satisfeita    3  Indiferente    4  Insatisfeita     5  Muito insatisfeita 
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33) Qual o seu grau de satisfação com a qualidade dos alimentos oferecidos no Complexo Penitenciário? 

1  Muito satisfeita   2  Satisfeita    3  Indiferente    4  Insatisfeita     5  Muito insatisfeita 

34) Qual o seu grau de satisfação com o sabor dos alimentos oferecidos no Complexo Penitenciário? 

1  Muito satisfeita   2  Satisfeita    3  Indiferente    4  Insatisfeita     5  Muito insatisfeita 

35) Nos últimos 7 dias que passaram, em quantos dias você comeu os seguintes alimentos ou bebidas? (marcar 
com um X a frequência correspondente) 
 

Alimento/Bebida 
Não 
comi 

1  
dia  

2 dias  3 dias  4 dias  5 dias  
6  

dias  
7 dias  

A - Salada crua - ex. alface, cenoura, pepino, 
repolho, etc 

        

B - Legumes e verduras cozidos - ex. couve, 
abóbora, chuchu, brócolis, espinafre, etc (não 
considerar batata e mandioca)  

        

C - Frutas frescas ou salada de frutas          

D - Feijão  
        

E - Leite e iogurte          

F - Batata frita, batata de pacote e salgados fritos 
- ex. coxinha, pastel, etc  

        

G -Hambúrguer e embutidos - ex. salsicha, 
mortadela, presunto, lingüiça, etc  

        

H -Bolachas / biscoitos salgados ou salgadinhos 
de pacote 

        

I - Bolachas / biscoitos doces ou recheados, 
doces, balas e chocolates (em barra ou 
bombom)  

        

J - Refrigerante comum (não considerar light ou 
diet) 

        

 . 

III. Dados sobre antropometria e composição corporal 

36) Estatura (cm):  37) Peso (kg): 

38) Perímetro da Cintura (cm): 39) Perímetro do Pescoço (cm): 

40) Massa Muscular (kg) 41) Massa Gorda (kg): 42) Percentual de gordura (%): 

 

 

 

IV. Recordatório alimentar de 24h 



63 
 

 

Data do recordatório: ______/_____/_____   Dia da semana: ___________________________ 
 

Horário Alimento ou preparação Quantidade 

Local onde 
comeu o 

alimento ou 
produto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
“Consumo alimentar e estado nutricional da população carcerária feminina de 

Natal, Rio Grande do Norte” 
 

ESCLARECIMENTOS 
Este é um convite para você participar da pesquisa: Estado nutricional e 

consumo alimentar da população carcerária feminina de Natal, RN, que tem 
como pesquisador responsável a Prof. Dra Ursula Viana Bagni, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 

Esta pesquisa pretende avaliar o estado nutricional e práticas alimentares da 
população carcerária feminina de Natal, Rio Grande do Norte, uma vez que existem 
poucos estudos acerca do tema, particularmente no Rio Grande do Norte. Os 
resultados deste estudo poderão fortalecer as políticas públicas direcionadas às 
pessoas privadas de liberdade, principalmente aquelas relacionadas à saúde e 
nutrição. 

Caso você decida participar, você será submetida a uma avaliação de 
medidas corporais (peso, estatura, circunferência da cintura e do pescoço), através 
de equipamentos como balança eletrônica, estadiômetro e fita métrica. Será também 
avaliada a sua composição corporal, usando a bioimpedância elétrica, equipamento 
que passa pelo corpo uma corrente elétrica de baixa frequência, sem sensação de 
dor (é um exame simples, rápido e não-invasivo). Você responderá a questionários 
relacionados à sua saúde, e a alguns de seus hábitos de vida e de alimentação 
antes e depois da reclusão. Além disso, irá relatar todos os alimentos que consumiu 
no dia anterior a entrevista, inclusive as quantidades em medidas caseiras. Você 
terá o direito de se recusar a responder às perguntas, caso não sinta-se  a vontade. 
Para participar, você gastará cerca de 30 a 45 minutos.  

A participação no estudo implica em riscos mínimos, ou seja, o risco que você 
corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Pode 
acontecer um desconforto pelo tempo gasto durante a coleta de dados e pela 
avaliação das medidas corporais, ou algum constrangimento ao responder a 
entrevista. Tais riscos serão minimizados pelo intenso treinamento da equipe antes 
do início da pesquisa, e realização da coleta de dados em local privado.  

Como benefício, você terá o acesso a seu diagnóstico nutricional, podendo 
assim melhorar o autocuidado com a saúde, e receberá material educativo sobre 
alimentação saudável. Caso seja identificado algum desvio nutricional, o mesmo 
será notificado ao Complexo Prisional, para que você seja encaminhada para 
orientação com nutricionista ou outro profissional de saúde. Além disso, a 
informação obtida com este estudo poderá ser útil cientificamente e de ajuda para 
outros. 

A qualquer momento da pesquisa você tem o direito de desistir de participar e 
retirar o consentimento. A recusa em participar do estudo não trará nenhum prejuízo 
em sua relação com o pesquisador ou com a instituição onde cumpre pena. Em caso 
de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, terá direito a 
assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora responsável pela pesquisa. 
Durante o período da pesquisa as duvidas poderão serem tiradas com a Prof. Dra 
Ursula Viana Bagni, no telefone (84) 3342-2291. Qualquer dúvida sobre a ética 
dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone (84) 3291-2411. 
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Os dados das coletas e as entrevistas realizadas na pesquisa serão 
confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, 
não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados 
serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e 
por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa 
pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você 
sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 
indenizado.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 
com o pesquisador responsável. 
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, eu, 
___________________________________________________________________
_____________ concordo em participar da pesquisa Consumo alimentar e Estado 
nutricional da população feminina de Natal, Rio Grande do Norte e autorizo a 
divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 
científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 
Natal, ______/______/_______ 
 
_____________________________________    
 ________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa     Profª. Ursula Viana Bagni 
        Responsável pela pesquisa 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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