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RESUMO
Introdução: a imagem do corpo é uma forma em que a 

expressão de personalidade, da cultura, de costumes e hábitos 
de vida, e que determina a busca pela melhor aparência. Objeti-
vos: investigar os hábitos de vida e a autoimagem corporal em 
homens universitários. Materiais e métodos: estudo transversal e 
quantitativo realizado com 150 universitários com faixa etária de 
18 a 45 anos de idade. Os dados foram coletados por meio de um 
questionário estruturado com as variáveis relacionadas ao perfil 
socioeconômico e ao estilo de vida, analisados estatisticamente 
mediante o programa estatístico Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) e aplicados os seguintes testes, “t” de Student, 
Kruskal-Wallis, F de Snedecor e Mann-Whitney, considerados 
estatisticamente significativos os valores de p ≤ 0,05 com intervalo 
de confiança de 95%. Resultados: houve prevalência em relação 
à satisfação corporal em estudantes solteiros 76 (53,5%) e que 
possuíam uma renda financeira de até três salários mínimos por 
mês 57 (58,2%). No que diz respeito ao turno e à frequência 
da atividade física por semana, alunos que estudam no período 
da manhã praticam atividade física mais vezes na semana (p 
=0,013) e fazem o uso de algum tipo de suplemento (p =0,000). 
O IMC mostrou-se maior em alunos que ingerem refrigerantes 
(p =0,038) e nos praticantes de atividade física (p =0,022). Con-
clusão: a satisfação corporal prevaleceu entre os alunos solteiros, 
graduandos do curso de fisioterapia, estudantes do turno matutino 
que não possuíam filhos, com uma renda financeira de até três 
salários mínimos e os que tinham hábitos de fumar e consumir 
bebida alcóolica.  

Palavras chave: Imagem Corporal. Estilo de Vida. Ho-
mem.

ABSTRACT
Introduction: Self image refers to perceptions, thoughts 

and feelings about the body and its experiences, influencing 
people’s lifestyle. Objectives:  Investigate lifestyle habits and 
body self image of male university students. Materials and 
methods: It is a transversal and a quantitative study with 150 
students aged between 18-45 years old. The data were collected 
through a structured questionnaire with variables related to 
sociodemographic and lifestyle, profile statistically analyzed 
by the programme Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) program and the application of the following tests: “t” 
test, Kruskal-Wallis and Mann Snedecor F Whitney, considered 
statistically significant p-values ≤ 0.05 with confidence interval 
of 95%. Results: There was prevalence in relation to the body 
satisfaction noticed in 76 single students (53, 5%), those with 
a financial income up to three  salaries per month 57 (58, 2%). 
Regarding the shift and frequency of physical activity per week, 
students studying in the morning practice physical activity more 
times a week (p = 0,013) and make use of any type of supplement 
(p =0,000). BMI (Body Mass Index) was higher in students who 
drink soft drinks (p =0,038) and also in the physically active ones 
(p =0,022). Conclusion: The body satisfaction was prevalent 
among single students, undergraduate students of the Physical 
Therapy course., students of the morning shift who did not have 
children, those with a financial income of up to three salaries 
and who did not have a frequent smoking and drinking habits. 

Key-words: Self image. Man. Lifestyle.
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INTRODUÇÃO
No período de vida acadêmica, o estilo de vida está 

suscetível a influências de fatores que podem ser preestabe-
lecidos quanto à alimentação, à prática de atividade física, 
aos hábitos de uso de álcool, ao tabaco e outras drogas, às 
práticas sexuais e ao bem-estar psicológico1. Essa influência 
apresenta-se mais forte principalmente em alguns casos de 
distanciamento da família, quando o estudante passa a ter 
maior autonomia na tomada de decisão e liberdade na sua 
forma de viver, pensar e agir 2. 

Assim, uma boa alimentação e a prática de exercícios 
físicos trazem vários benefícios para a saúde, como o controle 
do peso corporal e a prevenção de doenças de caráter crôni-
co3. O risco de desenvolver alguma doença desse tipo está 
associado às comorbidades como o tabagismo, o etilismo4,5, 
a inatividade física e a alimentação incorreta6. Segundo o 
Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 14,7% dos adultos 
afirmam fumar7, praticam atividade física e buscam uma ali-
mentação regrada com menos teor de gordura, apontando que 
a população busca hábitos de vida mais saudáveis8. Sabe-se 
que o exercício físico é considerado uma medida protetora 
contra o início do tabagismo e que a prática de exercício 
facilita na supressão do tabagismo mediante as práticas de 
atividade em saúde, no controle da ansiedade, além de dimi-
nuir a probabilidade de doenças do sistema respiratório9,10. 

Práticas de saúde refletem na imagem corporal, que 
é definida quanto ao pensamento, aos sentimentos, às 
percepções sobre o corpo e às suas experiências, que são 
determinadas socialmente e prolongam-se por toda a vida, 
influenciando no comportamento particular das relações 
interpessoais11. 

Considerando que a satisfação corporal é uma cons-
trução complexa e significante na vida de uma pessoa, 
vários pontos devem ser levados em consideração para a 
compreensão do corpo, tais como: faixa etária, sexo, Índice 
de Massa Corporal (IMC), gordura corpórea, exercício físico 
e alimentação saudável12.

A insatisfação corporal pode ser compreendida como 
um transtorno vivenciado diariamente pelo indivíduo em 
relação a sua aparência estética13, tendo a mídia, principal-
mente a televisão, um papel importante na idealização de 
um corpo perfeito14.

Logo, esse estudo objetivou investigar os hábitos de 
vida e a imagem corporal entre universitários do sexo mas-
culino de uma instituição de ensino superior particular de 
Fortaleza/CE.

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE), com Parecer de número 37291114.6.0000.558. 

Pesquisa do tipo transversal com abordagem quanti-
tativa, realizada na Faculdade Maurício de Nassau (FMN) 
Fortaleza-CE, no laboratório de Fisioterapia, utilizado para 
práticas curriculares e atividades de pesquisa. O laboratório 
multidisciplinar conta com uma área de 8,5m², com diversos 
recursos de avaliação para os alunos e professores da facul-
dade. Desenvolveu-se o estudo em horário integral e semanal 

entre os meses de dezembro de 2014 a março de 2015.
A pesquisa foi composta por 153 universitários do sexo 

masculino com idades entre 18 e 45 anos de idade (± 22 anos 
de idade), selecionados por meio de um convite informal no 
momento da chegada à instituição. Os critérios de exclusão 
ocorreram quando os questionários eram preenchidos de 
forma incompleta e quando era percebida a desistência dos 
participantes durante a coleta de dados. Depois de aplicados 
os critérios de exclusão, três sujeitos saíram do estudo, por-
tanto, participaram da amostra da pesquisa 150 acadêmicos.

As variáveis foram categorizadas com base em alguns 
estudos 15,16 que formaram o questionário da pesquisa, quanto 
ao perfil socioeconômico (idade, sexo, estado civil, curso, 
turno, renda), estilo de vida (hábitos alimentares, tabagismo, 
etilismo, tempo e frequência da atividade física2, Índice de 
Massa Corporal (IMC)17, adipometria, cirtometria e satisfa-
ção e/ou insatisfação com o corpo. O questionário foi estru-
turado com variáveis objetivas em que o estudante respondia 
sim, não e/ou às vezes, sendo a expressão “às vezes” utilizada 
para representar a não periodicidade dos participantes em 
algumas respostas, não definindo a frequência exata.

A coleta de dados iniciou-se com a divulgação do 
estudo em cartazes espalhados nos principais flanelógrafos 
da instituição, contendo informações como o local e os horá-
rios da realização da pesquisa.  Posteriormente, foi feito um 
convite verbal e, após a aceitação do indivíduo, foi entregue 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Em seguida, caso fosse aceito, seria entregue um ques-
tionário ao estudante, que responderia ao formulário sobre 
o perfil socioeconômico para logo após ser realizada uma 
avaliação com o tronco despido, utilizando-se instrumentos 
de avaliação como: a balança da marca Serene Digi-Health 
Pró até 180kg da cor prata para verificar a massa corporal, 
uma fita métrica para a cirtometria, como referência de 5 
cm acima das linhas articulares dos segmentos corporais de 
membros superiores e inferiores, bem como a adipometria 
de tórax  e abdômen utilizando o adipômetro da marca Du-
alHand Clinic-WCS.    

A análise dos resultados realizou-se por meio de um 
programa estatístico Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS). Em seguida, aplicou-se os testes paramétricos ׃ “t” 
de student, utilizado para comparar médias entre duas cate-
gorias distintas independentes sob suposição de normalidade 
dos dados; “F” de Snedecor e uma extensão do teste “t” para 
mais de duas amostras independentes, na qual investiga-se se 
pelo menos umas das amostras difere das demais. Utilizou-
-se também os testes não paramétricos: Mann-Whitney, que 
avalia as comparações entre duas variáveis independentes 
quando não se atende à suposição de normalidade dos dados 
e ao teste de Kruskal-Wallis, usado para realizar comparações 
entre mais de três grupos quando não se atende à suposição 
de normalidade dos dados, sendo considerados estatistica-
mente significantes os valores de p ≤ 0,05, com intervalo de 
confiança de 95%.

RESULTADOS
O estudo foi composto por 150 universitários, com 

idades prevalentes entre 18 a 45 anos. Diante da satisfação 
corporal, os estudantes solteiros 53,5% (n=76), que não 
possuem filhos 55,4%(n=77) e têm uma renda financeira de 
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até três salários mínimos por mês 58,2% (n=57) sentem-se 
satisfeitos com o corpo. Os valores do entrecruzamento das 
características do perfil socioeconômico quanto à satisfação 
corporal estão descritos na tabela 1. 

A tabela 2 mostra o quesito insatisfação com o corpo, 
cujos os valores foram estatisticamente significantes em 
relação à insatisfação corporal e ao índice de gordura cons-
tatado pela a adipometria e cirtometria em algumas partes do 
corpo, tais como: abdômen direito, abdômen esquerdo, flanco 
direito, flanco esquerdo e na cirtometria de ambas as coxas. 

Quanto ao turno e à frequência da atividade física 
por semana, observou-se as seguintes médias: alunos que 
estudam no período da manhã praticam atividade física mais 
vezes na semana 5,0 (p= 0,013). Também foi notório que 
os que ganham mais de cinco salários mínimos por mês 7,0 
(p= 0,006), praticam atividade física assiduamente durante 
a semana. Outros dados importantes foram dos indivíduos 
que fumam às vezes, 6,0 (p= 0,017) e dos que não ingerem 
açúcar 5,0 (p= 0,027), e também praticam atividade física 
mais vezes na semana.

Entre os alunos que fazem ingestão de refrigerantes, a 
média do IMC mostrou-se maior nos usuários que consomem 
essa bebida 24,5 (p= 0,038), com prevalência quanto às me-
didas da cirtometria em diversas partes avaliadas do corpo: 
abdômen 88cm (p= 0,032), peitoral 96,9cm (p= 0,007), 
braço direito 31,5cm (p= 0,008), braço esquerdo 31,4cm 
(p= 0,018), coxa direita 50,8cm (p= 0,060) e coxa esquerda 
50,4cm (p= 0,033).

Quanto à variável alimentação saudável, as medidas 
da adipometria nos flancos foram de 25,8mm (p= 0,032) no 
direito e 25,7mm (p= 0,055) no esquerdo, e da cirtometria, 
29,5cm (p= 0,066) no braço direito e 29,3 cm (p= 0,051) 
no braço esquerdo foram maiores em indivíduos que não 
consideraram ter uma alimentação saudável. 

Ao relacionar a prática de atividade física ao IMC17, 
percebeu-se que o este foi elevado nos praticantes de ativida-
de física 24,5 (p=0,022). Associando-se a prática de atividade 
física e a adipometria, constatou-se que há um aumento no 
índice de gordura do bíceps direito 5mm (p=0,002), bíceps 
esquerdo 5mm (p= 0,012), tríceps direito 10mm (p= 0,035) 
e no tríceps esquerdo 10mm (p= 0,035). Já na associação 
entre a atividade física e a cirtometria, também verificou-se 
um aumento na medida de algumas partes do corpo, como no 
peitoral 96cm (p= 0,023), braço direito 31,5cm (p= 0,000), 
braço esquerdo 31,4cm (p= 0,000), panturrilha direita 37,6cm 
(p= 0,032) e panturrilha esquerda 37,6cm (p= 0,002), em 
indivíduos que praticam atividade física.

Correlacionando o uso de suplementos alimentares 
com a frequência da atividade física, identificou-se que 
o indivíduo que pratica atividade física várias vezes na 
semana faz o uso de algum tipo de suplementação 5,0 (p= 
0,000). Um dado relevante foi que na comparação do uso 
de suplementos e adipometria, verificou-se uma diminuição 
dos níveis de gorduras no bíceps direito 6mm (p= 0,006), 
bíceps esquerdo 6mm (p= 0,009), peitoral direito 10mm (p= 
0,009), peitoral esquerdo 10mm (p= 0,002), tríceps direito 
10,5mm (p= 0,023) e tríceps esquerdo 10mm (p= 0,020. Já 
a cirtometria relacionada ao uso de suplementos teve um 
aumento positivo na circunferência do braço direito 32,2cm 
(p= 0,003) e braço esquerdo 32,6cm (p= 0,001).

Tabela 1- Características socioeconômicas dos acadêmicos 
que afirmam estar satisfeitos com o corpo.

*N= número da amostragem 

Tabela 2- Descrição das características em relação às medi-
das de adipometria e cirtometria com a satisfação corporal 
dos universitários. Fortaleza-CE. 2017.
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DISCUSSÃO
A imagem corporal é um complexo de identidade e refere-

-se à satisfação com o seu próprio corpo. Novos elementos 
colaboram para a transformação do corpo do indivíduo, dentre 
eles, a propagação da mídia (televisão, internet e revistas), que 
tenta idealizar o corpo perfeito18,19. 

O que parecia ser uma marca feminina, o culto à beleza 
e a busca do corpo perfeito tomam espaço, também, no público 
masculino, que se torna cada vez mais adepto aos cuidados 
referentes à saúde e ao corpo20. Contudo, a procura por uma 
imagem corpórea ideal se enquadra geralmente em pessoas que 
possuem uma renda financeira favorável, pois os procedimentos 
estéticos possuem, na maioria das vezes, um alto custo e, con-
sequentemente, só usufrui desses tratamentos estéticos quem 
tem um poder aquisitivo maior21. 

No aspecto satisfação com o corpo, os universitários 
solteiros, estudantes do período da manhã, graduandos do curso 
de fisioterapia, indivíduos que não possuem filhos, com renda 
financeira de até três salários mínimos, fumantes irregulares e 
que fazem ingestão de bebida alcoólica sentem-se mais satisfei-
tos com o corpo. Em um estudo realizado com alunos do ensino 
médio em Caruaru (PE)22, a maioria relatou ser solteiro, estudar 
à noite e ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos, 
neste, 38,7% desses estudantes afirmaram-se satisfeitos com o 
peso corporal. Observou-se, também, que os alunos do período 
da noite se sentiam insatisfeitos com o corpo e tinham vontade 
em aumentar o peso corporal, reforçando o resultado de que os 
estudantes do período da manhã sentem-se mais satisfeitos com 
o corpo pelo fato da disponibilidade de tempo para se cuidar, 
enquanto os estudantes do período noturno têm atividades 
paralelas à faculdade, dificultando essa conciliação de tempo, 
corroborando, portanto, com essa pesquisa. 

Com relação à insatisfação com o corpo, os estudantes 
desse estudo que se sentiram mais insatisfeitos foram os que 
continham os índices de gordura e circunferência mais elevados. 
O índice de obesidade aumentou nas últimas décadas entre o 
público adolescente e adulto jovem23. Em um estudo realizado 
com universitários de Juiz de Fora-MG24, os pesquisadores 
identificaram que estudantes com sobrepeso e obesidade 
sentiam-se mais insatisfeitos que aqueles com IMC baixo e 
aqueles com IMC normal. Segundo uma pesquisa, rapazes com 
obesidade abdominal tinham mais chance de insatisfação com 
o corpo do que aqueles sem gordura abdominal, observando, 
dessa forma, que indivíduos que têm um nível de gordura mais 
elevado sentem-se mais descontentes com o corpo25, sendo 
propensos ao preconceito com seu próprio corpo.

Quanto ao turno e à frequência da atividade física por 
semana, observou-se que acadêmicos do período da manhã da 
FMN praticam atividade física mais vezes na semana do que 
os estudantes da noite. Uma pesquisa de opinião pública rea-
lizada no Brasil revelou que 65% dos entrevistados relataram 
a falta de tempo como a principal causa para não praticarem 
atividade física26.

No que se refere ao curso de graduação e à satisfação cor-
poral, um estudo desenvolvido com universitários de medicina 
relatou que 22% sentem alguma insatisfação com o corpo27. 
Já em outra pesquisa realizada com estudantes de educação 
física, verificou-se que os homens sentem-se mais satisfeitos 
em relação às suas características físicas do que as mulheres28. 
Houve uma prevalência de satisfação com corpo em estudantes 

que têm o hábito de fumar às vezes e os que não fazem ingestão 
de bebida alcoólica. Em um estudo realizado com adolescentes 
em Santa Catarina,29 não foi verificado nenhuma relação entre 
a insatisfação com o corpo e o tabagismo. No entanto, no es-
tudo de Grande e colaboradores, o cigarro é apontado como 
um hábito preocupante na busca pela perda de peso30, podendo 
estar relacionado com a insatisfação corporal em alguns jovens.

Sobre a ingestão de refrigerantes, o IMC, as medidas de 
cirtometria e adipometria mostraram-se elevadas. O consumo 
de bebidas que contêm açúcar está relacionado ao aumento do 
peso corporal31. Em um estudo realizado com crianças estudan-
tes da 4ª série da rede pública do estado do Rio de Janeiro em 
2010, observou-se um alto índice de consumo de refrigerantes 
(90,8%), em que o IMC mostrou-se relevante ao ser relacionado 
com o uso dessa bebida32.

No que se refere à alimentação saudável, não foram acha-
das informações significantes que pudessem comprovar uma boa 
alimentação entre os jovens. Dados esses verificados no estudo 
de Silva e colaboradores 33, quando afirmam que as práticas ali-
mentares inadequadas estão cada vez mais frequentes na rotina 
dos adolescentes, sendo o seu padrão alimentar caracterizado 
pelo consumo excessivo de refrigerantes, açúcares e comidas 
industrializadas, reduzindo assim cada vez mais a ingestão de 
frutas e de verduras no seu cotidiano, comprovando os resul-
tados desse estudo: as medidas de adipometria e de citometria 
foram mais elevadas em indivíduos que não consideram ter uma 
alimentação saudável. 

Ao relacionar a prática de atividade física à acirtometria, 
à adipometria e ao IMC,  visando a perda da gordura na hora 
do exercício físico e o aumento da massa corpórea, pode-se 
perceber que esses resultados foram elevados em relação aos que 
não praticam atividade física. Já um estudo realizado com uni-
versitárias na cidade de Fortaleza-CE, no ano de 2011, mostrou 
que 70% das estudantes foram classificadas como sedentárias. 
Observou-se, também, estudos que pudessem ser comparados 
a esse resultado, sendo, praticamente, unânimes em demonstrar 
o elevado índice de inatividade física entre os estudantes do 
ensino superior.  Sabe-se que esses achados não incluem apenas 
o Brasil, ocorrendo também em países desenvolvidos, muitas 
vezes com dados mais preocupantes34.

Quanto à prática de atividade física e ao uso de suple-
mentos, verificou-se que os praticantes de atividade física que 
se exercitam mais vezes na semana também fazem o uso de 
algum tipo de suplementação, apresentando níveis de gordura 
menores e circunferência de algumas partes do corpo maiores 
devido ao aumento da massa corporal. Estudo realizado em 
academia de Pelotas-RS no ano de 2009, 89,95% dos entre-
vistados utilizavam algum suplemento objetivando o aumento 
da massa muscular e apenas 10,05% utilizavam a fim de repor 
energias35, o que reforça o estudo de Araújo, realizado em uma 
academia na cidade de Goiânia-GO, em que a utilização desses 
suplementos está relacionada aos resultados e aos benefícios 
provocados no corpo36.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, verificou-se que a população satisfeita 

com o corpo foi aquela composta pelos graduandos do curso 
de fisioterapia, universitários estudantes matutinos, solteiros, 
sem filhos, com renda financeira de um a até três salários míni-
mos e aqueles que, às vezes, fumavam ou consumiam bebidas 
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alcoólicas. 
Observou-se que os universitários com uma renda finan-

ceira de até cinco salários mínimos, fumantes e que ingerem 
açúcar praticavam atividades físicas assiduamente durante a 
semana. Assim, pode-se perceber que os hábitos de vida estão 
diretamente relacionados com a prática de atividade física 
e uma boa alimentação, levando a uma satisfação corporal.

No tocante às limitações desse estudo, destacamos a 
sua população local, em uma única realidade, sendo assim, 
a interpretação dos dados pode ser limitada por representar 
a autoimagem de universitários de um único local. Por este 
motivo, limita-se um pouco quanto às generalizações dos 
resultados, embora estes descrevam a importância quanto a 
uma investigação com um maior número de amostragem e 
em outros locais.
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