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IMAGEM CORPORAL DOS CUIDADORES DE IDOSAS E IDOSOS: 
UM ENSAIO ACADÊMICO

• O trabalho apresenta uma reflexão acerca da imagem corporal dos

cuidadores de idosos, relacionado com a funcionalidade e autoestima

destes profissionais, que por vezes realizam multitarefas nos cuidados

intensos com os idosos, população esta que cresce mundialmente.

Percebe-se que este cuidado gera possíveis sobrecargas físicas e mentais

a estes profissionais, negativando a percepção que tem de si mesmo, a

imagem corporal.
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• O motivo pelo qual a imagem corporal dos cuidadores

de idosos pode ser negativa, existe pelo fato de o

cuidador visualizar seu futuro projetado nas vivências

com os idosos, além do cansaço que o trabalho

ocasiona, provocando baixa qualidade de vida. A

tarefa de cuidador exige esforço físico e mental, o que

pode comprometer sua funcionalidade, ou seja, as

dores musculares, o cansaço, problemas na coluna, e

prejuízos mentais como ansiedade, depressão,

estresse, insônia, entre outros, ocasionando assim, a

percepção negativa de sua imagem corporal.

• Trazer uma introdução acerca da importância da

realização de estudos sobre imagem corporal,

especificamente para os cuidadores de idosas e idosos.

• Ensaio acadêmico apresentado na Disciplina de Imagem Corporal e

Envelhecimento, do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em

Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu. A base

para o estudo foi um levantamento bibliográfico realizado para investigar

como se constrói a imagem corporal dos cuidadores de idosas e idosos.

• O tema imagem corporal é pouco explorado com os cuidadores de idosos;

• Sugere-se estudos aprofundados, com escalas, testes, levantamentos das vivências

dos cuidadores para que seja investigada suas construções da imagem corporal.

• Propõe-se a atuação das políticas públicas no oferecimento de suporte psicológico aos

cuidadores, que em sua maioria não possui alguma especialização para o cuidado,

gerando frustação no dia a dia.

MÉTODOS

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

Im
ag

em
 C

o
rp

o
ra

l N
eg

at
iv

a

Jornada de trabalho 
altas

Muito convívio com 
pessoas idosas

Multitarefas: desgastes 
físicos e emocionais

mailto:Thamaracastro.1885@aluno.saojudas.br
mailto:adriana.lima@saojudas.br
mailto:marcelo.zanetti@saojudas.br

