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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO CORPORAL POR MULHERES NO PERÍODO DO CLIMATÉRIO

Atualmente, o Brasil encontra-se em um processo contínuo de
estreitamento da base da pirâmide etária, com um aumento,
principalmente, da população feminina. Por isso, aumentou-se o
número de mulheres no climatério. Este é um período que se inicia
com o declínio da função ovariana e do estrogênio no corpo feminino,
representando uma transição para o fim do ciclo reprodutivo. Nele
ocorrem modificações importantes na composição corporal, humor e
sexualidade das mulheres, possibilitando sintomas que podem
interferir na qualidade de vida, autoestima e autopercepção corporal.
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O período do climatério é marcado por mudanças hormonais que
influenciam na composição corporal, principalmente com o aumento do
depósito de gordura na região abdominal, sobrepeso e obesidade, que
podem influenciar diretamente na autoestima feminina. Das 417
mulheres entrevistadas, 55,9% não realizavam atividades físicas, 82,3%
não faziam uso de álcool, 96,6% não eram tabagistas e 54,6% faziam
maior ingestão de gorduras. Além disso, 78,9% relataram insatisfação
com o próprio corpo, e destas, 93,6% desejavam reduzir as medidas
corporais e 74% estavam com sobrepeso ou obesidade. Ademais, foi
evidenciado por meio do BSQ, que 58,3% das mulheres apresentavam
ausência de insatisfação corporal.

O objetivo deste trabalho é avaliar a autopercepção corporal de
mulheres no período do climatério.

Foi realizada uma investigação quantitativa, descritiva e transversal,
com aplicação da Escala de Silhuetas de Stunkard, Body Shape
Questionnaire (BSQ) e coleta de dados antropométricos em mulheres
na faixa etária 40-60 anos. Além disso, houve aplicação de
instrumentos, contendo hábitos de vida (etilismo, tabagismo, atividade
física e alimentação) As unidades de Saúde que participaram da
amostra estão localizadas em Aracaju, Sergipe, Brasil. A amostra foi

Nota-se que o período do climatério cursa com alterações hormonais e
metabólicas capazes de promover quadros disfuncionais na saúde da
mulher, como o sobrepeso e a obesidade, promovendo baixa
autoestima corporal.

definida mediante o cálculo de Barbeta (417 mulheres). Os dados
quantitativos foram descritos por meio de frequência simples e
percentuais (quando categóricas ou média) e desvio padrão (quando
numéricos), com nível de significância de 5%. O presente estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Tiradentes sob o número de protocolo 1.813.269.


