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RESUMO 
 
A autoavaliação da imagem corporal é uma técnica que utiliza escalas de 

silhuetas (ES) compostas por figuras ou fotos que geralmente vão da mais 

magra a mais gorda e escolhe-se a figura com a qual mais se identifica em 

relação ao seu estado nutricional (EN). As ES de Stunkard et al. (1983) são 

uma das mais utilizadas em diversos países e têm sido úteis em diversas 

áreas. Todavia, nem sempre os métodos de validação e principalmente o 

tratamento estatístico são adequados. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

validade das ES em adultos (idade ≥ 20 anos, n=12.327) de uma amostra 

probabilística de domicílios brasileiros. As ES foram apresentadas em visitas 

domiciliares e os indivíduos se autoavaliaram seguida da aferição das medidas 

antropométricas (peso corporal e estatura). Com estas medidas calculou-se o 

índice de massa corporal (IMC). Foram designadas faixas de IMC para as 

figuras de Stunkard et al. (1983) como: a figura 1 correspondeu ao IMC < 

20,0kg/m2 (baixo peso); as 2,3 e 4 ao IMC entre 20,0 e 24,9kg/m2 (adequado); 

as 5 e 6 ao IMC entre 25,0 e 29,9kg/m2 (sobrepeso) e as 7, 8 e 9 ao IMC 

≥30,0kg/m2 (obesidade). A análise estatística incluiu o cálculo do coeficiente de 

correlação de Spearman (CCS) e Kappa (k) simples e ponderado como teste 

de concordância entre o IMC medido e as figuras de Stunkard et al. (1983). A 

média (erro padrão) de idade foi de 48,8 (0,1) anos com prevalência de 

sobrepeso e obesidade de 34,4 e 19,0%, respectivamente. A média de IMC foi 

de 26,4kg/m2 (0,1) entre as mulheres e 25,7kg/m2 (0,1) entre os homens. Os 

valores do CCS foram 0,64 e 0,59 (p<0,0001) nas mulheres e homens, 

respectivamente. Os valores de k simples e ponderado foram de 0,32 e 0,45 

para mulheres e 0,31 e 0,44 nos homens, respectivamente. As ES de Stunkard 

et al. (1983) fornecem valores apenas razoáveis para a autoavaliação do EN de 

adultos brasileiros. 

 

Palavras-chave: autoavaliação, estado nutricional, escala de silhuetas, 

obesidade.



ABSTRACT 

Scale of silhouettes (SS) composed of figures or photos that generally vary from 

the thinnest to the fattest, is one of the most popular self-assessment technique 

to measure one’s perception of their nutritional status (NS). Since the sprouting 

of the SS many studies have attemped to validate or construct new SS for 

specific populations. The SS described by Stunkard et al. (1983) is the most 

popular worldwide but some of the validation studies did not employ adequate 

statistical techniques. The purpose of this study was to evaluate the validity of 

such figures in adults (n=12,327) of a probability sample of Brazilian 

households. The SS were presented to the subjects who chose the figure, 

which most resembled their NS followed by the measurement of body weight 

and height, with which body mass index (BMI) was calculated. BMI values were 

matched to Stunkard’s figures as: figure 1 = BMI ≤ 20.0kg/m2; figures 2, 3 and 4 

= 20.0 < BMI ≤ 25.0kg/m2; figures 5 and 6 = 25.0 < BMI < 30.0kg/m2 

(overweight) and figures 7, 8 and 9 = BMI ≥ 30.0kg/m2 (obesity). The statistical 

analysis included the coefficient of Spearman and simple and weighed Kappa 

(k) for the assessment of correlation and agreement between EN by measured 

BMI and Stunkard’s SS. The mean (standard error) age was 48.8 (0.1) years 

with prevalence of overweight and obesity of 34.4 and 19.0%, respectively. 

Mean BMI was of 26.4kg/m2 (0.1) among women and 25.7kg/m2 (0.1) for men. 

Spearman correlation coefficients were 0.64 and 0.59 for women and men, 

respectively. Weighted k was 0.45 and 0.44 and simple k was 0.32 and 0.31 for 

women and men, respectively. Despite its popularity, Stunkard’s SS provides 

only reasonable results when estimating the NS of the Brazilian adult poplation.  

 

Keywords: self-assessment, nutritional status, obesity.
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1. INTRODUÇÃO  

A imagem corporal (IC) consiste nas dimensões de atitude e percepção 

do corpo sendo, portanto, avaliado como os indivíduos se sentem em relação 

ao corpo e o nível de satisfação em relação ao peso. Já as linhas que 

investigam a percepção da IC analisam a acurácia da estimativa do peso pelo 

indivíduo relacionada com uma medida padrão (Flynn & Fitzgibbon, 1998). 

Desta forma, o termo IC pode ser entendido como a imagem mental formada 

(percepção, sentimentos e atitudes) na autoavaliação (AV) do corpo (Snaith, 

1992). A AV do estado nutricional (EN) pode, portanto, ser considerada um 

importante aspecto da IC refletindo mais rotineiramente a satisfação e a 

preocupação do tamanho corporal (Demarest & Langer, 1996; Sands, 2000). 

Quando a IC começou a ser abordada em estudos científicos seu maior 

enfoque era acerca dos distúrbios alimentares. Entretanto, com o passar dos 

anos percebeu-se que não apenas os portadores de distúrbios alimentares 

apresentavam uma incorreta AV do EN, mas também indivíduos sem tais 

patologias. O fato culminou em maior número de estudos sobre o assunto 

desde o início da década de 1980 (Thompson & Gardner, 2002). 

Uma meta-análise realizada por Feingold & Mazzella (1998) avaliou 222 

estudos que investigaram diferenças de gênero em relação à IC nos 50 anos 

anteriores. Os autores compararam as diferenças de efeito entre homens e 

mulheres segundo várias medidas de AV da IC. Os resultados apontaram para 

um aumento de insatisfação corporal no decorrer daqueles 50 anos tanto em 

mulheres quanto em homens. Além disto, na comparação entre homens e 

mulheres observou-se maior insatisfação com o peso por parte das mulheres.  
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A AV da IC é uma construção multidimensional através da qual são 

amplamente descritas as representações internas da estrutura corporal e da 

aparência física em relação a si próprios e aos outros. Vários fatores podem 

influenciar o processo de formação da AV incluindo o gênero, a idade, os meios 

de comunicação além da relação do corpo com os processos cognitivos como 

a crença, valores e atitudes inseridos em uma cultura (Damasceno et al., 2005; 

Almeida et al., 2005). Em geral, a AV é feita por meio de escalas de silhuetas 

(ES) construídas para tais fins (Fingeret et al., 2004). 

O método de aplicação das ES consiste na apresentação de uma 

determinada série de figuras que, geralmente, varia da figura mais magra a 

mais gorda onde o avaliado deve escolher a figura que melhor representa seu 

EN atual, ideal ou desejado caracterizando portando a AV. Desta forma, a 

aplicação das ES tem sido frequentemente associada a medidas objetivas do 

estado nutricional (EN) como, por exemplo, o peso ou o índice de massa 

corporal (IMC). Dentre os critérios de avaliação antropométrica, o IMC tem sido 

considerado um dos mais úteis pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2000) para a avaliação populacional do EN. Baseando-se neste critério o 

excesso de peso em adultos pode ser classificado como: sobrepeso (25 ≤ IMC 

< 30 kg/m²), obesidade grau I (30 ≤ IMC < 35 kg/m²), obesidade grau II (35 ≤ 

IMC < 40 kg/m²) e obesidade grau III (IMC ≥ 40 kg/m²). Caracteriza-se, assim, a 

faixa de normalidade para valores de IMC entre 18,5 a 24,9 kg/m² e baixo peso 

para os valores inferiores a 18,5 kg/m2. O IMC é bastante utilizado por ser um 

índice prático e de fácil reprodução para determinar o EN em adultos (Anjos, 

1992; WHO, 2000). 
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Nas últimas décadas, o padrão corporal construído e imputado pela 

mídia para a sociedade estabelece prioritariamente a magreza, juventude e 

perfeição física (Voracek & Fisher, 2002). A magreza institui uma marca central 

e característica deste padrão fazendo com que a maioria dos indivíduos almeje 

um corpo em consonância ao que está socialmente imposto pela mídia (Mc 

Laren & Gauvin, 2003). Em contrapartida, dados compilados pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 2005) indicam que o sobrepeso e a obesidade 

atualmente podem ser considerados como doenças epidêmicas em todo o 

mundo (Anjos, 2006). Seguindo esta tendência mundial, o Brasil e diversos 

países da América Latina têm vivido nos últimos trinta anos uma rápida 

transição demográfica, epidemiológica e nutricional e um dos pontos que mais 

chama atenção é o aumento na prevalência da obesidade (Kac & Velásquez-

Meléndez, 2003). 

De fato, desde 1975 dispõem-se de inquéritos representativos da 

situação nutricional da população no país e em suas diferentes macrorregiões. 

Embora restritas a dados antropométricos, os inquéritos realizados nas últimas 

décadas possibilitam analisar com satisfatória segurança as tendências 

evolutivas do cenário nutricional do país (Anjos, 2006). Comparando-se os 

estudos realizados em âmbito nacional e regional (Estudo Nacional de 

Despesas Familiares – ENDEF, 1974/1975; Pesquisa Nacional sobre Saúde e 

Nutrição – PNSN, 1989; Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS, 

1995/1996), percebe-se claramente a diminuição na prevalência de desnutrição 

em crianças menores de 5 anos. Para adultos a queda na prevalência de baixo 

peso foi ainda mais acentuada com exceção do nordeste rural e a prevalência 
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de casos de baixo peso (IMC < 18,5 kg/m2) passou a se equivaler aos valores 

encontrados nos países desenvolvidos, ou seja, cerca de 5% da população.  

Por outro lado, os dados mais recentes da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF 2008/2009) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010) detectaram sobrepeso em cerca de metade da 

população brasileira adulta com obesidade diagnosticada em 12,5% dos 

homens e em 16,9% das mulheres. 

Uma das vertentes da obesidade pode ser caracterizada por condições 

relacionadas às desordens alimentares. Desta forma, com o aumento da 

prevalência de indivíduos obesos a relação da obesidade com a IC vem se 

tornando foco de interesse em pesquisas (Littleton & Ollendick, 2003; Haines & 

Neumark-Sztainer, 2006) e muitos estudos têm focado nas relações entre IC e 

IMC em indivíduos com transtornos alimentares (Almeida et al., 2002; Conti et 

al., 2005). Entretanto, poucos estudos têm utilizado as ES para avaliar o 

sobrepeso e a obesidade em estudos populacionais (Kaufer-Horwitz et al., 

2006; Madrigal et al., 1999). Há, portanto, uma clara necessidade em expandir 

o entendimento acerca da obesidade e sua relação com a AV no sentido de 

lidar com a epidemia da obesidade de modo mais eficaz. A integração entre as 

ES e as medições antropométricas tanto em estudos epidemiológicos quanto 

na prática clínica é uma alternativa ou complemento da avaliação do EN já que 

as ES podem ser utilizadas como uma ferramenta de AV do EN, no caso de 

não se conseguir fazer as medições ou mesmo para se entender como o 

indivíduo se autoavalia. 

Neste contexto, as ES descritas por Stunkard et al. (1983) para adultos 

estão entre as mais utilizadas. Tais ES foram originalmente construídas e 
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validadas para indicar o EN de uma determinada população da qual não era 

possível a realização da aferição de dados antropométricos.  

Kuchler & Variyam (2003) viram que indivíduos com sobrepeso e 

obesidade tinham uma forte tendência a se autoavaliaram com EN adequado 

ou se enxergaram mais magros do que realmente eram. Tais autores sugerem 

que diante de tal fato se torna importante a inclusão das ES na prática clínica 

para que os programas de intervenção no controle da obesidade sejam bem 

sucedidos. 

Ploeg et al. (2008) analisaram diversos pontos de vista sobre uma 

equivocada AV e notaram que não somente os indivíduos com sobrepeso ou 

obesidade se autoavaliavam de forma incorreta em relação ao EN medido, mas 

também aqueles com peso adequado e baixo peso. De maneira geral 

indivíduos com excesso de peso tenderam a se autoavaliar como saudáveis, os 

homens com peso adequado se perceberam mais magros e as mulheres com 

peso adequado se consideraram com sobrepeso ou obesidade. De fato, Powel 

et al. (2010) em uma amostra probabilística de Dallas (n = 6.101) aplicaram as 

ES de Stunkard et al. (1983) e observaram que 8% dos obesos se 

autoavaliaram com EN adequado. 

Considerando-se que a AV é vista de modo diferente entre as diversas 

populações (Fitzgibbon et al., 2000; Bhuiyan et al., 2003) é importante que se 

determine os valores de IMC medido para as figuras das ES de Stunkard et al. 

(1983) em indivíduos brasileiros já que as ES em questão são uma das mais 

difundidas e podem viabilizar pesquisas populacionais além de identificar 

indivíduos com inadequada AV do EN. De tal modo, o objetivo do presente 
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estudo foi verificar a correlação entre o EN medido e o autoavaliado em adultos 

de uma amostra probabilística de domicílios brasileiros. 

2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

Correlacionar o EN autoavaliado com o EN medido com a finalidade de 

averiguar a aplicabilidade das ES de Stunkard et al. (1983) para estimar o EN 

em uma amostra probabilística de domicílios brasileiros da Pesquisa 

Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD).  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar o EN antropométrico; 

 Determinar o EN através da AV por meio das ES de Stunkard et al. 

(1983); 

 Determinar as faixas e médias de IMC para as figuras que compõem 

as ES de Stunkard et al. (1983) e 

 Correlacionar o EN antropométrico com o EN autoavaliado por meio 

das ES de Stunkard et al. (1983).  

 

3. JUSTIFICATIVA 

O IMC é um método prático e de fácil reprodução para determinar 

sobrepeso e obesidade em adultos (Onis & Habicht, 1996; Frankenfield et al., 

2001) e a aplicação das ES para estimar o EN aparece como método ainda 

mais simplificado (Bulik et al., 2001). Apesar de o IMC não indicar a 
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composição corporal, a simplicidade de sua mensuração e a grande 

disponibilidade de dados de peso e estatura além da sua relação com a 

morbimortalidade são razões suficientes para sua utilização como indicador do 

EN em estudos epidemiológicos em associação (ou não) a outras medidas 

antropométricas (Anjos, 1992).  

Como o sobrepeso e a obesidade são definidos em estudos 

populacionais a partir do IMC é de suma importância que as figuras que 

compõem as ES estejam associadas a este índice. Assim, pode-se considerar 

que para estimar o EN o emprego da AV se torna uma técnica simples e 

apropriada quando a utilização de outras medidas se fizer inviável ou de difícil 

coleta e aplicação, como por exemplo, em estudos populacionais.  

Além disto, a AV do EN pode ser útil na prática clínica como uma técnica 

que complementa a avaliação objetiva do EN. Recentemente, Powel et al. 

(2010) descreveram que um dos obstáculos para o controle da obesidade é a 

incorreta AV que os obesos têm do seu próprio EN. Consequentemente tal fato 

pode se tornar um empecilho para o reconhecimento, por parte destes 

indivíduos, da necessidade da redução do peso. Além disso, estes indivíduos 

apresentam menor consciência sobre os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e, em contrapartida, um falso otimismo sobre o estado de 

saúde, com baixa utilização do sistema de saúde e da falta de interesse em 

relação a informações sobre redução do peso e adoção de hábitos saudáveis.  

 

4. REVISÃO DA LITERATURA  

4.1 ESTUDOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCALAS DE SILHUETAS  
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Em 1983, Stunkard et al. desejavam estender o uso de um banco de 

dados que, inicialmente, foi gerado para estudar doenças mentais e doenças 

somáticas especialmente aquelas envolvendo a genética da obesidade e da 

magreza. Os autores levantavam questões sobre o que desencadearia a 

obesidade onde duas vertentes estavam implicadas: a genética e o ambiente. 

Para isso os autores necessitavam determinar o EN de indivíduos de um 

banco de dados que lhes estava disponível (Registro de Adoção Dinamarquês), 

mas as informações antropométricas contidas no banco não eram precisas. 

Desta forma os autores enviaram um formulário através de correspondência 

para 4.261 indivíduos de Copenhagen que eram filhos adotivos. No formulário 

constavam perguntas que solicitavam informações de estatura e peso além de 

perguntas sobre doenças coronarianas, tabagismo, hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes, úlcera, entre outras. 

Outro desafio encontrado por Stunkard et al. (1983) foi a questão da 

determinação do EN dos pais adotivos e biológicos dos indivíduos envolvidos 

no estudo. Apenas metade dos pais ainda estava viva e, alguns destes, tinham 

idade entre 54 e 77 anos o que os tornavam não muito confiáveis para 

relembrarem o peso de anos anteriores. Para solucionarem este problema 

Stunkard et al. (1983) criaram ES contendo 9 figuras que variavam da mais 

magra a mais gorda para cada gênero e que desde então vêm sendo bastante 

difundidas e utilizadas. 

No que diz respeito ao uso das ES para estimar o EN observa-se que os 

estudos se dividem em duas categorias (Moraes et al., sem data): na primeira 

estão os estudos que constroem novas ES (Quadro 1) e a segunda 

compreende os estudos que adaptam ou validam ES já existentes (Quadro 2).  
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Em relação à construção de ES, o estudo de Stunkard et al. (1983) pode 

ser considerado pioneiro. Grande parte dos estudos que construíram ES (nove) 

utilizou população adulta sendo que apenas três ES foram destinadas a 

crianças e adolescentes (Sherman et al., 1995; Truby & Paxton, 2002; 

Kakeshita et al., 2009). A metodologia utilizada para as construções de ES não 

seguem um padrão e no que concerne ao número de figuras existe uma grande 

variação entre os estudos. 

Alguns autores adotam um protocolo mais complexo e utilizam 

fotografias dos indivíduos avaliados e programas de computador para 

desenvolver as ES (Coutinho, 1997; Truby & Paxton, 2002; Harris et al., 2008; 

Gardner et al., 2009; Kakeshita et al., 2009). Há estudos que não mencionam 

como se deu o desenvolvimento de suas ES (Williamson et al., 1985; Bell et al., 

1986; Sherman et al., 1995). Por fim, há aqueles que as construíram a partir de 

desenhos a mão (Stunkard et al., 1983; Thompson & Gray, 1995; Pulvers et al., 

2004). Além disto, as ES desenvolvidas na década de 80 não foram 

correlacionadas com medidas objetivas de antropometria (Stunkard et al., 

1983; Williamson et al., 1985; Bell et al., 1986). 

Gardner et al. (2009) construíram e validaram suas ES compostas por 

17 figuras para cada gênero apresentando boa validade concorrente. No Brasil, 

Kakeshita et al. (2009) utilizaram 15 figuras para cada gênero em adultos e 11 

figuras para cada gênero em crianças e obtiveram valores significativos de 

fidedignidade. Entretanto, o número de figuras das ES de tais trabalhos pode 

confundir o avaliado, contudo este tema ainda é controverso. De acordo com 

Ambrosi-Randić et al. (2005) o número de figuras que compõem as ES não 

deveria ser maior do que nove. Por outro lado, Gardner et al. (1998) 
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recomendam que o número de figuras seja maior do que o que se tem 

constatado em ES, como por exemplo, sete ou nove figuras, justificando que 

um menor número de figuras pode limitar a escolha do avaliado. 

Gardner (2001) referiu que muitas das ES não têm muita especificidade, 

pois os participantes escolhem entre um número pequeno de figuras que 

supostamente representam uma escala contínua. Segundo este autor a maioria 

das ES contêm entre 6 e 9 figuras, contudo na maioria dos casos não há uma 

graduação intermediária entre as figuras o que resulta em uma medida 

grosseira. 

Thompson & Gray criaram ES, em 1995, composta por nove figuras 

desenhadas à mão para cada gênero que aumentavam progressivamente na 

relação cintura-quadril. Todavia neste estudo as figuras masculinas foram 

avaliadas pelas mulheres impondo limitação para tal avaliação. 

No Brasil, Coutinho (1997) construiu ES a partir da obtenção de fotos em 

preto e branco, de corpo inteiro, de homens e mulheres e realizou a validação 

interna das figuras produzidas. O ponto positivo destas ES foi a construção de 

cada figura por faixa de IMC propostas pela WHO (1995). 

Harris et al. (2008) desenvolveram suas ES baseadas em gênero 

(BSGs: gender-specific body size guides) contendo 10 figuras que variaram em 

uma escala de baixo peso à obesidade grau III. Como resultado, encontrou-se 

alta correlação entre o IMC medido e o autoavaliado a partir das ES. 

Os resultados dos estudos realizados com crianças e adolescentes 

sugerem mais prudência na interpretação de dados, mas mostram desfechos 

alarmantes sobre a preocupação com o peso desde a infância. No estudo de 

Collins (1991) a maioria das meninas desejava ter um corpo mais magro. Truby 
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& Paxton (2002) ressaltaram que entre as meninas ocorreu uma melhor 

correlação entre a escolha da figura atual e o peso medido, ainda assim 48% 

das meninas e 36% dos meninos desejaram pesar menos. 

 

Quadro 1. Características dos estudos que construíram Escalas de Silhuetas a 
partir de 1983. 

Autor (Ano). 
País 

Características das 
Escalas de Silhuetas 
(ES) construídas 

Método de 
Validação e 
amostra utilizada 

Resultados 
 

Stunkard et 
al. (1983). 
EUA 

ES com 9 figuras para 
cada gênero 
desenhadas por um 
artista profissional. 
Aplicou as ES para 
estimar o estado 
nutricional de adultos. 

  

Williamson 
et al. (1985). 
EUA 

ES com 9 figuras 
femininas. Não há 
descrição de como 
foram feitas as ES. As 
ES foram aplicadas em 
mulheres bulímicas 
(n=15), obesas (n=15) 
e saudáveis (n=15) 
para avaliar distorção 
de IC. 

  

Bell et al. 
(1986).  
EUA 

ES com 8 figuras 
femininas da mais 
magra a mais gorda. 
Não há descrição de 
como foram feitas as 
ES. As ES foram 
aplicadas para avaliar 
a percepção 
(distorção) corporal. 

  

Thompson 
& Gray 
(1995). 
EUA 

ES, contendo 9 figuras 
para cada gênero, 
desenhada por um 
artista profissional com 
aumento do tamanho 
das figuras de acordo 
com a relação cintura-
quadril. 

1) Correlação entre 
o IMC referido e 
escolha da figura 
atual e 
2) Correlação entre 
o peso referido e 
escolha da figura 
atual, em 32 
mulheres (idade 
média:19,3 anos). 

Correlação de 
Pearson  
1) r = 0,59 e 
2) r = 0,71. 
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Sherman et 
al. (1995). 
EUA 

ES com 9 figuras para 
pré-adolescentes. Não 
há descrição de como 
foram feitas as ES. 

Correlação entre a 
escolha da figura 
atual e o IMC em 
108 meninas de 11 
anos de idade. 

r =0,61. 

Sherman et 
al. (1995). 
EUA 

ES com 9 figuras para 
adolescentes. Não há 
descrição de como 
foram feitas as ES. 

Correlação entre a 
escolha da figura 
atual e o IMC em 
102 meninas de17 
anos de idade. 

r = 0,55. 

Coutinho 
(1997). 
Brasil 

ES com 3 figuras 
masculinas e 6 
femininas criadas a 
partir de fotografias de 
30 homens e 60 
mulheres (20 a 60 
anos) trabalhadas por 
um programa de 
computador. 

1) Concordância 
Diagonal entre IMC 
medido e IMC 
percebido (escolha 
da figura atual) e 
2) K Ponderado. 

1) 76,6% 
(homens) e 
60% (mulheres) 
e 
2) 0,433 
(homens) e 
0,363 
(mulheres).  

Truby & 
Paxton 
(2002). 
Austrália 

ES com 7 figuras para 
cada gênero a partir de 
fotografias (163 
meninas com idade 
média de 9 anos e 149 
meninos com idade 
média de 9,2 anos) 
posteriormente 
trabalhadas em 
programa de 
computador.  

Correlação entre o 
IMC e a escolha da 
figura atual em 71 
meninos e 82 
meninas (7 a 12 
anos). 

r = 0,29 
(meninos) e r = 
0,56 (meninas). 

Pulvers et 
al. 
(2004). 
EUA 

ES com 9 figuras 
desenhadas por um 
artista gráfico variando 
de IMC entre 16 a 
40kg/m2 com aumento 
de 3 pontos de IMC 
para cada figura para 
população afro-
americana. 

1) Correlação entre 
a figura escolhida 
por 3 observadores 
e o IMC medido e  
2) Correlação entre 
a figura escolhida 
pelo participante e 
o IMC medido em 
283 sujeitos (75% 
mulheres) com 
idade média de 
43,7±16,6 anos. 

Correlação de 
Spearman:  
1) r = 0,88 a 
0,93 para 
observadores e  
2) r= 0,62 
(homens) e r = 
0,82 (mulheres). 

Harris et al. 
(2008). 
EUA 

ES com 10 figuras 
para cada gênero com 
IMC das figuras 
variando de < 
18,5kg/m2 a ≥ 40 
kg/m2, a partir de 
fotografias trabalhadas 
em computador, em 65 

1) Correlação entre 
o IMC referido e a 
escolha da figura 
atual (n= 279) e, 
2) Correlação entre 
o IMC medido e a 
escolha da figura 
atual (n= 121)  

Correlação de 
Pearson: 
1) r = 0,86 
(homens) e r = 
0,88 (mulheres) 
e, 
2) r = 0,94 
(homens) e r = 
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homens e 335 
mulheres (média de 
idade de 36,8 anos). 

0,86 (mulheres). 

Gardner et 
al. (2009). 
EUA 

ES com 17 figuras 
para cada gênero 
variando de -60% a 
160% do valor do PC 
médio, com intervalos 
de 5% entre cada 
figura construída a 
partir de fotografias 
trabalhadas em 
programa de 
computador e banco 
de dados 
antropométricos e de 
estereótipos (n= 
4.325). 

Correlação entre o 
IMC referido e a 
escolha da figura 
atual (associada ao 
IMC variando de 
16,68 a 38,92kg/m2 
em 66 homens e 
IMC variando de 
16,92 a 39,48kg/m2 
em 141 mulheres). 

r = 0,76 
(IC95%: 0,70 – 
0,81) em toda 
amostra; r = 
0,77 (95% CI: 
0,71 – 0,82) em 
mulheres e r = 
0,80 (CI 95%: 
0,69 – 0,87) em 
homens. 

Kakeshita et 
al. (2009). 
Brasil 

ES com 15 figuras 
para cada gênero a 
partir de fotografias 
modificadas por 
computação gráfica. 
Média de estatura 
utilizada: 1,72m em 
homens e 1,65m em 
mulheres. 

Correlação entre o 
IMC e a escolha da 
figura atual 
(associada ao IMC 
variando de 12,5 a 
47,5 kg/m2 com 
diferença constante 
de 2,5 pontos) em 
280 indivíduos de 
18 a 60 anos. 

Correlação de 
Pearson de r = 
0,84 em 
mulheres e r = 
0,89 em 
homens. 

Kakeshita et 
al. (2009). 
Brasil 

ES com 11 figuras 
para cada gênero a 
partir de fotografias 
modificadas por 
computação gráfica. 
Média de estatura 
utilizada: 140,15cm em 
meninos e 141,25cm 
em meninas. 

Correlação entre o 
IMC e a escolha da 
figura atual 
(associada ao IMC 
variando de12 a 29 
kg/m2 com 
diferença constante 
de 2,5 pontos) em 
160 indivíduos de 7 
a 12 anos.  

Correlação de 
Pearson de r = 
0,57 em 
meninas e r = 
0,64 em 
meninos. 

Adaptado de Moraes et al. (sem data) 

 



4.2 ESTUDOS DE VALIDAÇÃO DE ESCALAS DE SILHUETAS 

Dada as conceituações, diferentes instrumentos têm sido utilizados para 

realizar a AV do EN não existindo, portanto, um padrão ouro para sua 

avaliação (Whisenhunt & Williamson, 2002).  

Muitos estudos adaptam ou validam as ES construídas (Quadro 2). Na 

maioria dos casos as validações são realizadas aplicando-se medidas 

estatísticas paramétricas, especialmente através de coeficientes de correlação 

de Pearson, entre as figuras e as medidas objetivas que podem ser o peso ou 

o IMC (Guidry & Williamson, 1995; Williams et al., 2001; Tehard et al., 2002; 

Mciza et al., 2005; Chin et al., 2008).  

As ES de Stunkard et al. (1983) são as mais aplicadas, seja de forma 

adaptada ou com as figuras originais. Suas ES foram utilizadas em sete 

estudos inclusive com adaptação para meninas em um deles (Mciza et al., 

2005) e para meninos e meninas em outro (Collins, 1991) e são as ES mais 

escolhidas para serem aplicadas em adultos (seis estudos). 

De maneira geral os estudos encontram uma boa correlação das figuras 

com peso ou IMC revelando valores de coeficiente de correlação, usando 

diferentes formas - Pearson, Spearman ou Correlação poliserial do log do IMC 

com as silhuetas - que variam de 0,41 a 0,87 (Sherman et al., 1995; Bulik et al, 

2001; Nagasaka et al., 2008; Keshtkar et al., 2010; Scagliusi et al., 2010) com 

exceção daqueles que trabalharam com crianças ou adolescentes nos quais a 

variação foi de 0,36 a 0,46 (Collins, 1991; Micza et al, 2005). 

Ponderando os valores encontrados nos estudos em crianças e 

adolescentes acima mencionados, ao que parece, não foram as ES utilizadas 

nos estudos que acarretaram baixos valores de correlação, pois, outros autores 
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que avaliaram crianças ou adolescentes utilizando diferentes ES também 

obtiveram correlações pouco satisfatórias (Guidry & Williamson, 1995 - usando 

coeficiente de correlação de Pearson; Li et al., 2005 – usando coeficiente de 

correlação de Spearman) com exceção de Wertheim et al. (2004) e Chin et al. 

(2008) que chegaram a valores de r = 0,69 (validade convergente) e 0,76 

(Coeficiente de correlação de Pearson), respectivamente, ao realizarem a 

correlação da escolha da figura atual com o IMC. 

Nagasaka et al. (2008) adaptaram as ES de Stunkard et al. (1983) para 

japoneses reduzindo o tamanho das figuras devido ao fato de que indivíduos 

desta etnia seriam mais magros que os ocidentais. Neste estudo o EN 

antropométrico e aquele estimado a partir das ES foram bastante próximos 

com diferença de 0,5kg/m2 entre tais medidas, exceto na figura 9 para ambos 

os gêneros. Os homens que selecionaram a figura 9 tinham média de IMC de 

31,2kg/m2 comparado a 28,4kg/m2 baseado em modelo de regressão e as 

mulheres que escolheram a figura 9 tinham média de IMC de 32,3kg/m2 

comparado a 28,8kg/m2. Além disto, o coeficiente de determinação indicou que 

as figuras explicaram 54% e 62,5% das variações do IMC em homens e 

mulheres, respectivamente. 

 



Quadro 2. Estudos de validação de Escalas de Silhuetas 

Autor (Ano). 
País 

Características das Escalas 
de Silhuetas (ES) validadas 

Método de validação e amostra 
utilizada 

Resultados  

Williamson et 
al. (1989). 
EUA 

ES de Williamson et al. (1985) 
com 9 figuras para cada gênero. 

Correlação entre o peso e a escolha da 
figura atual em 626 mulheres. 

r = 0,70. 

Collins (1991). 
EUA 

Adaptação das ES de Stunkard 
et al. (1983) com 7 figuras para 
cada gênero permitindo ao 
participante a escolha de pontos 
intermediários, numa escala 
milimetrada, entre as figuras. 

1) Correlação entre o peso e a escolha 
da figura atual e,  
2) Correlação entre o percentil do IMC 
(NCHS, 1987) com a escolha da figura 
atual em 159 indivíduos com média de 
idade de 8 anos. 

1) r = 0,36 e  
2) r = 0,37.  

Guidry & 
Williamson 
(1995). 
EUA 

Adaptação das ES de 
Williamson et al. (1989) em 2 
séries com 9 figuras cada para 
crianças e pré-adolescentes de 
cada gênero. 

Correlação entre o IMC e a escolha da 
figura atual em 108 meninos e 149 
meninas de 8 a 13 anos. 

Correlação de Pearson: r = 
0,41. 

Sherman et al. 
(1995). 
EUA 

ES de Stunkard et al. (1983) 
com 9 figuras femininas. 

Correlação entre a escolha da figura 
atual e o IMC em 105 mulheres. 

Correlação de Pearson: r = 
0,87. 

Bulik et al. 
(2001). 
EUA 

ES de Stunkard et al. (1983) 
com 9 figuras para cada gênero. 

Correlação das médias do IMC referido 
com a escolha da figura atual em 
16.728 mulheres e 11.366 homens. 

Polyserial correlation: 0,81 
(mulheres) e 0,73 (homens). 

Williams et al. 
(2001). 
EUA 

ES de Williamson et al. (1989). Correlação entre o IMC e a escolha da 
figura atual em 80 estudantes (58 
mulheres) com idade média de 21,2 ± 
2,4 anos.  

Correlação de Pearson: r = 
0,66 (homens) e r = 0,81 
(mulheres). 

Tehard et al. 
(2002). 
França 

ES de Sörensen et al. (1983) 
com 8 figuras femininas. 

1) Correlação entre o IMC referido e a 
escolha da figura atual e 
2) Correlação entre o IMC medido e a 

Correlação de Pearson 
1) r = 0,77 e 
2) r = 0,87. 
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escolha da figura atual em 152 
mulheres. 

Wertheim et al. 
(2004). 
EUA 

ES de Thompson & Gray (1995) 
com 9 figuras femininas. 

1) Correlação entre o IMC e a escolha 
da figura atual e 
2) Correlação entre o peso e a escolha 
da figura atual em 1056 meninas com 
idade média de 13,21 ± 0,61 anos. 

1) r = 0,69 e 
2) r = 0,64. 

Mciza et al. 
(2005). 
África do Sul 

Adaptação das ES de Stunkard 
et al. (1983) com 8 figuras 
femininas. 

1) Correlação entre o IMC e a escolha 
da figura atual e 
2) Correlação entre o percentual de 
gordura corporal e a escolha da figura 
atual em 204 mulheres. 

1) Correlação de Spearman, r 
= 0,68 e 
2) Correlação de Pearson, r = 
0,13. 

Mciza et al. 
(2005). 
África do Sul  

Adaptação das ES de Stunkard 
et al. (1983) com 8 figuras 
femininas. 

1) Correlação entre os percentis do 
IMC em relação a um padrão e a 
escolha da figura atual e 
2) Correlação entre o percentual de 
gordura corporal e a escolha da figura 
atual em 333 meninas com idade entre 
9 e 12 anos. 

1) Correlação de Spearman, r 
= 0,46 e 
2) Correlação de Pearson, r = 
0,43 . 

Li et al. (2005).  
China 

Adaptação das ES de Collins. 
(1991) para crianças chinesas 
com 7 figuras para cada gênero. 

Correlação entre o IMC e a escolha da 
figura atual em 8038 crianças (48,9% 
meninos) com idade entre 5 e 15 anos. 

Correlação de Spearman, r 
entre 0,22 e 0,64. 
 

Kakeshita & 
Almeida (2006). 
Brasil 

Adaptação das ES de Gardner 
et al. (1999) com 9 figuras para 
cada gênero a partir de modelos 
reais e fotografados. As figuras 
são classificadas de acordo com 
as faixas de IMC. 

Categorias de estado nutricional 
baseadas no IMC (Eutróficos, 18,5-
24,9kg/m2; sobrepeso, 25-29,9kg/m2 e 
obesidade, ≥30 kg/m2) 
comparativamente à escolha da figura 
atual em 49 homens e 57 mulheres 
com idade entre 18 e 48 anos. 

Identificação da figura 
correspondente à figura atual 
em relação ao estado 
nutricional com diferença 
significativa: homens 
 [F(2,46)=58,32] e mulheres 
[F(2,54)=38,76]. 

Scagliusi et al. Validação das ES de Stunkard Correlação entre IMC e a escolha da Correlação de Spearman, r = 
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(2006). 
Brasil 

et al. (1983) utilizando os dados 
normativos estabelecidos por 
Bulik et al. (2001). 

figura atual em 98 mulheres 
(estudantes) sem distúrbios 
alimentares com idade média de 23,3 ± 
5,6 anos. 

0,76. 

Chin et al. 
(2008). 
Malásia 

Adaptação das ES de 
Thompson & Gray. (1995) com 9 
figuras femininas para 
adolescentes na Malásia. 

Correlação entre o IMC e a escolha da 
figura atual em 328 adolescentes com 
idade média de 14.28 ± 1.04 anos. 

Correlação de Pearson, r = 
0,76. 

Nagasaka et al. 
(2008). 
Japão 

Adaptação das ES de Stunkard 
et al. (1983) com 9 figuras para 
cada gênero para uso na 
população do Japão. 

Correlação entre categorias do estado 
nutricional (Obesidade IMC ≥25 e 
magreza IMC ≤ 18kg/m2) baseadas no 
IMC estimado (por meio da equação 
obtida nos estudo: y = 16,283 + 1,347x 
(homens) e y = 13,888 + 1,654x 
(mulheres), onde y é o valor do IMC e x 
é o número da figura) e a escolha da 
figura atual em 4707 homens e 964 
mulheres com idade entre 35 e 71 
anos. 

Correlação de Spearman, r = 
0,73 (homens) e r = 0,80 
(mulheres). 

Keshtkar et al. 
(2010). 
Irã 

Validação das ES de Stunkard 
et al. (1983) com 7 figuras para 
homens e 9 para mulheres para 
avaliar o estado nutricional por 
meio do IMC. Médias de IMC 
foram calculadas a partir de 
dados de estatura e peso da 
amostra para cada figura. 

Identificação de figuras para distinguir 
indivíduos obesos de indivíduos com 
peso adequado/sobrepeso em 15.437 
indivíduos (6.574 homens) com idade 
média de 52,58 ±9,28 anos. 

Figura 5 com sensibilidade 
(0,77 para homens e 
mulheres) e especificidade 
(0,79 para homens e 0,74 
para mulheres) para 
descriminar obesidade de 
peso adequado/sobrepeso 
(ROC). 
 

Adaptado de Moraes et al. (sem data) 

 



Bulik et al. (2001) estabeleceram dados normativos para as figuras de 

Stunkard et al. (1983) e correlacionaram o IMC referido de gêmeos 

caucasianos com as figuras. Entretanto, as figuras foram correlacionadas com 

as médias do IMC e não com as faixas de IMC sugeridas pela WHO para se 

determinar EN o que seria recomendado para estudos que almejam 

estabelecer dados normativos. Além disto, a população envolvida no estudo, 

gêmeos caucasianos, não é a mais adequada para se estabelecer dados 

normativos por se tratar de um extrato populacional muito específico. Ainda 

neste estudo foi constatado que AOC para classificar obesos foi de 0,93 e 0,88 

e para classificar magreza foi de 0,87 e 0,88 para mulheres e homens, 

respectivamente. 

Com o argumento do aumento na prevalência da obesidade nos EUA, 

Williamson et al. (2000) expandiram e validaram as ES de Williamson et al. 

(1989) com intuito de agregar figuras com maiores valores de peso de maneira 

a estender sua aplicação aos obesos e obesos mórbidos. Tais ES são 

compostas por 18 figuras de homens e mulheres. Todavia, os autores referem 

que as ES devem ser interpretadas em um contexto que envolva além do IMC 

e gênero também a etnia, pois observaram que a escolha das figuras foi 

diferente entre caucasianos e afro-americanos. 

Keshtkar et al. (2010), apesar de referirem o uso das ES de Stunkard et 

al. (1983), utilizaram um instrumento composto de 7 figuras masculinas e 9 

femininas que parecia bastante diferente das ES desenvolvidas originalmente. 

Os autores visavam determinar um ponto de corte das figuras para três 

categorias de EN: obesidade, sobrepeso e peso adequado. Como resultado, a 

figura 4 foi o ponto de corte para sobrepeso e a 5 para obesidade levando os 
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autores a concluírem que as ES seriam uma ferramenta apropriada para 

diagnosticar o sobrepeso e a obesidade.  

Kakeshita & Almeida (2006) adaptaram as ES descritas por Gardner et 

al. (1999) através de computação gráfica a partir de fotografias de modelos 

reais os quais tiveram suas medidas associadas às faixas de IMC. O estudo 

resultou em efeitos estatisticamente significativos do fator classe de IMC para a 

escolha da figura atual em homens e mulheres sugerindo que tais figuras 

seriam válidas para estimar o EN. 

Chin et al. (2008) autoavaliaram a IC de meninas adolescentes utilizando 

múltiplos instrumentos, dentre eles, as ES adaptadas de Thompson & Gray 

(1995) e concluíram que uma análise multidimensional, ou seja, a aplicação de 

diferentes ferramentas para avaliar a IC pode fornecer uma atmosfera mais 

clara da AV em meninas adolescentes e produzir melhores resultados em 

programas de intervenções. 

Em relação à procedência das medidas, alguns dos estudos de 

validação de ES usam valores antropométricos (peso e estatura) referidos 

(Thompson & Gray, 1995; Bulik et al., 2001; Tehard et al., 2002; Harris et al., 

2008). Para começar, as próprias ES de Stunkard et al. (1983) foram 

construídas com dados referidos pelo fato dos autores disporem de dados que 

confirmavam boa associação entre dados referidos e medidos. Palta et al. 

(1999) obtiveram boa concordância entre o peso referido e o medido de 

americanos adultos com a tendência de maior frequência de subestimação 

entre as mulheres. No Brasil, Fonseca et al. (2004) igualmente obtiveram uma 

alta associação entre o peso informado e o medido tanto em homens quanto 

em mulheres (coeficiente de correlação intraclasse = 0,977). Em amostra 
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probabilística de adultos de Niterói, Bossan (2005) observou que as mulheres 

tenderam, em média, a subestimar o peso (-0,46 ± 3,317kg) e a superestimar a 

estatura (1,77 ± 3,005cm), enquanto que os homens, em média, tenderam a 

superestimar ambas as medidas (0,12 ± 3,768 kg e 0,78 ± 3,027 cm, 

respectivamente). Assim, o valor médio de IMC, tanto em homens quanto em 

mulheres tendeu, à subestimativa (-0,17 ± 2,956 e -0,73 ± 1,536 kg/m2, 

respectivamente), muito pouco para modificar, substancialmente, o diagnóstico 

nutricional na população. 

Recentemente foi demonstrado que indivíduos obesos com incorreta AV 

do EN apresentaram, na maioria dos casos, as mesmas medidas 

antropométricas do que os pares que reconheciam a necessidade de reduzir o 

peso (Powel et al., 2010). Ademais, a prevalência de fatores de risco 

cardiovascular não foi menor entre indivíduos com ou sem correta AV. A alta 

prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares enfatiza que a 

incorreta AV do EN é mais do que um interessante fenômeno psicossocial, mas 

também um fenômeno importante que tem implicação para a saúde pública. 

Devido à larga aplicação das ES de Stunkard et al. (1983) muitos 

trabalhos têm proposto validar tais ES conforme previamente demonstrado. 

Todavia, alguns erros metodológicos podem limitar as validações. Segundo 

Gardner et al. (1998) são muitos os problemas observados no que diz respeito 

à construção das ES e ao tratamento estatístico que os estudos têm 

empregado. 

Em estudos onde estão implicadas variáveis categóricas, como é o caso 

das ES, as medidas estatísticas mais indicadas são a concordância em valores 

percentuais e para tais fins o coeficiente k aparece, seguramente, como a 
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estratégia mais correta (Ronir, 2009). Na realidade o coeficiente k simples seria 

adequado para dados categóricos nominais e, de acordo com Medronho et al. 

(2009) uma correção do k simples deve ser atribuída quando as variáveis são 

categóricas ordinais pelo fato de que o k simples não considera as 

discordâncias mais graves. Assim sendo, o k ponderado ajusta o grau de 

concordância dos dados pela “gravidade” dos casos discordantes a partir do 

estabelecimento de pesos que variam de 0 a 1. 

Sobre a interpretação do k não há um consenso, entre autores, sobre os 

valores que indicariam uma concordância satisfatória. Sabe-se que o k, em 

tese, varia de -1 a +1 sendo que o valor +1 indicaria uma concordância perfeita. 

Já o valor menor que zero (concordância pior que acaso) não seria esperado 

na prática. Existe, todavia, uma fragilidade para a classificação do coeficiente k, 

pois, um mesmo valor considerado bom ou muito bom, por exemplo, não 

implica necessariamente em uma boa concordância (Ronir, 2009). Além disso, 

como se usam diferentes métodos na definição de amostras populacionais, de 

aferição e categorização do peso e mesmo na esfera das ferramentas de AV 

há problemas na comparabilidade de resultados (Fitzgibbon et al., 2000). 

Por fim pode-se assumir que quando há boa correlação entre uma 

medida antropométrica que determina o EN e as ES, obtida através de 

tratamento estatístico adequado, tal ferramenta pode ser utilizada para estimar 

o EN em estudos onde há impossibilidade de se obter medidas de peso e 

estatura, seja por motivos operacionais ou financeiros. Ademais, existe a 

vantagem da aplicação das ES já que o resultado pode indicar como o 

indivíduo se sente em relação ao seu EN o que pode direcionar a conduta do 
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profissional na prática clínica e garantir melhor adesão aos tratamentos 

imputados para o paciente. 

Diante do exposto é notável, por exemplo, no caso das construções das 

ES, que poucas se basearam em medidas ou fotos que representariam melhor 

a silhueta de um indivíduo. Ainda sobre estes estudos emergem, também, 

problemas metodológicos no que concerne ao tratamento estatístico. Além 

disto, as ES construídas para crianças e adolescentes devem ser utlitizadas 

com bastante cautela, pois estas revelam valores de correlação apenas 

razoáveis. Os estudos que adaptam ou validam as ES também merecem um 

cuidado em relação ao grupo de crianças e adolescentes devido aos baixos 

valores de correlação entre o EN medido e o autoavaliado. Em relação aos 

estudos com indivíduos adultos surgem problemas de tratamento estatísco 

inadequado, adaptações que deixam a desejar e número de indivíduos 

insuficiente para se considerar os resultados obtidos. Somado a isto, muitos 

dos estudos são realizados apenas com mulheres e aqueles que avaliam 

ambos os sexos tendem a apresentar um número relativamente menor de 

homens. Todavia, entre os estudos que cumpriram um protocolo mais apurado 

os resultados demonstraram uma correlação moderada entre o EN 

autoavaliado e o medido.  

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1  DESCRIÇÃO GERAL DA PESQUISA DIMENSÕES SOCIAIS DAS 

DESIGUALDADES (PDSD)  
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A PDSD foi realizada em 2008 sob a coordenação do Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) contando com a 

participação de diversas instituições acadêmicas de ensino e pesquisa 

brasileiras (UFMG, UFF, FIOCRUZ, UFRJ, PUC-RJ, UFBA). Para a execução 

dos trabalhos de campo (arrolamento e realização das entrevistas), o IBOPE 

Inteligência, responsável pela coleta de dados, contratou equipes de 

entrevistadores nas diferentes regiões do país. 

 

5.2 FONTE DE DADOS E AMOSTRAGEM 

A PDSD foi um inquérito domiciliar de base populacional na qual foram 

entrevistados, no período de julho a dezembro de 2008, 12.327 chefes de 

famílias e cônjuges residentes em 8.048 domicílios particulares permanentes 

em setores comuns ou não especiais (inclusive favelas) de todas as regiões do 

Brasil, em áreas urbanas e rurais (Laguardia et al., sem data).  

A população do âmbito da pesquisa foi subdividida em conjuntos 

denominados domínios, definidos de acordo com a região e situação (urbano 

ou rural), sendo estabelecidos seis domínios com finalidade de divulgar 

indicadores para cada um deles, bem como os aspectos globais.  

A amostra contemplou 1.374 setores censitários sendo: 200 nas áreas 

urbanas das regiões Norte e Centro-Oeste (1.320 domicílios), 336 nas áreas 

urbanas da região Nordeste (1.776 domicílios), 368 nas áreas urbanas da 

região Sudeste (1.840 domicílios), 260 nas áreas urbanas da região Sul (1.300 

domicílios), 60 mais ricos nas regiões metropolitanas (420 domicílios), 54 mais 

ricos nas demais áreas (432 domicílios), 48 na área rural da região Nordeste 

(480 domicílios) e 48 setores nas demais áreas rurais do país (480 domicílios).  
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Sobre a amostra inicial de domicílios, 571 eram inelegíveis e cerca de 

20% foram substituídos, principalmente nos casos que ocorreram recusas de 

um dos cônjuges em participar da pesquisa ou ausência do cônjuge no 

domicílio no ato da entrevista, mesmo quando realizado agendamento prévio. 

Para contornar tal problema, uma dupla de entrevistadores retornava ao 

domicílio em um final de semana para que o casal pudesse ser entrevistado de 

forma simultânea, porém em cômodos diferentes do domicílio.  

Nos setores de classes altas (mais ricos), além das dificuldades 

supracitadas, o contato com os moradores era dificultado por causa do difícil 

acesso aos condomínios e prédios ou devido à difícil colaboração em participar 

da pesquisa respondendo o questionário mesmo quando os condomínios não 

eram fechados. 

Em relação à coleta de dados, o material produzido era submetido 

diariamente à contagem, verificação e filtragem pelos supervisores e quando 

necessário retornava-se a campo ou estabelecia-se novamente o contato com 

os entrevistadores. Depois de realizada esta etapa todos os questionários de 

um setor censitário eram enviados ao IBOPE para codificação, digitação, crítica 

de consistência lógica e analítica, além de ser corrigido por uma equipe de 

checagem que envolvia 20 pessoas ou retorno ao campo para correção e 

confirmação. 

A entrada dos dados foi feita através de controles automáticos que 

permitiam apenas a digitação de valores válidos a cada pergunta. A revisão em 

10% do todo material digitado, estratificado pelos 30 digitadores, garantiu a 

qualidade da digitação. 
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5.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O instrumento utilizado na PDSD continha além das ES de Stunkard et 

al. (1983) impressas em uma cartela de apoio (ANEXO 1) perguntas 

relacionadas à educação, trabalho, relacionamento, moradia e a medição do 

peso e da estatura. 

Em visita ao domicílio o entrevistador realizava a seguinte pergunta: 

“qual o número que melhor descreve seu corpo hoje?” ao apresentar a cartela 

de apoio contendo as ES de Stunkard et al. (1983). O entrevistado deveria 

escolher entre uma das nove figuras apresentadas na cartela de apoio 

específica (homens ou mulheres). 

Após a obtenção desta informação, o peso foi aferido por balança 

eletrônica (Tanita HS301W Solar Scale) com capacidade de 150kg e precisão 

de 0,2kg (medidas de 0 a 100kg) e 0,5kg (medidas de 100 a 150kg). Os 

voluntários foram pesados sem sapatos e com roupas leves. 

A estatura foi medida duas vezes seguindo padronização descrita em 

Lohman et al. (1988) por meio de um estadiômetro portátil compacto WISO que 

foi fixado na parede do domicílio. Os voluntários foram posicionados 

encostados na parede, sem sapatos, com os pés unidos e braços alinhados a 

lateral do corpo com a cabeça e os calcanhares e as nádegas encostadas na 

parede. Foi solicitado que o voluntário permanecesse com olhar fixo no plano 

horizontal (plano de Frankfort) e inspirasse para logo após expirar e segurar a 

respiração. A régua do estadiômetro era deslizada até o topo da cabeça do 

voluntário e a leitura era feita neste mesmo nível. O estadiômetro tinha campo 

de medição de 0 a 200cm e a medida foi obtida com precisão de 0,1cm. O EN 

foi estabelecido em oito categorias usando o IMC seguindo sugestão da OMS 
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(WHO, 2000): baixo peso III (IMC < 16kg/m2), baixo peso II (16 ≤ IMC ≤ 

16,9kg/m2), baixo peso I (17 ≤ IMC ≤ 18,4kg/m2) adequado (18,5 ≤ IMC ≤ 

24,9kg/m2), sobrepeso e pré-obesidade (25 ≤ IMC < 30kg/m2), obesidade I (30 

≤ IMC < 35kg/m2), obesidade II 35 ≤ IMC < 40kg/m2) e obesidade III (IMC ≥ 

40kg/m2). 

 

5.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Do total da amostra foram excluídos dados de indivíduos com idade 

menor que 20 anos (n=137) além de 3 indivíduos que apresentavam peso 

medido maior do que 150kg, acima da capacidade da balança utilizada na 

coleta dos dados. 

Para fins de avaliar a concordância e correlação entre o EN medido e a 

AV do EN pelas ES de Stunkard et al. (1983), os valores de IMC dos indivíduos 

foram agrupados em 4 categorias de EN da seguinte maneira: baixo peso (IMC 

<20kg/m2), peso adequado (20 ≤ IMC < 25 kg/m2, sobrepeso (25 ≤ IMC < 

30kg/m2) e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2). Da mesma forma, as figuras foram 

agrupadas em quatro categorias, a saber: 1) figura 1; 2) figuras 2, 3, 4; 3) 

figuras 5 e 6 e 4) figuras 7, 8 e 9. As análises estatísticas foram feitas no 

pacote estatístico SPSS versão 17.0 (Chicago, IL) e SAS versão 9.1 

(Reasearch Triangle Park, Cary, NC). Foram utilizadas medidas estatísticas 

não paramétricas para verificar a associação (coeficiente de correlação de 

Spearman) e a concordância (coeficiente k simples e ponderado) entre o EN 

medido e as ES de Stunkard et al. (1983). Além disto, calculou-se a 

porcentagem da concordância diagonal que é definida como a porcentagem 

dos indivíduos que são corretamente classificados na mesma faixa de EN 
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medido e autoavaliado (Welten et al., 1995). Todas as análises foram 

realizadas aplicando-se os pesos amostrais calculados em função da 

amostragem complexa do estudo. A interpretação do k ponderado foi feita 

segundo os critérios de Landis & Koch (1977), a saber: a) quase perfeita: 0,81 

a 1,00; b) substancial: 0,61 a 0,80; c) moderada: 0,41 a 0,60; d) regular: 0,21 a 

0,40; d) discreta: 0,00 a 0,20; e) ruim: < 0,00. 

 

6. RESULTADOS  

6.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA 

A tabela 1 apresenta as características de todos os indivíduos e 

separadamente segundo o gênero. A média (erro padrão) de idade foi de 48,8 

(0,1) anos sendo que 57,4% eram mulheres com média de idade de 48,9 (0,1). 

A média do IMC foi de 26,4kg/m2 (0,1) e 25,7kg/m2 (0,1) nas mulheres e 

homens, respectivamente. 

Em relação ao EN baseado no IMC medido, 40,4% das mulheres e 

44,1% dos homens apresentaram IMC adequado (Tabela 2). A prevalência de 

baixo peso foi baixa tanto em homens quanto em mulheres. Entre as categorias 

que caracterizam o IMC acima do recomendado há maior prevalência de 

obesidade grau I (15,8% e 12,3% em mulheres e homens, respectivamente). 
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Tabela 1: Valores médios, mínimos, máximos e erro padrão (EP) da idade e 
das variáveis antropométricas segundo gênero dos adultos (≥ 20 anos) 
brasileiros da amostra probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões 
Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

 Mulheres Homens 

Média (EP) Mínimo – Máximo Média (EP) Mínimo – Máximo 

Idade 

(anos) 

48,9 (0,1) 20,0 – 99,0 48,7 (0,2) 20,0 – 99,0 

Peso 

(kg) 

65,5 (0,1) 27,2 – 146,0 74,1 (0,2) 33,6 – 152,0 

Estatura 

(cm) 

157,5 (0,1) 110,0 – 190,0 169,6 (0,1) 123,0 – 199,0 

IMC 

(kg/m2) 

26,4 (0,1) 11,9 – 53,7 25,7 (0,1) 14,0 – 53,5 

 

Tabela 2– Distribuição (%) do estado nutricional pelo índice de massa corporal 
(IMC, kg/m2) segundo gênero dos adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra 
probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades 
(PDSD-2008) 

IMC Mulheres Homens Classificação 

< 16,0 0,6 0,3 Baixo peso III 
16,0 -16,9 0,7 0,4 Baixo peso II 
17,0 – 18,4 2,5 1,9 Baixo peso I 
18,5 – 24,9 40,4 44,1 Adequado 
25,0 – 29,9 

33,4 38,1 
Sobrepeso/Pré-
obesidade 

30,0 – 34,9 15,8 12,3 Obesidade I 
35,0 – 39,9 5,1 2,4 Obesidade II 
≥40,0 1,7 0,6 Obesidade III 

 

6.2 AUTOAVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL ATRAVÉS DAS 
ESCALAS DE SILHUETAS 

 

A Tabela 3 apresenta a distribuição (%) da escolha das figuras nos 

homens e nas mulheres. As figuras mais escolhidas, independente de gênero, 

foram as 4 e 5, seguida das 2, 3 e 6. Aquelas que representam extremos (1 e 

9) foram pouco escolhidas. Fica evidente a grande variabilidade dos valores 

mínimos e máximos de IMC medidos em cada uma das figuras selecionadas. 
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Tabela 3- Distribuição (%) da escolha das figuras da escala de silhuetas de 
Stunkard et al. (1983) e valores médios (erro padrão, EP) do índice de massa 
corporal (IMC, kg/m2) segundo gênero dos adultos (≥ 20 anos) brasileiros da 
amostra probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das 
Desigualdades (PDSD-2008). 

 

 Mulheres  Homens 

Figuras % Média (EP) Mínimo- Máximo  % Média (EP) Mínimo- Máximo 

1 3,7 20,4 (0,2) 12,5- 35,4  6,3 21,6 (0,2) 14,4- 32,0 

2 12,2 21,5 (0,1) 13,8- 40,0  13,4 22,6 (0,1) 14,6- 32,7 

3 14,2 23,2 (0,1) 12,6- 41,7  16,9 24,0 (0,1) 14,0- 34,8 

4 24,4 25,1 (0,1) 16,1- 48,1  21,7 24,5 (0,1) 16,5- 39,0 

5 23,3 27,8 (0,1) 14,9- 52,6  22,3 27,4 (0,1) 15,1- 45,7 

6 12,9 30,7 (0,1) 14,1- 44,2  10,1 29,0 (0,2) 17,4- 45,0 

7 6,5 33,6 (0,2) 20,6- 53,7  7,7 31,3 (0,2) 19,2- 48,4 

8 2,1 35,9 (0,5) 18,1- 49,4  1,2 33,5 (0,8) 18,8- 51,1 

9 0,7 36,4 (1,0) 24,1- 49,4  0,3 31,9 (1,7) 19,1- 45,9 

 

O grupo mais jovem foi o que apresentou menor média de IMC para a 

figura 1 das ES de Stunkard et al. (1983) e as mulheres com idade entre 50 e 

59,9 anos foi o grupo que obteve maior média de IMC para a figura 1 (Tabela 

4). Todos os grupos etários apresentaram aumento gradual nas médias de IMC 

conforme o aumento das figuras. Os valores mínimios de IMC de 12,6 e 

12,5kg/m2 chamam a atenção entre as mulheres entre 20 e 29,9 anos que 

escolheram entre as figuras 2, 3 ou 4 e nas mulheres com idade maior de 60 

anos que escolheram a figura 1, respectivamente. O maior valor de IMC 

apareceu no grupo de mulheres de 30 a 39,9 anos que escolheram a figura 8 

ou 9. 
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Tabela 4- Média, erro padrão (EP) e valores mínimo e máximo do índice de 
massa corporal (IMC, kg/m2) por grupo etário de acordo com a escolha das 
figuras das ES de Stunkard et al. (1983) das mulheres adultas (≥ 20 anos) 
brasileiras da amostra probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões 
Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

  IMC (kg/m2) 

Grupo etário (anos) Figura escolhida Média (EP) Mínimo Máximo 
 

Todas as idades 

1 20,4 (0,2) 12,5 35,4 

2,3,4 23,7 (0,1) 12,6 48,1 

5,6 28,8 (0,1) 14,4 52,6 

7,8,9 34,3 (0,2) 18,1 53,7 

20 -29,9 

1 19,6 (0,4) 16,0 25,4 

2,3,4 22,3 (0,1) 12,6 39,9 

5,6 27,2 (0,2) 17,6 41,9 

7,8,9 33,5 (0,7) 20,6 45,4 

30 - 39,9 

1 20,2 (0,4) 15,6 35,4 

2,3,4 23,1 (0,1) 13,6 39,6 

5,6 28,5 (0,2) 18,8 52,6 

7,8,9 33,7 (0,6) 22,0 49,4 

40 - 49,9 

1 20,1 (0,7) 15,2 29,9 

2,3,4 24,0 (0,1) 14,6 43,9 

5,6 28,9 (0,2) 19,4 42,8 

7,8,9 35,0 (0,4) 22,0 48,4 

50 - 59,9 

1 21,2 (0,6) 14,8 30,5 

2,3,4 24,6 (0,1) 16,6 48,1 

5,6 29,6 (0,2) 19,5 44,0 

7,8,9 34,3 (0,4) 18,1 53,8 

≥60 

1 20,5 (0,3) 12,5 26,5 

2,3,4 24,1 (0,1) 14,5 40,0 

5,6 29,1 (0,2) 14,1 44,2 

7,8,9 34,5 (0,4) 22,2 48,1 
 

 
 

Os valores do IMC por grupo etário entre os homens de acordo com a 

escolha das figuras estão apresentados na tabela 5. A menor média de IMC foi 

observada no grupo etário mais jovem entre os homens que escolheram a 

figura 1. O grupo dos homens entre 40 e 49,9 anos foi o que revelou maior 

média de IMC entre os homens que escolheram a figura 8 ou 9 das ES de 

Stunkard et al. (1983). O menor IMC foi de 12,5 entre os homens com idade 

maior de 59 anos e que escolheram a figura 1. O maior IMC foi constatado na 
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faixa etária de 50 a 59,9 anos entre os homens que escolheram as figuras 5, 6 

ou 7. 

A distribuição do IMC em quatro categorias (Gráfico 1) revelou maior 

concentração de indivíduos com sobrepeso (33,4 e 38,1 % em mulheres e 

homens, respectivamente). Os obesos compreenderam 22,5% das mulheres e 

15,2% dos homens. A distribuição que corresponde à faixa de IMC entre 20 e 

24,9kg/m2 apresentou valores similares à faixa de sobrepeso tanto entre as 

mulheres quanto nos homens (35,4% e 39,2%, respectivamente). A frequência 

de valores de IMC < 20kg/m2 foi baixa em ambos os gêneros com valores de 

8,7% e 7,5% em mulheres e homens, respectivamente. 
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Tabela 5- Média, erro padrão (EP) e valores mínimo e máximo do índice de 
massa corporal (IMC, kg/m2) por grupo etário de acordo com a escolha das 
figuras das ES de Stunkard et al. (1983) dos homens adultos (≥ 20 anos) 
brasileiros da amostra de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das 
Desigualdades (PDSD-2008) 
 

  IMC (kg/m2) 

Grupo etário (anos) Figura escolhida Média (EP)  Mínimo  Máximo 

Todas as idades 

1 21,5 (0,1) 14,4 32,0 

2,3,4 23,9 (0,1) 14,0 39,0 

5,6 27,9 (0,1) 15,1 45,7 

7,8,9 31,6 (0,2) 18,8 51,1 

20 – 29,9 

1 20,9 (0,3) 17,2 25,9 

2,3,4 23,0 (0,1) 18,2 31,4 

5,6 27,8 (0,3) 17,9 45,7 

7,8,9 33,3 (1,0) 24,0 46,5 

30 - 39,9 

1 21,9 (0,3) 18,2 31,1 

2,3,4 23,8 (0,1) 14,6 34,9 

5,6 27,7 (0,2) 17,3 41,9 

7,8,9 32,1 (0,6) 19,2 47,2 

40 - 49,9 

1 21,6 (0,3) 16,9 31,0 

2,3,4 24,3 (0,1) 16,4 39,0 

5,6 28,5 (0,2) 19,1 44,2 

7,8,9 31,5 (0,5) 19,1 45,6 

50 - 59,9 

1 21,6 (0,4) 14,4 32,0 

2,3,4 24,1 (0,1) 15,3 34,7 

5,6 28,5 (0,2) 19,2 44,2 

7,8,9 31,6 (0,4) 18,8 41,8 

≥60 

1 21,7 (0,3) 15,0 31,7 

2,3,4 23,8 (0,1) 1,0 35,0 

   5,6 31,1 (0,5) 15,1 39,9 

7,8,9 31,1 (0,5) 21,3 51,1 
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Gráfico 1: Distribuição (%) do índice de massa corporal (IMC, kg/m2) em quatro 
categorias segundo gênero dos adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra 
probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades 
(PDSD-2008).  
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Em relação à AV, mais da metade (56,8%) das mulheres que estavam 

obesas (IMC ≥ 30kg/m2) optou pelas figuras 5 e 6, que correspondem ao 

sobrepeso e 32,7% se autoavaliaram com as figuras que correspondem à 

obesidade. Cerca de 80% das mulheres com peso adequado (20 ≤ IMC ≤ 

24,9kg/m2) escolheram entre as figuras 2, 3 ou 4. Uma grande parcela das 

mulheres com IMC < 20 kg/m2 (73,7%) escolheu as figuras 2, 3 ou 4 e pouco 

mais da metade das mulheres com sobrepeso (25 ≤ IMC < 30 kg/m2) optou 

pelas figuras 5 e 6. Todavia, 43,6% destas se autoavaliaram como as figuras 2, 

3 ou 4 (Tabela 6). 

Nos homens, os valores encontrados do EN medido e da escolha das 

figuras das ES de Stunkard et al. (1983) foram similares aos das mulheres. Um 

total de 71% dos homens com baixo peso escolheu entre as figuras de 2, 3 ou 
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4 contra apenas 24,9% destes que se autoavaliaram coma figura 1. Daqueles 

que eram obesos, 50,7% escolheram as figuras 5 ou 6 e cerca de 50% 

daqueles com sobrepeso se autoavaliaram com as figuras que condiziam com 

seu EN. A distribuição da concordância diagonal foi de 54,0% e 55,3% em 

mulheres e homens, respectivamente, com valores de discordância acima da 

diagonal revelando valores muito inferiores àqueles abaixo da diagonal. 

Tabela 6. Distribuição absoluta (percentual) da autoavaliação das Escalas de 
Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas de índice 
de massa corporal (IMC,kg/m2) das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da 
amostra probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das 
Desigualdades (PDSD-2008) 
 

IMC medido (kg/m2) Figura escolhida 

 1 2,3,4 5,6 7,8,9 Total 

<20 126(22,4) 414(73,7) 22(3,9) 0(0,0) 562 

20-24,9 94(4,1) 1.787(78,7) 375(16,5) 15(0,7) 2.271 

25-29,9 19(0,9) 930(43,6) 1.077(50,5) 105(5,0) 2.131 

≥30 1(0,1) 153(10,4) 839(56,8) 483(32,7) 1.477 

Total     6.441 

Coeficiente de correlação de Spearman: 0,64 (p< 0,0001) 

Coeficiente Kappa ponderado: 0,45; CI 95%= 0,43-0,46 

Coeficiente Kappa simples: 0,32; CI 95%= 0,30-0,33 

Concordância diagonal= 54,0% 

Discordância acima da diagonal= 14,4% 

Discordância abaixo da diagonal= 31,6% 

 

As estatísticas de correlação e concordância (CCS, k simples e 

ponderado, estratificadas por gênero e grupo etário estão apresentadas na 

Tabela 8. Para todos os resultados o CCS revelou valores mais satisfatórios 

comparativamente aos do k simples ou ponderado. As diferenças entre os 

valores dos coeficientes foram sutis tanto quanto a gênero quanto para faixa 
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etária. O cálculo das diagonais estratificado por gênero e faixa etária revelou 

um resultado curioso entre as mulheres da menor faixa etária ontem o 

percentual abaixo da diagonal e acima da diagonal apresentou uma tendência 

diferente em relação aos outros grupos. 

Tabela 7. Distribuição absoluta (percentual) da autoavaliação da Escala de 
Silhuetas de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas de índice de 
massa corporal (IMC,kg/m2) dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da 
amostra probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das 
Desigualdades (PDSD-2008) 
 

IMC (kg/m2) 

Figura escolhida 

1 2,3,4 5,6 7,8,9 Total 

<20 91(24,9) 260(71,0) 10(3,0) 4(1,1) 365 

20-24,9 179(9,4) 1.402(73,4) 296(15,5) 32(1,7) 1.909 

25-29,9 27(1,5) 770(42,7) 889(49,2) 118(6,6) 1.804 

≥30 5(0,7) 76(10,4) 376(50,7) 284(38,2) 741 

Total     4.824 

Coeficiente de correlação de Spearman: 0,59 (p< 0,0001) 

Coeficiente Kappa ponderado: 0,44;CI 95%=0,41 – 0,45 

Coeficiente Kappa simples: 0,31;CI 95%=0,29-0,33 

Concordância diagonal= 55,3% 

Discordância acima da diagonal= 15,0% 

Discordância abaixo da diagonal= 29,7% 
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Tabela 8- Estatísticas de correlação (Coeficiente de correlação de Spearman - 
CCS) e de concordância (Coeficiente Kappa ponderado e Kappa simples) entre 
o estado nutricional (EN) autoavaliado e medido segundo gênero e grupo etário 
de adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de domicílios da 
Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

 Mulheres  Homens  

Grupo 
etário 
(anos) 

CCS k Ponderado k simples CCS k Ponderado k simples 

20-29,9 0,63 0,47 0,34 0,67 0,50 0,38 
30-39,9 0,64 0,46 0,33 0,60 0,45 0,34 
40-49,9 0,62 0,44 0,32 0,54 0,41 0,30 
50-59,9 0,63 0,42 0,29 0,62 0,44 0,30 
≥60 0,65 0,45 0,31 0,55 0,40 0,28 

 p<0,0001 p<0,0001 

 
Tabela 9- Concordância diagonal, abaixo da diagonal e acima da diagonal 
entre o estado nutricional (EN) autoavaliado e medido segundo gênero e grupo 
etário de adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de domicílios 
da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

 Mulheres  Homens  

Concordância 
(%) 
Grupo etário 
(anos) 

Diagonal Abaixo da 
Diagonal 

Acima 
da 

diagonal 

Diagonal Abaixo da 
Diagonal 

Acima 
da 

diagonal 
      

20-29,9 58,2 18,8 23,0 61,6 24,4 14,0 
30-39,9 56,8 27,3 15,9 57,9 28,6 13,5 
40-49,9 54,9 32,0 13,1 55,1 31,6 13,3 
50-59,9 50,3 39,0 10,7 53,0 32,4 14,6 
≥60 52,3 34,9 12,8 52,9 29,4 17,7 

 

Os Gráficos 2 e 3 apresentam as variações do IMC para cada figura das 

ES de Stunkard et al. (1983) em mulheres e homens respectivamente. As 

maiores variações do IMC podem ser notadas na figura 9 entre as mulheres e 

na figura 8 para os homens.  

 

 

 



 

 

52 

 

Gráfico 2. Box-plot do índice de massa corporal (IMC, kg/m2) de acordo com as 
figuras das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) das mulheres 
adultas (≥ 20 anos) brasileiras da amostra probabilística de domicílios da 
Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
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Gráfico 3. Box-plot do índice de massa corporal (IMC, kg/m2) de acordo com as 
figuras das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) dos homens 
adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de domicílios da 
Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

 

Nos Gráficos 4 e 5 estão ilustradas as distribuições de cada faixa de IMC 

de acordo com as figuras das ES de Stunkard et al. (1983). Estes gráficos 

ilustram claramente indivíduos com soberepeso e obesidade que se 

autoavaliam nas categorias inferiores ao seu EN atual. Nota-se também, em 

ambos os sexos, grande participação de indivíduos com peso adequado que 

escolhem a figura que representa baixo peso e apenas entre os homens há 

participação da faixa de IMC de baixo peso na figura 9. 

As figuras 4 e 5 da ES de Stunkard et al. (1983) foram mais escolhidas 

dentre as quais houve predominância da faixa de IMC considerada como 

adequada e assim como a que caracteriza o sobrepeso.  
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Nota-se a participação de mulheres com IMC adequado que escolheram 

a figura 9, tal fato não se repetiu entre os homens, todavia indivíduos do sexo 

masculino com baixo peso se autoavaliaram com a figura 9.  

Gráfico 4 - Distribuição (%) das figuras das Escalas de Silhuetas (ES) de 
Stunkard et al. (1983) para as quatro faixas do estado nutricional (EN, kg/m2) 
das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da amostra probabilística de 
domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
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Gráfico 5 - Distribuição (%) das figuras das Escalas de Silhuetas (ES) de 
Stunkard et al. (1983) para as quatro faixas do estado nutricional (EN, kg/m2) 
dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de 
domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
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Os gráficos 6 e 7 apresentam as distribuições do IMC segundo as 5 

regiões do país em mulheres e homens, respectivamente. Entre as mulheres, a 

região Norte foi a que apresentou maior percentual de baixo peso (15%) e a 

região Nordeste foi a que teve maior prevalência de sobrepeso com quase 35% 

dos casos. As regiões Sudeste e Sul foram as que tiveram mais casos de 

obesidade com 23,8 e 26,9%, respectivamente. Na região Centro-oeste 42,4% 

das mulheres tinha IMC adequado.  

 

Gráfico 6. Distribuição das faixas de índice de massa corporal (IMC, kg/m2) 
segundo as regiões Norte (N), Nordeste (NE), Sul (S), Sudeste (SE) e Centro- 
Oeste (CO) do país das mulheres adultas (≥20 anos) da amostra probabilística 
de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-
2008) 
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Entre os homens, a região Nordeste foi a que revelou maior percentual 

de baixo peso (10,8%). A região Sul foi a que apresentou maior percentual de 

obesos (20,4%) e a região Norte foi a que teve maior prevalência de sobrepeso 

(48,9%). 

 

 



 

 

56 

 

Gráfico 7. Distribuição das faixas de índice de massa corporal (IMC, kg/m2) 
segundo as regiões Norte (N), Nordeste (NE), Sul (S), Sudeste (SE) e Centro- 
oeste (CO) do país dos homens adultos (≥20 anos) da amostra probabilística 
de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-
2008) 
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Tabela 10- Estatísticas de correlação (Coeficiente de correlação de Spearman - 
CCS) e de concordância (Coeficiente Kappa ponderado e Kappa simples) entre 
o estado nutricional autoavaliado e medido segundo gênero e região do País 
de adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de domicílios da 
Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

 Mulheres  Homens  

Região CCS k Ponderado k simples CCS k Ponderado k simples 
Norte 0,65 0,49 0,35 0,52 0,38 0,29 
Nordeste 0,63 0,46 0,32 0,57 0,43 0,31 
Sudeste 0,64 0,44 0,31 0,58 0,43 0,31 
Sul 0,66 0,46 0,34 0,58 0,42 0,29 
Centro-oeste 0,62 0,44 0,30 0,68 0,49 0,36 

 p<0,0001 p<0,0001 
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Tabela 11- Estatísticas de correlação (Coeficiente de correlação de Spearman - 
CCS) e de concordância (Coeficiente Kappa ponderado e Kappa simples) entre 
o estado nutricional autoavaliado e medido segundo gênero e anos de estudos 
de adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de domicílios da 
Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

 Mulheres  Homens  

Anos de 
estudo 

CCS k Ponderado k simples CCS k Ponderado k simples 

0 0,63 0,43 0,28 0,48 0,35 0,22 
8 0,64 0,46 0,32 0,59 0,43 0,32 
9-11 0,63 0,45 0,33 0,63 0,48 0,36 
>12 0,64 0,45 0,32 0,56 0,41 0,29 

 p<0,0001 p<0,0001 

 

Os valores dos coeficientes de correlação e concordância entre as ES e 

o EN medido não apresentaram grandes variações quando os dados foram 

analisados segundo gênero e região do País com exceção do grupo dos 

homens da região Centro-Oeste e entre as mulheres da região Norte que 

obtiveram os maiores valores para CCS, k simples e k ponderado (Tabela 9). 

Ao analisar os mesmos coeficientes em relação ao gênero e anos de estudo 

(Tabela 10) nota-se que não há diferenças substanciais entre os anos de 

estudos em ambos os gêneros. 

Os resultados das análises da AV e do EN para cada uma das 5 regiões 

do Brasil estão apresentadas no APÊNDICE.  

 

7. DISCUSSÃO  

A prevalência de sobrepeso e obesidade observada na presente 

amostra de adultos foi alta entre homens e mulheres em concordância os 

dados de estudos epidemiológicos realizados no Brasil nas últimas décadas 

(Anjos, 2006; IBGE, 2010). De acordo com os dados da mais recente POF 
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(IBGE, 2010) a prevalência de excesso de peso em adultos quase triplicou nos 

homens e está duas vezes maior nas mulheres considerando as últimas quatro 

décadas. No mesmo período, a prevalência de obesidade aumentou em mais 

de quatro vezes entre os homens e duplicou nas mulheres. É notável o quadro 

de transição nutricional, pois a maior prevalência de sobrepeso entre as 

mulheres da PDSD ocorreu na região Nordeste. Além disto, os dados da PDSD 

revelaram alta prevalência de sobrepeso e obesidade principalmente nas 

regiões Sul e Sudeste do país. Tais tendências têm sido observadas desde o 

período entre 1975 e 1989 quando houve diminuição da prevalência do retardo 

da estatura. Neste período constatou-se queda de 20,5% para 7,5% na região 

centro-sul (Sudeste, Sul e Centro-Oeste), de 39% para 23% na região Norte e 

de 40% para 23,8% na região Nordeste. Há uma clara redução na prevalência 

de desnutrição e aumento substancial de sobrepeso e obesidade nas regiões 

mais ricas, mas este perfil também é marcante nas regiões mais pobres como, 

por exemplo, o Nordeste (Filho & Rissin, 2003).  

Os dados de AV da presente análise são a primeira tentativa de se 

estudar a AV do EN em uma amostra probabilística de adultos no Brasil. A AV 

nas mulheres chama a atenção para a subestimação do EN, pois, 43,6% das 

mulheres com sobrepeso se identificaram nas figuras que representam EN 

adequado. As obesas foram as que mais subestimaram o EN com 56,8% 

destas se autoavaliaram com as figuras que representam sobrepeso. Por 

conseguinte cerca de 80% das mulheres com EN adequado se autoavaliou de 

maneira coerente com o EN medido. Entre as mulheres com IMC abaixo de 

20kg/m2 um percentual extremamente alto (73,7%) se autoavaliou com EN 

adequado contra apenas 22,4% que escolheram a figura que representa o 
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baixo peso. O percentual de superestimação do EN foi relativamente menor 

que o percentual de mulheres que subestimou o EN, todavia cabe frisar que a 

maior parte das mulheres que se identificaram com figuras acima do seu EN 

atual eram baixo peso. 

Entre os homens que apresentavam IMC < 20kg/m2 uma grande parte 

(71,0%) se autoavaliou com as figuras que representam EN adequado. Dentre 

aqueles com EN adequado a maior parte escolheu as figuras que estariam de 

acordo com o EN medido. Da mesma forma quase metade dos homens com 

sobrepeso se identificaram, em sua maioria, nas figuras 5 e 6 e 42,7% dos 

homens com sobrepeso escolheram as figuras 2,3 e 4 o que representa um 

alto percentual de indivíduos que subestimaram o EN. Entre os obesos apenas 

38,2% se autoavaliou nas figuras 7, 8 e 9 e 50% destes se autoavaliaram com 

a faixa de IMC que representa sobrepeso, subestimando, desta forma, o EN 

medido. A superestimação do EN entre os homens (15,0%) também 

apresentou resultados similares aos das mulheres com  maior participação dos 

indivíduos com baixo peso  que se autoavaliaram com figuras que 

correspondem ao EN adequado. 

As análises dos CCS entre a AV e o EN categorizado em quatro faixas 

de IMC na PDSD revelaram valores menores do que os resultados de estudos 

conduzidos em amostras de conveniência no Brasil. Scagliusi et al. (2006) 

realizaram estudo de tradução, validação discriminante e concorrente para as 

ES de Stunkard et al. (1983) em oitenta e duas estudantes do sexo feminino 

sem distúrbios alimentares e obtiveram CCS de 0,76. 

Em estudos de outros países que avaliaram homens e mulheres, os 

valores dos CCS foram sempre maiores em mulheres. Por exemplo, Nagasaka 
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et al. (2008) encontraram valores de CCS de 0,80 nas mulheres e 0,73 nos 

homens, Williams et al. (2001) observaram valores de CCS de 0,81 em 

mulheres e 0,66 em homens e no estudo de Bulik et al. (2001) os valores foram 

de CCS de 0,81 e 0,73 em mulheres e homens respectivamente. 

Kakeshita et al. (2009) construíram ES baseadas em fotografias e 

encontraram valores mais altos de correlação entre o IMC medido e AV 

comparativamente aos estudos que utilizam figuras adaptadas ou construídas 

para outra população. Em seu estudo, as mulheres apresentaram valores um 

pouco maiores do que os homens (0,89 e 0,84, respectivamente). Contudo, a 

estatística aplicada se baseou em dados paramétricos tendo o coeficiente de 

correlação de Pearson como tratamento estatístico. 

Bays et al. (2009) compararam a AV através das ES de Stunkard et al. 

(1983) de indivíduos diabéticos e não diabéticos. Entre os homens não houve 

diferença da AV entre os grupos com e sem diabetes. Já entre as mulheres, as 

diabéticas apresentaram maiores médias de IMC para as figuras 

comparativamente àquelas sem diabetes, todavia sem diferença estatística 

significativa. O trabalho apresentou valores de CCS de 0,73 para o grupo 

diabético e 0,74 para o grupo não diabético nos homens. Nas mulheres os 

valores do CCS foram de 0,76 e 0,82 nos grupos diabéticos e não diabéticos, 

respectivamente. 

Em menção ao tratamento estatístico, o coeficiente k apresenta como 

vantagem o fato de se poder expressar a proporção da concordância que não é 

devido ao acaso em relação à concordância máxima que ocorreria além do 

acaso. Todavia, quando a medida é uma escala ordinal sugere-se a correção 

do k a fim de ajustar o grau de concordância dos dados já que determinadas 
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distâncias seriam mais “graves” que outras, determinando, desta forma, a 

estatística conhecida como k ponderado (Medronho et al., 2009). 

Os valores de k Ponderado não apresentaram diferenças grandes entre 

os gêneros ou faixa etária. De maneira geral os valores foram de 0,45 e 0,44 

em mulheres e homens, respectivamente. De acordo com Landis & Koch 

(1977), tais valores indicariam concordância apenas moderada e muito 

próximos aos valores considerados como sendo regulares. Já a estatística de 

CCS proveu valores maiores que a estatística do k ponderado. No entanto, ao 

considerar que o k é a estatística mais apropriada para dados categóricos, os 

valores de k ponderado oriundos dos resultados da PDSD sugerem que as ES 

de Stunkard et al. (1983), embora amplamente utilizadas em estudos no Brasil, 

não fornecem acurácia para a AV do EN em adultos brasileiros. 

Um aspecto importante a ser considerado para os resultados da PDSD é 

o fato de serem baseados, de forma inédita, em adultos de uma amostra 

probabilística de domicílios do Brasil. Alguns estudos citados para comparar os 

resultados tiveram amostras relativamente pequenas e apenas mulheres foram 

estudadas (Mciza et al., 2005; Scagliusi et al., 2006). 

Em relação aos valores percentuais de concordância diagonal os 

resultados foram semelhantes entre ambos os gêneros (>50%), ou seja, cerca 

de metade dos indivíduos se autoavaliam de forma coerente com o EN medido. 

Já a discordância acima da diagonal, valor que representa superestimação do 

EN, foi bastante diferente da discordância abaixo da diagonal, que representa 

subestimação do EN. Desta forma, tais resultados expressam que 

aproximadamente 30,0% das mulheres e dos homens brasileiros da PDSD se 

autoavaliaram como sendo mais magros do que realmente são de acordo com 
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o EN medido. Coutinho (1997) construiu ES, para mulheres e homens, 

baseadas em fotografias de voluntários brasileiros e calculou o percentual de 

concordância diagonal. Embora seu estudo apresentasse uma amostra de 90 

indivíduos (60 mulheres), os resultados foram melhores do que os da PDSD 

quando se considera a discordância diagonal. Deve-se sopesar, entretanto, 

que sua análise de validação foi feita na mesma amostra de sujeitos que 

serviram de base para a construção das ES (validação interna). 

As médias de IMC de cada figura das ES de Stunkard et al. (1983) 

encontradas na PDSD foram maiores do que as médias encontradas no estudo 

de Bulik et al. (2001), em ambos os gêneros, até a figura 6 e ocorreu uma 

sobreposição de valores para a figura 7. A partir desta figura os valores médios 

de IMC de Bulik et al. (2001) foram sistematicamente superiores aos valores 

gerados na PDSD (Gráficos 8 e 9). Vale relembrar que o estudo de Bulik et al. 

(2001) utilizou uma amostra de gêmeos caucasianos o que impõe limitações à 

validade do estudo, pois a mostra não poder ser considerada como 

representativa de uma população. 

Estudos vêm apontando para diferenças importantes na comparação 

entre o EN autoavaliado e medido, pois a inadequada AV pode revelar 

consequências para a saúde (Crawford & Campbell, 1999; Donath, 2000; 

Paeratakul et al., 2002; Chang & Christakis, 2003). Indivíduos com EN 

adequado que se autoavaliam com sobrepeso, por exemplo, podem apresentar 

maior propensão a comportamentos negativos, como a adoção de dietas 

restritivas ou até mesmo desenvolver transtornos alimentares.  
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Gráfico 8. Comparação dos valores médios do índice de massa corporal (IMC, 
kg/m2) de acordo com a autoavaliação com a escala de silhuetas (ES) de 
Stunkard et al. (1983) entre as mulheres do estudo de Bulik et al. (2001) e as 
mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da amostra probabilística de domicílios 
da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
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Gráfico 9. Comparação dos valores médios do índice de massa corporal (IMC, 
kg/m2) de acordo com a autoavaliação com a escala de silhuetas (ES) de 
Stunkard et al. (1983) entre os homens do estudo de Bulik et al. (2001) e os 
homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de domicílios 
da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
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Por outro lado, indivíduos com sobrepeso e obesidade que se 

autoavaliam com EN adequado, podem não reconhecer a necessidade de 

controlar o próprio peso e, portanto, apresentar risco de desenvolver obesidade 

e doenças associadas a ela. Ploeg et al. (2008) advertem que a inadequada AV 

da IC por parte daqueles com sobrepeso ou obesidade pode ser uma das 

razões da alta prevalência do excesso de peso nestes indivíduos que acabam 

por não aderir hábitos e estilo de vida saudáveis. 

A técnica de AV pode contribuir para a prática clínica devido a sua 

capacidade de identificar indivíduos que se autoavaliam de maneira incorreta. 

Além disto, a técnica é bastante considerada por sua praticidade de aplicação e 

devido à possibilidade de englobar grandes amostras (Mendelson et al., 2001). 

A AV tem importante papel para o entendimento da experiência social e 

psicológica de alterações do EN, particularmente ser obeso, e entender as 

conseqüências médicas das questões psicológicas além da etiologia da 

obesidade e, não menos importante, fornecer cuidados adequados para esta 

população. Para Schwartz & Brownell (2004) a inadequada AV de indivíduos 

obesos pode afetar a saúde não apenas através de mudanças fisiológicas, mas 

também devido ao estresse psicológico, o que contribui negativamente para a 

qualidade de vida. 

Chang & Christakis (2003) mencionam alguns padrões em relação às 

práticas envolvendo o controle de peso. As mulheres não-obesas referem estar 

envolvidas em tentativas de perda de peso em maior número do que homens 

não-obesos. Os homens obesos referem não estar realizando nenhum controle 

de peso mais frequentemente do que as mulheres que estão obesas. 
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Estudos realizados em diferentes países têm indicado que a AV influencia 

as reações ligadas às mudanças no peso corporal bem como nas atitudes 

ligadas ao seu controle (Leonhard & Barry, 1998; Kakeshita et al., 2006). Assim 

sendo, uma inadequada AV poderia induzir a comportamentos impróprios, de 

controle ou não do peso, gerando alterações nutricionais. 

 

8. CONCLUSÕES 

Os dados apresentados nesta dissertação podem fornecer as seguintes 

conclusões: 

- os dados de EN medido dos adultos da PDSD demonstraram alta 

prevalência de sobrepeso e obesidade; 

- O EN autoavaliado com as ES de Stunkard et al. (1983) geraram 

valores apenas satisfatórios para os adultos da PDSD; 

- os valores médios do IMC associados à escolha das figuras das ES de 

Stunkard et al. (1983) gerados dos adultos da PDSD traçam uma tendência 

diferente dos estudos realizados em outros países; 
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10. ANEXOS 

 

10.1 ANEXO - Escalas de Silhuetas (Stunkard et al., 1983) 
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11. APÊNDICES 

11.1 RESULTADOS SEGUNDO AS MACRORREGIÕES DO PAÍS 

 

Tabela 12. Valores médios, mínimos, máximos e erro padrão (EP) índice de 
massa corporal (IMC, kg/m2) por macrorregiões do Brasil das mulheres adultas 
(≥ 20 anos) brasileiras da amostra probabilística de domicílios da Pesquisa 
Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008)  
 

  IMC (kg/m2) 

  Média (erro padrão)  Mínimo  
Máximo 

 

Norte 25,5 (0,3) 14,8 52,6 

Nordeste 26,0 (0,1) 11,9 48,1 

Sudeste 26,6 (0,1) 12,5 49,2 

Sul 27,2 (0,1) 13,8 53,7 

Centro- oeste 25,6 (0,2) 14,5 47,7 

 

Tabela 13. Valores médios, mínimos, máximos e erro padrão (EP) índice de 
massa corporal (IMC, kg/m2) por macrorregiões do Brasil dos homens adultos 
(≥ 20 anos) brasileiros da amostra probabilística de domicílios da Pesquisa 
Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008)  
 

  IMC (kg/m2) 

  Média (erro padrão)  Mínimo  
Máximo 

 

Norte 26,0 (0,2) 16,5 46,5 

Nordeste 25,1 (0,1) 14,0 46,2 

Sudeste 25,7 (0,1) 14,4 48,4 

Sul 26,7 (0,1) 17,0 51,1 

Centro- oeste 25,6 (0,2) 15,7 53,5 

 

 
 
 



Tabela 14. Valores médios e erro padrão (EP) do índice de massa corporal (IMC,kg/m2) de acordo com as figuras das Escalas de 
Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) segundo macrorregiões das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da amostra 
probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008 
 

ES 
IMC (kg/m2) 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste 

1 19,3 (0,7) 19,7 (0,3) 21,1 (0,3) 20,3 (0,4) 20,1 (1,2) 

2 20,9 (0,4) 21,3 (0,2) 21,6 (0,1) 21,5 (0,2) 21,9 (0,4) 

3 23,3 (0,5) 23,2 (0,2) 23,1 (0,1) 23,5 (0,2) 22,7 (0,3) 

4 24,8 (0,4) 24,9 (0,1) 25,1 (0,1) 25,8 (0,2) 24,4 (0,3) 

5 27,7 (0,7) 27,2 (0,1) 28,0 (0,1) 28,2 (0,2) 27,1 (0,3) 

6 30,8 (0,8) 30,5 (0,2) 30,3 (0,2) 31,8 (0,3) 31,2 (0,6) 

7 32,2 (1,0) 32,5 (0,3) 33,8 (0,3) 35,4 (0,5) 33,1 (1,3) 

8 38,6 (1,7) 34,1 (1,0) 36,5 (0,6) 36,5 (1,0) 32,9 (2,0) 

9 31,1 (3,4) 34,8 (1,9) 36,0 (1,4) 40,4 (1,8) 35,8 (4,7) 
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Tabela 15. Valores médios e erro padrão (EP) do índice de massa corporal (IMC,kg/m2) de acordo com as figuras das Escalas de 
Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) segundo macrorregiões dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da amostra 
probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 
 

ES 
IMC (kg/m2) 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste 

1 20,7 (0,6) 21,7 (0,2) 21,3 (0,3) 22,3 (0,6) 21,3 (0,5) 

2 22,0 (0,5) 22,6 (0,2) 22,8 (0,2) 22,8 (0,3) 22,0 (0,5) 

3 25,1 (0,5) 23,5 (0,2) 24,0 (0,2) 24,7 (0,3) 22,8 (0,4) 

4 25,8 (0,5) 24,2 (0,2) 24,4 (0,1) 25,0 (0,2) 24,9 (0,3) 

5 27,0 (0,5) 27,0 (0,2) 27,2 (0,1) 28,1 (0,2) 28,2 (0,4) 

6 28,3 (0,5) 28,7 (0,4) 29,0 (0,2) 29,6 (0,3) 29,1 (0,5) 

7 30,8 (1,0) 31,4 (0,4) 31,3 (0,4) 31,7 (0,5) 30,4 (0,8) 

8 33,1 (4,6) 33,3 (2,0) 33,2 (1,0) 35,2 (2,6)  33,6 (20,6) * 

9  34,2 (0,7) 29,2 (3,4) 33,4 (17)  
*valor de EP muito alto devido ao baixo número de indivíduos. 
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Tabela 16. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da região Norte da amostra probabilística de 
domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 10(26,3) 28(73,7) 0(0,0) 0(0,0) 

20-24,9 4(3,6) 88(78,6) 18(16,1) 2(1,7) 

25-29,9 0(0,0) 37(45,7) 42(51,9) 2(2,4) 

≥30 0(0,0) 7(13,2) 26(49,1) 20(37,7) 

Total    282 

Concordância Diagonal: 56,7% 
Discordância abaixo da diagonal 26,2% 
Discordância acima da diagonal: 17,1% 
 

Tabela 17. Distribuição (%) da autoavaliação da Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da região Nordeste da amostra probabilística 
de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 49(27,7) 121(68,4) 7(3,9) 0(0,0) 

20-24,9 29(4,5) 504(78,0) 108(16,7) 5(0,8) 

25-29,9 1(0,2) 274(44,3) 302(48,8) 42(6,7) 

≥30 0(0,0) 35(10,2) 191(55,5) 118(34,3) 

Total    1786 

Concordância Diagonal: 54,5% 
Discordância abaixo da diagonal: 29,7% 
Discordância acima da diagonal: 15,8% 
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Tabela 18. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da região Sudeste da amostra probabilística 
de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 43(17,3) 194(77,9) 12(4,8) 0(0,0) 

20-24,9 37(3,6) 801(78,3) 181(17,7) 4(0,4) 

25-29,9 15(1,5) 400(41,6) 498(51,8) 49(5,1) 

≥30 0(0,0) 74(10,1) 430 (58,5) 231(31,4) 

Total    2968 

Concordância diagonal: 53,0% 
Discordância abaixo da diagonal: 32,2% 
Discordância acima da diagonal:14,8% 
 

Tabela 19. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da região Sul da amostra probabilística de 
domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 18(27,7) 46(70,8) 1(1,5) 0(0,0) 

20-24,9 20(5,7) 283(81,1) 44(12,6) 2(0,6) 

25-29,9 1(0,3) 161(45,5) 183(51,7) 9(2,5) 

≥30 0(0,0) 35(12,3) 156(55,0) 93(32,7) 

Total    1052 

Concordância diagonal: 54,8% 
Discordância abaixo da diagonal: 35,4% 
Discordância acima da diagonal: 9,8% 
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Tabela 20. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) das mulheres adultas (≥ 20 anos) brasileiras da região Centro-Oeste da amostra 
probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 4(14,8) 23(85,2) 0(0,0) 0(0,0) 

20-24,9 2(1,5) 110(79,7) 22(16,0) 3(2,8) 

25-29,9 1(1,0) 56(52,3) 49(45,7) 1(1,0) 

≥30 0(0,0) 1(1,9) 34(64,1) 18(34,0) 

Total    323 

Concordância diagonal:56,0% 
Discordância abaixo da diagonal:29,1% 
Discordância acima da diagonal:14,9% 
 

Tabela 21. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da região Norte da amostra probabilística de 
domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 2(16,7) 10(83,3) 0(0,0) 0(0,0) 

20-24,9 4(5,9) 51(75,0) 13(19,1) 0(0,0) 

25-29,9 0(0,0) 44(44,0) 56(56,0) 0(0,0) 

≥30 0(0,0) 3(14,3) 10(47,6) 8(38,1) 

Total    309 

Concordância diagonal: 37,9% 
Discordância abaixo da diagonal:19,7% 
Discordância acima da diagonal:42,4% 
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Tabela 22. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da região Nordeste da amostra probabilística 
de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 31(22,8) 99(72,8) 6(4,4) 0(0,0) 

20-24,9 69(12,5) 400(72,5) 76(13,7) 7(1,3) 

25-29,9 10(2,2) 195(42,8) 228(50,0) 23(5,0) 

≥30 0(0,0) 19(12,1) 71(45,2) 67(42,7) 

Total    1301 

Concordância diagonal:55,8% 
Discordância abaixo da diagonal:27,8% 
Discordância acima da diagonal:16,4% 
 

Tabela 23. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da região Sudeste da amostra probabilística 
de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 39(24,5) 113(71,0) 3(2,0) 4(2,5) 

20-24,9 71(7,7) 692(74,6) 148(16,0) 16(1,7) 

25-29,9 12(1,5) 361(44,3) 380(46,6) 62(7,6) 

≥30 1(0,3) 40(11,1) 175(48,7) 143(39,9) 

Total    2260 

Concordância diagonal:55,5% 
Discordância abaixo da diagonal:29,2% 
Discordância acima da diagonal:15,3% 
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Tabela 24. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da região Sul da amostra probabilística de 
domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 6(20,0) 24(80,0) 0(0,0) 0(0,0) 

20-24,9 20(7,8) 184(71,9) 46(18,0) 6(2,3) 

25-29,9 1(0,3) 134(42,1) 169(53,1) 14(4,5) 

≥30 2(1,3) 11(7,0) 92(58,6) 52(33,1) 

Total    760 

Concordância diagonal:54,1% 
Discordância abaixo da diagonal:34,2% 
Discordância acima da diagonal:11,7% 
 

Tabela 25. Distribuição (%) da autoavaliação das Escalas de Silhuetas (ES) de Stunkard et al. (1983) em função das quatro faixas 
de índice de massa corporal (IMC,kg/m2) dos homens adultos (≥ 20 anos) brasileiros da região Centro- Oeste da amostra 
probabilística de domicílios da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD-2008) 

 Figura Escolhida 

IMC (kg/m2) 1 2,3,4 5,6,7 8,9 

<20 9(41,0) 13(59,0) 0(0,0) 0(0,0) 

20-24,9 12(12,5) 73(76,0) 11(11,4) 0(0,0) 

25-29,9 3(3,0) 34(34,3) 53(53,6) 9(9,1) 

≥30 0(0,0) 1(2,6) 25(65,8) 12(31,6) 

Total    265 

Concordância diagonal:57,6% 
Discordância abaixo da diagonal:28,3% 
Discordância acima da diagonal:14,1% 
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Resumo 

A imagem corporal (IC) consiste nas dimensões de atitude e percepção do corpo. 

Investigações acerca da IC exploram como os indivíduos se sentem em relação ao seu 

corpo e seu nível de satisfação em quanto à forma e peso. As linhas que investigam a 

autoavaliação (AV) da IC analisam a acurácia da estimativa do tamanho corporal pelo 

indivíduo relacionada com uma medida padrão. As escalas de silhuetas (ES) são testes 

que viabilizam a AV, especialmente em pesquisas de campo, devido ao baixo custo e 

facilidade na administração do método. Este trabalho teve como objetivo resgatar as ES 

construídas desde 1983 e realizar uma revisão sistemática sobre validações destas frente 

a medidas objetivas do estado nutricional (EN). Foram identificadas 26 publicações 

contendo ES, originais ou adaptações que mostraram boa correlação com o EN, tanto 

nas validações e adaptações (0,66 à 0,87), quanto nas construções (0,59 à 071), que 

envolveram adultos. Já em crianças e adolescentes, as correlações entre as ES e o EN 

não resultaram em valores satisfatórios em vários dos estudos. As ES podem ser um 

instrumento adequado para estimar o EN com ou sem a medição antropométrica. 

Descritores: imagem corporal, autoavaliação, estado nutricional. 

 

Abstract 

Body image (BI) consists in the dimensions of attitude and body perception. BI 

investigations explore how individuals feel about their body and the rank of satisfaction 

regarding their shape and body mass. Silhouette scales (SS) have been used to assess 

self- assessment and nutritional status (NS) due to its low cost and easiness of 

administration method, especially in field surveys. The aim of this study was to identify 

the various SS developed since 1983 and to conduct a systematic review on validation 

studies of these SS against objective measures of NS. A total of 26 publications 

presented either original or adapted SS. Most validation studies showed good 

correlation of SS with the NS both for adapted (0.66 to 0.87) or developed SS (0.59 to 

071) in adults. However the values are much lower in children and adolescents. SS can 

be a useful tool in predicting NS with or without anthropometric measures. 

Keywords: body image, self-assessment, nutritional status. 
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Introdução 

A autoavaliação (AV) da imagem corporal (IC) é uma construção 

multidimensional através da qual os indivíduos descrevem as representações internas da 

estrutura corporal e da aparência física, em relação a si próprios e aos outros. 
27

 

Vários fatores podem influenciar o processo de AV, dentre eles o gênero, a 

idade, os meios de comunicação, além da relação do corpo com os processos cognitivos 

como crença, valores e atitudes inseridos em uma cultura.
 14

 A AV é, em geral, avaliada 

por meio de Escalas de Silhuetas (ES) compostas por figuras especialmente construídas 

para tal fim.
16 

O método de utilização das ES consiste na apresentação de uma determinada 

série de figuras que, geralmente, varia da figura mais magra a mais gorda onde o 

avaliado deve escolher a figura que representa seu corpo atual, ideal ou desejado. Bell et 

al (1986)
5
 observaram que as ES eram úteis tanto em pessoas portadoras de distúrbios 

alimentares (anorexia e bulimia) quanto em pessoas obesas. Desta forma, a aplicação 

das ES tem sido frequentemente associada a medidas objetivas que avaliam o estado 

nutricional (EN). Neste aspecto, o índice de massa corporal (IMC) é a medida mais 

prática e de fácil reprodução para determinar o EN em adultos. 
3,48  

Nas últimas décadas, o padrão corporal construído e imputado pela mídia para a 

sociedade estabelece prioritariamente a magreza, juventude e perfeição física. Além 

disto, magreza institui uma marca central e característica deste padrão fazendo com que 

a maioria dos indivíduos almeje um corpo em consonância ao que está socialmente 

imposto pela mídia. 
29,41

 Em contrapartida, dados compilados pela Organização Mundial 

da Saúde
9
 indicam que atualmente o sobrepeso e a obesidade são considerados como 

doenças epidêmicas em todo o mundo incluindo o Brasil. 
4  

Os dados nacionais mais recentes indicam que o sobrepeso (IMC ≥ 25 kg.m
-2

) 

aumentou de 18,5% em 1974/1975 para 50,1% em 2008/2009. Neste mesmo período, a 

obesidade (IMC ≥ 30 kg.m
-2

) cresceu de 2,8% para 12,4%. 
22 

Dados de diversos estudos têm demonstrado que há uma tendência, 

principalmente entre as mulheres, na escolha de uma figura mais magra do que o seu 

tamanho real. 
1,9,11,15,50 Há, portanto, uma clara necessidade em expandir o entendimento 

acerca da obesidade e sua relação com a AV no sentido de lidar com a epidemia da 

obesidade de modo mais eficaz. Por conseguinte, torna-se imprescindível que a AV seja 

incorporada às medições antropométricas em estudos de intervenção ou como método 
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simples, confiável e com baixo custo em situações de inviabilidade operacional de 

medições antropométricas. Ademais, as ES podem fornecer informações sobre como o 

indivíduo realmente autoavalia fato que contribui para uma melhor conduta profissional 

e terapêutica. 

Neste sentido, as ES descritas em Stunkard et al. (1983)
37 

para adultos é uma das 

mais utilizadas tendo sido documentado que o IMC medido tinha boa correlação com as 

figuras de adultos.
36,37  

Desde então, uma série de ES foram desenvolvidas e os estudos 

que envolvem tais ferramentas se dividem em duas categorias: a primeira são estudos 

que desenvolvem novas ES e a segunda compreendem estudos que adaptam ou validam 

ES já construídas. Desta forma, o presente artigo teve como objetivo realizar uma 

revisão sistemática dos estudos de validação de ES na literatura a fim de relatar a 

validade e reprodutibilidade de tais ferramentas. Adicionalmente, descrevem-se as 

características das ES desenvolvidas nos vários países e para os mais variados 

segmentos populacionais. 

 

Métodos 

Inicialmente realizou-se uma busca sistemática no Medline, Scielo e LILACS 

(de 1983 a julho de 2010), contudo como os artigos encontrados nos dois últimos 

constavam na busca do Medline, apresentam-se somente os resultados obtidos nas 

equações usadas no Medline (Quadro 1). Não foram impostos limites para língua da 

publicação, idade ou gênero. O ano de 1983 foi escolhido como ponto inicial para 

coincidir com o ano de publicação das ES de Stunkard et al.
 37

 Foram incluídos nesta 

revisão apenas artigos que construíram ES contendo figuras humanas para AV do EN e 

artigos que adaptaram ou validaram ES construídas. Citações presentes nos artigos 

encontrados com as equações de buscas e que atendiam aos critérios de inclusão 

também foram aproveitadas. Uma busca de dissertações foi realizada no portal de 

acesso a teses e dissertações da CAPES e de universidades públicas, e, encontrou-se 

uma dissertação elegível. 
13 

A versão impressa da dissertação foi obtida. 

O número de procedimentos e medidas que analisam a AV tem aumentado ao 

longo do tempo e, as ES não são as únicas ferramentas utilizadas. Existem, por 

exemplo, escalas de 0 a 100 que são aplicadas em indivíduos para saber como os 

mesmos se sentem em relação às partes do corpo depois de se olharem no espelho por 

30 segundos.
8  

Há também questionários como, por exemplo, o Body Parts Satisfaction 
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Scale
6
 que avaliam a satisfação da IC. Nesta revisão, todavia, incluem-se, apenas, ES 

construídas ou adaptadas. 

 

Resultados 

Do total de artigos que resultaram da busca no Medline, vinte e seis 

contemplaram os critérios de inclusão sendo que destes, onze eram publicações que 

apresentavam construções de ES e os demais foram aqueles que adaptaram ou 

validaram as ES desenvolvidas.  

As ES de Stunkard et al (1983)
37

 são as mais utilizadas em estudos da área 

biomédica sendo compostas por nove figuras femininas e masculinas, desenhadas por 

um artista profissional que variam da mais magra (1) à mais gorda (9). As ES foram 

construídas à época com intuito de se conhecer o EN de pais de gêmeos que faziam 

parte de um estudo populacional. Os pais tinham idade avançada e, segundo os 

pesquisadores, poderiam reportar o peso e a estatura de forma equivocada, motivo pelo 

qual se decidiu pelo uso das ES. Os autores relataram boa validade das ES na estimativa 

do EN fato posteriormente confirmado por Sörensen et al (1983).
37

 

O Quadro 2 apresenta as características dos estudos que construíram ES a partir 

de 1983. A maior parte, ou seja, nove das ES foi desenvolvida para adultos e, somente 

três para crianças e adolescentes.
24,35,40

 Nota-se ainda que os estudos não seguem a 

mesma metodologia para a construção das ES e, além disto, o número de figuras que 

compõem as ES varia de acordo com os autores. Em cinco dos estudos realizados, 

foram utilizadas ES contendo nove figuras, no restante, houve variação de três a 

dezessete figuras em sua composição. Há aqueles que seguem um protocolo mais 

complexo e utilizam fotografias dos indivíduos avaliados e programas de computador 

para a construção das ES.
13,19,21,24,40 

Outros autores não descrevem como se deu o 

desenvolvimento de suas ES.
5,35,45

 Por fim, houve aqueles que as construíram as ES a 

partir de desenhos a mão.
33,37,39 

As ES desenvolvidas na década de 80 do século passado não foram 

correlacionadas com medidas objetivas de antropometria. 
5,37,45

 

Os resultados das correlações entre as ES e medidas antropométricas em adultos 

foram, em geral, melhores em adultos (0,59 a 0,94) do que em crianças (0,29 a 0,64). 

Apesar disto, muitas correlações foram feitas por meio de métodos estatísticos 

paramétricos e apenas duas construções utilizaram os métodos estatísticos não 

paramétricos sendo que, em um dos estudos foi utilizado o índice Kappa ponderado
13

 e 
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em outro, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para verificar a 

correlação entre as figuras e o IMC dos avaliados. 
33 

Em relação aos estudos que adaptaram ou validaram as ES (Quadro 3) percebe-

se que na maioria dos estudos as validações são obtidas com medidas estatísticas 

paramétricas, particularmente através de coeficientes de correlação de Pearson entre os 

números das figuras das ES e as medidas objetivas que podem ser o peso ou o 

IMC.
10,20,30,38,43 

As ES originais ou adaptadas de Stunkard et al (1983)
37

 foram utilizadas 

em sete estudos, inclusive com adaptação para meninas em um deles e para crianças de 

ambos os gêneros em outro
12

, sendo, portanto, o mais popular instrumento adaptado 

para ser usado em adultos. Em um dos estudos Li et al 2005
28

 adaptaram as ES descritas 

por Collins (1991)
12

 que já havia adaptado as ES de Stunkard et al (1983).
37 

As 

correlações encontradas nas adaptações ou validações de crianças, adolescentes ou pré- 

adolescentes teve grande variação (0,22 a 0,76) já para os adultos houve, de forma geral, 

melhores resultados (0,66 a 0,87).  

 

Discussão 

 

Diante da notória popularidade do uso das ES na AV para estimar o EN é 

necessário que as mesmas sejam construídas de forma apropriada e seguindo 

metodologia adequada e devidamente documentada. Torna-se então importante a 

validação das ES para que sua aplicação possa ser estendida a estudos populacionais ou 

mesmo a prática clínica. Conforme demonstrado nesta revisão a maioria das ES têm 

sido construídas ou adaptadas, sendo constantemente correlacionadas com uma medida 

de AN objetiva.  

Todavia alguns erros metodológicos podem limitar as validações. Segundo 

Gardner et al (1998)
17

 são muitos os problemas observados no que diz respeito à 

construção das ES e ao tratamento estatístico que pesquisadores têm empregado. Em 

relação à análise dos dados, os autores indicam que as ES devem ser analisadas por 

meio de medidas não paramétricas ao contrário do que acontece na maioria dos estudos. 

Outro aspecto levantado diz respeito ao número de figuras que compõem as ES, mas o 

número ideal de figuras em ES ainda é um ponto controverso. De acordo com Ambrosi-

Randić et al
2  

um número maior de figuras em ES pode confundir o avaliado quanto à 

escolha. Em uma revisão sobre o número de figuras que devem compor ES tais autores 

concluíram que o número de figuras não deveria ser maior do que nove. Por outro lado, 
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Gardner et al (1998)
17 

sugerem que o número de figuras deve ser maior do que o que se 

tem constatado nas ES, como por exemplo, 7 ou 9 figuras, justificando que um menor 

número de figuras pode limitar a escolha dos participantes. 

Gardner et al (2009)
18

 construíram e validaram suas ES com 17 figuras para cada 

gênero com boa validade concorrente (r= 0,76; IC95%= 0,70 – 0,81) mas, as ES 

apresentam figuras com diferenças ínfimas entre si podendo causar confusão no 

avaliado quanto a escolha das figuras. Kakeshita et al (2009)
24 

utilizaram 15 figuras para 

cada gênero em adultos e 11 figuras para cada gênero para crianças com valores de 

correlação mais satisfatório (0,84 em mulheres e 0,89 em homens) e, neste caso, as 

figuras adjacentes parecem revelar diferenças mais perceptíveis. 

Thompson e Gray (1995)
39

 desenvolveram suas ES com 9 figuras desenhadas a 

mão para cada gênero, que aumentavam progressivamente na relação cintura-quadril. 

Todavia neste estudo as figuras masculinas foram avaliadas por mulheres impondo 

limitação para tais figuras.  

No Brasil, Coutinho (1997)
13 

construiu ES a partir de fotos em preto e branco, de 

corpo inteiro, de homens e mulheres e realizou a validação interna destas ES. O ponto 

positivo destas ES foi o fato de cada figura ter sido construída a partir de faixas de IMC 

(calculado pelo peso e estatura medidos nos indivíduos fotografados) propostas pela 

WHO (1997)
49

, e o fato da autora ter feito o uso de medidas não paramétricas para 

validar tais figuras (Kappa ponderado e concordância diagonal). 

Harris et al (2008)
21

 desenvolveram ES com formas corporais baseadas em 

gênero (BSGs: gender-specific body size guides) contendo 10 formas corporais que 

variam do baixo peso à obesidade grau III. Os autores encontraram uma alta correlação 

entre o IMC medido e a AV a partir das ES. Entretanto, o estudo foi realizado com uma 

amostra pequena principalmente quando se observa o número de participantes homens. 

No mesmo estudo foram correlacionados dados referidos e medidos com a escolha das 

figuras e os valores bastante satisfatórios (r = 0,86 - 0,94). 

Desde o surgimento da ES de Stunkard et al (1983)
37

 é evidente a tendência de 

estudos que as adaptam para posteriormente tentar validá-las como, por exemplo o 

estudo de Tehard et al (2002)
38

 em uma coorte francesa. Os autores afirmam que as ES 

constituem-se em um método válido para medir o EN, principalmente quando medidas 

antropométricas não podem ser obtidas. Os autores alertam, todavia, que se deve ter 

cuidado na interpretação de resultados em indivíduos obesos. De fato, foi constatado
26

 

que indivíduos com sobrepeso e obesidade tinham uma forte tendência a se 



 

 

89 

 

autoavaliaram com peso adequado ou se enxergaram mais magros do que realmente 

eram. Os autores do estudo sugerem que diante de tal fato se torna importante a inclusão 

das ES na prática clínica para que os programas de intervenção no controle da obesidade 

sejam bem sucedidos.  

As figuras originais de Stunkard et al (1983)
37 

quando associadas a medidas 

objetivas geram correlações satisfatórias para estimar o EN de adultos.
34

 Como as ES 

descritas por Stunkard et al (1983)
37

 não foram baseadas em dados antropométricos 

medidos, Bulik et al. (2001)
7 

propuseram estabelecer dados normativos para as figuras 

usando uma amostra grande de adultos (28.094). Todavia, a amostra do estudo era 

composta de gêmeos caucasianos, o que impõe muita limitação aos achados. 

        Em 2010 um estudo
25

 utilizou as ES de Stunkard et al (1983)
37

 contendo 7 figuras 

masculinas e 9 femininas. Os autores tinham como objetivo definir o ponto de corte das 

figuras para três categorias de EN: obesidade, sobrepeso e peso adequado. Como 

resultado a figura quatro foi o ponto de corte para sobrepeso e a cinco para obesidade. 

Cabe ressaltar que os autores ilustraram ES bastante diferentes daquelas desenvolvidas 

por Stunkard et al. (1983)
37 

apesar de afirmarem o uso dessas. 

        Devido à alta prevalência da obesidade, há uma preocupação, por parte de alguns 

autores, de aumentar o número de figuras em suas ES. Por exemplo, um estudo
46

 

aumentou o número e volume das figuras e validou as ES de Williamson et al (1989)
44

 

com intuito de agregar figuras com formas corporais maiores para, desta forma, ampliar 

sua aplicação aos obesos e obesos mórbidos. De tal modo, os autores criaram ES 

compostas por 18 figuras de homens e mulheres. As figuras necessitam de 

aperfeiçoamento, pois estão dispostas lateralmente não revelando o corpo inteiro o que 

pode ocasionar má interpretação do avaliado. Apesar disto esta é uma das únicas ES que 

englobam figuras mais representativas de indivíduos obesos. 

Embora várias tentativas de adaptações das ES de Stunkard et al (1983)
37

 serem 

pelo reconhecimento de diferenças corporais entre as diversas etnias, o produto final 

parece não alterar substancialmente as ES originais. Nagasaka et al (2008)
31

 adaptaram 

as ES de Stunkard et al (1983)
37

 à forma corporal da população japonesa reduzindo o 

tamanho das figuras e viram que a variação entre o IMC determinado pelas figuras e o 

IMC medido foi menor que 0,5kg/m
2
 e que, os modelos estatísticos utilizados para 

predizer o IMC por meio das figuras se mostraram confiáveis tanto em homens quanto 

em mulheres. Os autores, no entanto, parecem não ter alterado substancialmente as ES.  
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No Brasil
23 

as ES de Gardner et al (1999)
19

 foram adaptadas por meio de 

computação gráfica a partir fotografias de modelos reais e foram associadas às faixas de 

IMC. O estudo resultou em efeitos estatisticamente significativos das classes de IMC 

para escolha da figura em ambos os gêneros.  

Como as ES de Stunkard et al (1983)
37

 são as mais utilizadas algumas tentativas 

já foram feitas no sentido de validar as figuras 
35,34

, porém nem sempre conduzem a 

validação de maneira apropriada. Em menção a escolha do tratamento estatístico e de 

amostra Scagliusi et al (2006)
34

 é um dos poucos trabalhos que seguiram as 

recomendações de Gardner et al (1998)
17

 e fizeram tratamento estatístico com medidas 

não paramétricas ao contrário da maioria do estudos, os quais utilizam medidas 

paramétricas, o que não é recomendado para variáveis categorizadas como é o caso da 

numeração das figuras das ES. 

A população de crianças e adolescentes também tem sido alvo no que diz 

respeito a desenvolvimento de ES específicas. Para este público, ES têm sido 

adaptadas
10,12,19,20,28,30 

ou construídas especialmente para tais grupos 

populacionais.
24,35,40

 Contudo, a correlação das ES com o IMC, de maneira geral, não 

alcança resultados satisfatórios para crianças, pré- adolescentes e adolescentes, tanto nas 

construções das ES (0,29 a 0,64), quanto nas adaptações (0,22 a 0,76), sendo que, os 

valores mais baixos correspondem a crianças, especialmente, menores de oito anos de 

idade. Tal fato pode decorrer da baixa idade que não permitiria a correta interpretação 

das instruções ou dificultaria a AV. Os resultados dos estudos realizados com crianças e 

adolescentes apontam para cautela na interpretação de dados, mas mostram resultados 

alarmantes acerca da equivocada AV, que revelou preocupação com o peso corporal por 

parte desta população específica. No estudo de Collins (1991)
12

 a maioria das meninas 

desejava ter um corpo mais magro. Outro estudo
40

 revelou que as meninas tiveram uma 

melhor correlação entre a escolha da figura atual e o peso medido, mas, ainda assim, 

48% das meninas e 36% dos meninos desejaram pesar menos. 

Existe sugestão da inclusão de outros testes concomitantes à AV por meio das 

ES em adolescentes. Por exemplo, Chin et al (2008)
10

 verificaram a AV da IC de 

meninas adolescentes utilizando múltiplos instrumentos, dentre eles, as ES adaptadas 

por Thompson e Gray (1995)
39

 e concluíram que uma análise multidimensional da pode 

fornecer uma atmosfera mais clara da IC em meninas adolescentes e produzir melhor 

resultado para programas de intervenção. Todavia em sua publicação não constam as ES 

adaptadas nem a descrição de como foi realizada a adaptação. 
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Em suma, a presente revisão evidenciou que, apesar dos autores exporem 

relativa boa validade no uso de ES, particularmente em adultos, os métodos empregados 

em muitos casos parecem inapropriados. É consenso que as ES adequadamente 

desenvolvidas e validadas em uma determinada população podem ser um instrumento 

importante tanto em associação com medidas antropométricas na prática clínica no 

sentido de potencializar a prevenção e o tratamento da obesidade ou como uma valiosa 

ferramenta para estimar o EN de grandes populações.  
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Quadro 1. Número de artigos encontrados no Medline de acordo com as equações de 

busca utilizadas. 

 

Equação de Busca Número de artigos encontrados no 

Medline 

“body image” [MeSH Terms] OR 

(“body”[All Fields] AND “image”[All 

Fields]) OR “body image” [All Fields]) 

AND “validity” [All Fields] 

430 

“Figural” [All Fields] AND “stimuli” [All 

Fields] AND (“body image” [MeSH 

Terms] OR (“body”[All Fields] AND 

"image"[All Fields]) OR “body 

image”[All Fields]) 

 

13 

 

Quadro 2. Características dos estudos que construíram Escalas de Silhuetas (ES) a partir 

de 1983. 

Autor (Ano). 

País 

Características das 

Escalas de Silhuetas 

(ES) construídas 

Método de Validação e 

amostra utilizada 

Resultados 

 

Stunkard et 

al. (1983).
37

 

EUA 

ES com 9 figuras para 

cada gênero desenhadas 

por um artista 

profissional. ES usadas 

para estimar o EN de 

adultos.
 

  

Williamson 

et al 

(1985).
45

 

EUA 

ES com 9 figuras 

femininas. Não há 

descrição de como as ES 

foram feitas. ES 

aplicadas em mulheres 

bulímicas (n=15), obesas 

(n=15) e saudáveis 

(n=15) para avaliar 

distorção de imagem 

corporal. 

  

Bell et al 

(1986).
5 

EUA 

ES com 8 figuras 

femininas da mais magra 

a mais gorda. Não há 
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descrição de como as ES 

foram feitas. ES usadas 

para avaliar a percepção 

(distorção) corporal. 

Thompson e 

Gray 

(1995).
39

 

EUA 

ES, contendo 9 figuras 

para cada gênero, com 

figuras desenhadas por 

um artista profissional 

com aumento do tamanho 

das figuras de acordo 

com a relação cintura-

quadril. 

1) Correlação (Pearson) 

entre o IMC referido e 

escolha da figura atual e 

2) Correlação (Pearson) 

entre o peso referido e a 

escolha da figura atual, 

em 32 mulheres (média 

de idade 19,3 anos). 

1) r = 0,59 e 

2) r = 0,71. 

Sherman et 

al (1995).
35

 

EUA 

 

ES com 9 figuras para 

meninas de 11 anos e de 

17 anos. Não há 

descrição de como as ES 

foram feitas. 

Correlação entre a 

escolha da figura atual e 

o IMC em 108 meninas 

de 11 anos de idade e 

102 meninas de17 anos 

de idade. 

r =0,61, 

meninas de 11 

anos. 

r = 0,55 

meninas de 12 

anos 

Coutinho 

(1997).
13

 

Brasil 

ES com 3 figuras 

masculinas e 6 femininas 

criadas a partir de 

fotografias de 30 homens 

e 60 mulheres (20 a 60 

anos) trabalhadas em um 

programa de computador. 

1) Concordância 

Diagonal entre IMC 

medido e IMC percebido 

(escolha da figura atual) 

e 

2) Kappa ponderado. 

1) 76,6% 

(homens) e 

60% (mulheres) 

e 

2) 0,433 

(homens) e 

0,363 

(mulheres).  

Truby e 

Paxton 

(2002).
40

 

Austrália 

ES com 7 figuras para 

cada gênero a partir de 

fotografias (163 meninas 

com idade média de 9 

anos e 149 meninos com 

idade média de 9,2 anos) 

posteriormente 

trabalhadas em programa 

de computador.  

Correlação entre o IMC e 

a escolha da figura atual 

em 71 meninos e 82 

meninas (7 a 12 anos). 

r = 0,29 

(meninos) e 

r = 0,56 

(meninas). 

Pulvers et al  

(2004).
33

 

EUA 

ES com 9 figuras 

desenhadas por um artista 

gráfico variando de IMC 

entre 16 a 40kg/m
2
 com 

aumento de 3 pontos de 

IMC entre cada figura 

para população afro-

americana. 

1) Correlação 

(Spearman) entre a ES 

escolhida por 3 

observadores e o IMC 

medido e 

2) Correlação 

(Spearman) entre a ES 

escolhida pelo 

participante e o IMC 

medido em 283 

indivíduos (75% 

mulheres) com idade 

média de 43,7±16,6 anos. 

1) r entre 0,88 e 

0,93 para 

observadores;  

2) r= 0,62 

(homens) e r = 

0,82 

(mulheres). 

Harris et al 

(2008).
21

 

ES com 10 figuras para 

cada gênero com IMC 

1) Correlação (Pearson) 

entre o IMC referido e a 

1) r = 0,86 

(homens) e r = 
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EUA das figuras variando de < 

18,5kg/m
2
 a ≥ 40 kg/m

2
, 

a partir de fotografias 

trabalhadas em 

computador, em 65 

homens e 335 mulheres 

(idade média de 36,8 

anos). 

escolha da figura atual 

(n= 279) e, 

2) Correlação (Pearson) 

entre o IMC medido e a 

escolha da figura atual 

(n= 121)  

0,88 (mulheres) 

e, 

2) r = 0,94 

(homens) e r = 

0,86 

(mulheres).
 

Gardner et 

al (2009).
18 

EUA 

ES com 17 figuras para 

cada gênero variando de -

60% a 160% do valor 

média do peso, com 

intervalos de 5% entre 

cada figura, construídas a 

partir de fotografias 

trabalhadas em programa 

de computador e banco 

de dados antropométricos 

(n= 4.325). 

Correlação entre o IMC 

referido e a escolha da 

figura atual (associada ao 

IMC variando de 16,68 a 

38,92kg/m
2
 em 66 

homens e IMC variando 

de 16,92 a 39,48kg/m
2
 

em 141 mulheres). 

r = 0,76 

(IC95%: 0,70 – 

0,81) em toda 

amostra; r = 

0,77 (95% IC: 

0,71 – 0,82) em 

mulheres e r = 

0,80 (IC95%: 

0,69 – 0,87) em 

homens.
 

Kakeshita et 

al (2009).
24

 

Brasil 

ES com 15 figuras para 

adultos e com 11 figuras 

para 

crianças/adolescentes de 

cada gênero, a partir de 

fotografias modificadas 

por computação gráfica 

(com IMC variando de 

12,5 a 47,5 kg/m
2
 para 

adultos e de 12 a 29 

kg/m
2
 para 

crianças/adolescentes, 

com diferença constante 

de 2,5 pontos entre cada 

figura em ambas ES). 

Correlação (Pearson) 

entre o IMC e a escolha 

da figura atual em 280 

adultos (18-60 anos) e 

160 

crianças/adolescentes (7-

12 anos). 

r = 0,84 em 

mulheres e r = 

0,89 em 

homens. 

r = 0,57 em 

meninas e r = 

0,64 em 

meninos. 

ES: Escalas de silhuetas; EN: Estado nutricional; IMC: Índice de massa corporal;  
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Quadro 3. Estudos de validação de Escalas de Silhuetas 

Autor (Ano). 

País 

Características das 

Escalas de Silhuetas 

(ES) validadas 

Método de validação e 

amostra utilizada 

Resultados  

Williamson 

et al 

(1989).
44

 

EUA 

ES de Williamson et al 

(1985)
45

 com 9 figuras 

para cada gênero. 

Correlação entre a MC e 

a escolha da figura atual 

em 626 mulheres. 

r = 0,70. 

Collins 

(1991).
12

 

EUA 

Adaptação da ES de 

Stunkard et al (1983)
37

 

com 7 figuras para cada 

gênero permitindo ao 

participante a escolha de 

pontos intermediários, 

numa escala milimetrada, 

entre as figuras. 

Correlação, em 159 

indivíduos com média de 

idade de 8 anos, entre: 

1) o peso e a escolha da 

figura atual e,  

2) o percentil do IMC 

(NCHS, 1987)
50

 com a 

escolha da figura atual. 

1) r = 0,36 e  

2) r = 0,37.  

Guidry e 

Williamson 

(1995).
29

 

EUA 

Adaptação da ES de 

Williamson et al (1989)
44

 

em 2 séries com 9 figuras 

cada para crianças e pré-

adolescentes de cada 

gênero. 

Correlação (Pearson) 

entre o IMC e a escolha 

da figura atual em 108 

meninos e 149 meninas 

de 8 a 13 anos. 

r = 0,41. 

 

 

Sherman et 

al (1995).
35

 

EUA 

ES de Stunkard et al 

(1983)
37

 com 9 figuras 

femininas. 

Correlação entre a 

escolha da figura atual e 

o IMC em 105 mulheres. 

r = 0,87. 

Bulik et al 

(2001).
7
 

EUA 

ES de Stunkard et al 

(1983)
37

 com 9 figuras 

para cada gênero. 

Correlação (Poliserial) 

entre as médias do IMC 

referido com a escolha da 

figura atual em 16728 

mulheres e 11366 

homens. 

0,81 (mulheres) 

e 0,73 

(homens). 

Williams et 

al (2001).
43

 

EUA 

ES de Williamson et al 

(1989).
44

 

Correlação (Pearson) 

entre o IMC e a escolha 

da figura atual em 80 

estudantes (58 mulheres) 

com idade média de 

21,2±2,4 anos.  

r = 0,66 

(homens) e r = 

0,81 

(mulheres). 

Tehard et al 
(2002).

38
 

França 

ES de Sörensen et al 

(1983)
36

 com 8 figuras. 

Correlação (Pearson), em 

152 mulheres, entre: 

1) o IMC referido e a 

escolha da figura atual e 

2) o IMC medido e a 

escolha da figura atual. 

1) r = 0,77 e 

2) r = 0,87. 

Wherteim et 

al (2004).
42

 

EUA 

ES de Thompson e Gray 

(1995)
39

 com 9 figuras 

femininas. 

Correlação, em 1056 

meninas (idade média de 

13,21 ± 0,61 anos), entre: 

1) o IMC e a escolha da 

figura atual e 

2) o peso e a escolha da 

1) r = 0,69 e 

2) r = 0,64. 



 

 

100 

 

figura atual. 

Mciza et al  

(2005).
30

 

África do 

Sul 

Adaptação da ES de 

Stunkard et al (1983)
37

 

com 8 figuras femininas. 

Correlação entre: 

1) o IMC e a escolha da 

figura atual; 

2) o percentual de 

gordura corporal e a 

escolha da figura atual 

em 204 mulheres; 

3) os percentis do IMC 

em relação a um padrão e 

a escolha da figura atual 

e 

4) o percentual de 

gordura corporal e a 

escolha da figura atual 

em 333 meninas com 

idade entre 9 e 12 anos. 

1) Spearman, r 

= 0,68; 

2) Pearson, r = 

0,13; 

3) Spearman, r 

= 0,46 e 

4) Pearson, r = 

0,43. 

Li et al 

(2005).
28

 

China 

Adaptação da ES de 

Collins (1991)
12

 para 

crianças chinesas com 7 

figuras para cada gênero. 

Correlação (Spearman) 

entre o IMC e a escolha 

da figura atual em 8038 

crianças (48,9% 

meninos) com idade 

entre 5 e 15 anos. 

Entre 0,22 e 

0,64. 

 

Kakeshita e 

Almeida 

(2006).
23

 

Brasil 

Adaptação da ES de 

Gardner et al (1999)
19

 

com 9 figuras para cada 

gênero a partir de 

modelos reais e 

fotografados. As figuras 

são classificadas de 

acordo com as faixas de 

IMC. 

Categorias de EN 

baseadas no IMC 

(Eutróficos, 18,5-24,9 

kg/m
2
; sobrepeso, 25-

29,9 kg/m
2
 e obesidade, 

≥30 kg/m
2
) 

comparativamente à 

escolha da figura atual 

em 49 homens e 57 

mulheres com idade entre 

18 e 48 anos. 

Identificação da 

figura 

correspondente 

à figura atual 

em relação ao 

EN com 

diferença 

significativa em 

homens. 

Scagliusi et 

al (2006).
34

 

Brasil 

Validação da ES de 

Stunkard et al (1983)
37

 

utilizando os dados 

normativos estabelecidos 

por Bulik et al (2001).
7
 

Correlação (Spearman) 

entre o IMC e a escolha 

da figura atual em 98 

mulheres (estudantes) 

sem distúrbios 

alimentares com idade 

média de 23,3±5,6 anos. 

r = 0,76. 

Chin et al 

(2008).
10

 

Malásia 

Adaptação da ES de 

Thompson e Gray 

(1995)
39

 com 9 figuras 

femininas para 

adolescentes na Malásia. 

Correlação (Pearson) 

entre o IMC e a escolha 

da figura atual em 328 

adolescentes com idade 

média de 14,3±1,0 anos. 

r = 0,76. 

Nagasaka et 

al (2008).
31

 

Japão 

Adaptação da ES de 

Stunkard et al (1983)
37

 

com 9 figuras para cada 

gênero para uso na 

Correlação (Spearman) 

entre categorias do EN 

(Obesidade, IMC ≥25 e 

magreza IMC ≤ 18 

r = 0,73 

(homens) e r = 

0,80 

(mulheres). 
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população do Japão. kg/m
2
) baseadas no IMC 

estimado (por meio da 

equação obtida nos 

estudo: y = 16,283 + 

1,347x (homens) e y = 

13,888 + 1,654x 

(mulheres), onde y é o 

valor do IMC e x é o 

número da figura) e a 

escolha da figura atual 

em 4707 homens e 964 

mulheres com idade entre 

35 e 71 anos. 

Keshtkar et 

al (2010).
25

 

Irã 

Validação da ES de 

Stunkard et al (1983)
37

 

com 7 figuras para 

homens e 9 para 

mulheres para avaliar o 

EN por meio do IMC. 

Médias de IMC foram 

calculadas a partir de 

dados de estatura e peso 

da amostra para cada 

figura. 

Identificação de figuras 

para distinguir indivíduos 

obesos de indivíduos 

com peso 

adequado/sobrepeso em 

15.437 indivíduos (6.574 

homens) com idade 

média de 52,6±9,3 anos. 

Figura 5 com 

sensibilidade 

(0,77 para 

homens e 

mulheres) e 

especificidade 

(0,79 para 

homens e 0,74 

para mulheres) 

para 

discriminar 

obesidade de 

peso 

adequado/sobre

peso (ROC). 

ES: Escalas de silhuetas; EN: Estado nutricional; IMC: Índice de massa corporal, 

 

 

 

 

 

 


