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Resumo 

O presente trabalho investigou a autoimagem física de mulheres entre 18 e 25 

anos, estudantes dos cursos de Fisioterapia, Biomedicina e Enfermagem da 

Universidade São Judas Tadeu. Foi utilizada a escala de checagem corporal e 

cognitivos (ECCC), instrumento traduzido por Kachani (2011), Escala de figuras de 

Stunkard (1983) e perguntas extras. Os dados preliminares sugerem que a forma 

com a qual jovens universitárias se percebem está de acordo com a realidade.  

 
Introdução 

A imagem corporal é um importante componente do complexo mecanismo de 

identidade pessoal, afirma Gardner (1998), ele relatou que a imagem corporal é a 

figura mental que temos das medidas, dos contornos, da forma de nosso corpo e 

dos sentimentos relativos a essas características. O componente subjetivo da 

imagem corporal se refere à satisfação de uma pessoa com seu tamanho corporal 

ou partes específicas de seu corpo. 

A preocupação com o corpo apresentada pelas pessoas ao redor do indivíduo, 

tem grande interferência na elaboração da imagem corporal. 

 As experiências e sensações obtidas em ações, e reações às relações sociais 

também contribuem para a estruturação da imagem corporal, de acordo com 

Schilder (1977).   

De acordo com estudo feito por Nunes et al (2001), realizado com jovens entre 

12 e 29 anos, uma parcela importante das mulheres jovens que utilizam práticas 

danosas para controle de peso apresentavam peso adequado para a estatura e a 

idade. Ainda de acordo com os mesmos autores, a percepção do peso corporal 

“sentir-se gorda” mostrou um papel mais importante na determinação dos 

comportamentos alimentares anormais, do que o índice de massa corporal (IMC). 

  

 
Objetivo 

O objetivo da pesquisa foi verificar se a forma com a qual jovens universitárias 

se percebem está de acordo com a realidade.  
 
Metodologia 



Foram selecionadas mulheres, com idade entre 18 e 25 anos, universitárias 

matriculadas nos cursos de Fisioterapia, Biomedicina e Enfermagem da 

Universidade São Judas Tadeu. O trabalho foi aceito pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidades São Judas Tadeu (CAAE: 44062815.2.0000.0089). 

Todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: escala de checagem corporal e 

cognitivo (ECCC) traduzido por Kachani (2011), escala de silhuetas de Stunkard 

(1983) e perguntas extras.  

 
Desenvolvimento 

O grupo pesquisado foi composto por 30 jovens do sexo feminino, 

universitárias dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Biomedicina, sendo 10 de 

cada curso, todas alunas da Universidade São Judas Tadeu, com idade entre 18 e 

25 anos. Os dados obtidos nos questionários foram analisados com auxílio do 

software Graphpad Prism 5,0, sendo que, o nível de significância utilizado foi de 5% 

(0,05). 

 
Resultados Preliminares  

Ao compararmos a Verificação Objetiva (uma das subescalas de Kachani – 

2011 - em “Escala de Checagem Corporal e Cognitivos”) com o Índice de Massa 

Corporal (IMC) das participantes, foi possível constatar que existe uma correlação 

positiva entre os dados citados. Ou seja, quanto maior o IMC da jovem, maior a 

busca por checar o corpo de maneiras mais diretas e saber o quanto engordou 

(Figura 1) 
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Figura 1. Correlação de Pearson entre Verificação Objetiva e IMC 



Na figura 2 está a representação do resultado da análise dos dados obtidos 

entre a Escala de Figuras de Stundkard e o IMC das entrevistadas. Observou-se que 

há uma correlação positiva entre o aumento do IMC e a figura escolhida na escala, 

ou seja, quanto maior o IMC, maior o corpo da figura escolhida. Esses dados 

demonstram que as entrevistadas foram capazes de se identificar nas imagens, pois 

reconheceram figuras semelhantes ao seu corpo. Entretanto, vale a pena ressaltar 

que o corpo selecionado pelas participantes, não era necessariamente o corpo 

desejado por elas. 
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Figura 2. Correlação de Pearson entre Escala de Stuntkard e IMC 

Os dados preliminares sugerem que a forma com a qual jovens universitárias 

se percebem está de acordo com a realidade.  
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