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1. RESUMO 
 

O termo imagem corporal é uma ilustração dos sentimentos, percepções e 

pensamentos de uma pessoa a respeito do seu próprio corpo. A vigente insatisfação 

corporal tem sido associada à discrepância entre a percepção e o desejo relativo a 

um tamanho e uma forma corporal. A alta prevalência da detecção de distúrbios da 

imagem corporal nos estudantes da área da saúde faz com que esse grupo de risco 

mereça atenção. Dessa maneira, o presente trabalho objetiva analisar a percepção 

da imagem corporal em alunos de uma faculdade particular de medicina de um 

município do estado de São Paulo, a partir da Escala de Figuras de Silhuetas. 

 
2. INTRODUÇÃO 
 

A história da humanidade sempre foi acompanhada pelo excesso de peso 

corporal1, a exemplo disso tem-se a obesidade que era valorizada e representada 

nas artes renascentistas2. Nesse período os corpos grandes e arredondados eram 

considerados sinais de opulência, poder e prosperidade, o que contrasta com os 

atuais padrões de magreza e corpos esbeltos, em detrimento, até mesmo, da saúde 

do indivíduo1,2,3. 

A vigente insatisfação corporal tem sido associada à discrepância entre a 

percepção e o desejo relativo a um tamanho e uma forma corporal1.O meio contribui 

para o desenvolvimento de uma imagem corporal deformada. A imagem corporal é 

um elemento do complexo mecanismo da identidade pessoal e possui um 

componente subjetivo que se refere à satisfação de uma pessoa com seu tamanho 

ou partes específicas de seu corpo4. Dessa maneira, ela envolve fatores emocionais, 

de atitude e também perceptuais que se articulam1. 

Os distúrbios alimentares mais comuns na atualidade são caracterizados pela 

excessiva preocupação com a imagem. A alta prevalência da detecção desses 

distúrbios nos estudantes da área da saúde faz com que esse grupo de risco mereça 

atenção5. Dessa maneira, justifica-se a avaliação da percepção da imagem corporal 

nos estudantes de medicina de uma faculdade particular de um município do estado 

de São Paulo. 

 
3. OBJETIVOS 
 Analisar a percepção da imagem corporal em alunos de ambos os sexos, de 

uma faculdade particular de medicina de um município do estado de São Paulo, 



caracterizando os participantes da pesquisa quanto ao sexo, idade e IMC (peso e 

estatura). 

 
4. METODOLOGIA 
 
 Trata-se de um estudo transversal composto por uma amostra de 191 

estudantes, aproximadamente. Como critério de inclusão será adotado: estar 

regularmente matriculado na Universidade de Franca no curso de medicina. Os 

critérios de exclusão a serem utilizados serão: apresentar qualquer deficiência física 

aparente ou gravidez. Os alunos serão convidados a participar voluntariamente, sem 

qualquer tipo de incentivo material e/ou financeiro. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
Com base nos dados antropométricos (peso e estatura) será calculado o IMC, 

cuja classificação seguirá os parâmetros recomendados pela WHO (2006). 

A imagem corporal, referente à percepção e satisfação corporais, será 

investigada pela Escala de Figuras de Silhuetas, instrumento desenvolvido para a 

população brasileira por Kakeshita et al. (2009).  

As variáveis numéricas resultantes do presente estudo serão descritas pelos 

parâmetros médias aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação, com a 

finalidade de caracterizar o grupo experimental.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

A insatisfação corporal define preocupações com o peso, gordura e forma do 

corpo. Estudantes da área da saúde têm maior suscetibilidade ao desenvolvimento 

de tal insatisfação, já que possuem uma preocupação constante com a aparência 

física e boa. Como a pesquisa será realizada com alunos dessa área, espera-se 

encontrar um número significativo de distorção da imagem corporal. 
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