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RESUMO

LIMA, Emanuel de Almeida. NÍVEL DE SATISFAÇÃO CORPORAL DE ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO FEDERAL DA CIDADE DE FLORESTAL – MG. 2017. 37 págs.
Trabalho de Conclusão de curso (Licenciatura em Educação Física), da Universidade
Federal de Viçosa – Campus Florestal – Minas Gerais, 2017.

A imagem corporal é a maneira pela qual cada indivíduo entende o seu corpo e a

presença dele no ambiente. Este estudo visa verificar a satisfação dos alunos com o

próprio corpo, analisando a autopercepção da imagem corporal, bem como pesquisar

e descrever o IMC classificando segundo os padrões da Organização Mundial de

Saúde. Foram utilizadas a Escala de Silhuetas, o Índice de Massa Corporal e a auto

aplicação do questionário BSQ-34. A amostra deste estudo foi composta por 62

indivíduos, sendo 26 estudantes do sexo feminino (42%) e 36 estudantes do sexo

masculino (58%), com idade média de 15,96 anos. Dos adolescentes participantes do

estudo, 71% estão nos níveis normais de IMC, enquanto 29% encontra-se abaixo ou

acima do índice recomendado. 70% dos indivíduos do sexo feminino desejam ter

silhuetas com massa corporal diferentes da atual, entretanto se encontram no nível

de massa corporal ideal, enquanto 63% dos indivíduos do sexo masculino desejam

ter silhuetas acima ou abaixo do nível de massa corporal, mesmo estando no nível

ideal, demonstrando assim distorções na imagem corporal dos adolescentes. Nas

questões referentes ao BSQ-34, 74% dos adolescentes afirmam já terem sentido

vergonha do próprio corpo, 78% revelaram terem tido medo de ficar gordo ou mais

gordo, 10% confessaram já ter forçado vômitos para se sentir mais magro e 48% dos

adolescentes acreditam que o físico atual é decorrente de uma falta de autocontrole.

O nível de insatisfação corporal dos adolescentes participantes, equivale a 81%

enquanto 19% se sentem satisfeitos com seu corpo. Desta forma, os adolescentes

participantes do estudo, demonstram altos níveis de insatisfação corporal, apesar da

maioria estar dentro da faixa de IMC ideal recomendada pela OMS. Demonstram

também cognições e comportamentos inadequados referentes à perda de peso.

Palavras-chave: Imagem corporal. Satisfação corporal. Adolescentes.



ABSTRACT

LIMA, Emanuel de Almeida. LEVEL OF BODY SATISFACTION OF HIGH SCHOOL
FEDERAL STUDENTS OF THE CITY OF FLORESTAL - MG. 2017. 37 pages.
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física), da Universidade
Federal de Viçosa – Campus Florestal - Minas Gerais, 2017

Body image is the way in which each individual understands his or her body and its

presence in the environment. This study aims to verify the students’ satisfaction with

their own body, analyzing the self-perception of the body image, as well as researching

and describing the BMI classifying according to World Health Organization standards.

The Body Mass Index and the Body Mass Index were used. The self-administered

BSQ-34 questionnaire. The sample of this study consisted of 62 individuals, 26 female

students (42%) and 36 male students (58%), with a mean age of 15.96 years. Of the

adolescents participating in the study, 71% were in the normal BMI levels, while 29%

were below or above the recommended index. 70% of female subjects wish to have

silhouettes with body mass different from the current one, however they are at the ideal

body mass level, while 63% of males wish to have silhouettes above or below body

mass level, even though they are in the Ideal level, thus demonstrating distortions in

the body image of adolescents. Regarding BSQ-34 issues, 74% of adolescents say

they felt ashamed of their own body, 78% reported being afraid of becoming fat or

fatter, 10% confessed to having forced vomiting to feel slimmer and 48% of

Adolescents believe that the current physique is due to a lack of self-control. The level

of body dissatisfaction of the participating adolescents is equivalent to 81% while 19%

feel satisfied with their body. In this way, the adolescents participating in the study

demonstrate high levels of body dissatisfaction, although most of them are within the

ideal BMI range recommended by the WHO. They also demonstrate inadequate

cognitions and behaviors related to weight loss.

Keywords: Body image. Body satisfaction. Adolescents.
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1. INTRODUÇÃO

A imagem corporal é a maneira pela qual cada indivíduo entende o seu corpo

e a presença dele no ambiente. O conceito de imagem corporal vai além do

entendimento da linguagem do termo, pensando na individualidade de cada um e na

capacidade que cada um tem de compreender o próprio corpo (TAVARES, 2003).

Em meio aos estudos sociológicos, há a teoria do reforço social e da

modelagem. O reforço social em poucas palavras, é o comportamento baseado no

feedback, como se as pessoas se comportassem buscando aprovação, como por

exemplo no caso de algum indivíduo querer emagrecer de qualquer forma, por

perceber que pessoas magras tem a aceitação de seus corpos mais fácil perante a

sociedade, por estarem dentro de um padrão de beleza. A modelagem é definida pela

cópia de comportamentos, como se o indivíduo usasse um modelo social e inspirasse

os seus comportamentos nele (STICE, 2002 apud. SAIKALI et al., 2004).

A sociedade e o ambiente externo influenciam os indivíduos na construção da

identidade e do significado e entendimento do próprio corpo, portanto, quando

observamos nas propagandas e nas mídias o uso de um modelo comercial de corpos,

é demonstrado nitidamente a existência de um padrão de corpo perfeito como o corpo

magro e esbelto, desconsiderando os fatores relacionados à saúde. Em alguns

quadros, a insatisfação corporal de adolescentes leva-o ao emagrecimento através de

dietas rigorosas e exercícios físicos em excesso, estando sujeito a evoluir para um

caso de transtorno de comportamento alimentar, e quando combinado com exercícios

físicos excessivos, torna-se um fator de risco, tudo ocasionado pela obsessão do

corpo perfeito (OLIVEIRA et al., 2003).

Segundo Russell (1970) apud. Claudino et. al., (2002), a maioria dos critérios

operacionais para a ocorrência da anorexia nervosa engloba basicamente os

comportamentos visando perda de massa corporal e manutenção estando abaixo do

nível de massa corporal, o medo de engordar, distúrbios de imagem corporal e

distúrbios endócrinos, propondo assim que a imagem corporal tem influência nos

distúrbios alimentares.

Portanto, é importante ao professor de Educação Física, a percepção nas

questões referentes à cultura corporal, e os riscos à saúde causados pela

preocupação excessiva com o corpo em ambientes escolares, além de atividades que



propicie melhoras na percepção corporal e na aceitação com seus corpos durante a

adolescência.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL:

i Investigar a satisfação corporal de alunos do Ensino Médio.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

i Descrever o IMC dos estudantes e classificar como dentro ou fora do padrão

ideal para a faixa etária adotado pela OMS.

i Analisar a satisfação do indivíduo com o próprio corpo.

i Verificar como os adolescentes percebem seus corpos e como eles desejam

que fosse;

i Verificar como os estudantes vem se sentindo relacionando ao seu próprio

corpo nas últimas semanas;

i Avaliar a relação da satisfação corporal com o IMC.



2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 CULTURA DO CORPO E INFLUÊNCIAS NA INSATISFAÇÃO CORPORAL

Atualmente, a mídia e a indústria comercial, idealizam um padrão de corpo. Tal

padrão é encontrado e representado facilmente em todos os lugares, sendo eles:

musculoso (modelo masculino) e magro (modelo feminino), sendo que em pesquisas,

este padrão compreende apenas uma faixa equivalente entre 5 e 8% da população

mundial (MALDONADO, 2006).

A falta de identificação do indivíduo com tais padrões de beleza pode gerar a

insatisfação corporal que através desta, pode sugerir a realização de métodos mais

agressivos à saúde dos indivíduos, relacionados à estética, como por exemplo no

caso das cirurgias plásticas. Levantamento realizado pela International Society of

Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) demonstra que nos anos de 2013, 2014 e 2015, o

Brasil ocupou o 2º lugar no ranking de países que mais realizou cirurgias plásticas,

entre os procedimentos mais realizados estão a lipoaspiração e a colocação de

próteses mamárias (ISAPS, 2017).

Quem está fora desse padrão (magro e musculoso) geralmente sofre

preconceitos com relação ao seu corpo, em contexto escolar, os estudantes passam

por situações como esta. Esses indivíduos estão sujeitos a vivenciar situações

desconfortáveis causadas pela sua composição corporal devido a não aceitação

social de corpos que não condizem com o modelo imposto socialmente, não só dentro

da escola, mas também por integrantes do grupo familiar. Estudo dirigido por Costa

com adolescentes obesos, revelou que preconceitos, gozações, chacotas e

perseguições relacionadas aos estudantes obesos são percebidos pelos professores

e considerado como principal problema enfrentado em ambiente escolares. (COSTA

et al., 2012)

Preconceitos, sofrimento de agressões verbais ou físicas decorrentes de um

físico não saudável, e demais depreciações, afetam a qualidade de vida dos

estudantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é definida

como um aspecto multidirecional, composto pelas perspectivas relacionadas a saúde,

sociedade, cultura e vida de cada um. A qualidade de vida engloba também aspectos

relacionados à preocupações, expectativas e objetivos intrínsecos, baseados na

cultura e nos sistemas de valores presentes em sua vida, portanto a insatisfação



corporal quando gera depreciações com o corpo, e comportamentos e cognições não

saudáveis, afeta a qualidade de vida de um indivíduo, comprometendo além da saúde

física, a saúde mental e emocional (WHOQOL, 1995).

2.2 IMAGEM CORPORAL

A imagem corporal pode ser entendida como a representação do corpo na

mente, e está em constante processo de atualização e modificação, influenciada por

fatores internos e externos. No processo de desenvolvimento da imagem corporal

temos influência do desenvolvimento motor, ou seja, movimentar nossos corpos com

exercícios físicos nos ajudam nessa relação entre corpo e mente e a formação de um

esquema corporal de nós mesmos (SCHILDER, 1950).

Esse processo de construção da imagem corporal envolve duas etapas, sendo

elas uma perceptiva e a outra atitudinal. A etapa perceptiva diz respeito ao julgamento

do corpo no que se refere a tamanho e dimensões. A segunda etapa pode ser

subdividida em três partes, sendo elas: cognitiva, comportamental e afetiva. A etapa

cognitiva se refere a pensamentos sobre o próprio corpo. Exemplo: pensamentos de

emagrecimento como estratégia para aceitação social. A etapa comportamental diz

respeito a qualquer comportamento relacionado ao próprio corpo, como por exemplo

a comparação do seu corpo com outros corpos, observando suas falhas e vitórias no

controle de massa corporal. E a etapa afetiva se refere aos sentimentos no geral

relacionados ao próprio corpo como no caso da insatisfação corporal (FERREIRA et

al., 2014).

Um estudo realizado no estado do Paraná com estudantes do ensino médio,

obteve resultados de que na adolescência, os indivíduos são mais influenciáveis pela

cultura do corpo e da beleza, que é capaz de induzir concepções e atitudes na vida

dos adolescentes. Por isso a anorexia e a distorção da imagem corporal se tornam

altamente recorrente nessa fase da vida, principalmente nas adolescentes do sexo

feminino (KANESHIMA et al., 2006).

Outro estudo, composto por uma amostra ainda maior de adolescentes com

idade média de 17,5 anos, demonstrou que cerca de 60% dos indivíduos gostariam

de aumentar ou diminuir de massa corporal, entretanto, 18,8% das moças que



queriam diminuir a sua massa corporal, estavam abaixo da sua massa corporal ideal,

evidenciando distorções na imagem corporal (SANTOS, 2011).

A imagem do corpo, é um resumo de nossas experiências emocionais, sendo

ao mesmo tempo composta por elementos narcísicos e inter-relacionais, ou seja,

construída a partir de elementos internas e externas. O nosso corpo, portanto, é um

campo de marcas emocionais e sentimentais, criado a partir de vivências com outros

seres em nossa volta, com quem nos relacionamos. Desde o nascimento,

incorporamos nomes e ideias relacionados aos corpos e ao nosso corpo que

influenciará na formação de uma imagem corporal posteriormente (DOLTO, 1984).

2.3 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)

O índice de massa corporal (IMC) é um cálculo obtido através da mensuração

da massa corporal (quilogramas) e estatura (metros) (IMC= kg/m²). É utilizado em

pesquisas de várias áreas da saúde e também fora de estudos sendo uma ferramenta

para avaliação do estado nutricional do indivíduo, onde resulta numa classificação

demonstrando se o mesmo está abaixo da massa corporal ideal, está na massa

corporal ideal e se está obeso e caso esteja, em qual grau de obesidade se encontra

(DEURENBERG et al., 1989).

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000) classifica o IMC em abaixo do

normal, pessoas com seu IMC inferior a 18,5; massa corporal normal, pessoas com

massa corporal entre 18,5 e 24,9; sobrepeso corporal entre 25 e 29,9; obesidade grau

I com massa corporal entre 30 e 34,9; obesidade grau II (severa) entre 35 e 39,9 e

obesidade grau III (mórbida) igual ou acima de 40.

O IMC é recomendado mundialmente para avaliação em adolescentes, adultos

e idosos pois possibilita o descobrimento de um quadro progressivo que relacione a

obesidade às doenças crônicas não transmissíveis. Quanto maior o IMC, maior os

riscos de doenças como hipertensão, diabetes e dislipidemias (WHO, 2003).



2.4 – EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A CULTURA CORPORAL DO

MOVIMENTO

No “princípio da inclusão” dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de

1998, o Ministério da Educação (MEC,1998) ressalta que, diferentemente do histórico

da Educação Física Escolar, o PCN atual se preocupa com a prática da cultura

corporal do movimento, ou seja, não importa mais se o aluno irá aprender

corretamente os fundamentos das modalidades esportivas e usará disso para ganhar

troféus de alto rendimento, mas para a comunidade educadora, importa se o aluno

realmente está vivendo experiências através da cultura corporal do movimento que

permita melhorar suas capacidades e habilidades físicas além de fazer reflexões

sobre a ética, desempenho, satisfação, estética entre outros.

Ainda no PCN de 98, A cultura corporal do movimento é definida como um tipo

de conhecimento, trabalhado na Educação Física temas como jogo, ginástica,

esporte, dança, capoeira, e qualquer outra temática que se relaciona com o contexto

histórico-social do aluno (MEC, 1998).

A proposta da Educação Física Plural feita por Daolio (1996), defende que a

Educação Física Escolar deve abranger todos os conteúdos (Cultura corporal: Jogos,

Dança, Ginástica, Lutas e Esportes) e todos os alunos, traçando como objetivo o

conhecimento dos elementos da cultura corporal, dando-lhes assim, oportunidades

motoras em que o aluno explore suas capacidades, descubra novas expressões

corporais, e coloque seu corpo em diversas situações. Sendo assim, a Educação

Física não limita seu objetivo em rendimento esportivo visando campeonatos

escolares, nem somente na melhora das capacidades físicas do aluno, mas abrange

seu campo a partir de diversos conteúdos se preocupando com a prática saudável da

cultura do movimento.



3. METODOLOGIA

3.1-TIPO DE PESQUISA

Estudo de natureza quali-quantitativa, classificado como descritivo exploratório.

3.2- PROCEDIMENTOS ÉTICOS

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa com seres

humanos (COEP) da Universidade Federal de Viçosa (Anexo I).

Foi encaminhada à direção do Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário de

Florestal – CEDAF, uma carta de autorização à realização da pesquisa (Anexo II).

Para a realização do estudo, foi necessário que os responsáveis dos

estudantes assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

(Anexo III), além da assinatura do estudante no Termo de Assentimento (Anexo IV)

antes dos procedimentos de coleta de dados.

Os estudantes participaram de maneira voluntária, sem receber qualquer

benefício de qualquer natureza pela participação no estudo.

3.3- CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

- Ser aluno regular do 1º ao 3º ano do ensino médio federal da CEDAF – Centro

de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal;

- Ter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo responsável

legal;

- Assinar o Termo de Assentimento;

- Estar presente no dia da coleta de dados.

3.4- CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Não conter os dados de massa e estatura no banco de dados do teste

diagnóstico realizado pelo Professor de Educação Física.



3.5- POPULAÇÃO / AMOSTRA

A população deste estudo é composta por todos os alunos regularmente

matriculados no Ensino Médio Federal do CEDAF, totalizado em 222 estudantes.

Amostra calculada por conveniência, onde a vontade de responder e a

presença dos voluntários eram indispensáveis para a coleta dos dados. Para o cálculo

amostral foi adotado um intervalo de confiança de 95%, e um erro amostral de 11%

usando a amostra de no mínimo 59 indivíduos. Ao final dos critérios de exclusão, a

amostra ficou definida por 62 indivíduos, contemplando o cálculo amostral.

3.6- INSTRUMENTOS / PROCEDIMENTOS

O método de coletas de dados, foi através da aplicação da ficha de identificação

contendo a escala de silhueta (ANEXO V) e questionário BSQ-34 (ANEXO VI).

A ficha de identificação contém uma parte específica para preenchimento afim

de identificar os estudantes a partir de nome, sexo e idade. Na mesma ficha há uma

escala de silhuetas e um espaço para preenchimento do IMC do aluno. A Organização

Mundial de Saúde (WHO, 2000) classifica o IMC em abaixo do normal, pessoas com

seu IMC inferior a 18,5; massa corporal normal, pessoas com massa corporal entre

18,5 e 24,9; sobrepeso corporal entre 25 e 29,9; obesidade grau I com massa corporal

entre 30 e 34,9; obesidade grau II (severa) entre 35 e 39,9 e obesidade grau III

(mórbida) igual ou acima de 40.

A escala de silhuetas tem como objetivo avaliar o nível da satisfação corporal

através da imagem corporal dos adolescentes, contendo quinze silhuetas de cada

sexo, onde cada indivíduo assinala com um X a figura com que se identifica e a com

qual idealiza para si baseado na figura corporal. A escala de silhuetas, examina a

diferença entre a Imagem Corporal Percebida (ICP) e Imagem Corporal Desejada

(ICD) realizada da seguinte forma:

ICD-ICP = 0 (satisfeito)

ICD-ICP ≠ 0 (insatisfeito)

ONDE 0 = Satisfeito/ – insatisfeito (+massa corporal) e + insatisfeito (-
massa corporal)



A Escala de silhuetas foi construída para aplicação em adultos (KAKESHITA,

2009) e validada para aplicação em adolescentes. (NICIDA; MACHADO, 2014)

Escala de Figura de Silhuetas proposta por Kakeshita et. al.

(Fonte: KAKESHITA et. al. 2009)

O Body Shape Questionnarie (BSQ-34; Cooper et al., 1987) também avalia a

satisfação corporal, através de 34 perguntas, de auto aplicação e mede as

preocupações com a forma do corpo, auto depreciação e a sensação de estar “gordo”.

Em cada questão o voluntário assinala a resposta com opções de 1 a 6 que

correspondem à: 1=Nunca, 2=Raramente, 3=Às vezes, 4=Frequentemente, 5=Muito

frequentemente e 6=Sempre. A classificação dos resultados se dá no somatório

simples dos valores de cada resposta, sendo: de 0 a 80 pontos são classificadas como

satisfeitas com a imagem corporal; 81 a 110 pontos preocupação leve; 111 a 140

preocupação moderada e 141 a 204 pontos foram classificadas como preocupação

severa. Posteriormente a variável foi remodelada em satisfeitas, aquelas que

atingiram de 0 a 80 pontos, por não expressar uma preocupação relevante; e

insatisfeitas aquelas com pontuação acima de 81 pontos (Anexo VI).

Os procedimentos foram realizados em 5 etapas:

1- Apresentação e instruções sobre a ficha de identificação, teste da escala de

silhuetas e questionário de auto aplicação (BSQ-34).

2- Etapa de identificação: Os estudantes voluntários preencheram a ficha de

identificação com nome, idade e sexo.

3- Escala de Silhuetas: Com a ajuda de um voluntário, o estudante assinala na figura

a silhueta que corresponde ao seu corpo atual, e em outro espaço, a silhueta

correspondente ao corpo que gostaria de ter.



4- BSQ-34: Os estudantes assinalaram as respostas do questionário condizente com

a forma que cada um se sentiu relacionado com seu corpo nas últimas 4 semanas.

5- IMC: Consulta aos arquivos e documentos das turmas com autorização dos

professores responsáveis. Dados coletados pelos professores na avaliação

diagnóstica dos estudantes do ensino médio realizado com protocolo padrão de

coleta de dados do Projeto Esporte Brasil (PROESP).

3.6.1 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Os dados foram analisados de forma descritiva onde foram apresentados os

resultados através de tabelas e gráficos com distribuição e frequência.

Sobre os resultados qualitativos foram apresentados de forma percentual em

tabela de frequência e/ou gráficos para relato de tais resultados.



3.7 - RISCOS E BENEFÍCIOS

Os riscos observados pelo autor do estudo se encontra no eventual desconforto

ou constrangimento no ato de responder o questionário BSQ-34. Para redução dos

riscos, os questionários foram auto aplicados, sem a presença de outras pessoas por

perto, com instrução pelo pesquisador e uma equipe previamente instruída, se

necessário. A pesquisa contribui para possíveis estudos que visam a melhoria da

consciência corporal dos estudantes.



4. RESULTADOS / DISCUSSÃO

A amostra elegível para este estudo foi de 66 indivíduos, após o uso dos

critérios de exclusão, o número da amostra se deu em 62, sendo 26 estudantes do

sexo feminino (42%) e 36 estudantes do sexo masculino (58%), com idade média de

15,96 anos.

Figura 3: Idade da amostra

A Classificação de acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2000)

indicado na tabela 1, nos mostra que a maioria dos alunos estão nos níveis normais

de massa corporal, sendo 71% da amostra, enquanto 3% da amostra demonstra estar

com sobrepeso, 3% pré-obeso, 5% obeso e 18% abaixo do ideal. Porém, os indivíduos

que estão fora dos padrões normais da OMS, correspondem a 29% deste estudo, que

corresponde a 6 indivíduos do sexo feminino e 12 indivíduos do sexo masculino e

idade média de 16,33 anos.

Tabela 1: Classificação do IMC da amostra de acordo com a OMS

Pela escala de silhuetas, obtemos o nível de satisfação corporal, examinando

a diferença entre a Imagem Corporal Percebida (ICP) e Imagem Corporal Desejada



(ICD) dos grupos G1 e G2 sendo G1: indivíduos com IMC normal e G2: IMC abaixo

ou acima do recomendado.

Analisando o nível de satisfação corporal de todos os adolescentes através da

escala de silhuetas, podemos perceber que 81% dos adolescentes não se sentem

satisfeitos com os corpos que tem, e apenas 19% dos adolescentes se sentem

satisfeitos com seus corpos. Os adolescentes do G1, que apresentam IMC normal,

23% estão satisfeitos e 77% insatisfeitos, destes insatisfeitos, 35% desejam ter maior

massa corporal e 65% desejam ter menor massa corporal, apresentando desejos por

corpos menores. Já os adolescentes do G2, que é o grupo que apresenta o IMC fora

do padrão, 89% estão insatisfeitos sendo que destes, 37% desejam ter menor massa

corporal e 3% desejam ter maior massa corporal, e 11% apenas, estão satisfeitos com

seus corpos. O BSQ-34 nos permite avaliar se os indivíduos têm insatisfações com

relação à sua imagem corporal através do somatório simples obtendo um score de 0

a 204.  De acordo com a Tabela 3, 69% da amostra estão satisfeitos em relação à sua

imagem corporal, enquanto 16% possui preocupação leve, 10% preocupação

moderada e 5% preocupação severa.

No caso dos adolescentes do sexo feminino, 70% estão no índice ideal de

massa corporal, porém estão insatisfeitas com seus corpos, já no caso do sexo

masculino, 63,3% gostariam de ter uma maior ou menor massa corporal mesmo

estando no nível ideal. De acordo com Branco (2006), os adolescentes do sexo

masculino tendem a aceitar mais a sua imagem corporal quando comparados com

adolescentes do sexo feminino, isso demonstra que tais preocupações podem manter

as adolescentes com maiores níveis de eutrofia. (BRANCO et al., 2006)

Tabela 2: Nível de satisfação corporal da amostra de acordo com a Escala de
Silhuetas
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Tabela 3: Nível de satisfação corporal da amostra de acordo com o BSQ-34
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* Indivíduos com IMC normal ** Indivíduos com IMC abaixo ou acima do recomendado

O G1 possui 68% adolescentes com satisfação, 11% com preocupação leve

com o corpo, 14% com preocupação moderada e 7% com preocupações graves com

a imagem corporal. Já o G2 possui 72% com satisfação corporal, 28% leve

preocupação, e 0% de preocupação moderada e grave. Comparando os dois grupos,

podemos perceber que os maiores níveis de preocupação com a imagem corporal,

estão no grupo que é supostamente mais saudável, tendo seu IMC dentro dos

parâmetros normais estabelecidos pela OMS.

Os indivíduos do sexo feminino insatisfeitos com o corpo avaliados através da

escala de silhuetas, 70% gostaria de ter uma massa corporal diferente da atual,

porém, todas estão no índice ideal, já no caso do sexo masculino, entre os meninos,

63,3% também gostariam de ter uma massa corporal diferente, mesmo estando no

nível ideal. Estes resultados demonstram insatisfações com o corpo quando o mesmo

está na faixa ideal de IMC proposto pela OMS, causado por distorções em sua imagem

corporal.

Através das 34 questões do BSQ-34 avaliamos como os adolescentes se

sentem e se relacionam com o próprio corpo, dividindo as questões mais relevante

para o estudo através de 4 aspectos, demonstrados em 4 tabelas (Vergonha de

exposição ao corpo; Insatisfação corporal; Uso de laxantes e vômitos para reduzir a

insatisfação corporal; Cognições e comportamentos inadequados relativos ao controle

de peso, respectivamente). As respostas equivalem à frequência das vezes em que o

adolescente agiu de certa forma sendo: 1= nunca, 2= raramente, 3= às vezes, 4=

frequentemente, 5= muito frequentemente e 6= sempre.

Na Tabela 4, podemos observar que na questão 7, 69% nunca chegou a chorar

por sentir mal com relação ao seu corpo, porém, 31% já o fez. Na questão 20, quando

perguntamos se o adolescente já sentiu vergonha do seu corpo, apenas 26%

assinalou a resposta correspondente a nunca, os outros 74% afirmam já ter sentido

vergonha do próprio corpo. Na questão 27, 85% responderam que nunca preocupou



em estar ocupando muito espaço em assentos (em ônibus ou sofá, por exemplo) e

15% já preocuparam.

Tabela 4: Vergonha da exposição do corpo
Questões 1 2 3 4 5 6
7 –Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que
chegou a chorar?

69% 8% 8% 8% 2% 5%

20 –Você já teve vergonha do seu corpo? 26% 23% 24% 11% 6% 10%

27 – Quando acompanhado, você fica preocupado em estar
ocupando muito espaço? (por exemplo sentado num sofá ou
no banco de um ônibus)

85% 8% 3% 2% 0% 2%

Na tabela 5, relacionada à insatisfação corporal, percebemos que quando

perguntamos na questão 4, sobre o medo de ficar mais gordo, apenas 22% nunca

tiveram esse medo, e 78% afirmam já ter tido. Na questão 12, quando comparado com

o físico de outras pessoas, 73% afirmam já ter se sentido em desvantagem, enquanto

apenas 27% não demonstram essa preocupação. Na questão 28, relacionada a

preocupação com surgimento de novas dobrinhas pelo corpo 53% demonstram já ter

tido essa preocupação.

Tabela 5: Insatisfação Corporal
Questões 1 2 3 4 5 6
4 – Você tem sentido medo de ficar gordo (ou mais gordo)? 22% 19% 21% 13% 11% 13%

12 – Você tem reparado no físico de outras pessoas e, ao
se comparar, sente-se em desvantagem?

27% 21% 14% 14% 5% 18%

28 – Você se preocupa com o fato de estarem surgindo
dobrinhas em seu corpo?

47% 13% 16% 2% 11% 11%

Na tabela 6, relacionada ao uso de laxantes e vômitos para lidar com a

insatisfação corporal, 10% da amostra afirmam já ter vomitado para se sentir mais

magro, distribuídos em: 3% raramente, 5% às vezes e 2% muito frequentemente.

Quando perguntamos sobre o uso de laxantes na questão número 32, 3% da amostra

afirmam usar às vezes.

Tabela 6: Uso de Laxantes e vômitos para reduzir a insatisfação corporal
Questões 1 2 3 4 5 6
26 – Você já vomitou para se sentir mais magro? 90% 3% 5% 0% 2% 0%

32 – Você toma laxantes para se sentir mais magro? 97% 0% 3% 0% 0% 0%



Na Tabela 7, questão número 22, 42% da amostra total afirmou ficar mais

contente com o seu físico em momentos que ficam com o estômago vazio, como por

exemplo ao acordar de manhã. Já na questão número 23 do BSQ, 48% da amostra

total demonstra acreditar que o físico atual é decorrente de uma falta de autocontrole.

Tabela 7: Cognições e comportamentos inadequados relativos ao controle de peso
Questões 1 2 3 4 5 6
22 – Você se sente mais contente em relação ao seu físico
quando de estômago vazio (por exemplo pela manhã) ?

58% 6% 6% 8% 11% 10%

23 – Você acha que seu físico atual decorre de uma falta
de autocontrole?

52% 13% 14% 8% 3% 10%

Na questão 20 do BSQ-34, quando perguntamos aos adolescentes se eles já

sentiram vergonha do seu corpo, 74% do total afirmaram já ter tido. Estudo realizado

por Russo (2005), concluiu que existem padrões de estética que levam a preocupação

excessiva. Nas adolescentes do sexo feminino, a visão distorcida do tamanho do

corpo, poderá acarretar em comportamentos inadequados como sentimento de

vergonha do próprio corpo, provocação de vômitos e uso de laxantes. No caso dos

adolescentes do sexo masculino, além do sentimento de vergonha, tendem a

apresentar preocupações exageradas com a musculatura, sentindo-se fracos e

esqueléticos, passando muitas vezes horas na academia, que é caracterizada como

uma preocupação excessiva em ficar forte a qualquer custo segundo Ballone (2004).

(RUSSO, 2005; BALLONE, 2004).

Tais comportamentos, muitas vezes levam os adolescentes a procurarem

“fórmulas mágicas” para o emagrecimento como dietas excessivas ou à hipertrofia por

meio de anabolizantes para suprir a insatisfação com o corpo, quando comparado aos

modelos estéticos padronizados de corpos. Segundo Santos (2011), que realizou

estudos com adolescentes evidenciando que 18,8% de indivíduos do sexo feminino

apresentaram distorções na imagem corporal, é importante a criação de medidas

preventivas que tenha como objetivo debater sobre a cultura do corpo e os possíveis

danos à saúde causado por ela através de comportamentos inadequados para o

controle de peso.

O presente estudo, evidenciando os resultados acima, foi realizado com uma

amostra composta por 27,9% da população, portanto necessita-se mais estudos da



área, com amostras mais significativas e com menor erro amostral para determinar

com maior fidedignidade as questões relativas à satisfação corporal de adolescentes.



5. CONCLUSÕES

A análise dos resultados demonstra que a metologia utilizada é eficaz para a

verificação dos níveis de satisfação corporal e autopercepção em adolescentes. A

partir dos resultados obtidos pela pesquisa do IMC dos adolescentes, reconheceu-se

a grande prevalência de insatisfação corporal apesar dos níveis de IMC serem

considerados ideais pela OMS. Na escala de silhuetas, ficaram nítidas distorções

relativas à imagem corporal, onde os adolescentes idealizam corpos diferentes dos

atuais, mesmo estando nos padrões ideais. Nas questões referentes ao BSQ-34, 74%

dos adolescentes afirmam já terem sentido vergonha do próprio corpo, 78% revelaram

terem tido medo de ficar gordo ou mais gordo, 10% confessaram já ter forçado vômitos

para se sentir mais magro e 48% dos adolescentes acreditam que o físico atual é

decorrente de uma falta de autocontrole. A partir deste estudo é possível concluir

através dos dados obtidos que o nível de satisfação corporal dos adolescentes

participantes, equivale a 19% enquanto 81% se sentem insatisfeitos com seu corpo.

Demonstram também cognições e comportamentos inadequados referentes à perda

de peso, interpretadas pelo medo de engordar e pela distorção na imagem corporal.

O estudo evidencia a importância da percepção do Professor de Educação Física nas

questões referentes à cultura corporal, e os riscos à saúde causados pela

preocupação excessiva com o corpo em ambientes escolares, tais como uso de

atividades que ajudem a melhorar a percepção corporal e o nível de aceitação com o

próprio corpo nos adolescentes. Reconhecemos a importância de novos estudos da

área em amostras mais significativas para obtenção de maior fidedignidade a respeito

da satisfação corporal em adolescentes.
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ANEXO I



ANEXO II



ANEXO III

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

O (A) participante _________________________________________, sob sua
responsabilidade, está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da
pesquisa “NÍVEL DE SATISFAÇÃO CORPORAL: ESTUDO DA IMAGEM CORPORAL
DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO FEDERAL NA CIDADE DE FLORESTAL – MG”.
Nesta pesquisa, pretendemos verificar a satisfação dos alunos com o próprio corpo,
analisando a percepção corporal através de uma escala de silhuetas. Pretendemos
também mensurar a estatura e massa corporal para cálculo do Índice de Massa
Corporal (IMC), afim de confrontar os dados reais com a percepção corporal dos
voluntários, dando um retorno para os estes de sua real posição na escala de
silhuetas. Nesta pesquisa, pretendemos verificar qual é a satisfação dos alunos com
o próprio corpo, analisando a percepção corporal através de uma escala de silhuetas.
Pretendemos também mensurar a estatura e massa corporal para cálculo do Índice
de Massa Corporal (IMC), afim de confrontar os dados reais com a percepção corporal
dos voluntários, dando um retorno para os estes de sua real posição na escala de
silhuetas. O motivo que nos leva a estudar a satisfação corporal dos alunos, está na
importância da consciência corporal para o estudante, e se o mesmo tem a aceitação
com o próprio corpo. Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: O
estudo será dividido em 5 etapas. 1ª Etapa: Apresentação e instruções orais dadas
pelo autor do estudo de como preencher a ficha de identificação, o teste da escala de
silhuetas e questionário auto aplicado. (Tempo estimado 5 minutos). 2ª Etapa:
Preenchimento pelo voluntário, da ficha com nome, idade, sexo. (Tempo estimado 5
minutos). 3ª Etapa: Marcação na figura pelo estudante, da silhueta correspondente ao
seu corpo atual, e em outro espaço, da silhueta correspondente ao corpo que gostaria
de ter. (Tempo estimado 2 minutos). 4ª Etapa: BSQ-34: Questionário que avalia como
o estudante vem sentindo referente ao seu corpo (Tempo estimado 5 minutos). 5ª
Etapa: Mensuração de massa corporal e estatura e cálculo do Índice de Massa
Corporal (IMC) realizado pelos pesquisadores. (Tempo estimado 5 minutos).

Os riscos observados pelo autor do estudo se encontra no desconforto ou
constrangimento que o ato de medir e pesar possa gerar nos alunos. Para redução
dos riscos, os questionários e testes serão aplicados por uma equipe pesquisadora
previamente instruída, compreendida em estudantes voluntários do curso de
Licenciatura em Educação Física, o autor e o pesquisador responsável pelo estudo.
A pesquisa contribuirá para a melhoria da consciência corporal do estudante, além da
verificação da satisfação corporal e como este, têm se relacionado com o próprio
corpo nas últimas semanas.

Para participar deste estudo, o voluntário sob sua responsabilidade, não terá nenhum
custo nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, diante de eventuais
danos, identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, ele tem assegurado o
direito à indenização. O(A) participante tem garantida plena liberdade de recusar-se a
participar ou o(a) Sr.(a) de retirar seu consentimento e interromper a participação do



voluntário sob sua responsabilidade, em qualquer fase da pesquisa, sem necessidade
de comunicado prévio. A participação dele(a) é voluntária e a recusa em participar não
acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo
pesquisador. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição e do participante
quando finalizada. O(A) participante não será identificado(a) em nenhuma publicação
que possa resultar. O nome ou o material que indique a participação do voluntário não
serão liberados sem a sua permissão.

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que
uma será arquivada pelo pesquisador responsável, em sigilo (segredo), em pastas
próprias na secretaria da Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal, e a
outra será fornecida ao (a) Sr. (Sra).

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador
responsável por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, e depois
desse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo à legislação brasileira,
em especial, à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as
informações somente para fins acadêmicos e científicos.

Eu, _____________________________________________________, telefone para
contato: __________________________________________, responsável pelo
participante ______________________________________________, autorizo sua
participação e declaro que fui informado(a) dos objetivos da pesquisa “NÍVEL DE
SATISFAÇÃO CORPORAL: ESTUDO DA IMAGEM CORPORAL DE ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO FEDERAL NA CIDADE DE FLORESTAL – MG” de maneira clara e
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar
novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. Recebi uma via
original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade
de ler e esclarecer minhas dúvidas.

Nome do Pesquisador Responsável: Guilherme de Azambuja Pussieldi
Endereço: Rodovia LMG 818, km 06, Florestal/MG – CEP: 35690-000
Telefone: (31) 9 8414-9025
E-mail: guipussi@hotmail.com

Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa,
você poderá consultar:

CEP/UFV – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
Universidade Federal de Viçosa
Edifício Arthur Bernardes, piso inferior
Av. PH Rolfs, s/n – Campus Universitário
Cep: 36570-900 Viçosa/MG

Telefone: (31)3899-2492
Email: cep@ufv.br

www.cep.ufv.br



Viçosa, ______ de ______________ de 2017.

_____________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal pelo Participante

_____________________________________________________

Assinatura do Pesquisador



ANEXO IV

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “NÍVEL
DE SATISFAÇÃO CORPORAL: ESTUDO DA IMAGEM CORPORAL DE ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO FEDERAL DE FLORESTAL – MG”. Nesta pesquisa, pretendemos
verificar qual é a satisfação dos alunos com o próprio corpo, analisando a percepção
corporal através de uma escala de silhuetas. Pretendemos também mensurar a
estatura e massa corporal para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), afim de
confrontar os dados reais com a percepção corporal dos voluntários, ou seja, a
maneira como cada estudante vê e intende seu próprio corpo. O motivo que nos leva
a estudar a satisfação corporal dos alunos, está na importância da consciência
corporal para o estudante, e se o mesmo tem a aceitação com o próprio corpo. Para
esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: O estudo será dividido em 5
etapas. 1ª Etapa: Apresentação e instruções orais dadas pelo autor do estudo de
como preencher a ficha de identificação, o teste da escala de silhuetas e questionário
auto aplicado. (Tempo estimado 5 minutos). 2ª Etapa: Preenchimento pelo voluntário,
da ficha com nome, idade, sexo. (Tempo estimado 5 minutos). 3ª Etapa: Marcação na
figura pelo estudante, da silhueta correspondente ao seu corpo atual, e em outro
espaço, da silhueta correspondente ao corpo que gostaria de ter. (Tempo estimado 2
minutos). 4ª Etapa: BSQ-34: Questionário que avalia como o estudante vem sentindo
referente ao seu corpo (Tempo estimado 5 minutos). 5ª Etapa: Mensuração de massa
corporal e estatura e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) realizado pelos
pesquisadores. (Tempo estimado 5 minutos).

Os riscos observados pelo autor do estudo se encontra no desconforto ou
constrangimento que o ato de medir e pesar possa gerar nos alunos. Para redução
dos riscos, os questionários e testes serão aplicados por uma equipe pesquisadora
previamente instruída, compreendida em estudantes voluntários do curso de
Licenciatura em Educação Física, o autor e o pesquisador responsável pelo estudo.
A pesquisa contribuirá para a melhoria da consciência corporal do estudante, além da
verificação da satisfação corporal e como este, têm se relacionado com o próprio
corpo nas últimas semanas.

Para participar deste estudo, seu responsável legal deverá autorizar e assinar um
termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer
vantagem financeira. Apesar disso, você tem assegurado o direito à indenização.
Você tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar ou seu responsável
legal de retirar o consentimento ou interromper sua participação, em qualquer fase da
pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. A sua participação é voluntária e
a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma
em que você é atendido (a) pelo pesquisador. Os resultados da pesquisa estarão à
sua disposição quando finalizada. Você não será identificado (a) em nenhuma
publicação que possa resultar. Seu nome ou o material que indique sua participação
não serão liberados sem a permissão de seu responsável legal. Este termo de
assentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será



arquivada pelo pesquisador responsável, em sigilo (segredo), em pastas próprias na
secretaria da Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal, e a outra será
fornecida a você.

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador
responsável por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, e depois
desse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo à legislação brasileira,
em especial, à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as
informações somente para fins acadêmicos e científicos.

Eu, __________________________________________________, telefone para
contato: _______________________________________, fui informado (a) dos
objetivos da pesquisa “NÍVEL DE SATISFAÇÃO CORPORAL: ESTUDO DA IMAGEM
CORPORAL DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO FEDERAL NA CIDADE DE
FLORESTAL – MG” de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que
a qualquer momento poderei solicitar novas informações e o meu responsável legal
poderá modificar sua decisão sobre minha participação se assim o desejar. Já
assinado o termo de consentimento por meu responsável legal, declaro que concordo
em participar desta pesquisa. Recebi uma via deste termo de assentimento e me foi
dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Nome do Pesquisador Responsável: Guilherme de Azambuja Pussieldi
Endereço: Rodovia LMG 818, km 06, Florestal/MG – CEP: 35690-000
Telefone: (31) 9 8414-9025
E-mail: guipussi@hotmail.com

Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa,
você poderá consultar:
CEP/UFV – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
Universidade Federal de Viçosa
Edifício Arthur Bernardes, piso inferior
Av. PH Rolfs, s/n – Campus Universitário
Cep: 36570-900 Viçosa/MG

Telefone: (31)3899-2492

Email: cep@ufv.br www.cep.ufv.br

Viçosa, ______ de ______________ de 2017.

_____________________________________________________

Assinatura do Participante

_____________________________________________________

Assinatura do Pesquisador



ANEXO V

Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal
Instituto de Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física

NÍVEL DE SATISFAÇÃO CORPORAL: ESTUDO DA IMAGEM CORPORAL DE

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO FEDERAL DA CIDADE DE FLORESTAL – MG

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

Estudante Voluntário (a): ____________________________________________

Idade: _____________
Sexo:  ( M )   ( F )

Massa corporal: _____________   Estatura: _____________
IMC:__________________

Florestal (MG), _____ /___________/_____

________________________________________________________
Responsável pela coleta de dados

FEMININO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MASCULINO



ANEXO VI

BSQ-34 BODY SHAPE QUESTIONNARIE

Gostaríamos de saber como você vem se sentindo em relação à sua
aparência nas últimas quatro semanas. Por favor leia cada questão e
marque com um X no local apropriado. Use a legenda abaixo:
1. Nunca 4. Frequentemente
2. Raramente 5. Muito frequentemente
3. Às vezes 6. Sempre

Por favor, responda a todas as questões.

Nas últimas quatro semanas:

1 Sentir-se entediado faz você se preocupar com sua
forma física?

1 2 3 4 5 6

2 Você tem estado tão preocupado com sua forma
física a ponto de sentir que deveria fazer dieta?

1 2 3 4 5 6

3 Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são
grande demais para o restante de seu corpo?

1 2 3 4 5 6

4 Você tem sentido medo de ficar gordo (ou mais
gordo?

1 2 3 4 5 6

5 Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser
suficientemente firme?

1 2 3 4 5 6

6 Sentir-se satisfeito (por exemplo após ingerir uma
grande refeição) faz você sentir-se gordo?

1 2 3 4 5 6

7 Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo
que chegou a chorar?

1 2 3 4 5 6

8 Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo
poderia balançar?

1 2 3 4 5 6

9 Estar com pessoas magras faz você se sentir
preocupado em relação ao seu físico?

1 2 3 4 5 6

10 Você já se preocupou com o fato de suas coxas
poderem espalhar-se quando se senta?

1 2 3 4 5 6

11 Você já se sentiu gordo, mesmo comendo uma
quantidade menor de comida?

1 2 3 4 5 6

12 Você tem reparado no físico de outras pessoas e,
ao se comparar, sente-se em desvantagem?

1 2 3 4 5 6

13 Pensar no seu físico interfere em sua capacidade
de se concentrar em outras atividades? (Como por
exemplo, enquanto assiste à televisão, lê ou
participa de uma conversa)

1 2 3 4 5 6

14 Estar nu, por exemplo, durante o banho, faz você se
sentir gordo?

1 2 3 4 5 6

15 Você tem evitado usar roupas que a fazem notar as
formas do seu corpo?

1 2 3 4 5 6



16 Você se imagina cortando fora porções de seu
corpo?

1 2 3 4 5 6

17 Comer doce, bolos ou outros alimentos ricos em
calorias faz você se sentir gordo?

1 2 3 4 5 6

18 Você deixou de participar de eventos sociais (como,
por exemplo, festas) por sentir-se mal
em relação ao seu físico?

1 2 3 4 5 6

19 Você se sente excessivamente grande e
arredondado?

1 2 3 4 5 6

20 Você já teve vergonha do seu corpo? 1 2 3 4 5 6
21 A preocupação diante do seu físico leva-lhe a fazer

dieta?
1 2 3 4 5 6

22 Você se sente mais contente em relação ao seu
físico quando de estômago vazio
(por exemplo pela manhã)?

1 2 3 4 5 6

23 Você acha que seu físico atual decorre de uma falta
de autocontrole?

1 2 3 4 5 6

24 Você se preocupa que outras pessoas possam
estar vendo dobras na sua cintura ou estômago?

1 2 3 4 5 6

25 Você acha injusto que as outras pessoas sejam
mais magras que você?

1 2 3 4 5 6

26 Você já vomitou pra se sentir mais magro? 1 2 3 4 5 6
27 Quando acompanhado, você fica preocupado em

estar ocupando muito espaço? (por exemplo,
sentado num sofá ou no banco de um ônibus)

1 2 3 4 5 6

28 Você se preocupa com o fato de estarem surgindo
dobrinhas em seu corpo?

1 2 3 4 5 6

29 Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na
vitrine de uma loja) faz você sentir-se mal em
relação ao seu físico?

1 2 3 4 5 6

30 Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto
há de gordura?

1 2 3 4 5 6

31 Você evita situações nas quais as pessoas possam
ver seu corpo (por exemplo, vestiários ou banhos de
piscina)?

1 2 3 4 5 6

32 Você toma laxantes para se sentir magro? 1 2 3 4 5 6
33 Você fica particularmente consciente do seu físico

quando em companhia de outras pessoas?
1 2 3 4 5 6

34 A preocupação com seu físico faz-lhe sentir que
deveria fazer exercícios?

1 2 3 4 5 6


