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RESUMO

Considera-se, atualmente, a imagem corporal como um conjunto de aspectos complexos que se relacionam entre si, e acontece a partir das 
experiências do corpo, além de se dá por meio da percepção, do afeto, da cognição e do comportamento. A compreensão do conceito de imagem 
corporal está vinculada a capacidade de representação mentalmente do próprio corpo, sendo diferente para cada indivíduo. A autoimagem 
corporal está em constante desenvolvimento e pode sofrer modificações quando influenciada pela relação que o sujeito tem consigo e com o 
ambiente que o cerca. O estudo em questão objetivou analisar a auto percepção da imagem corporal e comparar com o IMC aferido, de 
universitárias iniciantes do curso de nutrição de uma faculdade particular em Natal/RN. A amostra foi composta por 44 alunas, onde foi aplicado 
teste de figuras de silhuetas do gênero feminino, apresentadas numa sequência de 1 a 9, com variações progressivas na escala de medida, da 
figura mais magra à mais larga, com IMC médio variando entre 17,5 e 37,5 kg/m2. A classificação do estado nutricional se deu utilizando o índice 
de massa corporal (IMC) calculado a partir da divisão do peso pela altura (em metros) ao quadrado, segundo o que é proposto pela OMS,2000. 
Foram analisados também os indicadores da circunferência da cintura e circunferência do quadril. Os dados coletados mostram que a distribuição 
da faixa etária das 44 participantes foi de 18 a 53 anos, com a média de idade de 25,89 anos. Os resultados obtidos expressam prevalência na 
insatisfação com a imagem corporal das universitárias, onde verificou-se que 55% estão insatisfeitas pelo excesso de peso, 27% estão insatisfeitas 
pela magreza e apenas 18% estão satisfeitas com o seu corpo. Todas as participantes apresentaram algum grau de distorção na percepção da 
imagem corporal, sendo que 55% apresentaram distorção para excesso de peso e 45% apresentam uma distorção para magreza. Conclui-se  que o 
ideal de corpo magro, esbelto, determinado pela sociedade prevalece. Foi possível verificar a prevalência de universitárias com o peso adequado, 
apresentando insatisfação com sua imagem corporal. Conclui-se também  que se tratando de alunas iniciantes do curso de nutrição, essa 
percepção pode ser moldada ao longo do curso, na medida que vão adquirindo conhecimentos específicos da área, ressaltando-se  a  importância 
da abordagem de programas que incentivem a aceitação corporal e modificações de comportamento.
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