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RESUMO

A imagem corporal é a representação mental que o indivíduo elabora de seu esquema corporal. O processo de formação da imagem corporal 
pode ser influenciado pelo sexo, idade, meios de comunicação e pela relação do corpo com os processos cognitivos como crenças, valores e 
atitudes inseridos em uma cultura. A insatisfação com o corpo está associada a fatores prejudiciais à saúde, como baixa autoestima, depressão, 
estados de ansiedade social e, principalmente, a atitudes inadequadas de controle do peso, como o abuso de laxantes, uso de substâncias 
anorexígenas e esteroides anabólicos, e comportamentos alimentares inadequados. Neste contexto, esta pesquisa teve por objetivo avaliar a 
percepção que os acadêmicos da saúde fazem de sua própria imagem corporal e se essa percepção influencia em suas escolhas alimentares. 
Participaram da pesquisa 327 acadêmicos dos cursos de  enfermagem, nutrição, farmácia e fisioerapia. A análise de atitude alimentar dos 
acadêmicos foi realizada através do questionário EAT-26 (Eating Attitudes Test) e de imagem corporal utilizou-se a escala de silhuetas de 
Stunkard. Analisando os resultados da escala de silhuetas por cursos (enfermagem, nutrição, farmácia e fisioterapia) verificamos que de modo 
geral a maioria está insatisfeita com sua imagem corporal (IC). O maior nível de satisfação com a IC está no curso de nutrição com 27,5% dos 
acadêmicos satisfeitos, seguido de fisioterapia com 26% e enfermagem com 12,7%, por último o curso de farmácia com 10% apenas da amostra 
satisfeita. Quando analisados os motivos da insatisfação verificamos que 72,5% dos insatisfeitos do curso de nutrição, 61,5% estão insatisfeitos 
por excesso de peso e 11% apenas por magreza. No curso de fisioterapia, dos 74% de insatisfeitos, 59,7% está insatisfeito por excesso de peso e 
14,3% por magreza. Já no curso de enfermagem dos 87,3% de insatisfeitos, 75,9% são por excesso de peso e apenas 11,4% por magreza. Por fim 
no curso de farmácia, dos 90% de insatisfeitos, 80% estão insatisfeitos por excesso de peso e 10% por magreza. Já a análise pelo resultado do 
EAT-26 que verifica os possíveis riscos de transtornos alimentares (TA), os cursos que se destacam com maiores riscos são os de nutrição e 
farmácia com 45% ambos, em seguida aparece o curso de enfermagem com 38% e por último o curso de fisioterapia com 36,4%. Os transtornos 
alimentares e a percepção da imagem corporal estão intimamente ligados, pois os acadêmicos que se mostraram insatisfeitos com sua imagem 
corporal de alguma forma foram os que apresentaram maior risco de TA, fazendo escolhas alimentares muitas vezes preocupantes. Se tratando 
de profissionais da saúde esta preocupação se torna ainda maior, pois serão esses profissionais que ajudarão a tratar tais patologias.
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