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RESUMO

A imagem corporal representa a figuração das dimensões corporais e é um construto multidimensional. A percepção da imagem corporal refere-se ao modo como o sujeito

elabora a ilustração das suas formas corporais e é influenciada por fatores culturais, sociais e psicológicos. Essa percepção é um importante fenômeno psicológico, que interfere

na saúde psíquica e no bem-estar geral. A percepção negativa ou irreal da imagem corporal pode causar o surgimento de comportamentos inadequados e prejudiciais à saúde

dos sujeitos. Diante disso, muitos estudos têm investigado os fatores que interferem na construção positiva da imagem corporal. A prática de atividade física é apontada como um

elemento favorável à manutenção da saúde física e mental, podendo modificar a percepção da imagem corporal através da elaboração da autoimagem positiva e próxima das

dimensões reais. O objetivo deste estudo é verificar a percepção subjetiva da imagem corporal de estudantes universitários e comparar a percepção de sujeitos fisicamente ativos

e sedentários. A amostra será composta por 100 estudantes dos cursos da UEMG – Unidade Ibirité, de ambos os sexos e com idade entre 18 e 45 anos. O projeto se encontra

em estado de apreciação ética pelo Comitê de Ética e está sendo realizado o Estudo Piloto. A percepção subjetiva da imagem corporal será medida por autoavaliação, com o uso

da Escala de Figuras de Silhuetas (EFS), composta por 15 silhuetas femininas e 15 masculinas. Cada voluntário escolherá a imagem que identifica a sua percepção corporal.

Para a determinação das dimensões corporais reais será utilizado o Índice de Massa Corporal que apresenta uma relação de correspondência com a EFS. Para a avaliação do

nível de atividade física e classificação dos voluntários em “fisicamente ativos” e “sedentários”, será utilizado o Questionário Internacional de Atividades Físicas. Será realizada

uma análise descritiva para os dados e para a comparação intragrupos será adotado o teste t Student.
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