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Resumo: 

Introdução: Os estudantes da área da saúde e, em especial do curso de nutrição, apresentam 
maior preocupação com a imagem corporal, com o peso e a dieta. Esta preocupação, se 
excessiva, pode gerar comportamentos alimentares inadequados e em casos mais graves 
levar ao aparecimento de transtornos alimentares 

Objetivos: Este estudo teve por objetivo identificar prevalência de risco para desenvolver 
transtornos em estudantes de um curso de nutrição de uma instituição de ensino superior 

Metodologia:   Estudo transversal, conduzido em estudantes do curso de nutrição, no qual os 
mesmos foram avaliados por meio de questionários auto-aplicados sobre comportamento 
alimentar e imagem corporal. Para identificar riscos de distúrbios alimentares foi utilizado o 
EAT-26, já na distorção da imagem corporal utilizou-se o BSQ. Além disso, as figuras de 
Stuntkard também foram utilizadas. 

Resultados: Participaram da pesquisa 152 alunos com média de idade de 21 anos. Para o EAT-
26 foi encontrada uma prevalência de risco para desenvolver transtorno em torno de 21,7%. 
Em relação ao BSQ, 18,5% dos alunos apresentam distorção da imagem corporal. Em relação 
às Figuras de Stuntkard, 30,9% dos entrevistados estão satisfeitos com o seu corpo, 15,8% 
gostariam de ter um peso maior que o atual e 53,3% estão com o peso maior do que gostaria. 

Conclusões: Houve grande insatisfação com imagem corporal atual. A prevalência de risco 
para transtornos e distorção da imagem corporal foi alta para esse grupo, o que indica que o 
mesmo merece atenção, uma vez que o próprio curso tem por objetivo fornecer ferramentas 
para promover e/ou preservar a saúde de todos os indivíduos. 
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