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Não se sabe ao certo quais são os efeitos do uso contínuo da internet e das 

mídias sociais pela população jovem brasileira. No entanto, estudos sugerem 

algumas mudanças no comportamento social e alterações psíquicas do uso 

não crítico da internet, principalmente em relação à percepção corporal, uma 

vez que as mídias sociais permitem o compartilhamento de fotos e imagens 

que reforçam o ideal de beleza ocidental. Estudos atuais procuram identificar 

qual o efeito das mídias sociais no comportamento alimentar em vários grupos, 

sobretudo os jovens universitários, visto que é uma faixa etária propensa ao 

desenvolvimento de transtornos alimentares por estarem expostos à pressão 

de manter o “corpo ideal”, principalmente se tratando de estudantes de ciências 

da saúde e profissionais da saúde. Avaliar os fatores associados à insatisfação 

corporal por magreza e por excesso de peso entre estudantes universitários de 

uma instituição privada. Trata-se de um estudo transversal com 460 estudantes 

universitários das Ciências da Saúde (Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Odontologia). 

Os estudantes responderam um questionário online para a investigação de 

informações demográficas, antropométricas e relacionadas ao uso de mídias 

sociais e efeito destas no consumo alimentar e auto estima. A insatisfação 

corporal foi avaliada pela escala de Silhuetas de Stunkard. Os dados obtidos 

foram analisados com auxílio do software SPSS. A Regressão Logística 

Multinominal foi utilizada para a identificação dos fatores independentemente 

associados à insatisfação corporal por magreza e por excesso de peso, 

respectivamente. Para todas as análises foi adotado o valor de significância de 

5%. Foram avaliados 460 estudantes, 81,5% do sexo feminino e com média de 

23±10,4 anos de idade. Destes, 23,0%, 19,8% e 57,2% apresentavam 

satisfação corporal, insatisfação corporal por magreza e insatisfação corporal 

por excesso de peso, respectivamente. A insatisfação corporal por magreza foi 

maior entre os indivíduos com baixo peso, que reportaram que os comentários 

ou curtidas nas postagens particulares do perfil da rede social influenciam a 

própria auto estima e que reportaram que sempre ou quase sempre possuem o 

hábito de comparar o próprio corpo com o corpo das pessoas que segue na 

rede social. A insatisfação corporal por excesso de peso, entre os que fazem 

ou já fizeram dietas, e entre os que reportaram que às vezes e sempre ou 

quase sempre possuem o hábito de comparar o próprio corpo com o corpo das 

pessoas que segue na rede social. O estudo revelou uma alta prevalência de 

insatisfação corporal que foi associado com o sexo, estado nutricional e alguns 
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aspectos relacionados ao uso de mídias sociais e a realização de dietas. Estes 

achados deverão ser considerados no delineamento de futuras intervenções 

com os estudantes universitários visando uma melhor satisfação com a 

imagem corporal e uma postura crítica em relação ao uso de mídias sociais. 
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