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Introdução. Nos serviços de fisioterapia dermatofuncional é comum a insatisfação, por parte das mulheres com 
o corpo. Embora, nos últimos tempos os homens também possuam maior preocupação com a imagem corporal, as 
mulheres por razões históricas e culturais buscam um corpo ideal. Nesse sentido, a imagem corporal pode ser en-
tendida como a representação mental que o indivíduo possui sobre o seu corpo e essa representação ou construção 
reflete além de desejos, emoções que sofrem influências sociais, sendo constantemente alterada e repercutem na 
qualidade de vida das mulheres. Sendo por vezes, o mote para a busca por planos alimentares restritivos, atividades 
físicas e tratamentos estéticos em demasia. Objetivos. Identificar a representação da imagem corporal de mulheres 
não ligadas a serviços especializados de estéticas, bem como, analisar a sua associação com a prática de atividade 
física. Método. Desenvolveu-se um estudo descritivo, transversal e de abordagem quantitativa com amostragem não 
probabilística de nível populacional. A amostra constou de 166 mulheres em idade reprodutiva. Não houve exclusão de 
participantes. Aplicou-se um questionário com dados sóciodemográficos e a versão brasileira da Stunkard figural rating 
scale, validada no Brasil para o uso com o público feminino que consiste de nove figuras, variando de uma muito magra 
(1) para uma muito obesa (9).  As mulheres escolheram a imagem que representa seu corpo atual e seu corpo ideal. A 
funcionalidade foi avaliada por meio da versão traduzida e validada para o Brasil do WHODAS, versão 2.0, instrumento 
baseado na CIF Para análise dos dados utilizou-se o SPSS-PC 20.0 e empregou-se análise descritiva, com os dados 
expressos em frequência absoluta e relativa e o teste do qui-quadrado.O nível de significância foi estabelecido para 
um erro de 5%. O protocolo de pesquisa foi aprovado sob o número CAAE: 49237315.9.0000.5568. Resultados. A 
maioria das mulheres escolheu a silhueta 4 para representar o corpo atual (20,5%), enquanto que para o corpo ideal 
a maioria escolheu a silhueta de número 3, que representa uma silhueta mais magra (33,7%). Houve 81,3% de dis-
cordância entre a imagem apontada para o corpo atual e o corpo ideal e 71,7% das mulheres gostariam de ter um corpo 
mais magro. Observou-se diferenças significativas para os escores total (p<0,01), domínio cognição (p<0,01), domínio 
mobilidade (p=0,026) e participação (p<0,01). Conclusão. Percentual considerável das mulheres possui insatisfação 
corporal e, em sua maioria, desejam um corpo mais magro. Além disso, a insatisfação corporal interfere na funcionali-
dade global da mulher, em especial nas questões de cognição, mobilidade e participação social da mulher.
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