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RESUMO: A percepção da imagem corporal é um fenômeno complexo que envolve 

aspectos cognitivos, afetivos, culturais e sociais, na qual está ligada diretamente com a 

insatisfação corporal, autoestima e bem-estar. Esta pesquisa tem como objetivo verificar 

a insatisfação corporal das universitárias e a procura por procedimentos estéticos. Trata-

se de uma pesquisa de campo de natureza observacional na qual foi aplicado o 

formulário on-line, composto pelo questionário elaborado pela própria autora e o BSQ 

(Questionario Body Shape). No total 57 mulheres responderam ao questionário e foi 

constatado a insatisfação corporal e o interesse das mulheres universitárias por 

tratamentos estéticos. Mostra-se também que 100% das estudantes ficaram satisfeitas ao 

realizar algum procedimento estético, melhorando a autoestima e bem-estar. Portanto, 

conclui-se que parte das universitárias estão insatisfeitas com o próprio corpo e a 

maioria procuraria por algum procedimento estético. 
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ABSTRACT: The perception of body image is a complex phenomenon that involves 

cognitive, affective, cultural and social aspects, which is directly linked to body 

dissatisfaction, self-esteem and well-being. This research aims to verify the body 

dissatisfaction of university students and the search for aesthetic procedures. This is an 

observational field research in which the online form was applied, consisting of the 

questionnaire prepared by the author herself and the BSQ (Questionario Body Shape). A 

total of 57 women answered the questionnaire and it was found body dissatisfaction and 

the interest of university women in aesthetic treatments. It is also shown that 100% of 

students were satisfied when performing some aesthetic procedure, improving self-

esteem and well-being. Therefore, it is concluded that part of the university students are 

dissatisfied with their own bodies and most would look for some aesthetic procedure.  
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