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 A imagem corporal é um fenômeno multidimensional, envolve 
dimensões perceptivas, atitudinais e comportamentais (Thopson, 1996; 
Williamson, 1990). Alguns comportamentos de verificação do corpo 
são definidos como tentativas repetitivas para avaliar a aparência. 
Rituais de medição, comparação, checagem corporal na frente do 
espelho, pinçar a gordura corporal ou os músculos são expressões de 
comportamento de checagem corporal.  
 A insatisfação corporal é caracterizada por uma preocupação 
excessiva com a aparência, com os valores das medidas do corpo, em 
comparação com seus pares, pela preocupação em manter o controle 
através da pesagem compulsiva e rituais de medição repetitivos. É um 
constructo multifacetado, que pode envolver a sensação de ter um 
corpo inadequado, a ansiedade sobre a forma do corpo ou o peso, a 
preocupação com o desempenho do corpo ou a aparência de uma 
determinada parte do corpo, distorções cognitivas sobre a aparência 
do corpo. Um ponto comum entre as várias formas diferentes de estar 
insatisfeito com o nosso corpo é o comportamento de verificação.  
 A verificação do corpo desempenha um papel ambíguo, 
acomodando ansiedade e, ao mesmo tempo mantêm uma imagem 
negativa do corpo. Não tendo sido legitimada e aprovada, forma, peso, 
aparência geral e rosto estão sujeitas a maior controle e vigilância 
(Reas, Whisenhunt, Netemeyer & Williamson, 2002; Shafran, Fairburn, 
Robinson & Lask, 2004). 
 Um estudo anterior (Campana, Tavares & Silva, 2010) fez a 
tradução, síntese, retrotradução, formulação do questionário brasileiro 
e seu pré-teste, no entanto, o estudo de validade tem algumas lacunas 
metodológicas. Campana, Tavares & Silva focaram especificamente em 
dados coletados entre os estudantes universitários do sexo feminino, 
do método de extração utilizado, a máxima verossimilhança foram 
insuficientes dada a falta de normalidade dos dados e, finalmente, 
apenas 12 dos 23 itens originais foram mantidas no novo modelo 
proposto para BCQ - o que compromete a validade teórica da escala. 
Portanto, este foi um instrumento que mereceu ser revisto em um 
novo estudo metodológico. 

 O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo metodológico 
do Body Checking Questionnaire em uma amostra de mulheres 
brasileiras. Para que isso fosse alcançado os objetivos foram 
especificamente: 
. Avaliar a estrutura fatorial da escala; 
. Avaliar a validade de construto - convergente e discriminante; 
. Avaliar a sua confiabilidade interna 

 

PARTICIPANTES  

             Participaram da pesquisa um montante total de 403 mulheres, 
recrutadas em diferentes contextos como academias, programas de 
reeducação alimentar e universidades, todas responderam aos 
questionários. A idade dos participantes variou de 17 a 71 anos (M = 
29,12, DP = 10,654) e teve uma média de índice de massa corporal 
(IMC) de 23,84 kg/m2 (DP = 4,77). A maioria das participantes 
descreveram-se como fisicamente ativas (64,8%). Quanto aos hábitos 
alimentares, 3,2% estão em dieta para ganhar peso, 41,8% estão em 
dieta para perder peso e 55,1% não estão adotando qualquer tipo de 
dieta. 

INSTRUMENTOS 
. Versão brasileira do Body Checking Questionnaire (BCQ - Campana, 
Tavares & Silva, 2010) 
. Questionário demográfico. As participantes auto-relataram sua 
informação demográfica, que foram: idade, hábitos de prática de 
atividade física, peso e altura. 

AJUSTE GERAL DO MODELO 
 
RMSEA = .074;  NFI=.96; NNFI=.98; CFI=.98; GFI=.97; AGFI=.97  
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AJUSTE DO MODELO 
 Todos os itens t-valores ficaram acima de 1,96. Todos os cargas 
fatoriais eram adequadas, com os itens 4 (λi = 0,43), 20 (λi = 0,46), e 22 
(λi = 0,49), com as mais baixas cargas. Esses parâmetros dão evidências 
de validade convergente (Garver & Mentzer, 1999; Hair et al, 2009). 
 A validade discriminante foi verificada através da análise das 
diferenças, a pontuação entre as mulheres em dieta para perder peso e 
as mulheres de qualquer tipo de dieta. Como esperado, o teste de 
Mann-Whitney indicou que a checagem da aparência geral (U = 
124,000, p <.001, r = 0,28), checagem de partes específicas do corpo (U 
= 11787, p <.001, r = 0,31) e checagem idiossincrático (U = 12664, p 
<.001, r = 0,28) foram fatores de pontuação maior para as mulheres na 
dieta do que para as mulheres fora da dieta. 
 Coeficientes alfa de Cronbach indicam um alto nível de 
consistência interna para Fator CT (OA) (α = 0,82), Fator CP (SBP) (α = 
0,84), mas não para o Fator CI (IC) (α =0,64). No entanto, os coeficientes 
de confiabilidade de construto indicam um nível satisfatório de 
confiabilidade interna para o fator CI (IC) (CR = 0,70). O teste também 
confirmou os altos níveis de confiabilidade interna para os fatores CT 
(OA) (CR = 0,82) e CP (SBP) (CR = 0,84). 

 O principal objetivo do presente estudo foi estabelecer a 
estrutura fatorial e as propriedades psicométricas do BCQ no contexto 
brasileiro, superando as lacunas metodológicas do estudo anterior 
(Campana, Tavares & Silva, 2010). Em primeiro lugar, foram descobertos 
a estrutura de dois fatores original do BCQ (Reas et al., 2002) que 
tiveram o melhor ajuste para os dados brasileiros. Não houve nenhum 
item excluído e todos os índices de ajuste deste modelo foram acima 
dos valores mínimos de referência (Hair, Anderson Tatham & Black, 
2009). Além disso, os escores fatoriais ECLPQ derivadas do modelo de 
três fatores original mostrou valores adequados de consistência interna 
e satisfatória evidência de validade convergente e discriminante. 
 Desejamos que este trabalho possibilite uma melhor 
compreensão deste comportamento no Brasil, permitindo uma 
abordagem coerente do mesmo, pelos profissionais de saúde, em 
especial os professores de Educação Física. Além disso, estudos 
interculturais para comportamentos de checagem do corpo estão se 
desenvolvendo em todo o mundo, e a disponibilidade desta versão em 
Português é uma contribuição nesta direção. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA  
             O método multivariado de análise fatorial confirmatória 
(AFC) foi utilizado para determinar a validade e confiabilidade do 
instrumento. O modelo de três fatores de BCQ – Checagem da 
aparência geral (CT/ OA); Checagem de partes do corpo (CP/ SBP) 
e Checagem idiossincrática (CI/ IC) foi analisada com LISREL ® 8,51 
software. 


