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(In)Satisfação com a imagem corporal em adolescentes 
e adultos portugueses: Contributo para o processo de 
validação da Contour Drawing Rating Scale 
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process of the Contour Drawing Rating Scale
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RESUMO

Com este trabalho pretende estudar-se a satisfação com a imagem corporal de 
adolescentes e adultos portugueses de ambos os sexos. Apresentam-se também 
os estudos de validade e fiabilidade da Contour Drawing Rating Scale (CDRS; 
Thompson & Gray, 1995). Participaram no estudo 1423 adolescentes e adultos, 
preenchendo a CDRS e o Eating Disorder Examination–Questionnaire. Com o ob-
jectivo de estudar a estabilidade temporal da CDRS, 55 estudantes universitários 
preencheram a CDRS em dois momentos distintos, com intervalo de duas sema-
nas entre aplicações. A maioria dos adolescentes, de ambos os sexos, apresentou 
um peso corporal considerado normal, bem como as mulheres adultas, enquanto 
a maioria dos homens adultos apresentou excesso de peso. Verificaram-se dife-
renças geracionais e de género significativas quanto à satisfação com a imagem 
corporal, encontrando-se os adolescentes mais satisfeitos que os adultos e sendo 
a satisfação mais elevada no sexo masculino. A CDRS apresenta bons resultados 

1 Professora Auxiliar Convidada, Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa.Alameda da Universidade, 1649-
013 Lisboa, Portugal. Telefone: (+351) 217943655. Correio electrónico: rmfrancisco@fp.ul.pt
2 Professora Auxiliar, Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa.
3 Professora Associada, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra.
Nota: Este trabalho foi apoiado pela Bolsa de Doutoramento da primeira autora, financiada pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/27472/2006)

ARTÍCULO
PP: 61-88



RIDEP · Nº 34 · VOL. 1 · 2012

62

psicométricos quando aplicada a uma amostra portuguesa, considerando-se uma 
medida adequada de percepção e satisfação com a imagem corporal na população 
em geral, permitindo ainda distinguir grupos com e sem indicação de perturbação 
alimentar, ao nível da insatisfação com a imagem corporal.

Palavras-chave: imagem corporal, Contour Drawing Rating Scale, validade con-
corrente, estabilidade temporal, adolescentes, adultos. 

ABSTRACT

The main objective of the present study is to examine body image (dis)satis-
faction among female and male Portuguese adolescents and adults. In addition, 
psychometric studies of the Portuguese version of the Contour Drawing Rating 
Scale (CDRS; Thompson & Gray, 1995) are presented. Participants were 1423 
adolescents and adults, who completed the CDRS and the Eating Disorder Exami-
nation–Questionnaire. In order to study test-retest reliability of CDRS, 55 college 
students completed CDRS at two times of measurement, with an interval of two 
weeks between assessments. Most female and male adolescents, as well as female 
adults, presented a normal weight; however, most of men were overweight. Sig-
nificant generation and gender differences related to body image satisfaction were 
found: adolescents were more satisfied with their body image than adults; body 
image satisfaction was higher among males than females. Results clearly support 
the reliability and the validity of the CDRS in a Portuguese sample, emphasizing 
its usefulness as a measure of body image perception and satisfaction in the gene-
ral population. Further, this measure allowed distinguishing groups with and wi-
thout clinical criteria of eating disorders in regards to body image dissatisfaction.
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