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RESUMO: O comportamento de selfie tornou-se muito frequente com o advento das 

redes sociais e uso de smartphones, principalmente por adolescentes. Compartilhar 

fotos nas redes sociais faz parte da rotina de muitas pessoas. Os adolescentes por 

utilizarem muito as redes sociais, tornaram-se alvo de estudos que tentaram entender 

esse comportamento. Metodologia: estudo online realizado em duas etapas, sendo a 

primeira etapa de tradução, adaptação transcultural e validação da Escala de 

comportamento de selfitis (ECS), de acordo com normas internacionais, para uma 

população de adolescentes brasileiros. E a segunda, a aplicação dessa escala em 

uma amostra de 261 adolescentes de ambos os gêneros, com faixa etária de 12 a 18 

anos, e verificar sua relação com a autoimagem corporal, a partir de uma Escala de 

silhuetas corporais. Resultados: A avaliação psicométrica da ECS apresentou bons 

resultados para amostra brasileira, com resultados satisfatórios de validade de face, 

conteúdo, constructo e confiabilidade, mostrando ser um instrumento válido e 

confiável para usar com essa população. Os níveis de selfitis avaliados por meio da 

escala, apresentaram maior número da amostra com o comportamento classificado 

como leve, semelhante ao encontrado em alguns estudos internacionais realizados, 

mostrando que a incidência maior desse comportamento é encontrada em 

adolescentes do gênero feminino, além de apresentar relação com a insatisfação com 

a imagem corporal. Conclusão: O presente estudo traz dados iniciais sobre o 

comportamento de selfie em adolescentes, mostrando sua relação com a insatisfação 

com a imagem corporal, muito incidente nesse grupo.  

 

Palavras-chave: selfie, adolescentes, imagem corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT: Selfie behavior has become very frequent with the advent of social 

networks and the use of smartphones, especially by teenagers. Sharing photos on 

social media is part of many people's routine. Adolescents, because they use social 

networks a lot, have become the target of studies that have tried to understand this 

behavior. Methodology: online study carried out in two parts, the first being the 

translation, cross-cultural adaptation and validation of the Selfitis Behavior Scale 

(ECS), according to international standards, for a population of Brazilian adolescents. 

And the second, the application of this scale and a sample of 261 adolescents of both 

genders, aged between 12 and 18 years, and verify its relationship with body self-

image, from a Scale of body silhouettes. Results: The psychometric evaluation of the 

ECS showed good results for the Brazilian sample, with satisfactory results for face 

validity, content, construct and reliability, proving to be a valid and reliable instrument 

to be used with this population. The levels of selfitis evaluated through the scale 

showed a greater number of the sample with the behavior classified as mild, similar to 

what was found in some international studies carried out, showing that the highest 

incidence of this behavior is found in female adolescents, in addition to presenting a 

relationship with body image dissatisfaction. Conclusion: The present study provides 

initial data on the selfie behavior in adolescents, showing its relationship with body 

image dissatisfaction, which is very common in this group. 

 

Keywords: selfie, adolescents, body image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela n° 01 Descrição da amostra geral  

 

Tabela n° 02: Relação entre classificação de imagem corporal e variáveis de 

gênero, etnia/raça, faixa etária, nível socioeconômico e escolaridade. 

 

Tabela n° 03: nível de selfitis, da amostra. 

 

Tabela n° 04: Classificação de Selfitis de acordo com o gênero dos adolescentes. 

 

Tabela n° 05: Nível de selfitis em relação a classificação de autoimagem corporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

 
Apresentação ...........................................................................................................12 

Introdução ................................................................................................................14 

Objetivos ..................................................................................................................20 

Metodologia .............................................................................................................21 

Resultados ...............................................................................................................26 

Artigo 1 ....................................................................................................................30 

Artigo 2 ....................................................................................................................40 

Discussão ................................................................................................................75 

Considerações finais ................................................................................................79 

Referências..............................................................................................................80 

Anexos .......................................................................................................................4 

Anexo 01 ...................................................................................................................5 

Anexo 02 ...................................................................................................................6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

APRESENTAÇÃO:  

 
Sou o filho mais novo, de uma família com 4 irmãos, e criado por uma mãe 

solo, que com muito esforço e luta me ofereceu o melhor que pode, e principalmente 

sempre nos incentivou muito a estudar. Sempre morei em regiões periféricas na 

cidade, e estudei sempre em escolas públicas. Meu primeiro contato com a Nutrição 

ocorreu ainda no ensino médio, quando ingressei no curso Técnico em Nutrição e 

Dietética, também em uma instituição pública. Depois de formado no ensino médio e 

ensino técnico e com 18 anos ainda, por meio de uma bolsa de estudos do Governo, 

pude ingressar em uma grande Instituição de Ensino Superior particular e cursar a 

sonhada graduação de Nutrição, sendo a primeira pessoa da minha família a estar na 

Universidade.   

Já sou Nutricionista formado há 7 anos, pelo Centro Universitário São Camilo, 

e atuo na docência há 6 anos, trabalhando com a formação de futuros profissionais 

Técnicos em Nutrição e Dietética, além de ter atuado no ambulatório de Transtornos 

Alimentares da UNIFESP/PROATA, onde realizei uma capacitação profissional e 

permaneci por lá, cerca de 3 anos.  

Durante minha formação profissional no ensino superior, comecei a me 

interessar por questões relacionadas à psiquiatria e sua relação com a Nutrição, 

inicialmente em transtornos alimentares. Quando fui estagiar na área de saúde 

coletiva, em uma instituição filantrópica, trabalhei com crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, e lá encontrei uma criança que demonstrava 

questões com sua imagem corporal e com isso recusava alimentar-se. Ao observar 

isso, pensei que algo deveria ser feito, e então realizei em conjunto à outros colegas 

estagiários um estudo que relacionava a imagem corporal das crianças e 

adolescentes, por meio de uma escala de silhuetas com o estado nutricional. Foi muito 

importante realizar esse trabalho e apresentar esses resultados à instituição. Nesse 

momento um mundo se abriu, pois percebi na prática como questões com a imagem 

corporal tem grande influência no comportamento das crianças e adolescentes, assim 

como já havia lido em livros e artigos científicos. 

Desde então permaneci estudando, e me interessando por questões 

relacionadas à imagem corporal, principalmente em adolescentes, como fator de risco 

para o desenvolvimento de transtornos alimentares, também pela minha vivência 

ambulatorial com esse público.  
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Ao pensar em ingressar no Mestrado tinha uma certeza, que era o fato de que 

gostaria de estudar algo que estivesse relacionado à imagem corporal de 

adolescentes, porém associando a insatisfação corporal com outros aspectos, que 

fossem diferentes daqueles já bem estabelecidos e compreendidos pela ciência atual. 

E por isso meu pré-projeto apresentava também aspectos da insatisfação corporal 

em adolescentes.  

Quando conheci minha orientadora, a Profa. Dra Denise De Micheli, pude em 

conjunto pensar em buscar algo diferente, que pudesse relacionar com a insatisfação 

corporal de adolescentes, a partir do interesse e campo de pesquisa dela também. E 

a partir da sua sugestão e interesse por estudar um comportamento dos adolescentes 

cada vez mais frequente, e ainda pouco explorado pela ciência mundial e menos 

ainda no Brasil, o selfitis, por meio de uma escala específica desenvolvida para avaliar 

esse comportamento.  

Foi uma honra muito grande estar ao lado de uma grande pesquisadora 

brasileira, desenvolvendo um trabalho novo para ciência brasileira, e ainda poder 

relacionar esse comportamento com a insatisfação corporal de adolescentes. 

Sabemos que esse estudo é apenas o início, e que a partir dele, muitos outros 

deverão ser desenvolvidos para avaliar esse comportamento nos adolescentes 

brasileiros e também em jovens adultos, de forma mais aprofundada. Mas sei o 

quanto esse estudo pode ser o pontapé inicial para que outros pesquisadores 

brasileiros também se interessem pelo tema.  

Fazer ciência não é fácil, ainda mais em um momento de auge da pandemia 

de COVID-19 e isolamento social, mas apesar de todos obstáculos e dificuldades, 

pude deixar minha pequena colaboração para a ciência brasileira, e para aqueles que 

pesquisam questões relacionadas à saúde de adolescentes ou que se interessam 

pelo tema.  
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INTRODUÇÃO:  
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009), considera a adolescência o 

período de 10 a 19 anos, marcado por mudanças físicas, hormonais, maturação 

cognitiva e sexual, além de compreender o enfrentamento de suas limitações e 

desenvolvimento saudável. Nessa fase o desenvolvimento humano é caracterizado 

por transições biopsicossociais, além de ser um momento de desconstrução da 

infância, colaborando para maturação, independência, reorganização emocional, 

pertencimento a grupos sociais e transformações físicas (Brasil, 2017). Nessa fase a 

mídia exerce grande influência na realidade vivida por esse grupo (OPAS, 2018).   

Esse é um período de experiência e autodescoberta marcado pelo empenho 

do adolescente em estabelecer sua identidade e autonomia, encarando 

transformações físicas, psicológicas, sociais, cognitivas e culturais (SAKUMA; 

VITALLE, 2020). Há o início de desafios e situações de vários contextos, que tanto 

podem resultar no amadurecimento e aquisição de habilidades socioemocionais, 

como também podem gerar questões de desajuste comportamental e emocional 

causando consequências negativas à sua saúde (SAKUMA; VITALLE, 2020).  

A população adolescente recebe grande influência da mídia. Sendo que além 

desta, fatores psicológicos, biológicos, familiares, insatisfação corporal e desejo por 

um corpo perfeito, influenciam os adolescentes, que passam a não se alimentar de 

forma correta, podendo seguir dietas inapropriadas (MONTEIRO, NOVAES, 

FERNANDES, 2014). 

A imagem corporal é composta por um conjunto que engloba medidas 

antropométricas, contornos e forma corporal de um indivíduo, além de fazer parte de 

um mecanismo de identidade pessoal, construído de forma multidimensional (DION 

et., al, 2015; SILVA, FERRIANI, VIANA, 2019). Ou ainda, pode ser definida pela 

construção em nossa mente, os sentimentos, pensamentos e ações relacionadas ao 

corpo (SLADE, 1994). E a insatisfação corporal pode ser compreendida como uma 

avaliação subjetiva negativa da imagem corporal. Sendo avaliada pela diferença entre 

a imagem corporal real e a idealizada (CARVALHO, THURM, 2020).  
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O conceito de corpo saudável e bonito vem sofrendo transformações ao longo 

da história e os padrões de beleza também são bastante diferenciados dos atuais. 

Porém, o culto ao corpo, sempre esteve associado à imagem de poder, beleza e 

mobilidade social. Atualmente é possível identificar um aumento da insatisfação das 

pessoas com sua própria aparência, sendo nesse contexto uma grande valorização 

de corpos fortes e magros (PEREIRA et al., 2009). 

O corpo considerado ideal por jovens varia de acordo com o gênero, sendo o 

que os meninos tendem a ter uma menor preocupação com a aparência, 

considerando o corpo atlético como ideal. Por outro lado, as meninas, querem um 

corpo mais magro, o que as leva frequentemente a realizar dietas e exercícios para 

perder peso, sendo muito influenciadas por propagandas para produtos para perda 

de peso e por acreditarem que as pessoas magras são mais populares e atraentes 

(MIRANDA et al., 2014). 

Estudos com populações europeias, norte-americanas, orientais e brasileiras 

têm identificado prevalências de insatisfação com a imagem corporal em crianças e 

adolescentes que pode variar de 20 a 60% dependendo de fatores como etnia, 

gênero, estado nutricional e socioeconômico, além das diferentes formas de avaliação 

(PEREIRA et al., 2009). 

A prevalência de insatisfação corporal em adolescentes varia muito entre os 

países, sendo que um estudo realizado na Malásia encontrou aproximadamente 

60,1% de insatisfação corporal entre os estudantes, e que as meninas apresentavam 

2,07% mais chances comparadas aos meninos para desenvolver insatisfação 

corporal (LATIFF; MUHAMAD; RAHMAN, 2018). Um estudo realizado na China 

mostrou que 78,1% das crianças tinham insatisfação corporal, sendo levemente maior 

nos meninos (LIU et al., 2019). 

Achados semelhantes foram encontrados no México, em que 

aproximadamente 75% das meninas e 73% dos meninos apresentavam insatisfação 

com a imagem corporal e desejo por um corpo mais magro (CASARRUBIAS-JAIMEZ 

et al., 2020). Já na Espanha, a prevalência de 76% das crianças insatisfeitas, em que 

as meninas gostariam de ser mais magras, enquanto os meninos mais atléticos 

(ALONSO et al., 2020). 
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Além da insatisfação corporal, alguns traços de personalidade podem estar 

associados à alimentação desordenada. O perfeccionismo, uma construção 

multifacetada, é um desses traços. Altos padrões, acompanhados por uma tendência 

para criticar seu próprio comportamento (ROUVEIX et al., 2007). 

Tal fato é de extrema relevância na medida em que a insatisfação corporal é 

um importante fator de risco para os transtornos alimentares, tais como a anorexia e 

a bulimia nervosa (PALME et al., 2013). 

Nas últimas décadas aumentaram as pesquisas, principalmente pelas 

evidências de que a insatisfação com a imagem corporal tem início em idades mais 

jovens e é fortemente influenciada por aspectos socioculturais. Estudos realizados 

em diferentes locais do Brasil demonstraram grande prevalência de insatisfação 

corporal em crianças e adolescentes (ANDREOLLI; TRICHES, 2019). 

Segundo Holland e Tiggemann (2016) algumas atividades das redes sociais, 

como visualização de fotos e upload de imagens, podem colaborar para a 

comparação social fundamentada na aparência, reforçando a relação entre o 

alimentar-se e a imagem corporal. 

Nos últimos anos, a própria exibição da imagem corporal online passou a ser 

amplamente utilizada devido à disseminação de redes sociais, como Instagram, 

Facebook e outros. Sendo a exibição corporal online definida como o próprio corpo 

exibido em plataformas públicas online de acesso gratuito, denominados selfies 

(SOROKOWSKI, SOROKOWSKA, OLESZKIEWICZ, 2015).  

As selfies, são relatadas como um autorretrato tirado com um smartphone ou 

câmera portátil, que são postadas nas redes sociais com certa regularidade (para 

muitos adolescentes) e tem se tornado cada dia mais populares entre os jovens, que 

tendem a compartilhar fotos de si mesmos para fins de autopromoção, incluindo a 

preservação e disseminação de uma autoimagem positiva (BIOLCATI, 2019). Estas 

fotos são principalmente casuais, capturadas em um espelho ou com uma câmera 

portátil no comprimento do braço. Selfies envolvendo um número maior de pessoas 

são conhecidas como selfies em grupo (SALTZ, 2014).  
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 Na grande parte das vezes, essa exposição no ambiente online é muito mais 

controlada do que fora dele, no ambiente offline, visto que a primeira pode ser editada, 

alterada e reorganizada antes da sua publicação (BIOLCATI, 2019).  

Inicialmente as selfies eram consideradas uma atividade da moda, porém seu 

crescente envolvimento e importância dada pela indústria estabeleceu uma forte 

relação cultural, além de ser vista como uma atividade de lazer por muitos jovens. É 

considerada por alguns autores que a busca por atenção, solidão e comportamento 

egocêntrico possui uma relação significativa com o gosto de tirar selfies 

(BALAKRISHNAN, GRIFFITHS, 2018). Além disso, existem pesquisas, que apoiam 

uma relação significativa entre obsessão por selfies e narcisismo. Estudos dos últimos 

anos têm revelado que há uma sólida relação positiva entre autorretratos (selfie) 

tirados e compartilhados através das mídias sociais e níveis de narcisismo (GNAMBS, 

2017).  

Apesar dos relatos iniciais da mídia acreditarem que o fenômeno de tirar selfies 

seria uma moda passageira, parece que esse comportamento se tornou mais 

endêmico principalmente entre os adolescentes e jovens adultos (ALBURY, 2015). O 

comportamento obsessivo de tirar selfies é denominado de “selfitis”, podendo 

apresentar relação com dependências em tecnologia, e parece ser um candidato 

importante relacionado a transtornos de saúde mental (BALAKRISHNAN, 

GRIFFITHS, 2018). Além do mais, esse comportamento pode afetar a saúde 

psicossocial, imagem corporal e autoestima de adolescentes (GEORGE, SHARMA, 

2019). 

Por esta razão, os comportamentos de postagem de selfies têm surgido como 

um fenômeno atual com alto potencial para auto apresentação e gerenciamento de 

impressão, visto que as selfies são focadas na transmissão de emoções e uma 

imagem desejada para fornecer melhores oportunidades de apresentação. Nesse 

cenário, esses comportamentos podem ser considerados uma forma de expressão 

da necessidade de regulação da autoestima, como por exemplo ocorre com a melhora 

da autoestima pelo número de “curtidas” que a selfie recebe (BIOLCATI, 2019).  

Um estudo relatou que indivíduos que compartilham selfie nas redes sociais, 

mostram uma internalização do ideal de magreza, práticas de dietas restritivas e 
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insatisfação com a imagem corporal em comparação com os que não compartilham 

nas redes sociais (MCLEAN, 2015). Outro estudo realizado com mulheres, sugere 

que aquelas que postam selfies nas redes sociais têm uma visão negativa de si 

mesmas, além de poderem se sentir inseguras especialmente ao olharem para várias 

selfies de celebridades e amigos (BRIGGS, 2014). Sendo a percepção do olhar 

externo e da imagem corporal fatores importantes relacionados à postagem de selfie 

nas redes sociais (KHAN; IMRAM, 2019).  

O ato de tirar selfies pode tornar o indivíduo mais consciente e preocupado com 

a forma que será visto pelas pessoas. Visto que o ato de tirar selfies ‘força’ as pessoas 

a se concentrarem em sí próprias, como quando olham para o espelho (KHAN; 

IMRAM, 2019).  

Balakrishnan, Griffiths (2018) acreditam que a modificação do humor é uma 

experiência associada a uma atividade que faz uma pessoa sentir-se melhor 

subjetivamente, funcionando como um fator de reforço para aumentar o 

comportamento de tirar selfie. Assim a selfie ou selfities, pode funcionar como um 

canal para compensar problemas interpessoais e, assim, melhorar o humor. A baixa 

autoconfiança parece estar ligada ao comportamento excessivo e a dependência de 

selfies, já a autoconfiança pode aumentar momentaneamente enquanto a pessoa 

está online, e voltar a linha de base quando estiver offline.  

Um estudo exploratório realizado por Krishna, et al., (2021) na Índia, buscou 

relacionar o comportamento de tirar selfie com cinco traços de personalidade entre a 

população em geral, e encontrou uma relação direta entre o neuroticismo, e a 

autoconfiança, mostrando que provavelmente a selfie pode melhorar as emoções 

negativas dos indivíduos e, ao mesmo tempo, aumentar a autoconfiança.  

Este mesmo estudo descobriu que os indivíduos que tiram selfies têm atitudes 

conservadoras, falta de orientação pró-social e comunitária. Possivelmente tentam 

preencher essa lacuna tirando selfies e tentando se adequar com a comunidade 

(KRISHNA, et al; 2021). Estudos anteriores buscaram uma relação entre 

conformidade social e comportamento excessivo, e encontraram que por meio da 

plataforma de mídias sociais um indivíduo tentará alcançar pertencimento social para 

ganhar aceitação da comunidade (BALAKRISHNAN, GRIFFITHS, 2018). 
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No Brasil, até onde se sabe, não há nenhuma escala para mensurar o 

comportamento de selfie, portanto faz-se necessário uma escala que mensure tal 

fenômeno, sendo este um dos dos objetivos deste estudo, como será exposto.  

Segundo Beaton et al, (2000) no processo de adaptação transcultural de um 

instrumento é necessário a aplicação do instrumento traduzido em uma amostra piloto 

de no mínimo 30 a 40 pessoas, para então ser aplicado em amostras maiores.  

O método de adaptação transcultural proposto por Brislin (1970; 1973; 1980; 

1986) consiste em quatro etapas do processo, sendo: tradução (e adaptação), 

avaliação da equivalência semântica, estudo piloto e retrotradução. A abordagem 

universalista de adaptação transcultural de instrumentos, proposta por Herdman et 

al., (1997, 1998) considerada uma das mais adequadas por propor um processo que 

contempla as equivalências: conceitual e de item (as quais incluem ampla revisão da 

literatura sobre os conceitos que embasam a escala original e sua aplicabilidade no 

contexto brasileiro), semântica (capacidade da escala em manter o conceito original) 

e operacional (que se refere aos aspectos operacionais envolvidos na aplicação do 

questionário como, formato das questões [se online ou papel], modo de aplicabilidade 

[se autopreenchimento ou por entrevista]).  
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OBJETIVOS:  
 

Objetivo geral:  

 

● Traduzir, adaptar e realizar a retrotradução (backtranslation) da escala de 

selfies, Selfities Behavior Scale (SBS).  

 

Objetivos específicos:  

 

1) Descrever o perfil dos participantes quanto a sua autoimagem corporal.  

2) Descrever o perfil dos participantes quanto ao comportamento de selfie. 

3) Avaliar a possível relação entre tirar ou não selfies e autoimagem corporal em 

adolescentes.  
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METODOLOGIA  
 

 

Participantes e procedimentos: 261 adolescentes de 12 a 18 anos de idade que 

foram convidados a participar deste estudo online por um link-convite enviado via e-

mail e/ou redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, entre outros) e por meio de 

WhatsApp em que um adolescente convidado a participar, é convidado por nós a 

enviar o link para um amigo, formando assim a técnica bola de neve.  

 

Instrumentos:  

1.Questionário sociodemográfico elaborado pelos autores deste estudo, contendo 

perguntas como: idade, gênero, escolaridade, vida profissional, lazer (ANEXO 1) 

2. Para avaliar a imagem corporal foi utilizado a escala de silhuetas proposta por 

Stunkard et al. (1983), que é amplamente utilizada em estudos brasileiros que 

investigam a insatisfação corporal em adolescentes. A escala de silhuetas é composta 

por nove silhuetas para as meninas e nove para os meninos, que variam desde a 

figura de extrema magreza (n°01) até a obesidade (n°09), seguida pelas perguntas: 

1. Qual a silhueta que melhor representa a sua aparência corporal atual (real); 2. Qual 

a silhueta corporal que você gostaria de ter? A variável “insatisfação com a imagem 

corporal” foi definida por meio da diferença entre a pontuação correspondente à 

silhueta que o adolescente julgava ser a sua atual e a que gostaria de se parecer. A 

pontuação negativa indica desejo de ter silhuetas maiores e a pontuação positiva 

desejo por ter silhuetas menores. E a pontuação igual a zero indica satisfação com a 

imagem corporal (ANEXO 2).  

3. Com o objetivo de relacionar a influência das mídias sociais e insatisfação corporal 

dos adolescentes foram selecionadas 6 perguntas da Escala de Três – fatores 

proposta por Keery, Berg, Thompson (2004), validada para a população brasileira por 

CONTI et., (2010) (ANEXO 4). 

4. Para avaliar o comportamento de tirar selfies foi utilizada a Selfities Behavior Scale 

(SBS) desenvolvida por BALAKRISHNAN, GRIFFITHS (2018), que autorizaram a 

realização da tradução da versão brasileira da escala (ANEXO 3), com a proposta de 

tradução e adaptação para o português falado no Brasil. A SBS compreende 20 itens 
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que são classificados usando uma escala Likert de cinco pontos (1 = discordo 

fortemente e 5 = concordo fortemente), onde a pontuação mais alta indica níveis mais 

altos de comportamento de selfitis. Pontuações que variam entre 20-40 indicam 

baixos níveis de comportamento de selfitis, 41 a 60 indicam níveis leves de selfitis, 61 

a 80 indicam níveis moderados de selfitis, 81 a 100 indicam níveis graves de selfitis. 

Quanto maior a pontuação, maior a probabilidade em realizar selfies. Os itens visam 

avaliar a importância para o indivíduo em tirar selfies e o quanto ele(a) se sente mais 

confiante, mais positivo e mais aceito pelo grupo. Foram acrescentadas algumas 

perguntas adicionais a fim de saber sobre a frequência de publicação de selfies e o 

contexto em que este se dá. 

Ética 

Foi assegurado a confidencialidade dos dados obtidos neste estudo, bem 

como dos participantes, os quais inicialmente foram informados acerca do anonimato 

da pesquisa. Todos os participantes foram convidados a assinar o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) que constou os objetivos do estudo, possíveis 

riscos (nenhum) e benefícios e foi assegurada a confidencialidade do estudo. Aos que 

aceitavam participar do estudo tinham que clicar no termo de concordância, conforme 

estabelecido pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP. O estudo foi aprovado 

pelo CEP-UNIFESP (processo n° 4455925).  

   

Análise dos dados:  

Avaliação da validade de face da ECS foi realizada por meio da amostra da 

aplicação piloto da escala tendo a participação de 52 adolescentes (aplicação piloto). 

Essa aplicação da escala foi essencial para avaliar a validade de face que contempla 

a compreensão, clareza e simplicidade da linguagem utilizada no questionário 

(Campos et al., 2019). 

A validade de conteúdo também foi avaliada e representa a associação de 

conceitos abstratos com indicadores observáveis e mensuráveis do construto sendo 

avaliado (Wynd et al., 2003). Também avalia o grau em que cada item da escala é 

relevante e representativo de um construto específico com um propósito particular de 
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avaliação daquele construto (Haynes et al., 1995). É uma medida avaliada por meio 

de análise fatorial e também pelo comitê de especialistas o qual, neste estudo, foi 

composto pelos autores do estudo, em semelhança ao estudo de Toledo Júnior et al., 

(2018). 

Realizou-se também a validade de construto, obtida por meio da análise fatorial 

com modelagem de equações estruturais, realizada a partir da aplicação da escala 

previamente adaptada e com validade de face, em uma amostra de 261 adolescentes 

brasileiros (média de idade 16 +/- 2). A análise fatorial é uma ferramenta multivariada 

de análise de dados, que permite a identificação de fatores (variáveis latentes) dentro 

do conjunto dos itens do instrumento de avaliação, indicando os mais relacionados 

entre si. São interpretados na ordem do mais explicativo para o menos explicativo, ou 

seja, segundo a proporção da variabilidade geral dos dados originais por eles 

explicada. As cargas fatoriais, obtidas na análise, identificam o quanto cada fator está 

associado a cada item do instrumento e o quanto o conjunto de fatores explica a 

variabilidade geral dos dados originais. Os eigenvalues, também gerados pela análise 

fatorial, são números que refletem a importância do fator e, segundo critério de Kaiser, 

deve-se extrair somente os fatores com eigenvalue maiores do que 1.0 (Artes, 1998; 

Field, 2009). 

  Realizou a MANOVA para analisar a relação entre diversas variáveis de 

resposta em relação ao construto e em seguida realizou-se ANOVA para avaliar os 

resultados médios relativos à diferença média dos fatores individuais no nível de 

intensidade de selfie (baixo, leve, moderado e grave). Aplicou-se o cálculo da 

variância média extraída (VME) que é um dos indicadores que pode ser utilizado para 

avaliar a qualidade do modelo estrutural de um instrumento psicométrico (Hair et al., 

2009; Fornell & Larcker, 1981). Para tanto, os cálculos da VME foram realizados com 

base nos parâmetros estimados por meio da Modelagem por Equações Estruturais. 

Na equação da VME, o erro de mensuração e o quadrado das cargas fatoriais são 

indicados na mesma unidade de medida, portanto, a VME representa a proporção 

média da variância dos itens explicada pela variável latente (ou fator comum entre os 

itens). Fornell e Larcker (1981) apresentaram o valor de VME igual ou superior a 0,50 

como um indicador de ajuste adequado do modelo. Segundo vários pesquisadores, é 

possível avaliar a validade convergente por meio da VME e do alfa de Cronbach 
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(Fornell & Larcker, 1981; Pestana e Gageno, 2005; Hair et al., 2009). A utilização da 

VME para validade convergente é crescente na literatura científica e pode ser 

facilmente verificada em pesquisas empíricas recentes (Fock et al., 2013; Niclasen et 

al., 2013; Obasi et al., 2014). Para a análise de variância dos fatores identificados na 

ECS, considerou-se os quatro níveis de selfitis: 20-40 indicando níveis baixos de 

selfitis, 41- 60 indicando níveis leves, 61 -80 indicando níveis moderados e 81 - 100 

indicando níveis graves de selfitis. 

Para avaliação da correlação entre os fatores da ECS, realizou-se a análise de 

correlação de Pearson. 

Para análise da consistência interna adotou-se os índices de alfa de Cronbach 

e ômega de McDonald com valores maiores ou iguais a 0.70 considerados aceitáveis, 

bem como correlação item-total. 

As análises fatoriais exploratórias, confirmatórias e variância média extraída 

foram realizadas no software estatístico R - pacote SEM (Structural Equation Models) 

versão 0.9-21 e para as demais análises utilizou-se o pacote estatístico SPSS 

(Statistical Program for Social Sciences), versão 20.0.  

No presente estudo aplicou-se inicialmente a análise fatorial exploratória para 

avaliar a dimensionalidade da escala na versão brasileira, seguida pela análise fatorial 

confirmatória (modelo de equação estrutural). Optou-se inicialmente pela utilização 

da análise fatorial exploratória pois, a população do presente estudo (adolescentes) 

apresentava faixa etária diferente da população em que o instrumento original foi 

validado (adultos jovens). Para tanto, era necessário investigar se a dimensionalidade 

da escala se mantinha. Realizou-se o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e teste de 

esfericidade de Barlett (Tabela 1) para confirmar a adequacidade e a possível 

fatoração dos dados (Schumacker & Lomax, 1998). Os valores do índice KMO que 

indicam que a Análise Fatorial é adequada são valores aceitáveis entre 0,5 a 1,0 (Hair 

et al., 2009; Kaiser & Rice, 1977, Tabachinich e Fidell, 2001). O teste de esfericidade 

de Bartlett (BTS) deve ter p menor que 0.5 (Hair et al., 2009). Aplicou-se o método de 

extração dos componentes principais com rotação Obliqua Oblimin. No presente 

estudo as comunalidades também foram avaliadas para verificar o quanto a variância 

(correlação) de cada item era explicada por cada fator extraído. Elevados fatores de 
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comunalidade (igual ou acima de 0.5) indicam que o método dos componentes 

principais extraiu grande quantidade de variância de um item em particular (Hair et 

al., 2009). Segundo Hair et al., (2009) as comunalidades auxiliam na avaliação sobre 

quão bem cada variável é explicada pelos fatores. Quanto mais perto a comunalidade 

estiver de 1, melhor a variável é explicada pelos fatores. 

 

RESULTADOS 

Os resultados da presente dissertação serão expostos em partes. A primeira 

parte, a seguir, seguem os dados gerais da amostra. Em seguida são apresentados 

os resultados no formato dos artigos científicos publicados em relação ao estudo, 

sendo os artigos: 

1)  “Insatisfação corporal: um estudo entre adolescentes brasileiros”, BRAZILIAN 

JOURNAL OF DEVELOPMENT, V.8, N.2. P. 10779-10786, fev. 2022. DOI: 

10.34117/bjdv8n2-154.  

2) “The cultural adaptation and psychometric properties of the Selfitis Behavior 

Scale: cross-sectional study in Brazilian adolescents”. DOI: 

10.1590/scielopreprints.3230. Pré-Print Scielo. 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.34117/bjdv8n2-154
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RESULTADOS:  

Tabela 1: Descrição da amostra geral (n=261).  

Variáveis  n % 

   

Gênero    

Masculino 68 26 

Feminino 191 73 

Outros 2 1 

   

Raça/Etnia    

Branca 158 60 

Preta 31 12 

Parda 62 24 

Amarela 8 3 

Indígena 2 1 

   

Faixa etária (anos)    

12 a 14 29 11 

15 a 18 232 89 

   

Nível socioeconômico    

A – B 134 51 

C – D 129 49 

E 1 0 

   

Escolaridade    

6° ao 9° ano do ensino fundamental 26 10 

1° ao 3° ano do ensino médio 235 90 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Conforme observado na tabela 1, a amostra foi composta por adolescentes 

com idade média de 15 anos (89%), com maioria do gênero feminino (73%), e que se 

auto declararam como brancos (60%), e nível socioeconômico entre A e B (51,3%), 

de acordo com ABIPEME, e escolaridade cursando ensino médio (90%).  
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Tabela 2: Relação entre classificação de imagem corporal e variáveis de gênero, 

etnia/raça, faixa etária, nível socioeconômico e escolaridade.  

 

Variáveis Insatisfeito – 
silhueta maior 

Insatisfeito – 
silhueta menor 

Satisfeito 

 n % n % n % 

Gênero        

Masculino 22 8 24 9 22 8 

Feminino 32 12 104 40 55 21 

Outros _ _ 2 1 _ _ 

       

Raça/Etnia        

Branca 35 13 76 29 47 18 

Preta 4 2 20 8 7 3 

Parda 12 5 29 11 21 8 

Amarela 2 1 5 2 1 0 

Indígena 1 0 - - 1 0 

       

Faixa etária (anos)       

12 – 14 8 3 7 3 13 5 

15 – 18 44 17 125 48 64 25 

       

Nível 
socioeconômico 

      

A-B 32 12 61 23 42 16 

C-D 22 8 68 26 35 13 

E 0 0 1 0 0 0 

       

Escolaridade       

6° ao 9° ano do 
ensino fundamental 

9 3 4 2 13 5 

1° ao 3° ano do 
ensino médio 

44 17 127 49 64 25 

Fonte: elaborado pelo autor.  

De acordo com a tabela 2, a amostra apresentou maior nível de insatisfação 

com a imagem corporal com desejo por uma silhueta menor de adolescentes do 

gênero feminino (40%), de etnia/raça branca (29%), com faixa etária de 15 a 18 anos 



28 
 

de idade (48%), e nível socioeconômico entre C -D (26,1%) e escolaridade cursando 

o ensino médio (49%).  

 

 

Tabela 3: Nível de selfitis da amostra (n=261). 

  

NÍVEL DE SELFITIS N % 

   
BAIXO 31 12 
LEVE 146 56 

MODERADO 68 26 
ALTO 16 6 

Fonte: elaborado pelo autor.  

De acordo com a tabela 3, considerando a amostra total, verificou-se maior 

nível de comportamento de selfitis classificado como leve (56%), seguido por 

moderado (26%), baixo (12%) e alto (6%).  

 

Tabela 4: Classificação de Selfitis de acordo com o gênero dos adolescentes.   

  

  

Gênero 

Classificação de Selfitis 

baixo leve Moderado Alto 

n % n % n % n % 

feminino 20 8% 105 40% 54 21% 13 5% 

masculino 10 4% 41 16% 13 5% 3 1% 

outros 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 

  Ao analisar a tabela 4 é possível observar que as adolescentes do gênero 

feminino com classificação de Selfitis leve representam 40% da amostra, seguido de 
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moderado com 21%, enquanto no gênero masculino a maior parte da amostra é 

classificada com nível de selfitis leve (16%).  

 

Tabela 5: Nível de selfitis em relação a classificação de autoimagem corporal  

 

Classificação 
Imagem 
corporal 

Selfitis 
alto 

(%) 

Selfitis 
baixo  
(%) 

Selfitis 
Leve 
(%) 

Selfitis 
moderado 

(%) 

Total 
(%) 

Satisfeito 75 19,5 27 29,5 30 

Insatisfeito para 
menor 

19 48,5 51,5 54,5 50 

Insatisfeito para 
maior 

6 32 21,5 16 20 

Fonte: elaborado pelo autor.  

cA tabela 5 mostra que a maior parte (75%) dos adolescentes com alta 

intensidade de selfities estão satisfeitos com a própria imagem, 48,5% dos sujeitos 

com baixo nível de selfitis, seguido por selfitis leve e moderado estavam insatisfeitos 

com a imagem corporal desejando um corpo mais magro 
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 “Insatisfação corporal: um estudo entre adolescentes brasileiros”, 

PUBLICADO NO PERIÓDICO BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT, V.8, N.2. 

P. 10779-10786, fev. 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n2-154.  

Pedro Henrique Ribeiro e Denise De Micheli 

RESUMO  

A imagem corporal pode ser considerada como aquela formada pelo sujeito 

sobre si e a insatisfação corporal como uma avaliação negativa de sua forma corporal. 

Os adolescentes representam um grupo vulnerável a apresentar maior insatisfação 

corporal e adoção de comportamentos inadequados por esta razão. Trata-se de um 

estudo transversal realizado com adolescentes de 12 a 18 anos, por meio de pesquisa 

online, em que a insatisfação com a imagem corporal foi avaliada por meio da escala 

de silhuetas. A amostra total foi de 261 adolescentes de ambos os gêneros. Os 

resultados encontrados se assemelham ao descrito na literatura, em que a maior 

parte dos participantes apresentaram insatisfação corporal, principalmente 

adolescentes do gênero feminino. Estes achados corroboram com outras pesquisas 

sobre o tema, mostrando o quanto as meninas são mais suscetíveis a questões 

relacionadas à autoimagem insatisfatória. Sendo assim, este estudo reforça a 

importância de políticas públicas de saúde e prevenção em relação à insatisfação 

corporal entre adolescentes.  

Palavras-chave: imagem corporal, adolescentes, insatisfação corporal.  

ABSTRACT  

Body image can be considered as the one formed by the subject about himself 

and body dissatisfaction as a negative evaluation of his body shape. Adolescents 

represent a vulnerable group to present greater body dissatisfaction and adoption of 

inappropriate behaviors for this reason. This is a cross-sectional study carried out with 

adolescents from 12 to 18 years old, by means of an online survey, in which 

dissatisfaction with body image was evaluated by means of the silhouette scale. The 

total sample was 261 adolescents of both genders. The results found are similar to 

those described in the literature, in which most participants were dissatisfied with their 

bodies, especially female adolescents. These findings corroborate other research on 

https://doi.org/10.34117/bjdv8n2-154
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the subject, showing how girls are more susceptible to issues related to unsatisfactory 

self-image. Thus, this study reinforces the importance of public health policies and 

prevention regarding body dissatisfaction among adolescents.  

Keywords: Body image, adolescents, Dissatisfaction negative. 

 

1 INTRODUÇÃO  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é 

considerada no período dos 10 a 19 anos de idade, sendo um momento marcado por 

grandes transformações biopsicossociais, que serão fundamentais para o 

desenvolvimento na vida adulta, além de ser um importante momento de adoção de 

hábitos sociais e emocionais que possam garantir seu bem-estar mental. Nessa fase 

a mídia exerce grande influência na realidade vivida por esse grupo etário (OPAS, 

2018). A população adolescente recebe grande influência da mídia. Sendo que além 

desta, fatores psicológicos, biológicos, familiares, insatisfação corporal e desejo por 

um corpo perfeito, influenciam os adolescentes, que passam a não se alimentar de 

forma adequada, muitas vezes seguindo dietas inapropriadas em busca do corpo 

considerado ideal (MONTEIRO, NOVAES, FERNANDES, 2014). 

A imagem corporal pode ser definida como uma experiência humana sobre o 

corpo, ou uma imagem mental que os indivíduos possuem a respeito de seu corpo e 

das partes que o compõem, além de sentimentos relacionados a ele. A insatisfação 

corporal pode ser compreendida como uma avaliação subjetiva negativa da imagem 

corporal, sendo avaliada pela diferença entre a imagem corporal real e a idealizada 

(CARVALHO, THURM, 2020). A imagem corporal exerce influência na autoestima dos 

adolescentes, pois a aparência é um aspecto altamente saliente na formação da 

identidade destes. Os principais motivos que influenciam a imagem corporal dos 

adolescentes são a estética, a autoestima e a saúde (PETROSKI et al., 2012).  

Em diferentes regiões do mundo a insatisfação com a imagem corporal é mais 

evidente em adolescentes, sendo as constantes transformações relacionadas ao 

desenvolvimento puberal, somadas à emergência da sexualidade, valorização de sua 

função social e dificuldade em estabelecer a própria identidade, responsável por 

inquietudes e sofrimentos, justificando o motivo pelo qual a adolescência é 
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considerada um período delicado no que se refere a auto imagem corporal (DUMITH 

et al., 2012; BRAGA, MOLINA, FIGUEIREDO, 2010).  

Dados nacionais sobre a insatisfação corporal de adolescentes são raros, 

considerando que a imagem corporal pode ter um papel fundamental no manejo e na 

manutenção de um peso corporal saudável, além da identificação dos fatores que 

causam essa imagem distorcida do corpo, que podem ser importantes na promoção 

de peso saudável dessa população (MOEHLECKE et al., 2020) A imagem corporal 

tem sido avaliada em estudos por desenhos de pessoas ou questionários, usados 

para classificar a autoimagem com base na satisfação com o próprio corpo 

(MOEHLECKE et al., 2020).  

Estudos transversais têm demonstrado alta prevalência de insatisfação 

corporal em adolescentes, chegando a 71%, principalmente em indivíduos do gênero 

feminino e com sobrepeso e/ou obesidade. Em estudos realizados em países 

desenvolvidos este índice de insatisfação corporal é entre 16% e 55% em meninos e 

de 35% a 81% em meninas (FINATO et al., 2013; LAWLER, NIXON, 2011).  

Sendo assim, faz-se necessário avaliar a insatisfação com a imagem corporal 

de adolescentes brasileiros, com o objetivo de observar se os dados encontrados se 

assemelham aos achados da literatura atual.  

2 METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo transversal por meio de pesquisa online realizada por 

meio do formulário do Google forms com adolescentes entre 12 a 18 anos de idade. 

Entre os dados coletados estão gênero, idade, escolaridade e avaliação da imagem 

corporal por meio da escala de silhuetas propostas por Stunkard et al., (1983), que 

tem sido amplamente utilizada em estudos brasileiros que investigam a satisfação 

corporal. A coleta de dados ocorreu no período de março a junho de 2021, seguindo 

os procedimentos para o desenvolvimento da pesquisa, respeitando os preceitos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética da UNIFESP sob o No.: 39872320.2.0000.5505.  

No questionário online preenchido pelos adolescentes constava a escala de 

silhuetas, composta por nove silhuetas para as meninas e nove para os meninos, que 

variam desde a figura de extrema magreza (n°01) até a obesidade (n°09), seguida 
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pelas perguntas: 1. Qual a silhueta que melhor representa a sua aparência corporal 

atual (real); 2. Qual a silhueta corporal que você gostaria de ter? A variável 

“insatisfação com a imagem corporal” foi definida por meio da diferença entre a 

pontuação correspondente à silhueta que o adolescente julgava ser a sua atual e a 

que gostaria de se parecer. A pontuação negativa indica desejo de ter silhuetas 

maiores e a pontuação positiva desejo por ter silhuetas menores, e a pontuação igual 

a zero indicava satisfação com a imagem corporal.  

As análises dos dados foram realizadas pelo programa SPSS, versão 20.0.  

3 RESULTADOS  

A amostra foi composta por 261 adolescentes, com idade de 12 a 18 anos de 

idade, sendo 73,2% (n=191) do gênero feminino, 26,1% (n=68) masculino e 0,8% 

(n=02) outros. Sobre a faixa etária, a média de idade foi de 15 anos (DP=1,5).  

A escolaridade da amostra foi composta em sua maioria por: 28,4% cursando 

o 1° ano do ensino médio, 33% cursando o 2° ano ensino médio e 28,7% cursando o 

3° ano do ensino médio. 

Em relação a imagem corporal avaliada pela escala de silhuetas 29,5% foram 

classificados como satisfeitos, e 70,5% da amostra apresentou-se insatisfeita com 

sua imagem corporal atual. Observou-se que entre os insatisfeitos, 50% desejava um 

corpo menor (mais magro) e 20,5% desejava um corpo maior. Observou-se que a 

insatisfação corporal foi maior entre as adolescentes do gênero feminino (74%) e em 

menor proporção entre os adolescentes do gênero masculino (26%).  

Os dados sobre desejar uma silhueta maior ou menor das adolescentes do 

gênero feminino estão demonstrados na tabela 1, e dos adolescentes do gênero 

masculino tabela 2.  

 

 

Tabela 1 Distribuição da insatisfação corporal e busca por silhuetas 

maiores ou menores em adolescentes do gênero feminino. 

Classificação Insatisfação 
corporal. segundo silhueta 

n  % 
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Silhueta maior 32 23,5 
Silhueta maior  104 76,5 

Total:  136 100 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Tabela 2 Distribuição da insatisfação corporal e busca por silhuetas 

maiores ou menores em adolescentes do gênero masculino.  

Classificação Insatisfação 
corporal. segundo silhueta 

n  % 

Silhueta maior 22 47,8 
Silhueta maior  24 52,2 

Total:  46 100 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

4 DISCUSSÃO 

Os resultados de insatisfação corporal do presente estudo se assemelham a 

outros achados nacionais, como encontrado por Justino, Enes, Nucci (2020), que em 

uma amostra com 200 adolescentes, encontraram uma prevalência de insatisfação 

com a imagem corporal de 76,5%, próximo ao encontrado neste estudo com 70,5% 

da amostra total. Fazendo a separação da amostra por gêneros, é possível perceber 

que em ambos os estudos as meninas foram as mais insatisfeitas com sua imagem 

corporal, sendo 74% no presente estudo e 73,9% no estudo acima referido. Quando 

comparados os dados dos meninos, estes se assemelham também, sendo em nosso 

estudo 26%, e na pesquisa de Justino, Enes e Nucci (2020) foi de 27,3%. Um estudo 

realizado por Lira, Ganen e Alverenga (2017) com adolescentes do gênero feminino 

também encontrou uma prevalência de 85,8% de insatisfação com a imagem 

corporal. 

Os achados de prevalência da insatisfação corporal deste estudo foram 

maiores do que o encontrado em um estudo nacional, multicêntrico com adolescentes 

de 12 a 17 anos participantes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes (“ERICA”) que encontrou 45% da amostra insatisfeita com sua imagem 

corporal. Além disso, obtiveram resultados de insatisfação corporal mais frequentes 

em meninas do que em meninos, conforme também observado no presente estudo 

(MOEHLECKE et al., 2020). 
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Segundo Justino, Enes, Nucci (2020), o aumento da adiposidade durante a 

puberdade pode estar relacionado ao motivo de insatisfação corporal mais alta em 

meninas, quando comparadas aos meninos. Além da tendencia em desejarem um 

corpo magro e o medo da rejeição, constituindo o gênero feminino como um grupo 

mais vulnerável às influências socioculturais e da mídia (LIRA, GANEN e 

ALVARENGA, 2017).  

Estudos tem demostrado que a prevalência de insatisfação com a imagem 

corporal em países desenvolvidos é entre 16% a 55% em meninos e de 35% a 81% 

em meninas (LAWLER, NIXON, 2011). O que indica que no presente estudo as 

prevalências encontradas foram semelhantes aos parâmetros encontrados em 

pesquisas de países desenvolvidos.  

A busca por um corpo mais magro é normalmente observada entre meninas, 

como o observado neste estudo em que 76,5% das meninas estavam insatisfeitas 

com sua imagem corporal atual e desejavam uma silhueta menor, o que reforça com 

os achados na literatura. Por outro lado, a literatura indica que os meninos tendem a 

desejar um corpo mais atlético e musculoso, o que na amostra deste estudo foi 

observado com 47,8% dos adolescentes (HARGREAVES, TIGGEMAM, 2009).  

O Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) 

realizado com adolescentes do Rio de Janeiro encontrou também na sua amostra 

(n=422), que 41,4% desejavam uma silhueta menor, sendo mais frequente em 

meninas do que meninos, semelhante ao presente estudo (CARVALHO et al., 2020). 

Esses achados reforçam e corroboram com a literatura científica atual, e trazem uma 

nova problemática ou um novo olhar para o fato de que os meninos também 

desejavam ter uma silhueta menor, assim como ocorre com as meninas. Os dados 

encontrados mostram o quanto a internalização por um corpo “ideal” é uma pressão 

também entre os meninos, que buscam uma silhueta menor para sentirem-se 

satisfeitos com seus corpos.  

Este estudo possui algumas limitações que devem ser mencionadas como, ser 

uma amostra não-probabilística e com desenho transversal o que não permite 

estabelecer relação de causa-efeito, o que faz com que os dados sejam interpretados 

com cautela. Além do tamanho da amostra e a utilização de questionários 

autopreenchidos que são sempre passíveis de vieses.  
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5 CONCLUSÃO  

Os objetivos do estudo foram alcançados, e puderam corroborar e reforçar o 

que já está descrito na literatura científica atual, mostrando o quanto é alta a 

prevalência de insatisfação com a imagem corporal entre adolescentes brasileiros, e 

partir daí propor programas e políticas públicas que possam colaborar com a 

diversidade corporal nas mídias e a diminuição da pressão estética cada vez mais 

precoce na busca do corpo que é socialmente classificado como “ideal”. Além disso, 

foi possível observar que adolescentes do gênero masculino estão também em busca 

de silhueta menor, diferente de outros achados da literatura. Sendo assim, faz-se 

necessários mais estudos para compreender o que leva a busca dos adolescentes do 

gênero masculino a uma silhueta menor e o quanto isto pode estar impactando em 

sua saúde.  
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ARTIGO 2, PUBLICADO COMO PRÉPRINT NA SCIELO  

 

“The cultural adaptation and psychometric properties of the Selfitis Behavior Scale: 

cross-sectional study in Brazilian adolescents”.  

DOI: 10.1590/scielopreprints.3230.  

Abstract: Aim: to translate, adapt, and identify the psychometric properties of the 

Selfie Behavior Scale (SBS). Method: online study conducted with 261 Brazilian 

adolescents. The translation and cross-cultural adaptation process followed 

international guidelines, resulting in an adequate scale with face, content and 

construct validity. The five factors explained 78.2% of the total variance. Confirmatory 

factor analysis (structural equation model for latent variables) showed an adequate fit 

of the five-factor model with χ2= 2.42 p=0.001, GFI=0.92, AGFI= 0.89, NNFI= 0.92, 

TLI= 0.96, CFI= 0.93, RMSEA= 0.041. All factor loadings were statistically different 

from zero (0; t >1.96, p<0.05). The total internal consistency value (Cronbach's alpha) 

and McDonald's omega was above 0.80 and the internal consistencies of each factor 

were above 0.79. Conclusion: This is the first Brazilian study to evaluate the 

psychometric properties of a selfie scale. The SBS proved to be a reliable and valid 

instrument to assess selfie behavior. 

Key Words: Social Media use, Selfie-taking, Selfitis, Selfitis Behavior Scale, 

Psychometric Properties 

 

Introduction 

The various online activities, accessing websites, messenger apps, using social 

media, and Internet gaming, have become part of most people's daily lives, especially 
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among adolescents and young adults (Lin, Brostrom, Nielsen, Griffiths, Pakpour, 

2017; McLean, Jarman, Rodgers, 2019). Given the emergence of social media 

platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, Snapchat, and others, there 

has been an increase in the number of studies investigating problematic social media 

use, dependence on this behavior, and its impact on people's lives (Alimoradi, Lin, 

Imani, Griffiths, Pakpour, 2019; Montag et al. 2015, 2017).However, assessing 

aspects of well-being and self-esteem in the face of social media use is rarely 

discussed in the literature, such as the behavior of taking selfies and sharing them on 

social media, especially among adolescents. 

The American Psychiatric Association (APA) has officially confirmed that taking 

"selfies" is a mental disorder. The APA made this publication during its annual board 

meeting in Chicago (Vincent, 2014). The disorder has been termed selfitis, being 

defined as the desire to take pictures of oneself (body and/or face) via a smartphone 

and post them on social media (McLean et al., 2019). It is a worldwide phenomenon, 

especially among adolescents and young adults (Griffiths and Balakrishnan, 2018; Lin 

et al., 2019; McLean et al., 2019). Selfitis behavior involves several actions among 

them preparing the image (staging), editing the image such as color and background 

changes, selecting the best image, posting the image, viewing and evaluating the 

amount of "likes" and comments made by others towards the posted image 

(Balakrishnan and Griffiths, 2017; McLean et al., 2019). About half of the 7.6 billion 

people in the world are on some form of social media, with an average of over 170 

selfies per day (Kemp, 2018). This equates to 650 billion selfies per day worldwide. 

The practice is more widespread on some platforms than others. On Snapchat, for 

example, 74% of all images shared are selfies (Reilly et al., 2019). 
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As for population, studies indicate that adolescents are more active in posting 

selfies than young or older adults (Dhir, Pallesen, Torsheim, Ereassen, 2016; Baiocco 

et al., 2016), highlighting the need to evaluate the effects of selfie practices in this 

population. 

Understanding and studies on selfie behavior are still limited, with a few studies, 

conducted mainly by Asian researchers, on the negative impacts of selfie behavior on 

psychological and physical health (Dokur, Petekkaya, Karadag, 2018; Pantic et al. 

2017). The results of such studies showed that selfie behavior is possibly associated 

with narcissism, self-centered behavior, low self-esteem, loneliness, and depression. 

However, these studies did not use any psychometric instrument to assess the 

presence of such behaviors, and such results are seen only as possible inferences. 

Adolescents and young adults post selfies on social media in search of 

popularity, recognition, and appreciation (McLean et al., 2019). In a study conducted 

by Chua & Chang (2016), adolescents described that peer recognition was the 

greatest motivation for sharing selfies, indicating that the amount and valence of 

feedback play a predominant role in self-esteem and feelings of acceptance. On the 

other hand, when a post does not receive the desired amount of "likes" or comments, 

it can result in impoverished feelings of well-being (Jong & Drummond, 2016). Young 

people's recognition of social media photo sharing and feelings of well-being highlights 

selfie practices as an important area of research. Increasing understanding about 

these effects on adolescents is particularly important, as adolescence is a significant 

period of identity development, self-image, and social interactions, all of which are 

likely to be impacted by selfie practices. 
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Considering that more and more adolescents and young adults engage in the 

behavior of taking selfies, Balakrishnan and Griffiths (2017) developed the Selfitis 

Behavior Scale (SBS), whose psychometric tests to assess the reliability and validity 

of the scale (exploratory factor analysis and internal consistency) were satisfactory 

when assessed in a sample of Indian university students, as well as in a sample of 

university students from Iran and Afghanistan (Lin, Lin, Imai, Griffiths, Pakpour, 2019), 

a sample of Turkish university students (Ciplak & Atici, 2021), and in a sample of Italian 

university students (Monacis, Griffiths, Limone, Sinatra, Servidio, 2020). 

Although research indicates that selfie behavior can become an addiction (Kaur 

and Vig 2016; Kela, Khan, Saraswat, Amin, 2017; Shah, 2015; Singh and Lippmann 

2017; Griffiths and Balakrishnan, 2018) little is known about the impact, positive or 

negative, of this behavior. Furthermore, there are several instruments and studies 

developed in Brazil on problematic internet use and its impact on people's lives. 

However, to the best of our knowledge, there is no Brazilian study that addresses the 

behavior of taking selfies. We can infer that this lack of Brazilian studies on selfie 

behavior is due to the absence of an existing instrument validated for use in Brazil. 

Therefore, the aim of this study was to perform the translation, cross-cultural 

adaptation and construct validation of the SBS to be used with Brazilian adolescents. 

Method 

Data were collected in 2 stages. First, the study started with a pilot sample consisting 

of 45 adolescents (Age = 16, SD = 2) who were invited to participate in the online study 

via social media, WhatsApp contacts. After receiving approval from the research ethics 

committee of the Federal University of São Paulo (No. 4,526,802), the authors 

designed an online study using Google forms. The online study began with details of 
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the study's purpose and requirements, followed by an informed consent form. If 

participants did not give their informed consent to participate, they could not complete 

the online study. The eligibility criterion was to be between 12 and 18 years of age and 

have account on any social network. This study (pilot version[n=45] and final version 

[n=261]) was developed in accordance with the Declaration of Helsinki as a statement 

of ethical principles for medical research involving human subjects. 

For the second stage, in which a factor analysis was performed, 261 Brazilian 

adolescents participated (Age = 16, SD = 2) who also expressed agreement with the 

study to then answer the SBS. 

Procedure of Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Selfitis Behavior 

Scale 

After formally obtaining the authors who developed the SBS (Balakrishnan & 

Griffiths, 2017), we used the cross-cultural adaptation method proposed by Brislin 

(1970; 1973; 1980; 1986) in which four stages were part of the process, namely: 

translation (and adaptation), semantic equivalence assessment, pilot study, and back 

translation. We also used the universalist approach to cross-cultural adaptation of 

instruments, proposed by Herdman, Fox-Rushby, Badia, 1997; Herdman, Fox-

Rushby, Badia, 1998) considered one of the most adequate for proposing a process 

that includes conceptual and item equivalence (which includes a broad literature 

review on the concepts that support the original scale and its applicability in the 

Brazilian context), semantic (capacity of the scale to maintain the original concept) and 

operational (which refers to the operational aspects involved in the application of the 

questionnaire, such as question format [if online or paper], mode of applicability [if self-

completion or by interview]). 
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In the first stage, the original version of the questionnaire was translated into 

Brazilian Portuguese by the authors of this study who are fluent in English. The 

translation process included the general analysis of each item of the questionnaire, 

comparing it to the original English version. This correspondence transcends the 

literalness of the words, including more subtle aspects, such as the impact that a term 

may have on the cultural context of the target population. This comparative analysis 

between the versions (translated and original) is necessary because the literal 

correspondence of a term does not imply similar interpretations in different cultures 

(Giusti & Befi-Lopes, 2008). In this approach, there is the understanding that culture 

has a significant impact on the understanding of the variables, necessitating cross-

cultural adaptation to ensure that the original objective of the scale is equally achieved 

when applied in the language in which it is being adapted (Herdman et al., 1998). 

For the pilot study, it is recommended to test the translated and adapted 

questionnaire in a small portion of the target population, among 30 and 40 people at 

least, to assess possible difficulties in understanding the questionnaire. At this 

moment, the operational equivalence was also evaluated, referring to the operational 

aspects involved in the application of the questionnaire, such as the format of the 

questions [if online or paper] and the mode of applicability [if self-completion or by 

interview]. After the cross-cultural adaptation of the SBS, it was inserted into a virtual 

Google Forms platform and a link was created to be disseminated for data collection 

from the pilot sample consisting of 45 adolescents aged 12 to 18 years who, in addition 

to answering the questionnaire, were asked to indicate how easy/difficult it was to 

understand each item and an open field for suggestions. 
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After this careful and detailed translation, adaptation, search for semantic 

equivalence, and application in a pilot sample, the version of the SBS for the 

Portuguese spoken in Brazil was back-translated into English by a professional fluent 

in Brazilian Portuguese, but whose mother tongue was English. The back-translation 

of the SBS was done blindly, that is, the professional who did the back-translation did 

not have access to the original questionnaire, nor did he have technical knowledge on 

the subject, as recommended in the literature (Beaton, Bombardier, Guillemin, Ferraz, 

2000; Beaton, Bombardier, Guillemin, Ferraz, 2002; Beaton, Bombardier, Guillemin, 

Ferraz, 2007; Guillemin, Bombardier, Beaton, 1993; Eremenco, Cella, Arnald, 2005). 

The next step was to compare the original version with the back-translated version 

and assess whether the translated version maintained semantic and conceptual 

equivalence, i.e., whether the items retained the same conceptual meaning after 

translation. The review of the back-translation confers quality to the cross-cultural 

adaptation, especially the conceptual equivalence (Herdman et al., 1998). This 

comparison between the versions in search of possible discrepancies was performed 

by the committee of experts, who in the present study were the principal investigators. 

It was observed that there were no discrepancies between the original version and the 

translated and adapted version. After the comparison and evaluation between the 

versions, we sent the back-translated version to the original authors of the 

questionnaire to verify the equivalence of the items, which were considered excellent 

by the original authors, who reiterated the authorization to use the scale in Brazil. 

Selfitis Behavior Scale (SBS) 

The SBS is an instrument developed by Indian researchers (Balakrishnan and 

Griffiths, 2017) to assess behaviors related to taking selfies, called selfitis. In the 
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original study developed by Balakrishnan and Griffiths (2017) conducted with 225 

Indian university students (average age 20 years), an exploratory factor analysis was 

applied and six factors were identified: environmental enhancement, social 

competition, attention seeking, mood modification, self-confidence, subjective 

conformity. The SBS comprises 20 items that are rated using a five-point Likert scale 

(1 = strongly disagree and 5 = strongly agree), where higher scores indicate higher 

levels of selfie-taking behavior. Scores ranging from 20-40 indicates low selfitis 

behavior, 41 to 60 indicates mild selfitis behavior, 61 to 80 indicates moderate selfitis 

behavior and 81 to 100 indicates severe level on selfitis behavior. 

As mentioned earlier, the exploratory factor analysis performed in the original 

study detected 6 factors, and of the 20 items, four items were related to the 

"environmental enhancement" and the "social competition" factors and three items in 

each of the remaining four factors, attention-seeking, mood modification, subjective 

conformity and self-confidence. The original instrument showed satisfactory internal 

consistencies in each of the six factors, with overall internal consistency 0.876 

(Balakrishnan and Griffiths, 2017). 

Brazilian validation of the Selfitis Behavior Scale (SBS) 

Procedure and data analysis 

Face validity assessment of the SBS was performed using the sample of the 

pilot application of the scale with the participation of 45 adolescents. This application 

of the scale was essential to assess face validity, which includes the understanding, 

clarity, and simplicity of the language used in the questionnaire (Campos, Ossada, 

Costa, Cruz, 2019). 
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Content validity was also assessed and represents the association of abstract 

concepts with observable and measurable indicators of the construct being assessed 

(Wynd, Schmidt, Schaefer, 2003). It also assesses the degree to which each scale 

item is relevant and representative of a specific construct for a particular purpose of 

assessing that construct (Haynes, Richard, Kubany, 1995). It is a measure evaluated 

through factor analysis and also by the expert committee which, in this study, was 

composed of the authors of the study, in similarity to the study of Toledo Junior, Duca, 

Coury, 2018). 

We also carried out construct validity, obtained through factor analysis with 

structural equation modeling, based on the application of the scale previously adapted 

and with face validity, in a sample of 261 Brazilian adolescents (age=16, SD=2). 

 In this study, we applied the exploratory factor analysis to assess the 

dimensionality of the scale in the Brazilian version, followed by the confirmatory factor 

analysis (structural equation model). We initially chose to use the exploratory factor 

analysis because the population in the present study (adolescents) had an age range 

different from the population in which the original instrument was validated (young 

adults). Therefore, it was necessary to investigate whether the dimensionality of the 

scale was maintained. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Barlett's test of 

sphericity were performed to confirm the adequacy and possible factoring of the data 

(Schumacker & Lomax, 1998). The principal components extraction method with 

Oblique rotation was applied. The communalities were also evaluated to verify how 

much the variance (correlation) of each item was explained by each extracted factor. 

MANOVA was applied to analyze the relationship between several response 

variables in relation to the construct and then ANOVA was performed to evaluate the 
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mean results regarding the mean difference of the individual factors in the level of 

selfie intensity (low, mild, moderate and severe). We applied the calculation of the 

average variance extracted (AVE) which is one of the indicators that can be used to 

assess the quality of the structural model of a psychometric instrument (Hair et al., 

2009; Fornell & Larcker, 1981). To this end, the AVE calculations were performed 

based on the parameters estimated through Structural Equation Modeling (SEM). The 

AVE represents the squared factor loading. In the SEM equation, the measurement 

error and the square of the factorial loadings are indicated in the same unit of 

measurement, therefore, the SEM represents the average proportion of the items' 

variance explained by the latent variable (or common factor between the items). 

Fornell and Larcker (1981) presented the AVE value equal to or greater than 0.50 as 

an indicator of adequate model fit. According to several researchers, it is possible to 

assess convergent validity through AVE and Cronbach's alpha (Fornell & Larcker, 

1981; Pestana and Gageno, 2005; Hair, Black, babin, Eerson, Tatham, 2009). The 

use of AVE for convergent validity is growing in the scientific literature and can be 

easily verified in recent empirical research (Fock, Hui, Au, Bond, 2013; Niclasen, 

Skovgaard, Andersen, Somhovd, Obel, 2013; Obasi, Brown, Barret, 2014). For the 

analysis of variance of the factors identified in the SBS, the four levels of selfitis were 

considered: 20-40 indicates low selfitis behavior, 41 to 60 indicates mild selfitis 

behavior, 61 to 80 indicates moderate selfitis behavior and 81 to 100 indicates severe 

level on selfitis behavior. 

To evaluate the correlation between the SBS factors, Pearson's correlation 

analysis was performed. 
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To analyze internal consistency, Cronbach's alpha and McDonald's omega 

were used, with values greater than or equal to 0.70 considered acceptable, as well 

as corrected item-total correlation. 

The exploratory and confirmatory factorial analyses and the average variance 

extracted were performed using the statistical software R – SEM (Structural Equation 

Models) package version 0.9-21 and for the other analyses the statistical package 

SPSS (Statistical Program for Social Sciences), version 20.0 was used. 

Results 

The sample was composed of 261 Brazilian adolescents (mean age=16 +/- 

SD=2) from Brazil, students from public schools (74%), 89% did not work, 66.5% lived 

with both parents, and 81% had a B/C socioeconomic level. 

The process of translation and cross-cultural adaptation was carried out in an 

adequate manner, prioritizing the semantic and conceptual equivalence of the items, 

confirmed by the back-translation of the scale, and the operational equivalence in 

which the scale was applied online (as in the studies by Balakrishnan and Griffiths 

2017; Lin et al., 2019) with the same number of questions and the same response 

options. In the online study with the pilot sample, participants were asked to indicate 

how clear and understandable each item was, in addition to an open field for 

suggestions. After analyzing the answers regarding the scale's intelligibility, it was 

found that no suggestions were made to the scale's items, and that all participants 

mentioned that the questions were clear and easy to understand. Thus, the face 

validity of the scale was verified, in which no difficulties in understanding the items or 

suggestions for improving the scale were presented by the adolescent participants, 

confirming the adequacy of the cross-cultural adaptation. Based on this result, the 
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scale was considered suitable for use in larger samples (Balakrishnan and Griffiths, 

2017). 

We performed the Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) test= 0.803 and Bartlett's test of 

sphericity=0.89921; p=0.001 which concluded respectively the adequacy of the 

sample and readiness to factor the data (Hair et al., 2009; Kaiser & Rice, 1974, 

Tabachinich and Fidell, 2001). Table 1 presents the results of Exploratory Factor 

Analysis (EFA) on SBS conducted with the sample of 261 adolescents. Unlike the 

original version, the EFA found 5 factors and not 6, having been loaded in the same 

factor the items of "mood modification" and "self-confidence" factors which we entitled 

"mood and confidence". We observed eigenvalues ranging from 1.05 to 5.10 in each 

of the factors, being considered satisfactory (Hair et al., 2009). The five factors 

explained 78.3% of the total variance. According to the original study (Balakrishnan 

and Griffiths, 2017), at least three items converged on each factor, and this explains 

the homogeneity of the measure evaluated (Byrne, 2001). 

Confirmatory factor analysis (structural equation model) showed an excellent fit 

χ2= 2.42, Goodness of Fit Index (GFI)= 0.92 (acceptable greater than or equal to 

0.85), Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)= 0.89 (acceptable greater than or 

equal to 0.80), Bentler & Bonett's Non-Normed Fit Index (NNFI)=0. 92 (acceptable 

values close to 1), Tucker-Lewis Index (TLI)=0.96 (acceptable values close to 1), 

Bentler's Comparative Fit Index (CFI)=0.93 (acceptable values greater than or equal 

to 0.90), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)=0.041 (90% CI 0.034; 

0.062) (acceptable values less than or equal to 0.08). All factor loadings were 

statistically different from zero (0; t>1.96, p<0.05). The acceptance values of the above 

rates were proposed by Hair et al, (2009), Hatcher (1994), Hu & Bentler (1999) and 



51 
 

Bowling (2005). The items of the five factors were loaded significantly by adopting as 

significant those equal or greater than 0.60, which also satisfies the necessary 

condition for the content validity of the scale (Nunnally, 1978), in which the items are 

evaluated on a single construct. The results of the assessed indices and content 

validity, confirmed by the correlation between the items in factor analysis; Pearson 

correlation and corrected item-total correlation confirm the content validity of the scale.  

These data demonstrated a good adequacy of the factor analysis data matrix.  The 

observed communalities ranged from 0.61 to 0.89, the latter being observed in item 8 

"Taking selfie in different poses increases my social status", which accounted for 89% 

of the variance explained by the factors. High factor communalities (equal to or above 

0.5) indicate that the principal components method extracted a large amount of 

variance from a particular item (Hair et al., 2009). The "environmental enhancement" 

factor had the least amount of variance explained (20.33%). The "subjective 

conformity", "mood and confidence", "attention seeking" and "social competition" 

factors accounted respectively for 78.22%, 67.88%, 52.34% and 38.94% of the 

variance explained for each factor. 

Convergent validity tests whether the items in a scale, or the dimension of a 

multidimensional scale, converge to a single construct or dimension (Graver and 

Mentzer, 1999). In modelling by partial least squares (PLS), the convergent validity is 

shown by the average variance extracted (AVE), which computes the variance 

captured for each variable. The present study showed AVE values above 0.79 

(environmental enhancement=0.81; social competition=0.79; attention seeking=0.83; 

mood and confidence= 0.85 and subjective conformity=0.79) which confirmed the 

convergent validity of the scale (Fornell e Larcker 1981; Sanches-Franco & Roldan, 

2005; Balakrishnan e Griffiths, 2017). 
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Pearson's correlation matrix was used to evaluate the degree of association 

between the factors. In general, values above 0.50 were observed among all factors. 

In some cases, a high correlation was verified, for example, "social competition" factor 

presented high correlations with the "attention seeking" (r=0.79), "mood and 

confidence" (r=0.80) and "subjective conformity"(r=0.81) factors. There was also a 

strong correlation between the "attention seeking" and "subjective conformity" factor 

(0.80), the same for the "mood and confidence" and "subjective conformity" factor 

(r=0.82) (table 2). 

Table 3 presents the corrected item-total correlation data and the internal 

consistency of the SBS assessed from Cronbach's Alpha (α) and McDonald's Omega 

(ω) coefficients, including their values if items were deleted. Overall, satisfactory levels 

of alpha and omega (between 0.60 and 0.89; Toledo Junior et al., 2018; Bowling, 2005; 

Tavakol & Dennick, 2011) were verified not only among the factors, but also among 

the SBS items. It is worth mentioning that the omega values were slightly higher than 

the alpha values, in some factors and items. The overall reliability of the scale was 

α=.80 and ω =.81. The individual reliability scores for each of the 5 factors in the α and 

ω rates were above 0.78. For some items, it was observed that the α and ω coefficients 

decreased if the items were deleted, indicating they were robust items and necessary 

for the reliability of the scale. 

The column "Corrected Item-Total Correlation" presents the correlations 

between each item and the total score of the scale. In general, these correlations 

should not be lower than 0.3 in order to have reliability. Items that do not correlate with 

the total decrease the reliability of the questionnaire. In the present study, values 

above 0.52 were observed, confirming the reliability of the scale (Hair et al., 2009). 
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The MANOVA indicated that the factors differ across the four selfitis's intensity 

levels (low, mild, moderate, severe) with the following rates: Wilks’ l= 0.421; f=39.32 

(15.981); p<0.001). The average results concerning the mean difference of the 

individual factors at the intensity level (ANOVA) are shown in Table 4. The effect size 

was calculated with the partial eta-squared test (ɳ2) which showed moderate to large 

level of significance (Cohen, 1988). Among the factors, "attention seeking" was 

identified to differ widely across the four levels of selfie intensity, followed by "social 

competition," "mood and confidence," "subjective conformity" and "environmental 

enhancement" factors. 

Table 5 presents the mean and standard deviation of the factors in relation to 

the selfitis's intensity levels. The means showed that participants with low selfitis's 

intensity level had the highest mean (3.39) in "environmental enhancement"; "mood 

and confidence" factor had the highest mean (3.21) for those with mild selfitis's 

intensity level; "subjective conformity" factor reached the highest mean (3.19) among 

those with moderate selfitis's intensity level; and "attention seeking" and "social 

competition" factors had the highest mean (4.02 and 3.45, respectively) among those 

with severe selfitis's intensity level. 

The appendix presents the items of the Brazilian version of the Selfitis Behavior 

Scale. 

Discussion 

The cross-cultural adaptation of a scale requires care so that equivalence is 

achieved between the original version and the translated and adapted version, paying 

attention to the adequacy of each country's context and being understandable to the 

target population. In the present study, we applied all international guidelines for a 
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good quality of translation and cross-cultural adaptation of the SBS (Brislin (1970; 

1973; 1980; 1986), Beaton et al., 2007; Guillemin et al., (1993), Eremenco et al., 

(2005), Herdman et al., (1997) verifying face validity (verified by the pilot sample), 

content validity (verified by the experts committee, by factor analysis and corrected 

item-total correlation and Pearson correlation) and construct validity (by exploratory 

and confirmatory factor analysis). 

As for construct validity, the exploratory factor analysis observed that the 20 

items of the scale loaded on 5 factors, unlike the original study by Balakrishnan and 

Griffiths (2017) in which 6 factors were found. It is believed that possibly this difference 

is due to the number of factors between the original study and the present study refers 

to the sample difference, which in the original study was conducted with college 

students and in the present study was conducted with adolescents. Several authors 

have reported that adolescents are more active in their selfie posting than young adults 

or older, highlighting the need to evaluate the effects of selfie practices in this 

population (Dhir et al., 2016; Baiocco et al., 2016). In addition, one must consider the 

cultural aspects related to both countries (Brazil and India) that may have influenced 

the reduction of factors in the Brazilian version. In a study on the psychometric 

properties of the SBS conducted in countries such as Iran and Afghanistan (Lin et al., 

2019), the SBS remained with 6 factors and good rates in the confirmatory factor 

analysis (CFA) model. The Italian version of the SBS, on the other hand, like the 

Brazilian version, also presented a model with 5 factors (Monacis et al., 2020). The 

"mood modification" and "self-confidence" factors, when grouped together and were 

called in this study as "mood and confidence" and showed satisfactory communalities 

(above 0.62). 
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It is worth mentioning that the original study found 6 factors by applying only the 

exploratory factor analysis (EFA), while in the present study, in addition to the EFA, 

we also performed the CFA, with a good fit for structural equation models and good 

reliability evaluated by Cronbach's α and McDonald's ω coefficients. 

In addition, the sample size meets the parameters required for more advanced 

statistical analyses (minimum of 200 participants) as suggested for confirmatory factor 

analysis (Watkins, 1989). The Structural Equation Model applied in the factor analysis, 

showed excellent fit, CFI (0.93), TLI (0.96), RMSEA (0.041), GIF (0.92), AGIF (0.89), 

NNFI (0.92). The Cronbach's α and McDonald's ω reliability of the factors and overall 

reliability of the scale proved quite satisfactory with coefficients above 0.80 (α) and 

0.81 (ω), respectively (Bentlet, 1995) 

Considering selfie behaviors levels (low, mild, moderate and severe) it was 

found that people who had low levels of selfie scored higher on the "environmental 

enhancement" factor. This factor demonstrates that people who engage in selfie 

behaviors feel privileged to connect to the environment through the selfie to create 

emotional memories, and associate the selfie with some environment (e.g. they always 

take selfies when they are with friends in some environment, or when they are in a 

bar, restaurant, or any other place, in order to record the moment) (Boursier & Manna, 

2018; Kiprin, 2013). 

         It was observed that people who had mild selfitis level, scored higher on "mood 

and confidence" factor, which brings items that present the change in mood and self-

confidence, from the selfie behavior. It is known that mood change, especially that 

which is for the better, along with a sense of self-confidence can reinforce the behavior, 

increasing the chances of addiction, as it activates the brain reward circuitry. In the 
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present study, feeling good about taking selfies and viewing them privately before 

posting, increased the individual's self-confidence. In this regard, Tajuddin, Hassan, 

Ahmad (2013) highlights the positive relationship between self-confidence and positive 

mood (self-efficacy feeling). Meier & Gray (2013) assessed a sample of American 

adolescents, in relation to general Facebook use and found that higher amounts of 

Facebook photo postings, were related to feelings of self-confidence, while activities 

such as viewing friends' photos and visiting others' profiles, including commenting on 

friends' photos and unfollowing their photos, was related to a range of lower self-

confidence indicators. Self-admiration can also lead to increased self-confidence, 

improved mood, and increased desire to take and post selfies (Boursier & Manna, 

2018). However, it may be that the increase in self-confidence is mainly experienced 

online, during the posting of the selfie, which would also be something important to 

investigate. In the same vein, social media interaction via mobile digital devices seems 

to help many individuals overcome negative mood states (McLean et al., 2019). This 

is corroborated by Khan & Imran (2019), who claim that selfie behavior is related to 

mood regulation. 

Self-esteem is another behavior through which individuals can improve their 

mood state by improving their self-confidence, increasing the chances of taking and 

posting selfies. Furthermore, it is possible that selfie sharing is associated with higher 

self-confidence in circumstances where careful selfie selection has taken place, or 

where there is a high chance of positive feedback (Chang, Li, Loh, Chua, 2019). While 

selfie posting may be associated with an improved sense of self-esteem and 

confidence, it appears that in the short-to-medium term, selfie posting may have more 

variable effects depending on the feedback received (Rosenthal-von der Puetten et 

al., 2019). More research is needed on the role of mood modification in selfitis, both 
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on the positive and negative consequences of selfie and mood behavior. The present 

study showed that those who are still in the early stages of selfitis (mild levels), scored 

higher on the "mood and confidence" factor, meaning they are more vulnerable to 

feeling good and confident when posting selfies.In the same sense, those participants 

with moderate levels of selfitis scored higher on the "subjective conformity" factor. This 

factor explains the need to belong to the group. A need that, often at excessive levels, 

makes the individual subject themselves to anything to be accepted in an online group 

or to gain a "like" (McLean et al., 2019; Rosenthal-von der Puetten et al., 2019). Chua 

& Chang (2016) conducted a study with girls in Singapore and found that the need for 

acceptance by the online group was associated with self-esteem ratings and seeking 

positive feedback. In the present study, those in selfitis's moderate levels, exhibited 

higher need for acceptance than in the other groups. Furthermore, it was observed 

that the "subjective conformity" factor showed strong correlations with "social 

competition", "attention seeking", and "mood and confidence" factors. Such data 

allows us to infer that the greater the need for acceptance, the more competition is 

observed (e.g., taking selfies in different poses; posting selfies to receive more "likes"), 

the more attention-seeking is observed through attempts to increase popularity by 

posting selfies, and the more confident the subject feels when taking and posting 

selfies. 

Among those with selfitis's severe levels, the scores were on "social 

competition" and "attention seeking" factors. The social competition can be related to 

numerous behaviors, from compulsive gambling to substance use (Balakrishnan and 

Griffiths (2017). In the present study, the "social competition" factor had the second 

highest mean (3.45) among the 5 factors, indicating it is one of the factors most related 

to selfitis's severe behavior. That is, it seems that in selfitis's severe levels, sharing 
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selfies, in different poses, waiting for "likes" and comments, and using image editing 

resources, are the most relevant aspects. The same for the "attention seeking" factor 

which achieved the highest average (4.02). People who score in this factor are those 

who are attention seekers on social networks, seek "likes" and positive feedbacks, 

seek to feel more popular, compete for attention, popularity and feedback, and invest 

time in editing images to be shared. Indeed, positive feedback to a post can reinforce 

self-confidence, fulfilling the individual's expectations (Boursier & Manna, 2018). It is 

worth noting that attention seeking can also be a narcissistic component (Khan & 

Imran, 2019; McCain et al., 2016). According to Gnambs (2017) there is a solid positive 

relationship between self-promoting selfies shared on social media and levels of 

narcissism. In other words, "attention seeking" is a factor that has been shown to be 

quite associated with selfitis's severe levels, corroborating the studies conducted by 

Balakrishnan and Griffiths (2017) and Seidman (2013). According to Haggard (2014) 

people are more concerned with showing the moment being lived than actually living 

it, as in a constant search for attention. 

The results of the present study showed that the SCS is a useful scale in the 

assessment of selfie-taking behavior, which represents a new area within studies on 

the use of digital technologies. Since this is the first Brazilian study on selfie-taking 

behavior, it brings an addition to the literature on disorders related to the use of digital 

technologies and/or media. In addition to the psychological consequences of selfie-

taking behavior (which can be positive or negative), this study provides insights for 

further studies to evaluate the concept further and in different contexts and with 

different populations. Further research is needed on the role in the acquisition, 

development, and maintenance of selfiitis behavior, including personality traits, 

motivations, cognition, and attitudes. 
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It is worth mentioning that so far there are few studies on selfie behavior and 

especially on selfie addiction, and most of what has been published academically (both 

theoretical studies and empirical research) are from researchers in India. This is 

because India and other Asian countries are countries that have more social media 

users (Lamba et al., 2016). 

The main limitations of the study refer to the fact that the sample is not 

representative of Brazilian adolescents and was conducted only with adolescents. In 

this sense, studies with larger samples and with different age groups and genders is 

recommended. Although the present study used several criteria to examine the 

content validity of the SBS, no gold standard is available to thoroughly verify the 

concept. 

This study has contributed to the scientific debate about the psychological 

functions and attitudes implicit in selfie behavior, as well as the possible motivations 

behind this practice. Furthermore, the results of the present study demonstrate that 

the SBS is a reliable and valid scale for assessing selfitis. 
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Table 1. Results of the Exploratory Factor Analysis of SBS and communalities 

(h2) (n=261). 

Item Factor 1 

Environmental 
Enhancement 

loading 

Factor 2 

Social 
Competition 

loading 

Factor 3 

Attention 
Seeking 

loading 

Factor 4 

Mood and 
confidence 

loading 

Factor 5 

Subjective 
conformity 

loading 

 

 

    h2 

Item 1 
Item 7 
Item 13 
Item 19 
Item 2 
Item 8 
Item 14 
Item 20 
Item 3 
Item 9 
Item 15 
Item 4 
Item 10 
Item 16 
Item 5 
Item 11 
Item 17 
Item 6 
Item 12 
Item 18 
Variance 
(%) 
Cumulative 
Variance 
(%) 
Eigenvalues 
AVE 

.70 

.71 

.67 

.73 
.20 
.11 
.10 
.22 
.18 
.13 
.17 
.12 
.10 
.15 
.16 
-.01 
.12 
.12 
.10 
-.11 

20.33 
 

20.33 
5.10 

 
0.81 

.12 

.12 

.14 

.22 

.70 

.70 

.69 

.79 

.01 

.09 

.01 

.11 

.13 

.12 

.09 
-.11 
.01 
.11 
.16 
.22 

18.61 
 

38.94 
3.21 

 
0.79 

.05 

.23 

.11 

.09 

.11 

.20 

.05 

.11 

.71 

.79 

.80 
.19 
.15 
.10 
.18 
.10 
.28 
-.06 
.20 
.30 

13.39 
 

52.34 
1.05 

 
0.83 

.12 

.11 
-.09 
-.07 
.05 
.12 
.20 
.22 
.13 
.14 
.16 
.79 
.71 
.75 
.63 
.86 
.69 
0.9 
.11 
.27 

15.54 
 

67.88 
3.33 

 
0.85 

.06 

.34 

.26 

.42 
-.09 
.32 
.22 
.34 
.34 
.20 
.10 
.05 
.20 
.15 
.11 
.36 
.22 
.82 
.79 
.80 

10.34 
 

78.22 
1.33 

 
0.79 

0.61 
0.63 
0.63 
0.61 
0.65 
0.89 
0.79 
0.76 
0.70 
0.77 
0.77 
0.62 
0.69 
0.64 
0.70 
0.65 
0.70 
0.74 
0.70 
0.77 

 
 

KMO= 0.803; Bartlett’s of sphericity = 0.89921; Significance p<.001 

AVE= average variance extracted 

Extration method: rotation method: Oblimin with Kaiser normalization. 
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Note: the value in bold represent the highest loadings for respective factors and significative 

communalities (<.50) 

 

 

 

Table 2. Pearson's correlation matrix among SBS factors (n=261) 

Factors 1 2 3 4 5 

Environmental enhancement (1) 

Social Competition (2) 

Attention seeking (3) 

Mood and confidence (4) 

Subjective conformity (5) 

1 

0.67 

0.59 

0.60 

0.57 

  

1 

0.79 

0.80 

0.81 

  

  

1 

0.57 

0.80 

  

  

  

1 

0.82 

  

  

  

  

1 
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Table 3. Corrected Item-total correlation and Internal Consistency (Alpha and omega) 

ofthe SBS and its factors (n=261) 

Items Corrected 
Item-total 
correlation 
 

Cronbach’s 
α 

McDonald's 

ω 

α if item 

deleted 

ω if item 

deleted 

Factor 1: Environmental enhancement 
Item 1. Taking selfies gives me a good 
feeling to better enjoy my environment 
Item 7. I am able to express myself more in 
my environment    through selfies 
Item 13. Taking selfies provides better 
memories about the occasion and the 
experience 
Item 19. I take selfies as trophies for future 
memories 
Factor 2: Social Competition 
Item 2. Sharing my selfies creates healthy 
competition with my friends and colleagues 
Item 8. Taking different selfie poses helps 
increase my social status 
Item 14. I post frequent selfies to get more 
“likes” and comments on social media 
Item 20. I use photo editing tools to enhance 
my selfie to look better than others 
Factor 3: Attention seeking 
Item 3. I gain enormous attention by 
sharing my selfies on social media 
Item 9. I feel more popular when I post my 
selfies on social media 
Item 15. By posting selfies, I expect my 
friends to appraise me 
Factor 4: Mood and confidence 
Item 4. I am able to reduce my stress level 
by taking selfies 
Item 10. Taking more selfies improves my 
mood and makes me feel happy 
Item 16. Taking selfies instantly modifies 
my mood 
Item 5. I feel confident when I take a selfie 
Item 11. I become more positive about 
myself when I take selfies 
Item 17. I take more selfies and look at them 
privately to increase my confidence 
Factor 5: Subjective conformity 

 
0.61 

 
0.61 

 
0.63 

 
0.69 

 
 

0.60 
 

0.80 
 

0.81 
 

0.80 
 
 

0.75 
 

0.79 
 

0.80 
 
 

0.60 
 

0.61 
 

0.60 
 

0.55 
0.55 

 
0.61 

 
 

0.68 

0.80 
0.81 

 
0.82 

 
0.70 

 
0.80 

 
0.81 
0.79 

 
0.80 

 
0.81 

 
0.81 

 
0.78 
0.81 

 
0.77 

 
0.80 

 
0.79 
0.65 

 
0.70 

 
0.65 

 
0.78 
0.77 

 
0.79 

 
0.79 
0.79 

0.81 
0.79 

 
0.83 

 
0.75 

 
0.79 

 
0.82 
0.81 

 
0.86 

 
0.85 

 
0.84 

 
0.81 
0.89 

 
0.83 

 
0.85 

 
0.85 
0.68 

 
0.75 

 
0.70 

 
0.78 
0.77 

 
0.85 

 
0.80 
0.79 

0.79 
0.80 

 
0.81 

 
0.70 

 
0.79 

 
0.80 
0.79 

 
0.70* 

 
0.70* 

 
0.75* 

 
0.71* 
0.75* 

 
0.73* 

 
0.72* 

 
0.78 
0.66 

 
0.72 

 
0.70* 

 
0.78 
0.76 

 
0.74* 

 
0.78 
0.71* 

0.79 
0.79 

 
0.80 

 
0.74 

 
0.78 

 
0.80 
0.83 

 
0.74* 

 
0.71* 

 
0.76* 

 
0.75* 
0.76* 

 
0.76* 

 
0.75* 

 
0.84 
0.68 

 
0.76 

 
0.76* 

 
0.79 
0.75 

 
0.70* 

 
0.80 
0.75* 
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Item 6. I gain more acceptance among my 
peer group when I take selfie and share it on 
social media 
Item 12. I become a strong member of my 
peer group through posting selfies 
Item 18. When I don’t take selfies, I feel 
detached from my peer group 
                                                                  Overall 

 
 

 
0.55 

 
0.52 

 
 
 

0.61 
 

0.60 
 

0.80 

 
 
 

0.69 
 

0.65 
 

0.81 

 
 
 

0.62 
 

0.63 
 

0.78 

 
 
 

0.69 
 

0.67 
 

0.79 
* Significant change in reliability if deleted item      

Table 5. Analysis of variance of the factors identified in the SBS, considering 

the four levels of selfitis (n=261) 

Dependent variable Low level Mild level Moderate 

level 

    Severe level 

  Mean   SD Mean  SD Mean   SD Mean  SD 

Environmental enhancement 

Social competition 

Attention seeking 

Mood and confidence 

Subjective conformity 

3.39*   0.42 

2.01 0.69 

3.01  0.76 

3.05 0.83 

2.37 0.80 

2.30  0.50 

2.58   0.61 

2.70   0.23 

3.21* 0.55 

2.37   0.76 

2.79       0.52 

2.90    0.74 

2.49    0.53 

2.10    0.89 

3.19*      0.77 

2.41    0.89 

3.45*  0.77 

4.02*   0.63 

2.95    0.89 

2.22         0.77 

*significative means  
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Appendix. Brazilian Version of the Selfitis Behavior Scale 

Itens 

1.  Tirar selfies me dá uma boa sensação de estar aproveitando o ambiente 

à minha volta. 

2.  Compartilhar minhas selfies cria uma competição saudável com meus 

amigos e colegas. 

3.  Eu ganho muita atenção ao compartilhar minhas selfies nas redes sociais. 

4.  Meu nível de estresse diminui quando eu tiro selfies. 

5.  Eu me sinto confiante quando tiro e posto selfie. 

6.  Eu ganho mais aceitação do meu grupo de amigos quando tiro e 

compartilho selfie em redes sociais. 

7.  Me expresso melhor em um ambiente por meio de selfies. 

8.  Tirar selfie em diferentes poses ajuda a aumentar meu status social. 

9.  Eu me sinto mais popular quando posto minhas selfies nas redes sociais. 

10.  Tirar selfies melhora meu humor e me deixa feliz. 
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11.  Eu me torno mais positivo sobre mim mesmo quando tiro/compartilho 

selfies. 

12.  Ao postar selfies eu me sinto membro importante do meu grupo de 

amigos. 

13.  Quando tiro selfies tenho melhor lembrança sobre a experiência e a 

ocasião vivida. 

14. Eu posto selfies para receber mais 'curtidas' e comentários nas redes 

sociais. 

15.  Ao postar selfies, espero que meus amigos apreciem e comentem. 

16.  Tirar e compartilhar selfies, instantaneamente, modifica meu humor. 

17.  Eu tiro selfies e as vejo em particular antes de postar, para aumentar 

minha confiança. 

18.  Quando não tiro selfies, me sinto distante do meu grupo de amigos. 

19.  Eu tiro selfies para me lembrar do momento por mais tempo. 

20.  Eu uso recursos de edição de fotos para melhorar minha selfie e parecer 

melhor que outras. 

Scoring: Responses are rated on a 5 point Likert scale: (5 = strongly agree; 4 = Agree; 3 = 

Neither Agree or Disagree; 2 = Disagree; 1 = Strongly Disagree). Scores are summed. The 

higher the score, the greater the likelihood of selfitis. 

Items 1, 7, 13 and 19 relate to environmental enhancement factor; Items 2, 8, 14 and 20 relate 

to social competition factor; Items 3, 9 and 15 relate to attention seeking factor; Items 4, 

10, 16, 5, 11, 17 relate to mood and confidence; Items 6, 12 and 18 relate to subjective 

conformity factor. 
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DISCUSSÃO 

Os níveis de Selfitis do presente estudo foram classificados a partir de outra 

pesquisa semelhante realizada na Índia (KHAN, IMRAN, 2019), com uma amostra de 

300 jovens adultos de ambos os gêneros, com faixa etária de 18 a 25 anos de idade, 

e com confiabilidade geral da escala de 0,88 e o alfa de Cronbach de 0,60 valores 

que se assemelham as análises realizadas no processo de adaptação da ECS para 

o Brasil, com valores de alfa de Cronbach de 0,80.  

O comportamento de Selfitis classificado como leve no presente estudo, foi o 

maior encontrado, com 56%, seguido do moderado com 26% do total. O estudo 

realizado na Índia (KHAN, IMRAN, 2019) encontrou uma pontuação média de Selfitis 

maior nas mulheres, do que nos homens avaliados.  

Os resultados maiores de selfitis encontrados no gênero feminino, com 8% 

baixo, 40% leve, 21% moderado e 5% alto, parece estar relacionado com o 

encontrado na literatura, em que Dhir (2016) encontrou resultados em sua pesquisa 

que demonstraram que as mulheres tiram mais selfies individuais e em grupo, postam 

selfies individuais e editam fotografias mais que os homens. Esses achados estão em 

consonância com o estudo de Grogan et al., (2018) que exploraram o comportamento 

de postagem de selfie e imagem corporal em mulheres adultas jovens, e encontraram 

resultados que mostram como as mulheres vincularam o upload de selfie ao corpo 

idealizado como perfeito, gerenciamento de identidade e exposição corporal; 

tentando retratar uma imagem que estava mais perto possível da perfeição idealizada.  
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Os maiores níveis de selfitis encontrados na amostra do estudo, foram 

observados nos adolescentes satisfeitos com a imagem corporal, sendo eles (75%)  

com altos índices de selfie, 48,5% dos sujeitos com baixo nível de selfitis, seguido por 

selfitis leve e moderado estavam insatisfeitos com a imagem corporal desejando um 

corpo mais magro. Ainda não está claro na literatura como essa relação ocorre, visto 

que poucos estudos realizados até o presente momento buscaram essa relação. 

Sendo que temos o conhecimento de um estudo realizado na índia por KHAN & 

IMRAN (2019) que tentou também buscar a relação da imagem corporal com o 

comportamento de selfitis a personalidade e a inteligência emocional, e encontraram 

em sua amostra que preocupações elevadas com o corpo, levam a um aumento 

significativo do comportamento de selfitis. Resultado este apoiado pelo Coeficiente 

de Correlação de Pearson, que demonstrou uma correlação positiva.  

Esses achados podem relacionar-se ao encontrado também por McLean et. 

al., (2015), que em uma pesquisa sobre edição de fotos, e uso de photoshop em 

selfies por adolescentes, em que observaram que o maior investimento em fotos está 

associado à insatisfação corporal em meninas. O estudo analisou a relação entre as 

atividades relacionadas ao uso de mídia social relacionadas à tirar selfie e 

compartilhar, com avaliação sobre peso, forma do corpo, insatisfação corporal e 

contenção dietética. Resultados esses que demonstraram que as meninas que 

compartilham selfies moderadamente em redes sociais relataram significativamente 

maior avaliação do peso, forma corporal e insatisfação corporal, além de 

internalização do corpo magro como ideal e medidas de restrição dietética, tal qual o 

presente estudo. 
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O estudo realizado por KHAN, IMRAN, (2019) encontrou uma diferença 

significativa no comportamento de selfitis entre os gêneros masculino e feminino, 

assim como em nosso estudo em que os maiores níveis de selfitis foram encontrados 

entre meninas. Uma hipótese para explicar essas diferenças entre os gêneros pode 

estar relacionado ao fato de as mulheres tirarem mais selfies do que os homens, de 

acordo com pesquisa realizada por Dhir (2016). Ao contrário dos achados por 

Hingerton (2016) que em sua pesquisa explorou a relação entre narcisismo, imagem 

corporal, autoestima e uso problemático da internet entre estudantes homens e 

mulheres de Dublin, e os resultados mostraram não haver relação significativa entre 

os gêneros e essas variáveis. Essa contradição das pesquisas pode se dar pelas 

diferenças étnico-culturais de cada país, além dos papéis de gênero em cada 

sociedade.  

Um estudo realizado na Índia por Begum (2019) para avaliar a prevalência de 

Selfitis entre profissionais da enfermagem em Ranchi, a partir da SBS, com amostra 

total de 444 participantes, e faixa etária de 25 a 45 anos, encontrou resultados de 

nível de Selfitis de 10% baixo (pontuação: 0-33), 69% agudo (pontuação: 34-67) e 

21% crônico (pontuação: 68-100). Apesar da classificação da pontuação da presente 

escala não ter sido definida pelos autores da versão original da SBS, se considerar a 

pontuação alcançada e não a classificação, é possível observar que os dados 

encontrados são semelhantes ao presente estudo, em que 56% da amostra total 

apresentou nível leve (pontuação: 41-60), seguido de 26% moderado (pontuação: 61-

80) e alto 6% (pontuação: 81-90). Se somar as porcentagens de moderado e alto do 

nosso estudo, os dados ficam maiores, com 32% da amostra, com faixa de pontuação 

de 61-100, sendo que a classificação do estudo indiano com essa pontuação 

encontrou apenas 21% de prevalência.  Embora a faixa etária da amostra seja 
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diferente, houve semelhanças nas pontuações classificadas como leve e aguda nos 

estudos.  

Outra pesquisa realizada para avaliação do comportamento de Selfitis, por 

Nagaraju e Chikkegowda (2019) com 347 estudantes de medicina e enfermagem, 

com faixa etária de 18 a 35 anos, sendo 35,4% do sexo masculino (n=123) e 64,6% 

(n=224) do gênero feminino, usou a SBS e categorizou a pontuação da escala para: 

normal (20-39 pontos), limítrofe (40-59 pontos), agudo (60-79 pontos) e crônico (80-

100 pontos). Encontraram 48,7% da amostra com pontuação limítrofe, seguido por 

29,4% normal, 18,2% agudo e apenas 3,7% crônico, valores esses que também são 

semelhantes ao nosso estudo, em que a maior parte da amostra (56%) apresentou 

pontuação de 41-60, que foi classificado como leve, em comparação a classificação 

limítrofe do estudo acima de 48,7%. Os valores classificados como alto ou crônico, 

com pontuação de 80-100 também foram os menores em ambas as pesquisas, sendo 

3,7% e 6% respectivamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

● O presente estudo alcançou os objetivos iniciais de traduzir e adaptar para o 

Brasil a Escala de Comportamento de Selfies (ECS) para adolescentes, com 

adequada avaliação psicométrica.  

● Foi possível observar que a insatisfação com a imagem corporal apresenta 

relação com o comportamento de Selfitis, porém mais estudos são necessários 

para entender de forma mais aprofundada esta relação, e como essa condição 

pode afetar a saúde dessa população, em especial as adolescentes do gênero 

feminino.  

● As limitações do estudo são: o número de participantes da pesquisa, para 

permitir análises estatísticas mais avançadas; a amostra não abranger de 

forma representativa todos os adolescentes brasileiros das cinco regiões do 

país e suas particularidades.  

● Esta pesquisa corresponde a um estudo ainda inicial sobre o comportamento 

de selfitis entre os adolescentes brasileiros, colaborando assim com estudos 

futuros sobre esse fenômeno tão atual e presente nos jovens em todo o mundo.  
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