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1. RESUMO 

Introdução: O estudo do comportamento alimentar tem despertado grande interesse 

por se tratar de um fator importante na determinação dos hábitos alimentares. Desse 

modo, a adoção cada vez mais frequente de uma alimentação inadequada no Brasil 

e no mundo leva a um questionamento sobre as escolhas alimentares dentre os 

estudantes de Medicina. Objetivo Geral: Avaliar o comportamento alimentar, o estilo 

de vida e o estado nutricional de estudantes de Medicina de uma Faculdade do 

Interior de São Paulo. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, de natureza 

quantitativa com coleta de dados por meio de um questionário estruturado e aplicado 

a 333 universitários do primeiro ao sexto ano de Medicina de uma Faculdade do 

Interior de São Paulo. Resultados: Verificou-se no presente estudo que o 

comportamento alimentar e os hábitos alimentares dos universitários mudaram com 

o ingresso na Universidade, principalmente devido a fatores emocionais, 

econômicos e de disponibilidade para o preparo de alimentos considerados 

saudáveis pelos estudantes. Além disso, a companhia durante as refeições foi 

considerada como um fator importante na escolha dos alimentos. Observou-se 

também que a maioria dos estudantes pratica atividade física. Em relação aos 

estudos e aos momentos de lazer percebeu-se que na grande maioria das vezes, 

não há diferença entre os sexos em gasto médio de tempo com filmes, computador 

e estudos. Verificou-se que o IMC dos alunos é maior do que o das alunas, 

independente do ano. Curiosamente, o IMC delas cresce razoavelmente no início do 

curso pela mudança de rotina, porém se estabiliza ao contrário do IMC deles que 

aumenta ao longo do curso. Os universitários buscam informações sobre 

alimentação principalmente na internet e grande parte dos estudantes sabe os 

parâmetros da pirâmide alimentar e conseguem escolher e divulgar hábitos 

saudáveis de alimentação. Conclusão: Dando ênfase ao comportamento alimentar, 

estilo de vida e ao estado nutricional dos participantes, observou-se que ocorre uma 

mudança no padrão da alimentação dos jovens com o ingresso no ambiente 

universitário, influenciado, principalmente por fatores emocionais e pela falta de 

disponibilidade para alimentos considerados saudáveis por esses estudantes. Além 

disso, percebeu-se que o conhecimento sobre nutrição e alimentação ainda é 

escasso, mesmo que os participantes estejam envolvidos na área da saúde. 
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2. INTRODUÇÃO 

O comportamento alimentar de um indivíduo engloba tanto seus hábitos alimentares 

como também todas as práticas relacionadas à alimentação e ao gasto energético 

tais como seleção, aquisição, conservação e preparo da alimentação, local da 

refeição, conhecimento sobre nutrição e prática de exercícios físicos. Esse 

comportamento alimentar pode ser alterado em várias situações, por exemplo, o 

ingresso de jovens no meio universitário, que proporciona novas relações sociais e 

adoção de novos comportamentos, principalmente no que se refere a 

comportamentos alimentares, tornando esses indivíduos vulneráveis às 

circunstâncias de risco à saúde. Resultados de um estudo realizado por Madureira 

et al. apontam que alunos ingressantes na universidade, em sua maioria, ainda não 

possuem um conhecimento científico relevante a respeito de hábitos alimentares 

saudáveis e a práticas adequadas de atividade física.  

Os hábitos alimentares dependem também de fatores não relativos ao indivíduo, 

mas também sociais, culturais, econômicos e ambientais. Tais fatores ainda são 

influenciados por tendências contemporâneas de consumo de alimentos, que 

incluem tipos de alimentos ingeridos, locais de alimentação, diversificação de 

hábitos e distanciamento familiar. 

Atualmente o padrão característico do adolescente/jovem inclui o consumo 

excessivo de refrigerantes, açucares e junk foods, a baixa ingestão de frutas e 

hortaliças, a adoção de dietas monótonas ou modismos alimentares, bem como a 

não realização do café da manhã. Essas práticas alimentares se estabeleceram no 

contexto de estudantes universitários devido a sua praticidade e maior comodidade, 

já que estes jovens em sua maioria se encontram distantes de suas famílias e, 

portanto, são responsáveis pela elaboração e escolha de sua própria alimentação. A 

falta de tempo para a realização de sua própria comida impulsiona, muitas vezes, a 

alimentação fora de casa, que é uma grande aliada à obesidade atualmente. 

Um parâmetro que pode ser utilizado para avaliar a obesidade nesses jovens é o 

IMC (Índice de Massa Corpórea), que é recomendado pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde) para se verificar o perfil antropométrico- nutricional das 

populações. 
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Alguns estudos têm demonstrado que o estilo de vida adotado pelas pessoas pode 

ser fator codeterminante tanto no agravamento de enfermidades quanto na 

prevenção e no tratamento das mesmas. Portanto, um estilo de vida saudável, 

incluindo a prática regular da atividade física, é um fator importante na prevenção e 

no controle de algumas doenças crônicas como a obesidade. 

Diversos estudos tentaram identificar as influências das emoções no consumo 

alimentar. O humor e as emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos, da 

mesma forma que o consumo de certos alimentos pode alterar o humor e o estado 

nutricional. O estresse, a rejeição e outros estados negativos, como ansiedade e 

angústia, que podem ser ocasionados pela alta carga horária de estudos, podem 

conduzir a interrupção do autocontrole, levando à escolhas alimentares precipitadas 

e inapropriadas que podem contribuir em uma alteração provisória nos hábitos 

alimentares. 

Devido à escassez de dados em relação ao comportamento alimentar, que engloba 

os hábitos alimentares e o estilo de vida de estudantes de ensino superior de 

Medicina, tornam-se imprescindíveis novas pesquisas que indiquem o consumo 

alimentar, a prática de atividades físicas, horas destinadas ao lazer e também a 

influência da carga horária desses estudantes em seu comportamento alimentar. 

 

3.OBJETIVO 

 Avaliar o comportamento alimentar, o estilo de vida e o estado nutricional de 

estudantes de Medicina de uma Faculdade do Interior de São Paulo. 

 

4.METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO 

4.1 Descrição e Local do Estudo 

 Trata-se de um estudo descritivo, de natureza transversal, com abordagem 

quantitativa. Tal estudo foi realizado em uma Faculdade de Medicina do interior do 

Estado de São Paulo, localizada a 90 km de distância da capital do Estado.  

4.2 População do Estudo e Tamanho da Amostra 

 A população estudada foi constituída por estudante de medicina de ambos os 

gêneros, que cursam do 1º ao 6º ano do ensino de graduação em medicina de uma 

Faculdade do Interior de São Paulo.  
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Critério de inclusão 

 Estar matriculado na Faculdade participante do estudo; 

 Ter idade entre 17 e 28 anos; 

 Ter concordado em participar voluntariamente por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo com a 

Resolução 196/96. 

Critério de Exclusão 

Foram excluídos os sujeitos que tinham menos de 17 anos e mais que 28 anos. 

 A amostra foi do tipo não probabilística, por conveniência e foi constituída de 

333 estudantes universitários, 209 estudantes do sexo feminino e 124 estudantes do 

sexo masculino, regularmente matriculados, de uma Faculdade do Interior de São 

Paulo. 

4.3 Coleta de dados 

 A coleta foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2013. Os 

universitários foram abordados aleatoriamente para responder ao questionário nos 

diversos cenários que compõem o campus da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado, baseado no 

Questionário de Avaliação do Estado Nutricional e Comportamento Alimentar 

baseado na tese “Por que os adolescentes comem o que comem? Determinantes do 

consumo alimentar”, apresentada na Universidade de São Paulo – USP. 

4.4 Análise dos dados  

Os dados foram transportados para uma planilha do Excel for Windows e a 

seguir transportados para o software SPSS 21.0. Para a análise dos dados foram 

calculados: análise descritiva e dispersão para os dados de caracterização 

sociodemográfica, estilo de vida, avaliação do estado nutricional e conhecimento 

sobre nutrição. 

4.5 Aspectos Éticos 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências Médicas 

da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 

Projeto Iniciação Científica – PIBIC – CNPq – CEPE – Nº 13/123 (agosto/13 a 

julho/14). 
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5.RESULTADOS  

5.1 Comportamento alimentar e hábitos alimentares 

Os resultados obtidos pela análise estatística permitiu verificar que houve 

uma mudança da alimentação durante os anos de faculdade. Do total, 72,73% das 

alunas e 80,65% dos alunos responderam que a alimentação mudou, 

independentemente de melhora ou piora, e isso se reflete no Gráfico 2 através da 

variação de peso desses estudantes em relação ao inicio do curso e momento atual. 

Gráfico 2: Distribuição da diferença de peso, de acordo com o gênero, 2013. 

Devido à mudança do estilo de vida, 

50% das universitárias tiveram uma 

variação de peso de aproximadamente 

1kg, enquanto 50% dos universitários 

mantiveram o peso.  

Os universitários, após o 

primeiro ano tiveram um ganho de 

peso de aproximadamente 2kg ou 

mais. Observa-se que o peso dos 

universitários foi mais instável e teve um aumento significativo no ultimo ano (6º 

ano). É nítido que nos últimos 3 anos do curso, a variabilidade da diferença de peso 

é bem maior, com valores tanto para ganhos de peso como para perdas de peso 

para os universitários. 

Como os universitários, tanto os homens quanto as mulheres, relataram que o 

comportamento alimentar e os hábitos alimentares mudaram durante o curso, 

investigou-se os possíveis motivos para essas mudanças e verificou-se, por ano, 

quais eram as respostas mais frequentes. Pela análise do resultado, os fatores 

emocionais foram os mais relevantes para as universitárias (33,82%) e a falta de 

tempo para alimentos saudáveis para os universitários (33,61%). Quanto ao local de 

escolha para as principais refeições e com quem os universitários realizavam as 

mesmas, observaram-se os seguintes resultados:  

Café da manhã: 81% dos universitários, independente do gênero, o fazem em casa, 

sozinhos. Menos de 0,5% das universitárias o fazem em lanchonete tipo fast-food, e 
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nenhum universitário o faz. Menos de 2% dos universitários, de ambos os gêneros, o 

faz em outro tipo de restaurante.  

Almoço: mais de 66% dos universitários, independentemente do gênero, o fazem 

em casa. Desses, costumam almoçar sozinhos 34,93% das universitárias e 25,81% 

dos universitários; com os amigos 35,89% das universitárias e 33,06% dos 

universitários. Entre as universitárias, 8,61% relatam que almoçam em restaurantes 

e 14,52% dos universitários.  

Jantar: é preferencialmente feito em casa. Sendo a refeição em casa, mais de 45% 

dos universitários relataram que o fazem sozinho ou em companhia de amigos. 

Lanches: refeição feita geralmente durante o dia em horários variáveis, 53,59% das 

universitárias relata que o faz em casa e 42,11% o faz em outro lugar. Dos 

universitários, 41,94% o faz no campus da faculdade, 41,13% em casa e 6,45% o 

faz em lanchonetes, tipo fast-food.  

A troca do jantar por fast-food geralmente ocorre uma vez por semana para 

49,76% das universitárias e 46,77% dos universitários. 

Os universitários, independente do gênero, se deixam levar na escolha dos 

alimentos principalmente por ser de fácil preparo. Observa-se esse comportamento 

em 25,99% das respostas das universitárias e 16,55% dos universitários.  

Quando questionados se são vegetarianos, mais de 97% dos universitários de 

ambos os gêneros afirmam não serem vegetarianos. 

Na análise da pirâmide alimentar, obtiveram-se os seguintes resultados em 

relação à escolha e à frequência alimentar dos diversos grupos da pirâmide: na 

categoria dos óleos verificou-se que a margarina e a maionese são raramente 

consumidas por ambos os sexos e que o azeite é consumido frequentemente, uma 

vez ao dia, tanto pelas mulheres como pelos homens. No grupo dos laticínios, 

verificou-se que os homens ingerem, com menor frequência semanal em relação às 

mulheres, o leite e seus derivados. Já na categoria das carnes, a carne vermelha, o 

frango e o peixe são as proteínas mais consumidas por ambos os sexos, enquanto a 

carne de porco e o ovo não são consumidos pela maioria dos estudantes. Em 

relação ao grupo dos doces, o açúcar e o achocolatado não são ingeridos pela 

maioria dos participantes. Já os doces são mais frequentemente consumidos pelo 

sexo feminino. Observou-se também uma alta ingestão de verduras, legumes e 
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frutas pela maioria dos participantes. No grupo alimentar referente aos carboidratos, 

percebeu-se um elevado consumo sendo o padrão semelhante de consumo em 

ambos os sexos. 

A ingestão de bebidas alcoólicas é relatada por 83% dos universitários de 

ambos os gêneros. Entretanto, a ingestão de bebidas alcoólicas para as 

universitárias diminui levemente com o passar dos anos na faculdade, e o inverso 

ocorre com os universitários.  

Quando se analisa a realização de “dieta”, metade dos universitários de 

ambos os gêneros nunca fez dieta. Dentre as universitárias, 45,45% relatam ter feito 

dieta de 1 a 4 vezes no ultimo ano, enquanto 37,10% dos universitários relatam o 

mesmo.  

5.2 Estilo de vida dos universitários 

Moradia: 51% dos universitários relatam que moram com amigos e em segundo 

lugar, sozinhos.  

Atividade Física: Apenas 6,7% das universitárias e 6,45% dos universitários 

relataram que não praticam nenhum tipo de atividade física. Os demais 93,3% das 

universitárias e 93,55% universitários praticam atividade física de várias 

intensidades (leves, moderadas e intensas).  

Lazer e estudos: Para o tempo gasto com filmes, computador e estudos durante a 

semana, foram avaliados a média de horas em que cada aluno gastou assistindo a 

filmes, ficando no computador para lazer ou estudando durante a semana e no final 

de semana.  

Encontrou-se que apenas as horas médias de estudos durante a semana 

para as universitárias não tem diferença independente do ano em que elas estão. 

Para os universitários, o tempo no computador sem ser para estudos não varia entre 

os anos, independente do ano ou do dia da semana. 

Selecionando os universitários de ambos os gêneros do mesmo ano, comparamos o 

tempo gasto nas atividades e o desempenho durante a semana, temos que na 

grande maioria das vezes, não há diferença entre os sexos em gasto médio de 

tempo com filmes, computador e estudos. Em geral, não houve muita diferença entre 

a média de horas gasta nas atividades entre universitários de um ano e do ano 

subsequente. 
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5.3 Avaliação do estado nutricional dos universitários 

Foi solicitado aos universitários que informassem seu peso e sua estatura no 

momento do estudo. A partir destas variáveis antropométricas foi calculado o índice 

de massa corporal (IMC) utilizando-se a fórmula: IMC = (peso em kg) /(estatura em 

m).2 Com base nos valores de IMC, os universitários foram classificados em quatro 

categorias quanto ao estado nutricional, de 

acordo com a  Organização Mundial da 

Saúde (OMS), segundo sexo e idade.    

 

Gráfico 3: Classificação do IMC dos 

universitários, por ano e gênero. 

O IMC dos universitários é maior do 

que o das universitárias, independente do 

ano que cursam. Podemos observar que no segundo ano o IMC cresce pela 

mudança de rotina, e depois se estabiliza para 50% das universitárias estudadas. Já 

para os universitários, observamos que o IMC foi maior no quarto ano, mas em geral 

é sempre superior a 23Kg/m2.  

5.4 Conhecimento sobre nutrição e capacidade de orientação sobre alimentação 

 Preferencialmente, os universitários, de ambos os gêneros, procuram 

informações sobre alimentação na internet. Em segundo lugar, buscam orientação 

com nutricionistas ou médicos. Observa-se que quando perguntados sobre a 

pirâmide alimentar, quase 70% dos universitários de ambos os gêneros sabem os 

parâmetros da pirâmide alimentar. 

Com o intuito de verificar se os universitários conseguem decidir 

adequadamente sobre sua alimentação e instruir outras pessoas a terem hábitos 

saudáveis, 93,78% das universitárias acha que sim, e 91,13% dos universitários se 

acham aptos.  

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo identificou o perfil dos estudantes de uma Faculdade de 

Medicina do interior de São Paulo dando ênfase ao comportamento alimentar, estilo 

de vida e ao estado nutricional dos participantes.  
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 Quanto ao comportamento e hábito alimentar dos alunos destacou-se a 

mudança da alimentação durante a faculdade, sendo os principais fatores 

para esta mudança os fatores emocionais, econômicos, falta de tempo, 

disponibilidade e companhia, afinal a maioria dos estudantes deixam de 

morar com os seus familiares e passam a morar com os amigos de faculdade. 

Essa mudança de hábitos também é verificada na escolha do local para as 

refeições. No início da pesquisa foi considerado que essa mudança de 

comportamentos alimentares durante a graduação poderia resultar em uma 

alimentação considerada não saudável, principalmente devido à falta de 

tempo e disponibilidade, porém conclui-se que grande parte dos estudantes 

ingere alimentos de todos os grupos alimentares da pirâmide e que há uma 

variação entre a quantidade e frequência de alimentos consumidos entre os 

sexos. Concluiu-se que há uma alta ingestão de bebidas alcóolicas pelos 

participantes da pesquisa e que esta ingestão sofre uma diminuição entre as 

mulheres ao longo do curso e o inverso ocorre com os homens. 

 Foi observado que a maioria dos alunos pratica atividade física 

frequentemente, apesar da grande carga horária de estudos. Em relação ao 

tempo destinado aos estudos, não houve uma discrepância sobre os dados 

obtidos entre os sexos. Identificou-se, curiosamente, uma diminuição do 

tempo destinado às atividades de lazer no decorrer dos anos da graduação. 

 Foi verificado, através do IMC dos estudantes, o estado nutricional destes. 

Concluiu-se que o IMC dos alunos é maior do que o das alunas, 

independente do ano. Além disso, o IMC delas cresce razoavelmente no 

início do curso, porém se estabiliza ao contrário do IMC deles que aumenta 

ao longo da graduação. Isso se explica pela mudança de rotina, residência e 

companhia.  

 Percebeu-se que a maioria dos alunos buscam informações sobre 

alimentação e nutrição na internet. Entretanto, os estudantes afirmam 

conhecer os parâmetros da pirâmide alimentar e consideram-se aptos para 

divulgar hábitos saudáveis de alimentação. Porém, concluiu-se, por meio da 

aplicação do questionário, que restaram dúvidas referentes à pirâmide 

alimentar e a hábitos saudáveis de alimentação. 
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