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Resumo 

A gordura alimentar é um macronutriente muito importante para o organismo 

humano, obtendo funções diversas estruturais, metabólicas e fisiológicas. Os tipos 

de gorduras são variáveis, sendo recomendado o uso moderado nas preparações ou 

até mesmo o consumo dos produtos alimentares contendo esse substrato, devido as 

alterações metabólicas e risco à saúde. Com o aumento de consumo de gorduras 

alimentares e as doenças associadas a isso, muitas informações são difundidas 

erroneamente para a população, podendo ocasionar em opiniões equivocadas sobre 

o consumo e escolhas alimentares. A análise sobre o conhecimento dos alunos 

referente as gorduras alimentares, as variáveis de acordo com a sua realidade e 

suas escolhas baseadas nisso podem mostrar o reflexo dessas informações.  

Introdução 

  As gorduras alimentares sempre estão em foco nas discussões sobre 

informações nutricionais na mídia. Contudo, muitas vezes, estas informações se 

divergem das afirmadas pela ciência, resultando em um consumo realizado de 

maneira errônea, podendo gerar restrição alimentar ou malefícios à saúde do 

indivíduo. Por isso, analisar o conhecimento que os estudantes universitários têm a 

respeito das gorduras alimentares é de grande importância e a partir dos dados 

obtidos, verificar qual é o reflexo das informações nutricionais que eles detêm e os 

fazem optar por suas escolhas. 

Objetivos 

a. Objetivo Geral 

Avaliar o conhecimento dos universitários do Centro Universitário de Jaguariúna, a 

respeito dos óleos e gorduras alimentares, e a influência desta variável na escolha 

alimentar. 

b. Objetivos Específicos: 

 Analisar o nível de conhecimento dos alunos a respeito dos elementos relacionados 

com óleos e gorduras 

 Identificar a influência do nível de conhecimento a respeito de óleos e gorduras no 

consumo alimentar destes alimentos 



 Averiguar a influência das variáveis socioeconômicas no nível de conhecimento a 

respeito de óleo e gorduras  

 Identificar os alimentos-fonte mais e menos consumidos na rotina alimentar dos 

alunos do Centro Universitário de Jaguariúna 

 Indicar os cursos que obtiverem maior e menor escore de conhecimento sobre óleos 

e gorduras 

Método 

A pesquisa será realizada dentro do campus II do Centro Universitário de 

Jaguariúna, com alunos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Engenharia 

de Produção e Engenharia Alimentos. Para a coleta dos dados foi desenvolvido dois 

questionários, um que contém 16 questões múltipla escolha visando identificar o 

nível de conhecimento do sujeito a respeito dos óleos e gorduras, algumas questões 

sobre os elementos socioeconômicos do aluno e outro questionário de frequência 

alimentar semi-quantitativo. Assim, será possível identificar qual curso apresenta 

maior índice de conhecimento, bem como também identificar as especificidades 

individuais dos sujeitos e suas relações de conhecimento e consumo de óleos e 

gorduras.  

Desenvolvimento 

 A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica-ABESO (2015), demonstrou que nas dietas com contínua ingestão de 

gorduras saturadas e trans, geralmente ocorre o armazenamento dessa gordura no 

tecido adiposo. Como consequência desta frequência de ingestão, observa-se uma 

contribuição para a inflamação e aumento de riscos de doenças metabólicas. 

 No entanto, Mensink (2018) concluiu que não se deve restringir os ácidos 

graxos saturados da dieta, um padrão alimentar é mais do que um único 

nutriente. No entanto, sua ingestão não deve ser ilimitada, e sim equilibrada.  

 Alvarenga (2014) afirma que a dicotomização dos alimentos entre “bons” e 

“ruins”, junto à restrição alimentar, pode desenvolver comportamentos alimentares 

confusos em que resultarão em dificuldade de escolhas alimentares e possíveis 

desenvolvimentos de transtornos alimentares. 

 Porém, como reflexo crescente de doenças associadas ao consumo 

excessivo e desequilibrado de gorduras, muitas informações nutricionais sobre esse 



assunto são difundidas nas mídias, onde tem um papel crucial na formação e 

reflexão da opinião pública. Assim, estes assuntos, que exigem ponderação e 

individualização do discurso, precisam ser mais claros e corretos de acordo com as 

evidências científicas apresentadas e interpretadas de forma crítica (ALVARENGA, 

2010)  

Resultados preliminares 

 A maioria dos universitários avaliados possuem bom conhecimento a respeito 

dos elementos relacionados com óleos e gorduras. 

 Quanto mais conhecimento o indivíduo tem sobre óleos e gorduras, maior a 

sua chance de optar por escolhas equilibradas a respeito destes alimentos  

 O nível socioeconômico pode influenciar na frequência, quantidade e 

qualidade dos óleos e gorduras rotineiramente ingeridos. Os alimentos-fontes de 

óleos e gorduras mais consumidos pelos participantes são carnes gordas, 

margarina, manteiga, leite integral, azeite de oliva e óleo de soja 
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