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Introdução 

Com a inserção na universidade, os jovens 
oriundos de famílias estruturadas podem 
sentir dificuldades em prover sua própria 
alimentação sem a orientação da autoridade 
parental, pois são influenciados por diversos 
fatores como novas relações sociais, 
estresse, instabilidade psicossocial, 
modismos dietéticos, omissão de refeições, 
consumo de fast foods, consumo de álcool e 
cigarros (FIATES e SALLES, 2001; VIEIRA 
et al., 2002; ALVES e BOOG, 2007). 

A avaliação do padrão alimentar dos recém-
universitários é de primordial importância 
para determinar o hábito alimentar desse 
grupo e perceber desequilíbrios nutricionais, 
podendo sugerir estratégias para a adoção 
de um consumo alimentar adequado às 
necessidades nutricionais (SANTOS et al., 
2005; BARBOSA e MONTEIRO, 2006; 
FALCÃO-GOMES, 2006). 

Objetivo 

O estudo objetivou traçar o perfil de 
consumo alimentar de estudantes 
universitários e conhecer as condições 
alimentares deste grupo, como uma forma 
fundamental para o estabelecimento de 
estratégias que visem à promoção da 
saúde. 

Materiais e Métodos 

O presente estudo foi desenvolvido com um 
número de 30 estudantes com a faixa etária 
de 18 a 30 anos de idade. Através de um 
questionário de frequência de consumo 
alimentar, foi pedido que o estudante 
discorresse sobre o consumo de variados 
alimentos e produtos em questão, avaliando 
a frequência com que era consumido cada 
um dos alimentos citados na lista. 

Resultados e Discussão 

Diante dos resultados foi possível fazer um 
balanço e uma estatística que possa 
apresentar os níveis percentuais do 
consumo de alimentos dos jovens 
universitários envolvidos na pesquisa feita. 
 
Figura 1. Gráfico demonstrativo da frequência do 
consumo de alimentos. 

 
 

Perante o gráfico, é certo dizer que a 
alimentação que esta sendo consumida não 
é ideal para uma alimentação saudável, 
principalmente para os jovens que estão em 
desenvolvimento, pois o organismo 
necessita de nutrientes que satisfaçam as 
funções do corpo. 

Conclusão 

Após o estudo feito com jovens 
universitários, foi possível detectar que não 
ocorre uma dieta alimentar adequada, pois 
a deficiência em alimentos ricos em 
nutrientes vitamínicos, como as frutas, em 
carboidratos e lipídeos balanceados, é 
significativamente alta em decorrência a 
idade estudada. Para que este caso possa 
ser diminuído, é necessário que a população 
tenha uma reeducação alimentar adequada, 
balanceando sua dieta de acordo com sua 
vida diária. 
____________________ 
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