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RESUMO 

Introdução: O comportamento alimentar é um conjunto de fatores relacionados à 

alimentação que envolve o comer, podendo ser influenciado por condições psicológicas, 

sociais, religiosas, emocionais e ambientais e impactar diretamente no estado nutricional, 

sendo os universitários grupos vulneráveis a adoção de práticas alimentares prejudiciais à 

saúde. Objetivo: foi avaliar aspectos relacionados à comensalidade de universitários de uma 

instituição privada. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal descritivo e quantitativo, 

realizado com um grupo de universitários. A coleta ocorreu por meio de um questionário 

online, com auxílio do Google forms, com perguntas elaboradas pelos pesquisadores a fim de 

caracterizar a amostra quanto às condições socioeconômicas e aspectos pessoais, perguntas do 

questionário de padrão alimentar do Guia Alimentar para a População Brasileira e por meio 

desses dados foram calculadas o Índice de Massa Corpórea (IMC) e posteriormente sua 

classificação: Eutrofia, Sobrepeso e Obesidade (OMS, 2016) Resultados: O questionário foi 

respondido por 185 acadêmicos. Observou-se que os fatores associados a um IMC maior 

foram na variável de estado civil, onde os casados apresentaram maiores IMC (�̅�= 23,59 

Kg/m², p=0,002), realizar refeições na mesa de trabalho (�̅�= 22,56 Kg/m² p=0,009), realizam 

refeições no sofá ou cama (�̅�= 24,18 Kg/m², p=0,031) e beliscar nos intervalos das refeições 

(�̅�= 24,56 Kg/m², p=0,022). Conclusão: O padrão alimentar dos acadêmicos avaliados ainda 

está aquém das recomendações para alimentação saudável, sendo constatado o impacto de 

itens da comensalidade como comer no sofá, cama, mesa de trabalho e beliscar entre as 

refeições podem favorecer o incremento do peso. 

Palavras-chave: Comportamento alimentar, Dieta e Universitários.  

 

 

 

 



 
 

Introduction: Eating behavior is a set of factors related to eating that involves eating, which 

can be influenced by psychological, social, religious, emotional and environmental conditions 

and directly impact the nutritional status, with university students being vulnerable groups 

to adopting harmful eating practices the health. Objective: to evaluate aspects related to the 

commensality of university students at a private institution. Methodology: This is a 

descriptive and quantitative cross-sectional study, carried out with a group of university 

students. The collection took place through an online questionnaire, with the aid of Google 

forms, with questions prepared by the researchers in order to characterize the sample 

regarding socioeconomic conditions and personal aspects, questions from the dietary 

pattern questionnaire of the Food Guide for the Brazilian Population and by Using these 

data, the Body Mass Index (BMI) was calculated and later its classification: Eutrophy, 

Overweight and Obesity (WHO). Results: The questionnaire was answered by 185 students. 

It was observed that the factors associated with a higher BMI were in the marital status 

variable, where married people had higher BMI (�̅�= 23,59 Kg/m², p=0,002) eat meals at the 

desk (�̅�= 22,56 Kg/m² p=0,009) have meals on the sofa or bed (�̅�= 24,18 Kg/m², p=0,031) 

and snacking at meal breaks (�̅�= 24,56 Kg/m², p=0,022). Conclusion: The dietary pattern of 

the evaluated students is still below the recommendations for healthy eating, and the 

impact of commensality items such as eating on the sofa, bed, work table and snacking 

between meals can favor weight gain. 

Keywords: Eating behavior, Diet and University students.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O comportamento alimentar é definido como um conjunto de fatores relacionados à 

alimentação que envolve o hábito de comer, podendo ser influenciado por condições 

psicológicas, sociais, religiosas, emocionais e ambientais. Muitos desses hábitos, que podem 

inclusive ser adquiridos por estudantes durante os anos cursados nas universidades, continuam em 

suas vidas profissionais (KLOTZ-SILVA et al., 2016).   

Os hábitos alimentares são influenciados por fatores genéticos, socioculturais, 

sociodemográficos e ambientais. As preferências alimentares são desenvolvidas a partir da 

infância e pode haver mudanças no decorrer da vida. Essas mudanças estão relacionadas com 

as experiências vividas pelo homem e que podem influenciar nesse comportamento alimentar 

(BARNES  et al., 2012; FEDEWA et al., 2014).  

A entrada de um estudante na universidade é marcada por diversas mudanças nas 

rotinas que podem influenciar em aspectos como tempo, localização para realizar a 

alimentação, condições financeiras, psicológicas e disponibilidade de alimentos, que podem 

contribuir para a vigência de um padrão alimentar marcado por maior consumo de alimentos 

com alto grau de processamento e alterações na rotina que incluem mudanças no padrão de 

comensalidade. Logo, o comportamento alimentar desses acadêmicos poderá impactar 

negativamente em sua saúde e afetar sua qualidade de vida (BYRD  BREDBENNER et al., 

2012; PEREZ et al., 2016; PULZ  et al., 2016). 

Estudiosos alegam que algumas alterações no consumo alimentar contribuem para o 

ganho de peso, como: aumento do consumo de alimentos fora de casa, restaurantes, padarias e 

lanchonetes. Igualmente, destaca-se que o alto consumo de alimentos ultraprocessados estão 

ligados ao desenvolvimento das doenças crônicas (CANELLA, LOUZADA, MARTINS, 

2015; BEZERRA, MOREIRA, CAVALCANTE, 2017).  

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar aspectos relacionados a comensalidade de 

universitários de uma instituição privada de ensino superior em uma capital brasileira.



 
 

 
 

2. METODOLOGIA  

2.1 Desenho do estudo  

Trata-se de um estudo transversal descritivo e quantitativo, realizado com um grupo de 

universitários, matriculados em cursos de diversas áreas de uma instituição da rede privada, 

localizada na cidade de Maceió - AL. 

2.2 Aspectos éticos  

A pesquisa encontra-se autorizada pelo Comitê de ética e pesquisa do Centro 

Universitário Tiradentes – AL com o parecer de número 4.312.723. Os universitários foram 

informados dos objetivos da pesquisa e incluídos na amostra após assinalar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou por meio de impressão digital no mesmo.  

 

2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: indivíduos de ambos os sexos, 

maiores de 18 anos e que estivessem matriculados na instituição. A exclusão ocorreu quando 

os participantes se enquadram em algum dos seguintes itens: índice de massa corporal 

correspondente a desnutrição, gestantes e não universitários devido a não se encaixarem no 

propósito do estudo.  

 

2.4 Coleta dos dados 

           A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário online, com 

auxílio do Googleforms, subdividido da seguinte forma: perguntas elaboradas pelos 

pesquisadores a fim de caracterizar a amostra quanto às condições socioeconômicas e 

aspectos pessoais, perguntas do questionário de padrão alimentar do Guia alimentar para a 

população brasileira (BRASIL, 2014) e coleta de dados antropométricos auto referidos (peso e 

altura). Por meio desses dados foi calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC) 

eposteriormente sua classificação em: Eutrofia, Sobrepeso e Obesidade (OMS).  

 

2.5 Tabulação e análise dos dados 

        Os resultados foram tabulados no Excel® versão 2016 e as análises estatísticas 

executadas no software SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences, versão 2.0, SPSS 

Inc, Chicago, Illinois, EUA). Inicialmente, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para 

verificação da normalidade. Posteriormente aplicou-se o test t de uma amostra independente 



 
 

 
 

para a comparação das médias de IMC. As variáveis foram expressas em valor absoluto, 

percentual e média. Adotou-se como significância estatística o p valor inferior a 5% (p<0,05).  

 

3. RESULTADOS  

Responderam ao questionário 197 estudantes, havendo, porém, uma perda amostral de 

12 por não atenderem aos critérios de inclusão, sendo o estudo finalizado com 185 

acadêmicos. A amostra foi predominantemente do sexo feminino (67,6%) e pouco mais de ⅓ 

além de estudar, referiram trabalhar. Grande  parte dos avaliados eram solteiros (94,1%). Com 

relação à renda, mais de ⅔ recebiam no máximo 2 salários mínimos. (Tabela 1).  

Na tabela 1, observou-se que os fatores associados a um IMC maior foram na variável 

de estado civil (0,002) nos estudantes casados.   

 

Tabela 1: Caracterização do perfil socioeconômico de universitários da rede privada de uma 

universidade de Maceió-AL. 2021.  

Variáveis n % média p valor 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

125 

60 

 

67,6 

32,4 

 

23,7 

24,04 

 

0,573 

Ocupação 

Estuda e trabalha  

Só estuda 

 

58 

127 

 

31,4 

68,6 

 

24,45 

23,51 

 

0,124 

Estado civil * 

Casado (a) 

Solteira (a) 

 

174 

11 

 

94,1 

5,9 

 

23,59 

27,17 

 

0,002 

Renda 

Até 2 salários 

Mais que 2 salários 

 

113 

72 

 

61,1 

38,9 

 

23,9 

23,66 

 

0,686 

     Fonte: Dados da pesquisa (2020/2021). Salário mínimo brasileiro é de R$ 1.100,00 mensal.  

 

Na tabela 2 é possível verificar os aspectos relacionados à comensalidade dos 

acadêmicos. Mais de 60% têm o hábito de beliscar no intervalo entre as refeições.  

Na tabela 2 é possível verificar os aspectos relacionados à comensalidade dos acadêmicos. 

Pouco mais de ⅓ não preparam as suas refeições. Em relação à realização da refeição à mesa, foi 

observado que 18,5% não praticam esse hábito. No que concerne a realização da refeição na mesa de 

trabalho, mais de ⅓ possui essa prática. Mais de 60% têm o hábito de beliscar no intervalo entre as 



 
 

 
 

refeições. Com relação a realizar refeição no sofá ou na cama, verificou-se que mais de ¼ dos 

universitários comem nesses locais. A ausência de calma na realização da refeição foi 

Na tabela 2, foi observado ainda que os fatores associados a um IMC maior foram 

realizar refeições na mesa de trabalho (p=0,009), realizam refeições no sofá ou cama 

(p=0,031) e beliscar nos intervalos das refeições (p=0,022) 

 

Tabela 2: Aspectos da comensalidade de universitários de uma rede privada na cidade de 

Maceió - AL. 2021. 

Variáveis n % média p valor 

Leva alimento caso sinta fome 

Nunca e raramente 

Muitas vezes e sempre 

 

95 

90 

 

51,4 

48,6 

 

24,17 

24,41 

 

0,179 

Planeja refeições 

Nunca e raramente  

Muitas vezes e sempre 

 

97 

88 

 

52,4 

47,6 

 

23,98 

23,61 

 

0,521 

Prepara as refeições * 

Nunca e raramente 

Muitas vezes e sempre 

 

58 

126 

 

31,5 

68,5 

 

23,07 

24,12 

 

0,084 

Realiza refeições à mesa * 

Nunca e raramente  

Muitas vezes e sempre 

 

34 

150 

 

18,5 

81,5 

 

23,76 

23,84 

 

0,905 

Realiza refeições com calma 

Nunca e raramente 

Muitas vezes e sempre 

 

45 

140 

 

24,3 

75,7 

 

23,58 

23,88 

 

0,151 

Aproveita o horário para resolver outras coisas 

Nunca e raramente  

Muitas vezes e sempre 

 

152 

33 

 

82,2 

17,8 

 

23,99 

22,93 

 

0,987 

Realiza refeição à mesa de trabalho 

Nunca e raramente  

Muitas vezes e sempre 

 

137 

48 

 

74,1 

25,9 

 

22,56 

24,24 

 

0,009 

Realiza refeição no sofá ou cama 

Nunca e raramente  

Muitas vezes e sempre 

 

133 

52 

 

71,9 

28,1 

 

22,83 

24,18 

 

0,031 

Pula uma refeição principal  

Nunca e raramente  

Muitas vezes e sempre 

 

139 

46 

 

75,1 

24,9 

 

23,85 

23,67 

 

0,788 

Belisca no intervalo entre as refeições *     



 
 

 
 

Nunca e raramente  

Muitas vezes e sempre 

67 

116 

36,4 

63 

23,26 

24,56 

0,022 

Fonte: Dados da pesquisa (2020/2021). * Houve perda de um avaliado em cada variável por 

não responderem a questão.  

 

4. DISCUSSÃO 

Acadêmicos casados são mais susceptíveis a apresentar um IMC alto, diferentemente 

dos solteiros. Essa mudança está relacionada à nova forma no estilo de vida como o 

sedentarismo e mudanças quanto ao padrão alimentar vivenciado antes da mudança de estado 

civil. Essas alterações corporais contribuem para o excesso de peso e obesidade que são 

prejudiciais a saúde do indivíduo (RAMALHO et al., 2012). 

O comer à mesa é uma prática defendida com o intuito de garantir atenção plena ao 

momento da refeição. Em contrapartida, a realização da refeição no sofá ou outros locais  

pode favorecer uma alimentação desequilibrada, uma maior ingestão energética, menor tempo 

de mastigação e comprometimento dos mecanismos de fome e saciedade, já que nesses 

ambientes é mais susceptível que o indivíduo como com o uso de celular e televisão.  Essas 

situações favorecem alto índice de morbidade e mortalidade a curto e longo prazo 

(BARRETO, 2013; OLIVEIRA et al., 2017).  

Acadêmicos que realizam refeições na mesa de trabalho tiveram o IMC maior, em que 

a média se mostra estatisticamente significativa, mostrando que a prática da alimentação nesse 

local favorece um IMC maior. Diante dessa situação, a procura de lanches rápidos vem 

crescendo nos ambientes universitários e de trabalho. Esses produtos facilitam a vida das 

pessoas devido à correria do dia a dia, além de proporcionar prazer e praticidade em serem 

consumidos em qualquer lugar (FRANCO, 2010; UENO, 2010).  

Os universitários aparentam ser um grupo mais suscetível a mudanças deletérias no 

estilo de vida, que estão relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, sedentarismo e 

alimentação inadequada (DUARTE et al., 2013). Esses comportamentos podem estar 

relacionados a fatores como: entrada na universidade e relações sociais. Além disso, estudos 

avaliam que essas condições alteram os aspectos da comensalidade destes de maneira 

negativa, por isso é necessário um monitoramento contínuo do padrão alimentar deste grupo 

(PEREZ et al., 2016; BERNARDO et al., 2017).  

A renda mensal alta, somada a condição da maioria não necessitar praticar atividade 

remunerada, pode sugerir um perfil de alunos com melhor padrão socioeconômico, aspecto 



 
 

 
 

que, segundo Bezerra et al., afeta negativamente no perfil dietético e de saúde. Entretanto, os 

resultados diferem de um estudo realizado numa universidade pública de Minas Gerais, que 

observaram um menor nível socioeconômico dos universitários e sua relação com um padrão 

de alimentação aquém das recomendações. Esses achados sinalizam que o perfil alimentar 

inadequado está associado a ambos extremos econômicos. (BEZERRA et al., 2010; COSTA 

et al., 2018).  

Um dos principais resultados deste estudo foi a prática de pular refeições. Alguns 

autores mostram que devido os estudantes terem uma vida estressante e com carga horária 

extensa, eles acabam adotando uma alimentação não saudável caracterizada por omissão de 

refeições e levando ao encurtamento do ritual alimentar, tanto na fase de preparo como de 

consumo, tornando o comer uma conduta menos frequente (NELSON et al., 2008; 

NESLISAH et al., 2011; FERNANDES et al., 2013) 

O ato de beliscar, realizado por grande parte dos avaliados, configura-se pela ingestão 

de pequenas quantidades de alimentos durante o dia, que não são consideradas uma refeição 

completa e esta prática pode acarretar a substituição de uma refeição nutricionalmente 

completa por sanduíches, salgados, pizzas, refrigerantes, sucos industrializados e guloseimas. 

Nesse sentido, o estudo de Perez e colaboradores (2016) realizados em uma universidade 

pública, verificaram que o beliscar está ligado a uma maior ingestão de alimentos 

ultraprocessados. A regularidade no consumo desses produtos com valor nutricional precário 

impacta diretamente no aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL, 

2014). 

De acordo com Araki et al. (2011) a prática de beliscar faz com que o universitário 

pule as principais refeições que favorecem a redução no consumo de alimentos in natura que 

são fontes de vitaminas, minerais e fibras, que mais tarde pode contribuir para aparecimento 

de complicações clínicas.  

Além disso, um estudo realizado na Universidade de Salento na Itália constatou que 

79% dos estudantes que moram sozinhos ou com amigos haviam modificado seus hábitos 

alimentares por alimentos ultraprocessados como bebidas açucaradas, guloseimas, biscoitos 

recheados e salgadinhos devido ao ingresso na universidade, o que corrobora com a hipótese 

de que o ambiente universitário pode contribuir para adoção de hábitos deletérios 

(BAGORDO et al., 2013).   

Notou-se ainda, a não realização de preparações das refeições. A entrada de pessoas na 

universidade dificulta a realização de uma alimentação regrada, devido ao fato das obrigações 



 
 

 
 

acadêmicas, comportamentos sociais e até mesmo questões econômicas. Dessa forma, a 

preparação de refeições nutricionalmente completas acaba sendo trocada por lanches rápidos 

(RAMALHO et al., 2012).  

 

5. CONCLUSÃO 

O padrão alimentar dos acadêmicos avaliados ainda está aquém das recomendações 

para uma alimentação saudável, sendo constatado o impacto de itens da comensalidade como 

comer no sofá, cama, mesa de trabalho, beliscar entre as refeições e ser casado podem 

favorecer o incremento de peso.  

Dessa forma, é imprescindível desenvolver políticas públicas e programas que visem à 

promoção da saúde e da alimentação dos universitários, tanto na universidade quanto na 

comunidade, a fim de auxiliar na prática de uma alimentação saudável, considerando que 

muitos hábitos adquiridos pelos estudantes se mantêm futuramente.  

Nesse sentido, é fundamental priorizar de maneira educacional as práticas alimentares 

dos estudantes de acordo com o novo Guia Alimentar para a População Brasileira. 
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