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RESUMO 

 

Introdução: A ansiedade pode ser definida como sentimentos de preocupação excessiva, 

inquietação, cansaço, problemas de concentração e dificuldade em dormir e pode levar a 

complicações como aumento do risco de doença cardiovascular, aumento do peso na 

idade adulta, comprometimento cognitivo e distúrbio do sono. Adicionalmente, a 

ansiedade pode transformar a alimentação em um “refúgio” em situações de estresse 

físico e mental. Com o ingresso no ensino superior, estudantes costumam ter seus hábitos 

de vida alterados devido a cobrança por resultados e produção, carga horária elevada de 

estudos, redução no tempo e qualidade do sono, mudança da rotina e sedentarismo. Essas 

alterações contribuem para que também haja alterações no padrão alimentar e saúde 

mental desse grupo populacional. Entretanto, existem poucos estudos que avaliam os 

padrões alimentares de estudantes universitários e, dos estudos identificados, nenhum 

considerou aspectos referente à saúde mental dos mesmos.  Objetivo: Identificar os 

padrões alimentares de estudantes universitários de uma universidade federal no estado 

do Rio de Janeiro e sua potencial alteração em função do nível de ansiedade estado dos 

mesmos. Metodologia: Análise seccional de amostra de adolescentes e adultos 

acompanhados pelo Estudo de Nutrição e Saúde em Universitários - NUTSAU. Os 

participantes foram alunos regularmente matriculados no segundo período acadêmico dos 

7 cursos de graduação (Biologia, Enfermagem, Engenharia, Farmácia, Nutrição, 

Medicina e Química) da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé em 

2015.2. Ao final da coleta de dados do estudo foram avaliados 147 universitários. Para 

avaliação da ansiedade foi utilizada a escala estado do Inventário de Ansiedade Traço e 

Estado (IDATE). As informações sobre o consumo alimentar dos estudantes foram 

obtidas a partir da aplicação de questionário de consumo alimentar semi-quantitativo 

(QFCA) validado, com 70 alimentos/preparações. A derivação dos padrões alimentares 

foi realizada para a amostra total e adicionalmente estratificada em dois grupos 

(considerando como ponto de corte a mediana do escore para ansiedade estado) por meio 

da análise de componentes principais (ACP). O processamento e a análise estatística 

foram realizados por meio do software SPSS versão 21. Resultados: Os universitários 

apresentaram a mediana de ansiedade-estado de 43 pontos, sendo nas mulheres esse valor 

superior aos homens (45 x 41 pontos, respectivamente,) havendo diferença significativa, 

p-valor = 0,003. Em relação ao consumo alimentar, foram identificados três padrões de 

consumo, que juntos explicaram aproximadamente 46,1% da variância do consumo 
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alimentar da amostra total. Os padrões foram nomeados “Ocidental”, “Saudável” e 

“Arroz e Feijão”, de acordo com as características dos alimentos que compuseram cada 

um deles. Padrões alimentares com características substancialmente diferentes foram 

identificados quando estratificamos a amostra por meio do ponto de corte da mediana do 

escore de ansiedade-estado. Os padrões derivados para os alunos do grupo com valores 

de escore de ansiedade abaixo da mediana foram nomeados “Misto 1”, “Frutas e 

Legumes” e “Arroz e Feijão”. Já para o grupo com maiores pontuações na escala de 

ansiedade, os padrões identificados foram nomeados como “Fast-food”, “Misto 2” e 

“Arroz e Feijão”. Conclusão: Na amostra total, foi identificado padrão alimentar 

característico ocidental, com maior consumo de alimentos industrializados, fast-food, 

refinados de alta densidade energética e alta palatabilidade, ricos em açúcares, gorduras, 

especialmente trans, e sódio. Após a estratificação por meio do escore de ansiedade, 

observou-se que os universitários mais ansiosos apresentaram um padrão alimentar mais 

pronunciadamente ocidental, uma vez que, mesmo havendo consumo de alimentos 

característicos do padrão ocidental nos indivíduos com menores níveis de ansiedade, os 

estudantes menos ansiosos tinham mais presentes na sua alimentação grupos alimentares 

com proteínas de alto valor biológico, peixes frescos e também um menor consumo de 

bebidas cafeínadas.  

 

Palavras-chave:  Adulto Jovem, Consumo de Alimentos, Análise Fatorial, Nutrição de 

Grupos de Risco, Saúde Mental. 
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ABSTRACT 

Introduction: Anxiety can be defined as feelings of excessive worry, restlessness, 

tiredness, problems with concentration and difficulty sleeping and can lead to 

complications such as increased risk of cardiovascular disease, weight gain in adulthood, 

cognitive impairment and sleep disorder. Additionally, anxiety can make eating a 

“refuge” in situations of physical and mental stress. Upon entering higher education, 

students often have their life habits changed due to demand for results and production, 

high workload, reduced time and quality of sleep, change in routine and sedentary 

lifestyle. These changes contribute to changes in the eating pattern and mental health of 

this population group. However, there are few studies that assess the eating patterns of 

college students and, from the identified studies, none considered aspects related to their 

mental health. Objective: To identify the dietary patterns of college students at a federal 

university in the state of Rio de Janeiro and their potential alteration as a function of their 

state anxiety level. Methodology: Sectional analysis of a sample of adolescents and 

adults followed by the University Nutrition and Health Study - NUTSAU. Participants 

were students regularly enrolled in the second academic period of the 7 undergraduate 

courses (Biology, Nursing, Engineering, Pharmacy, Nutrition, Medicine and Chemistry) 

from the Federal University of Rio de Janeiro Campus Macaé in 2015.2. At the end of the 

study data collection, 147 university students were evaluated. To assess anxiety, the state 

scale of the State and Trait Anxiety Inventory (STAI) was used. Information on students' 

food intake was obtained from the application of validated semi-quantitative food 

consumption questionnaire (QFCA), with 70 foods / preparations. Derivation of dietary 

patterns was performed for the total sample and additionally stratified into two groups 

(considering as the cutoff point the median state anxiety score) by principal component 

analysis (PCA). Processing and statistical analysis were performed using SPSS version 

21 software. Results: The university students presented a median state anxiety of 43 

points, being higher in women this value than men (45 x 41 points, respectively), with 

significant difference, p-value = 0.003. Regarding food consumption, three consumption 

patterns were identified, which together explained approximately 46.1% of the variance 

of food consumption in the total sample. The standards were named “Western”, “Healthy” 

and “Rice and Beans” according to the characteristics of the foods that made up each one. 

Eating patterns with substantially different characteristics were identified when we 

stratified the sample by means of the median anxiety-state score cutoff point. The derived 

standards for students in the group with anxiety scores below the median were named 
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“Mixed 1”, “Fruits and Vegetables” and “Rice and Beans”. For the group with the highest 

anxiety scale scores, the identified patterns were named “Fast Food”, “Mixed 2” and 

“Rice and Beans”. Conclusion: In the total sample, a characteristic western dietary 

pattern was identified, with higher consumption of processed foods, fast food, refined 

high energy density and high palatability, rich in sugars, especially trans fats, and sodium. 

After stratification by the anxiety score, it was observed that the most anxious college 

students presented a more pronounced western eating pattern, since, even with the 

consumption of characteristic Western foods in the individuals with lower anxiety levels, 

the students less Anxious people were more present in their food groups with high 

biological value proteins, fresh fish and also a lower consumption of caffeinated 

beverages. 

Keywords: Young Adult, Food Consumption, Factorial Analysis, Risk Group Nutrition, 

Mental Health.  



ix 

 

 

SUMÁRIO 

Lista de siglas e abreviações .................................................................................................xii 

Apresentação ........................................................................................................................... 1 

1. Introdução ....................................................................................................................... 2 

2. Referencial Teórico-Conceitual ...................................................................................... 4 

2.1 Distúrbios de Saúde Mental ....................................................................................... 4 

2.1.1 Ansiedade .......................................................................................................... 7 

2.1.2. IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado) ................................................ 8 

2.2 Avaliação do Consumo Alimentar.............................................................................. 9 

2.2.1. Questionário de frequência alimentar ................................................................. 9 

2.2.2. Padrão de Consumo Alimentar ......................................................................... 10 

2.3. Consumo Alimentar dos Estudantes Universitários .................................................. 12 

2.3.1. Padrão de Consumo Alimentar de Estudantes Universitários ............................ 13 

2.4. Padrão Alimentar e Saúde Mental ............................................................................ 15 

2.4.1. Principais achados da relação Ansiedade e Padrões Alimentares........................... 19 

3. Justificativa ................................................................................................................... 20 

4. Objetivos ........................................................................................................................ 21 

4.1. Geral: ...................................................................................................................... 21 

4.2. Específicos: .............................................................................................................. 21 

5. Metodologia ................................................................................................................... 22 

5.1. Tipo, local de estudo e amostra ................................................................................ 22 

5.2. Critérios de elegibilidade ......................................................................................... 22 

5.3. Coleta de dados ....................................................................................................... 22 

5.4. Questionário ............................................................................................................ 23 

5.5. Variáveis do estudo ................................................................................................. 23 

5.5.1. Sintomas de ansiedade ..................................................................................... 23 

5.5.2. Dados Sociodemográficos ................................................................................ 24 

5.5.3. Antropometria .................................................................................................. 24 

5.5.4. Padrão de consumo alimentar ........................................................................... 25 

5.6. Processamento e análises estatísticas ........................................................................ 25 

5.7. Comitê de Ética ....................................................................................................... 26 

6. Resultados...................................................................................................................... 27 

7. Considerações Finais ................................................................................................... 49 

8. Referências .................................................................................................................... 50 

9. Anexos ........................................................................................................................... 63 



x 

 

9.1 Questionário ............................................................................................................ 63 

9.2. Carta de Anuência ................................................................................................... 77 

9.3. Termo De Consentimento Livre e Esclarecido ......................................................... 78 

9.4. Materiais Completares da Análise Estatística ........................................................... 80 



xii 

 

Lista de siglas e abreviações 

ACP Análise de Componentes Principais 

AFC Análise de Fator Comum 

CAAE Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

GC% Percentual de Gordura Corporal 

H2 Comunalidades 

IDATE Inventário de Ansiedade Estado e Traço 

IMC Índice de Massa Corporal  

KMO Kaiser-Meyer-Olkin  

NUPESS Núcleo de Pesquisa em Saúde e Sociedade 

NUTSAU Estudo Longitudinal de Nutrição e Saúde em Universitários 

QFA Questionário de Frequência Alimentar 

RCE Razão Cintura Estatura 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

WHO World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Apresentação 

Este estudo faz parte do projeto denominado “Estudo Longitudinal de Nutrição e 

Saúde em Universitários (NUTSAU)”, um estudo longitudinal realizado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. O projeto é 

coordenado pela Profa. Dra. Luana Azevedo de Aquino, e conta com a parceria de outros 

pesquisadores no desenvolvimento da pesquisa.  

O presente estudo é intitulado “Padrões Alimentares e Escores de Sintomas de 

Ansiedade em Universitários” Foi desenvolvido devido à escassez de estudos que 

avaliassem os padrões alimentares em estudantes universitários e as alterações que a 

ansiedade podem ocasionar nos padrões que são apresentados nesses estudantes. 

O documento está estruturado com os seguintes itens: introdução, justificativa, 

objetivos, métodos, resultados, referências e anexos. Os resultados serão apresentados na 

forma de um artigo científico, contendo todas as seções a ele correspondentes. 

As referências da dissertação são apresentadas antes dos anexos. Já as referências do 

artigo estão disponibilizadas ao final do mesmo e ambos atendendo ao formato proposto 

por Vancouver. 
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1. Introdução 

Altas prevalências de ocorrência de distúrbios da saúde mental vêm sendo 

observadas no mundo todo (Mesquita et al., 2016; Moreira et al., 2013), sendo os mesmos 

considerados uma questão de saúde pública (Whiteford et al., 2013). Fatores como a 

rápida urbanização, mudança nos estilos de vida tradicionais, dieta, atividade física e 

organização social têm sido associados a alterações na saúde mental de populações 

(Santos et al., 2014; Logan et al., 2014).  

 Os estudantes universitários apresentam maior vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de distúrbios mentais pois, durante a graduação, costumam estar 

expostos a diversos eventos estressores, tais como: pressão exercida pela família e 

professores, trabalhos acadêmicos, provas, falta de lazer, privação do sono, tendo maior 

chance de desenvolverem transtornos do humor e ansiedade (Carneiro & Baptista, 2012).  

Estima-se que, durante a formação acadêmica, 15 a 25% dos estudantes universitários 

apresentem algum transtorno psíquico (Sakae et al., 2010). Ferreira et al. (2009), ao 

avaliarem os níveis de ansiedade-estado de estudantes universitários do ciclo básico da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, encontraram valores médios (±DP) de 

40,16 (±9,70). 

Ao se avaliar a relação da dieta com desfechos em saúde, a identificação de hábitos 

alimentares tem sido recomendada em detrimento da avaliação da ingestão de nutrientes 

ou alimentos isoladamente. A análise do padrão alimentar fornece uma visão abrangente 

das interações de alimentos e nutrientes, podendo ser aplicada eficientemente em estudos 

visando minimizar agravos em saúde e reduzir as doenças crônicas nos grupos 

populacionais (Le Port et al., 2012).  Como um aspecto importante do estilo de vida, os 

padrões alimentares podem afetar os índices de saúde, morbidade e mortalidade, sendo 

assim importante a determinação dos padrões de ingestão de alimentos e sua associação 

com a saúde mental (Christensen & Pettijohn, 2001), uma vez que os padrões alimentares 

inadequados (alto consumo de alimentos ultraprocessados, fast food e refinados) já foram 

relacionados a problemas de saúde mental (Robison et al., 2011; Howard et al., 2011).   

A identificação dos padrões alimentares é uma estratégia importante para a 

promoção da saúde e da nutrição equilibrada durante os anos da graduação (Matos et al., 

2014). Os distúrbios de saúde mental podem ter seu início durante os anos na academia 

(Kessler et al., 2005), em alguns alunos os problemas de saúde mental pré-existentes 

podem ser agravados durante a transição para o ensino superior, podendo persistir ou 

piorar durante o curso, tendo um impacto no desempenho acadêmico (Zivin et al., 2009), 
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prejudicando ou alterando o seu desenvolvimento natural, levando a riscos em sua saúde 

física e/ou mental (Silva & Deus, 2005). O estudo realizado por Pereira-Santos et al., 

(2016), com 125 estudantes do curso de nutrição, identificando 4 padrões alimentares que 

explicaram 59,8% da variabilidade alimentar total. O padrão "Tradicional", consistiu em 

raízes/tubérculos, legumes, produtos lácteos, carne e ovos, fruta/suco natural e vegetais, 

e explicou 21,53% da variabilidade do consumo de alimentos. O Padrão "Dias de Exame", 

era composto de pães/cereais, salsichas e bebidas artificiais representavam 13,85% da 

variabilidade do consumo de alimentos. O Padrão "Fim do Semestre" caracterizou-se 

predominantemente por doces/açúcares e lanches e representou 13,39% da variabilidade 

do consumo de alimentos. O Padrão "Ansiedade", composto por café/chá e gorduras, 

explicou 11,08% da variação do consumo de alimentos.  

Ainda existem poucos estudos que avaliem os padrões alimentares dos estudantes 

universitários, pois a maior parte de os estudos identificados na literatura avalia a ingestão 

isolada de nutrientes e energia (Matos et al., 2014). Mediante isso, objetivo desse trabalho 

foi a avaliação dos padrões alimentares e suas modificações em função do nível de 

ansiedade dos estudantes universitários da UFRJ - campus Macaé. 
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2. Referencial Teórico-Conceitual 

2.1  Distúrbios de Saúde Mental 

A OMS propõe como definição de saúde mental o estado de bem-estar em que o 

indivíduo realiza suas próprias habilidades, consegue lidar com os estresses normais da 

vida, poder trabalhar de forma produtiva e frutífera, e é capaz de fazer uma contribuição 

para a sua comunidade (WHO, 2001).  Neste sentido, a saúde mental é a base para o bem-

estar e o funcionamento eficaz para um indivíduo e para uma comunidade. É mais do que 

a ausência de doença mental, pois os estados e capacidades apontados na definição têm 

valor em si mesmos (WHO, 2004). 

Os distúrbios de saúde mental são uma síndrome caracterizada por transtornos 

significativos na cognição, regulação emocional ou comportamento, além de serem 

acompanhados de disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de 

desenvolvimento (APA, 2013).  

Os determinantes da saúde mental e dos transtornos mentais incluem não apenas 

características individuais, como a capacidade de administrar nossos pensamentos, 

emoções, comportamentos e interações com os outros, mas também fatores sociais, 

culturais, econômicos, políticos e ambientais, como políticas nacional, proteção social, 

padrão de vida, condições de trabalho ou apoio social da comunidade (WHO, 2013). 

Em relação a idade, principalmente em jovens-adultos, esses distúrbios estão 

associados às desordens alimentares, problemas com drogas, sexualidade e 

comportamentos antissociais (Feijó & Oliveira, 2001). Nesse período comportamentos de 

risco podem ser mais frequentes, através de ações ou condutas que possam prejudicar ou 

alterar o seu desenvolvimento natural, levando a riscos em sua saúde física e/ou mental 

(Silva & Deus, 2005). 

Os estudantes universitários por serem adultos jovens e que nos primeiros anos da 

universidade passam por um período transitório marcado por vulnerabilidade, 

compreendido da adolescência até a idade adulta, com tomadas de decisões importantes 

para o longo da vida (Chen et al., 2013).  

Os distúrbios de saúde mental podem ter seu início durante os anos na academia 

(Kessler et al., 2005), em alguns alunos os problemas de saúde mental pré-existentes 

podem ser agravados durante a transição para o ensino superior, podendo persistir ou 

piorar durante o curso, além de terem um impacto no desempenho acadêmico (Zivin et 

al., 2009).  
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Os distúrbios mentais são compostos por quadros de ansiedade, ataques de pânico, 

depressão, distúrbios do humor e quadros de estresse afetando o desempenho acadêmico 

e a saúde física das populações (Strandheim et al., 2008), associam-se ao sexo, idade, 

raça, e estado civil. Em especial no sexo feminino, que constitui um maior risco para o 

desenvolvimento de transtornos mentais, devido ao estresse e excesso de trabalho (WHO, 

2013) por desempenhar múltiplos papéis na sociedade, bem como sofrerem com 

discriminação sexual e machismo, abuso, violência doméstica e sexual (WHO, 2012). As 

taxas de prevalência desses agravos são mais altas em estudantes universitários em 

comparação com a população em geral e variando globalmente (Bayram & Bilgel, 2008; 

Tran et al., 2017).   

A depressão é um transtorno mental comum caracterizado por um humor 

deprimido, perda de interesse e/ou prazer, energia diminuída, sentimento de culpa e/ou 

baixa autoestima, distúrbios de sono e apetite, e baixa concentração, em muitas das vezes 

associados com sintomas de ansiedade (Marcus et al., 2012), representam 4,3% da carga 

global de doenças, além de ser uma das principais causas de incapacidade em todo o 

mundo, estima-se em pelo menos 11% do número total de anos de vida naqueles com o 

quadro depressivo, especialmente entre as mulheres (WHO, 2013). Os quadros 

geralmente começam na juventude, reduzindo a realização das atividades corriqueiras e 

muitas vezes sendo recorrentes (WHO, 2012).  

 A depressão é um problema importante entre estudantes universitários, pelo fato 

desses sintomas afetarem o desempenho acadêmico (Hysenbegasi et al., 2005). Durante 

os anos acadêmicos os estudantes universitários podem enfrentar problemas de moradia, 

relações sociais, competição e dificuldades no desempenho acadêmico, estresse 

econômico e conflitos com decisões importantes (Lee et al., 2013). Além disso, a 

depressão dificulta o exercício das atividades do cotidiano e produtividade (Spiessl et 

al.,2006). 

O estresse decorre do desequilíbrio entre a percepção do indivíduo e as demandas 

ambientais externas. É uma experiência de tensão e irritação onde o organismo reage a 

componentes físicos ou psicológicos quando há uma situação que provoque medo, 

excitação ou confusão (de Sousa Furtado et al., 2003).  

O estresse psicológico está intimamente relacionado com ansiedade, depressão e 

condições físicas (Bomhof-Roordink et al., 2015; Schneiderman et al., 2005).  O estresse 

acadêmico descreve a prevalência e as implicações do estresse relacionado ao estudo 

entre estudantes e o impacto negativo que ele tem em seu desempenho (Struthers et al., 

2000). 
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A graduação é considerada um tempo de alto estresse, sendo um desafio para o 

bem-estar pessoal para estudantes (Ludwig et al., 2015), devido encontrarem durante a 

vida acadêmica vários fatores que podem ser fontes de estresse, e assim desencadear uma 

alteração no seu desempenho, tais como vícios, cobrança de professores, hábitos 

individuais, responsabilidades próprias do meio acadêmico, podendo levar a alteração 

capacidade de raciocínio, memorização e interesse do jovem em relação ao processo 

evolutivo da aprendizagem (Torquato et al., 2015). 

 Associado a pressão acadêmica, carga de trabalho elevada durante o curso, 

preocupações financeiras, privação de sono, exposição ao sofrimento e mortes dos 

pacientes, para os estudantes da saúde, influenciando negativamente nos rendimentos dos 

universitários (Dyrbye et al., 2006), podendo levar a disfunções psicológicas (Chen et al., 

2009). Níveis elevados de estresse durante períodos de exames acadêmicos podem levar 

a ansiedade, sofrimento emocional e comprometimento da recuperação de habilidades de 

informação, atenção, memória (Mogg et al., 1994). 

Estudo realizado por Tran et al., (2017) com estudantes de graduação da 

Universidade de Nice – França encontrou prevalências de depressão, ansiedade e surtos 

de pânico de 12,6%, 7,6% e 1%, respectivamente. McLafferty et al., (2017) em pesquisa 

com estudantes da Universidade de Ulster – Irlanda do Norte obteve prevalências dos 

transtornos de saúde mental de 24,2%, 22,6% e 6,6% de depressão, ansiedade, transtorno 

do pânico, respectivamente.  Matar & Jaalouk (2017) em estudo realizado com estudantes 

da Universidade Notre Dame - Líbano encontrou prevalência de 21,8% dos alunos 

classificados como deprimidos. Nourse et al., (2017) em pesquisa com alunos de uma 

Universidade privada do Noroeste dos Estados Unidos obteve prevalências de sintomas 

de depressão leve, moderada e alta de 58,7%, 23,9% e 17,4%, respectivamente. 

Estudo de Saúde Mental realizado pela Organização Mundial de Saúde, 

(Auerbach et al., 2016), em 21 Países com estudantes universitários apresentou dados de 

prevalência de ansiedade, distúrbios do humor, transtornos comportamentais de 11,7%, 

6,0% e 2,8%, respectivamente.  

Nos próximos 20 anos, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis custarão mais de 

US $ 30 trilhões, representando 48% do PIB global em 2010, sendo as condições de saúde 

mental responsáveis pela perda de US$ 16,1 trilhões adicionais ao longo deste período, 

com impacto drástico na produtividade e qualidade de vida (Bloom et al., 2011), com 

isso, a manutenção da saúde mental torna-se peça fundamental na saúde, permitindo as 

pessoas aproveitamento total de suas capacidades psicossociais, físicas e auxiliando no 

enfrentamento das dificuldades do dia a dia (Silva de Souza et al., 2010). 
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2.1.1 Ansiedade 

Problemas de saúde mental, especificamente depressão e ansiedade, representam 

uma carga global significativa das doenças em todas as comunidades do mundo (Paniccia 

et al., 2017), estando associados a uma substancial redução da qualidade de vida dos 

indivíduos e familiares (Saarni et al., 2007). O aparecimento de problemas de saúde 

mental geralmente ocorre durante o período de transição entre a infância e idade adulta, 

com turbulência emocional significativa ocorrendo enquanto os jovens moldam suas 

personalidades (Kessler et al., 2007). A ansiedade não tratada em adolescentes e adultos 

jovens pode levar a várias complicações comportamentais, mentais e físicas (Mahmoud 

et al., 2015). 

A ansiedade é definida como sentimentos de preocupação excessiva, inquietação, 

cansaço facilmente, problemas de concentração e dificuldade em dormir (APA, 2013). É 

caracterizada por uma sensação desagradável e difusa de apreensão, muitas vezes 

acompanhada de sintomas como transpiração, palpitações, leve desconforto no estômago, 

inquietação, tensão muscular, aumento da frequência urinária e dor de cabeça, 

características que tendem a variar de uma pessoa para outra, enquanto que estas reações 

podem ser normais ou adaptativas; em determinadas circunstâncias o sentimento de 

ansiedade é inadaptado (Millet et al.,1999). 

A ansiedade é uma das emoções mais comuns para as respostas ao estresse, vários 

aspectos da vida dos estudantes também são provocadores de ansiedade (Takeichi et 

al.2001). Os alunos encontram diferentes fatores de produção de ansiedade, tais como 

questões financeiras, estudo e trabalho simultâneos, redução do tempo de sono, carga 

excessiva de estudo, realização de muitas tarefas, atender expectativas familiares e busca 

de emprego após a formatura no ensino superior (Dehghan-Nayeri & Adib-Hajbaghery, 

2011). O uso das mídias sociais também pode funcionar como fonte de estresse quando 

os indivíduos recebem comentários indesejáveis de terceiros ou se envolvem em 

comparações sociais negativas (Nesi & Prinstein, 2015). 

A ansiedade excessiva tem vários efeitos na mente e no corpo dos alunos 

(Takeichi et al., 2001), reduzindo a saúde física, diminuindo a qualidade de vida, 

limitando a capacidade de aprendizagem e fixação do conteúdo, além do prejuízo das 

relações interpessoais (Lee & Graham, 2001). As consequências da ansiedade podem ser 

graves, incluindo aumento do risco de doença cardiovascular, (Roest et al., 2010),  

aumento do peso na idade adulta (Whiteford et al., 2013), comprometimento cognitivo 

(Beaudreau et al., 2008), aumento do distúrbio do sono (Brenes et al., 2009), ingestão de 

medicamentos relacionados à ansiedade (Gonçalves et al., 2011).  
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A análise da ansiedade, em adultos jovens, tipicamente envolve uma das três 

dimensões: comportamento da ansiedade, que se concentra principalmente em estratégias 

de enfrentamento (Sideridis, 2006); a dimensão psicossocial, que inclui fatores de apoio 

social e/ou satisfação com a vida (Friedlander et al., 2007); ou  a dimensão cognitiva, que 

está relacionado ao pensamento negativo (Morrison & O'Connor, 2005). 

Estudo realizado na Universidade do Estado da Califórnia identificou que 

estudantes de ciências biológicas possuíam níveis mais altos de ansiedade quando 

comparados com estudantes de outros cursos (Kim, 2003), o que pode gerar efeitos 

negativos também sobre os familiares e colegas dos estudantes (Hamill, 1995). 

Estudantes do sexo feminino possuem níveis mais elevados de ansiedade e estresse do 

que os estudantes homens (Gupchup et al., 2004).  

Matar & Jaalouk (2017) em estudo realizado com estudantes da Universidade 

Notre Dame - Líbano encontrou prevalência de 26,5% dos alunos classificados como 

ansiosos. Nourse et al., (2017) em pesquisa com alunos de uma Universidade privada do 

Noroeste dos Estados Unidos obteve prevalências de sintomas de ansiedade leve, 

moderada e alta de 45,3%, 29,4% e 25,4%, respectivamente.  

2.1.2. IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado) 

O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) baseia-se na concepção de 

ansiedade proposta por Spielberger (1970), que distingue entre estado e traço de 

ansiedade. 

De acordo com Spielberger (1970), os estados de ansiedade são caracterizados por 

sentimentos subjetivos de apreensão e tensão, percebidos de forma consciente, 

acompanhados por ou associados à ativação do sistema nervoso autônomo como uma 

resposta psicológica à ameaça ao autoconceito, caracterizada por um sentimento objetivo, 

percebido pela consciência, e correspondendo a uma grande atividade do Sistema Nervoso 

Central (SNC).  

A avaliação chamada ansiedade traço, representando a disposição da personalidade de 

modo quase permanente (portanto, estável), e a outra, ansiedade-estado, mostrando as 

reações do indivíduo a situações ou tensões temporárias.  A ansiedade-estado deve variar com 

as fases pelas quais o sujeito passa durante a vida, enquanto que a ansiedade-traço se mantém 

invariável (Biaggio et al.,1977). 

O instrumento é uma escala de auto relato que depende da reflexão consciente do 

sujeito no processo da avaliação do seu estado de ansiedade assim como de características 

de sua personalidade. Os escores na ansiedade estado podem variar de intensidade com o 
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decorrer do tempo, é limitado num momento ou situação particular, sendo que os 

indivíduos com ansiedade estado tendem a ficar ansiosos apenas em situações particulares 

(Holmes, 1997).  

É caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão, percebidos 

conscientemente, sendo que eles podem variar em intensidade, de acordo com o perigo 

percebido pela pessoa e a alteração no tempo (Andrade & Gorenstein, 2001). 

Em 1970, Spielberger, selecionaram os itens com as melhores propriedades 

psicométricas para medir estado de ansiedade (20 itens) e outros e diferentes itens para 

medir traço de ansiedade (20 itens). Desde então, o instrumento vem sendo utilizado para 

medir níveis de ansiedade traço e estado na pesquisa científica e na clínica (Spielberger, 

1970). O instrumento foi traduzido e adaptado para o Brasil por Spielberger et al. (1979) 

composto de duas escalas de autorrelato, para medir dois conceitos de ansiedade: estado 

e traço, sendo uma escala de autorrelato que depende da reflexão consciente do sujeito no 

processo da avaliação do seu estado de ansiedade assim como os de traços, isto é, de 

características de sua personalidade.  

. 

2.2 Avaliação do Consumo Alimentar   

2.2.1. Questionário de frequência alimentar 

O Questionário de frequência alimentar (QFA) é um questionário no qual o 

avaliado é apresentado a uma lista de alimentos e relata com que frequência cada item é 

usualmente consumido em média, em número de vezes por dia, por semana ou por mês, 

em um dado período, geralmente, os últimos seis ou 12 meses. Os alimentos incluídos na 

lista são, geralmente, escolhidos por razões específicas, e teoricamente este método não 

permite estimar o consumo total de alimentos (Willett, 1998) 

O QFA resultou da necessidade de avaliar o consumo de longo prazo, como uma 

alternativa ao registro alimentar e ao recordatório de 24 horas, que estimam o consumo 

pontual e se tornam dispendiosos e trabalhosos quando repetidos por longos períodos. O 

objetivo básico é avaliar a dieta praticada durante determinado período de tempo, baseada 

na possibilidade de medir a intensidade da exposição, permitindo classificar os indivíduos 

em categorias de consumo, alto/médio/baixo, o que possibilita estimativa da associação 

das categorias de consumo.  

Os QFA apresentam como vantagens a estimativa do consumo usual, classificação 

dos indivíduos em categorias de consumo, a simplicidade na análise, o baixo custo, a 
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economia de tempo e a não-modificação do consumo devido à avaliação, além de não 

sofrer o efeito da variação intra-individual e, por se tratar de método retrospectivo, não 

leva à alteração do padrão de consumo dos indivíduos. No entanto apresenta como 

possíveis limitações o fato de ser dependente da memória, o trabalho envolvido no 

desenho e avaliação do QFA, a complexidade na entrevista e a dificuldade na precisão da 

quantidade consumida. 

2.2.2. Padrão de Consumo Alimentar  

A análise do padrão alimentar surgiu como uma nova direção na epidemiologia 

nutricional, para auxiliar na interpretação dos efeitos combinados de nutrientes e 

alimentos (Kant et al., 2004), fornecendo uma visão abrangente das interações de 

alimentos e nutrientes, podendo ser aplicada eficientemente na comunidade para 

minimizar agravos em saúde (Le Port et al., 2012). Os padrões alimentares estão sendo 

cada vez mais examinados como preditores de estado da doença (Quirk et al., 2013). 

Padrões alimentares expressam melhor a complexidade envolvida no ato de se alimentar, 

uma vez que pessoas não consomem de forma isolada alimentos ou nutrientes, podendo 

melhor subsidiar a proposição de medidas efetivas de promoção da saúde por meio da 

alimentação (Newby et al., 2004). 

Para a análise, interpretação e identificação dos padrões alimentares, considera-se 

ideal que cada alimento seja apresentado de forma isolada no Questionário de Frequência 

Alimentar (QFA), que não se incluam dois alimentos no mesmo item. No entanto, 

considerando a possibilidade de menor eficiência na aplicação de um questionário muito 

longo, na maioria das vezes, utiliza-se questionários que contemplam no mesmo item dois 

ou três alimentos. Recomenda-se que o agrupamento desses alimentos seja realizado de 

acordo com o objetivo do estudo e considerando as características nutricionais ou 

funcionais dos alimentos (Olinto et al.,2007).  

O período de coleta de consumo alimentar pode ser referente ao último mês, meses 

ou ano. No entanto, padrões alimentares provenientes de QFA de período curto de 

observação podem não contemplar as variações sazonais da produção de alimentos e da 

própria alimentação. Na definição de padrões alimentares a posteriori, parte-se de dados 

empíricos de alimentos que são agregados com base em análise estatística, com posterior 

avaliação e identificação de padrão alimentar (Willett, 1998).  

Os dois métodos estatísticos mais utilizados para derivar padrões são a análise de 

agrupamento (cluster) e a análise fatorial. A análise fatorial reduz os dados em padrões 

baseados nas inter-relações (correlações) entre as variáveis, no caso, os itens alimentares.  
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A análise de agrupamento assemelha-se à análise fatorial em seu objetivo de avaliar a 

estrutura e de reduzir ou agrupar dados. No entanto, diferem no sentido de que a primeira 

agrega indivíduos (objetos) e a segunda, prioritariamente, agrega variáveis (Hair et al., 

2005).  

Conforme o objetivo da investigação científica, a análise fatorial pode ser 

exploratória ou confirmatória. Na análise exploratória, procura-se descrever e resumir 

dados, agrupando-se as variáveis que são correlacionadas. Este tipo de análise é indicado 

na geração de hipóteses e é utilizado para o estágio investigatório de processos 

subjacentes para identificar qual o aspecto que os itens agrupados manifestam (Olinto et 

al., 2007). Os métodos utilizados para a redução de um grande número de variáveis a um 

número menor são a Análise de Componentes Principais (ACP) e a Análise de Fator 

Comum (AFC). Tais procedimentos baseiam-se em modelos matemáticos diferentes. A 

ACP analisa toda a variância, tanto a compartilhada como a exclusiva, e pressupõe que 

não existe erro. A AFC analisa unicamente a variância compartilhada; a variância 

exclusiva (única) não é incluída, e alguma variância do erro é admitida (Dancey & Reidy, 

2006).  

Para a identificação dos padrões alimentares, a análise de componentes principais 

tem sido utilizada com mais frequência. Os objetivos da Análise de Componentes 

Principais (ACP) são: 1) descrever de forma sintética grande número de variáveis e 2) 

obter índices sintéticos, os componentes, que são as dimensões subjacentes que se 

identificam e podem ser nomeados. As variáveis agrupadas em cada fator são mais 

fortemente correlacionadas entre si do que com as variáveis pertencentes aos outros 

fatores (Olinto et al., 2007).  

Este procedimento possibilita que os itens de alimentos contidos no instrumento 

de avaliação de consumo alimentar sejam agrupados com base no grau de correlação entre 

eles. As etapas de análise incluem a preparação da matriz de correlação, a extração de um 

conjunto de fatores da matriz de correlação, a determinação do número de fatores e a 

rotação dos fatores para aumentar a sua interpretabilidade. A interpretação e a 

denominação dos fatores, no caso dos padrões alimentares, depende do significado de 

cada combinação das variáveis (itens de alimentos) observadas no fator e, principalmente, 

daqueles itens com maior carga fatorial.  Os dados do QFA coletados na amostra, após a 

codificação ter sido conferida e a dupla digitação realizada com a análise de consistência, 

devem ser transferidos para um pacote estatístico que permita a realização da ACP (Olinto 

et al., 2007).  
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Nos procedimentos de análise dos dados deve-se iniciar com a avaliação da 

aplicabilidade do método de ACP. Para isso, utilizam-se os testes estatísticos de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Esferecidade de Bartlett. O KMO verifica a existência 

e o peso das correlações parciais. Para que o modelo fatorial seja adequado, o quociente 

entre o coeficiente de correlação simples e o coeficiente de correlação parcial deve se 

aproximar de 1, indicando um denominador de correlação parcial pequeno. Não são 

aceitos valores abaixo de 0,6; neste caso, deve-se utilizar outro tipo de análise. O teste de 

Esfericidade de Bartlett testa a hipótese nula de que a matriz de correlações é igual à 

matriz de identidade. Um valor de p igual ou menor a 0,05 indica que os dados produzem 

uma matriz de identidade, concluindo-se que o modelo fatorial é adequado para a análise 

dos dados. Salienta-se que o teste de esfericidade de Bartlett é muito sensível ao tamanho 

da amostra; portanto, em amostras grandes tende-se a rejeitar a hipótese nula. Assim, na 

análise de banco de dados provenientes de estudos epidemiológicos é preferível utilizar 

o KMO (Olinto et al., 2007). 

Uma limitação envolvida ao uso desta abordagem refere-se à subjetividade 

envolvida nas diversas etapas da análise para a redução dos fatores que vão desde a 

elaboração do QFA até a denominação dos fatores, a saber: quais e quantos alimentos 

serão incluídos no QFA; como os alimentos serão listados; se em grupos, qual o critério 

para agrupar os alimentos; como serão inseridas as variáveis no banco de dados; qual o 

número de fatores a ser retido e, finalmente, que critérios serão utilizados para atribuir 

nomes aos padrões alimentares. No entanto seu uso tem sido fundamental para que se 

possa trabalhar com a enorme quantidade de informação proveniente dos instrumentos de 

coleta de consumo alimentar. Além disso, a subjetividade na condução deste tipo de 

análise não deve ser motivo para abandoná-la, sendo recomendados maior detalhamento 

na descrição de todas as decisões tomadas (Martinez et al., 1998; Newby et al., 2004; 

Olinto et al., 2007).  

2.3. Consumo Alimentar dos Estudantes Universitários 

Os hábitos alimentares dos universitários são fortemente influenciados por fatores 

como falta de tempo para realizar refeições, a substituição de refeições por lanches 

rápidos de alto valor calórico associado ao ingresso na universidade, além do 

estabelecimento de novos comportamentos e relações sociais, leva a hábitos alimentares 

não saudáveis, que adquiridos por esses adultos jovens durante a universidade continuam 

na idade adulta (Soar et al., 2013).  

Os hábitos alimentares de universitários foram caracterizados principalmente pelo 

baixo consumo de frutas, verduras e legumes limitando a adesão as orientações de 



13 

 

conduzir uma dieta equilibrada que forneça todas as necessidades nutricionais de um 

indivíduo (Feitosa et al., 2010) Esses hábitos alimentares podem ser influenciados pelos 

novos comportamentos e relações sociais, assim como a ansiedade que pode transformar 

a alimentação num “refúgio” em situações de estresse físico e mental. (Soar et al., 2012). 

Nos universitários tem-se identificado fatores como a omissão de refeições, 

preferência pelo consumo de lanches rápidos e refeições nutricionalmente 

desequilibradas, com elevada ingestão de alimentos doces e gordurosos e baixa ingestão 

de frutas e hortaliças, reforçam esse risco de desenvolvimento (Petribú et al., 2009). 

 No estudo com universitários do Estado do Rio de Janeiro foi encontrado omissão 

diária de desjejum, almoço e jantar nos 7 últimos dias da aplicação do questionário em 

9,8%, 1,0% e 16,3%, respectivamente, o consumo regular foi caracterizado como ≥ 5 

vezes na semana para os alimentos, 63,3% de bebidas açucaradas, 14,6% de batata frita, 

29% de refrigerantes, 24,1% para frutas e 41,7% de hortaliças pelos universitários (Perez 

et al., 2016).  A falta de tempo e de vontade, um estilo de vida estressante e situações 

próprias do meio acadêmico, a socialização entre pares e o fácil acesso a alimentos pré-

confeccionados e à comida fast-food, são alguns aspectos que influenciam os 

comportamentos alimentares destes jovens (Petribú et al., 2009).  

As refeições realizadas fora do lar impactam diretamente na situação nutricional 

da população, pois na maioria das vezes não são balanceadas do ponto de vista nutricional 

e, na maioria das vezes, são menos saudáveis quando comparadas às refeições produzidas 

em casa (Duarte et al., 2013). Dessa forma, indivíduos que costumam realizar refeições 

fora de casa são mais propensos a obter uma maior proporção da sua energia diária a partir 

de lanches, produtos panificados confeitados e bebidas açucaradas (McLennan & Podger, 

1999). 

2.3.1. Padrão de Consumo Alimentar de Estudantes Universitários 

O padrão alimentar é definido por um conjunto ou grupo de alimentos 

consumido habitualmente por indivíduos e populações. A qualidade e quantidade dos 

alimentos que integram o padrão alimentar podem caracterizar o insuficiente, bem como 

o excessivo consumo de alimentos (Willett, 1998), sendo a identificação dos padrões 

alimentares dos estudantes uma estratégia importante para promover a nutrição 

equilibrada durante a fase de graduação (Pereira-Santos et al., 2016). 

No entanto, ainda são poucos os estudos que avaliam os padrões alimentares dos 

universitários, pois a maior parte do trabalho identificado na literatura apenas avalia a 

ingestão de nutrientes e energia. Assim, a ingestão alimentar avaliada pela análise do 
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padrão alimentar representa, de forma mais fidedigna, os hábitos alimentares dos grupos 

populacionais (Matos et al., 2014). 

Pereira-Santos et al (2016) realizou estudo com 125 estudantes do curso de 

nutrição do Estado da Bahia, Brasil. O consumo alimentar avaliado através do 

questionário de frequência alimentar composto de 70 itens alimentares, resultando em 13 

grupos alimentares. Através da análise fatorial foram identificados 4 padrões alimentares, 

“Tradicional”, “Dias de exame”, “Fim de semestre” e “Ansiedade” explicaram 21,5%, 

13,8%, 13,4%, 11,1%, respectivamente. O padrão denominado "Tradicional" era 

composto pelos grupos alimentares raízes/tubérculos, legumes, produtos lácteos, carne e 

ovos, fruta/suco natural e vegetais. O padrão denominado "Dias de exame" composto por 

pães/cereais, salsichas e bebidas artificiais. O padrão denominado "Fim do Semestre" 

caracterizou-se predominantemente por doces/açúcares e lanches. O padrão denominado 

"Ansiedade" composto por café/chá e gorduras. Ao todo os padrões alimentares 

explicaram 59,8% da variabilidade alimentar total. 

Morinaka et al (2013) em estudo realizado com 211 estudantes de nutrição das 

Universidade da Cidade de Osaka, Japão, e Faculdade de Poznan, Polônia identificou os 

padrões alimentares das universitárias através de questionário de frequência alimentar 

com 135 itens alimentares na versão japonesa, resultando 41 grupos alimentares, e 199 

itens alimentes na polonesa, resultando em 42 grupos alimentares. Na análise fatorial dos 

grupos alimentares das universitárias japonesas identificou-se 3 padrões alimentares, 

sendo denominados “Tradicional” (Japonês), “Doces e bebidas” e “Ocidental”, 

explicando 9%, 8,5% e 6,4% da variância total, respectivamente, totalizando 23,9% da 

variância total. Dentre os alimentos presentes no padrão alimentar denominado 

“tradicional” estiveram presente vegetais, peixes, algas, leguminosas e arroz, além de 

negativamente consumo de produtos panificados. No padrão alimentar “doces e bebidas” 

estiveram presente doces, frutas e bebidas não alcoólicas e negativamente consumo de 

arroz. Por fim o padrão alimentar “ocidental” estiveram presentes carne, produtos 

panificados/refinados, ovos, manteiga e óleos vegetais. 

Wang et al (2011) em estudo com 1319 universitários chineses para investigação 

dos padrões alimentes desses estudantes. Através da análise fatorial foram identificados 

4 padrões alimentares. O padrão alimentar I composto pelos grupos alimentares 

hambúrgueres e frituras, comidas em conserva, nozes, salgadinhos, refrigerantes, café e 

açúcar. O padrão alimentar II com carne de porco e carne de carneiro, aves, fígado, peixes 

e camarões, algas, peixes e frutos do mar. O padrão alimentar III com fruta fresca, ovos, 

peixe e camarão, algas, frutos do mar, leite e produtos lácteos, feijão e produtos à base de 
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soja. O padrão alimentar IV composto pelos grupos alimentares grãos, legumes frescos, 

frutas frescas e carne de porco. 

Okubo et al (2008) em estudo realizado com 3760 universitários do curso de 

dietética japonesa. O consumo alimentar realizado através de questionário de frequência 

alimentar com 148 itens alimentares, resultou 30 grupos alimentares. A análise fatorial 

identificou quatro padrões alimentares, denominados como “Saudável”, “Tradicional” 

(Japonês), “Ocidental” e “Café e produtos lácteos”, explicando 10,5%, 6,9%, 6,1%, 5,4%, 

respectivamente. Dentre os alimentos presentes no padrão alimentar denominado 

“saudável” encontra-se vegetais, cogumelos, algas, batata, peixe e marisco, produtos a 

base de soja, peixe processado, frutas e vegetais salgados. No padrão denominado 

“Tradicional” (Japonês) os grupos arroz, missô e produtos de soja. O padrão denominado 

“Ocidental” com carnes, gorduras e óleos, condimentos, carnes processadas e ovos. No 

padrão “Café e produtos lácteos” os grupos alimentos açucarados, café e laticínios. Ao 

todo os padrões alimentares identificados explicaram 28,9% da variância alimentar. 

2.4. Padrão Alimentar e Saúde Mental 

A escolha alimentar é um comportamento multidimensional, influenciado por 

uma variedade de fatores, incluindo parâmetros psicológicos. Apesar do interesse geral 

na relação entre Psicologia e Nutrição, a maioria da literatura refere-se a comportamentos 

alimentares desordenados, restrição dietética, compulsão alimentar, e Pouco se explora 

sobre a associação entre características relacionadas à dieta, como a ingestão de 

macronutrientes e micronutrientes, escolhas alimentares e padrões de refeição e 

parâmetros psicológicos, como ansiedade, depressão (Yannakoulia et al., 2008). 

Os estudos que investigam as relações de dieta são principalmente focados em 

nutrientes ou alimentos isolados; no entanto, os nutrientes e alimentos são consumidos 

juntos (Hosseinzadeh et al., 2016), apenas um nutriente ou alimento não consegue 

explicar completamente a etiologia de uma doença (Hu, 2002). A dieta é uma exposição 

multidimensional e, portanto, continua a ser difícil atribuir a prevalência de doença 

diferencial ou sintomatologia a um único nutriente ou grupo de alimentos. a ingestão de 

nutrientes está associada com padrões dietéticos particulares, que podem atuar como 

fatores de confusão nas associações da dieta com as doenças (Quirk et al., 2013). 

Uma dieta tradicional de alimentos naturais, que consiste em maior ingestão de 

vegetais, frutas, frutos do mar, grãos integrais, carne magra, nozes e legumes, com a 

eliminação de alimentos processados, tem maior probabilidade de fornecer os nutrientes 

importantes para a manutenção da saúde mental (Malhi et al., 2013). 
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O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) pode captar comportamentos 

complexos e efeitos potencialmente interativos entre alimentos/nutrientes que podem 

afetar a saúde mental (Weng et al., 2012). 

As abordagens terapêuticas dos sintomas focalizaram em alcançar uma moderada 

redução no alívio dos casos de má saúde mental em caráter mundial. No entanto, os 

indicadores sugerem que as prevalências de transtornos mentais continuarão a aumentar 

em todo o mundo durante as próximas décadas (Baxter et al., 2013). As relações 

epidemiológicas estabelecidas entre dieta e saúde mental levantam a possibilidade de que 

a dieta e a nutrição podem auxiliar na prevenção de agravos de saúde mental, sendo 

potencias fatores modificáveis que possam ser úteis para a prevenção de transtornos 

mentais, tendo um papel fundamental na promoção da saúde mental (Sarris et al., 2015).   
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Quadro 1. Síntese dos artigos que relacionam os padrões alimentares com sintomas de ansiedade..  

Autor/Ano 

publicação 

Local/ Ano 

pesquisa 

População Delineamento Instrumentos Resultados 

Valipour G et 

al.,2017 

Isfahan/Irã 

-- 

3846 adultos 

20-55 anos 

Transversal QFA semiquantitativo (106 

itens); 

Níveis DASH: baixo (≤40), 

moderado (41-50) e alta 

adesão (≥51); 

Saúde Mental: Hospital 

Anxiety and Depression 

Scale and General Health 

Questionnaire; 

Após ajuste, associação inversa entre alta adesão 

ao DASH e ansiedade em participantes de peso 

normal (OR 0,61; IC 95% 0,37-0,98). 

Adesão moderada ao DASH e ansiedade em 

indivíduos com excesso de peso (OR 0,63; IC 

95% 0,42-0,95). 

 

Hosseinzadeh 

M et al.,2016 

Isfahan/Irã 

-- 

3846 adultos 

20-55 anos 

Transversal QFA semiquantitativo (106 

itens); 

Níveis DASH: baixo (≤40), 

moderado (41-50) e alta 

adesão (≥51); 

Saúde Mental: Hospital 

Anxiety and Depression 

Scale and General Health 

Questionnaire; 

Após o ajuste, associação inversa a > adesão ao 

padrão lacto-vegetariano à depressão em 

mulheres (OR 0,65; IC95% 0,46-0,91); 

Padrão tradicional associado ao aumento da 

depressão em mulheres (OR 1,42; IC 95% 1,01-

1,99) e ansiedade (OR 1,56; 1,00-2,42); 

Padrão ocidental associado ao aumento da 

depressão em homens (OR 1,73; IC 95% 1,07-

2,81) e ansiedade (OR 2,05; 1,22-3,46). 

Vaz Jdos S et 

al, 2013 

Avon/Inglaterra 

1991-1992 

9530 

gestantes; 

Até 32 

semanas IG 

Coorte QFA (110 itens); 

Crown-Crisp Experiential 

Index: pontuações ≥ 9 

pontos equivalente ao 

percentil 85th classificado 

como ansiedade elevada. 

Análise multivariados mulheres no tercil 

elevado do padrão saudável (OR 0,77; IC 95% 

0,65-0,93) e tradicional (OR 0,84; IC 95% 0,73-

0,97) eram menos propensas a altos níveis de 

ansiedade; 

Mulheres no tercil mais alto do padrão 

vegetariano (OR 1,25; IC 95% 1,08-1,44) com 

maior probabilidade de ter altos níveis de 

ansiedade. 
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Bakhtiyari M 

et al., 2013 

Teerã/Irã 

2011 

1782 Adultos 

18 a 35 anos 

Transversal R24h – 2x em 15 dias; 

Spielberger; 

Após ajuste, o consumo de alimentos 

processados associado a ansiedade estado (OR 

4,73; IC 95% 2,89-12,54) e ansiedade traço (OR 

4,91; 2,88-13,99). 

Weng TT et 

al., 2011 

Bengu/China 

2010 

5003 

Adolescentes 

11 a 16 anos 

Transversal QFA (38 grupos); 

Depressão: Depression 

Self-rating Scale for 

Children (DSRS); 

Ansiedade: Screen Scale 

for Child Anxiety Related 

Emotional Disorders 

(SCARED) 

Após ajuste, Padrão lanche associado apenas a 

depressão (OR 1,64; IC 95% 1,30-2,06) e apenas 

a ansiedade (OR 1,87; IC 95% 1,51-2,31) e 

ambos (OR 1,93 IC 95% 1,54-2,43); 

Padrão tradicional comparado o tercil mais 

baixo x mais alto, os adolescentes apresentarem 

para depressão (OR 0,38; IC 95% 0,30-0,49), 

ambos (OR 0,50; IC 95% 0,39-0,63). 

Jacka FN et 

al., 2011 

Noruega 5731 Adultos 

46-49 e 70-

74 anos 

Transversal QFA 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale; 

Após ajuste, o Padrão saudável associado 

inversamente a depressão (OR 0,71; IC 95% 

0,70-0,99) e ansiedade (OR 0,77; IC 95% 0,68-

0,87) em mulheres; Depressão (OR 0,83; IC 

95% 0,70-0,99) em homens; Mulheres 

classificadas em níveis altos do padrão saudável 

apresentaram menor depressão (OR 0,68; IC 

95% 0,57-0,82) e menor ansiedade (OR 0,87; IC 

95% 0,77-0,98). 

Jacka FN et 

al., 2010 

Barwon/Austrália 

1994-1997/ 

2004-2008 

1046 

Mulheres 

20 a 93 anos 

Coorte QFA (80 itens); 

Questionário Geral de 

Saúde (GHQ-12) 

Após o ajuste, padrão tradicional associado 

inversamente a transtornos de depressão (OR 

0,65; IC 95% 0,43-0,98) e ansiedade (OR 0,68. 

IC 95% 0,47-0,99); 

Yannakoulia 

M et al., 2008 

Attica/Grécia 

2001-2002 

853 adultos 

 

Transversal QFA (156 itens); 

Ansiedade: IDATE Traço e 

Estado de Spielberger   

Após o ajuste, o padrão doces e animal foram 

positivamente associadas ao escore de ansiedade 

em mulheres;  

Nos homens, uma associação negativa na 

ansiedade no padrão legumes/cereais. 
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2.4.1. Principais achados da relação Ansiedade e Padrões Alimentares 

Após as buscas nas bases no PUBMED e LILACS foram selecionados os artigos 

que tinham como exposição a Ansiedade e o Consumo alimentar como desfecho, em 

especial os trabalhos com a técnica de análise de componentes principais (ACP). 

 Os artigos englobaram populações diferentes, sendo realizados desde 

adolescentes, gestantes, adultos e idosos, em diferentes Países da Europa, Ásia e Oceania. 

Em relação aos estudos selecionados a sua maioria foi realizada através de delineamentos 

transversais, sendo apenas 2 feitos em coortes. Em 3 estudos não foi possível ter acesso 

a informação do real período da coleta dos dados, nos demais as coletas foram realizadas 

em 1992 como o primeiro ano relatado e o último em 2011. Demostrando assim que a 

análise proposta possui um período relativamente curto na literatura e que vem 

apresentando aperfeiçoamento na técnica de análise, principalmente na análise dos 

padrões alimentares por meio da análise de componentes principais (ACP). Apenas 1 

artigo não utilizou o questionário de frequência alimentar, sendo nesse caso o recordátorio 

de 24 horas o instrumento proposto para a coleta dos dados alimentares.   

 A análise de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão, apresentou 

diferentes questionários para ambos, em dois 2 artigos o instrumento para ansiedade 

escolhido foi o IDATE, assim como no presente trabalho. 

 Na análise final de todos os estudos foi encontrada associação entre os sintomas 

de ansiedade e os respectivos padrões encontrados em cada estudo. Destacando em sua 

maioria que padrões tradicionais/saudáveis em sua maioria protegiam contra desfechos 

adversos em saúde mental e aqueles padrões classificados como modernos/doces/rápidos 

levavam a desfechos mais favoráveis a distúrbios de saúde mental. 

 Em sua grande maioria os artigos detalhavam as etapas das análises e tomadas de 

decisões para o agrupamento das alimentos e ajustes das variáveis, mas por alguns serem 

de acesso pago acabavam por dificultar o aprofundamento da análise dos textos para a 

realização do trabalho. 
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3. Justificativa 

Os universitários encontram-se nesse contexto de alterações na saúde mental e 

modificações dos padrões alimentares, característicos da transição para a fase de adulta. 

Com o ingresso no ensino superior, encontram desafios para a permanência na instituição, 

somados a cobrança por resultados e produção, carga horária elevada de estudos, redução 

no tempo e qualidade do sono, mudança da rotina, novos hábitos alimentares devido a 

relações sociais construídas, e sedentarismo, o que pode contribuir para alterações no 

padrão alimentar e também na saúde mental desse grupo populacional.  

As questões do presente projeto de pesquisa visam identificar através do nível de 

ansiedade o padrão alimentar apresentado por esses estudantes. Tal foco de estudo é de 

grande relevância para a área de saúde pública, pois tem potencial de gerar evidência 

sobre a alimentação como um fator modificável via estratégias de promoção de saúde 

mental, portanto passível de intervenções multiprofissionais em saúde, relacionado à alta 

ocorrência de distúrbios da saúde mental e excesso de peso nessa população vulnerável, 

o que poderia melhorar a saúde e qualidade de vida desse grupo que está sendo estudado. 
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4. Objetivos 

4.1. Geral: 

Identificar os padrões alimentares de estudantes universitários de uma 

universidade federal no estado do Rio de Janeiro, pelo nível de ansiedade dos mesmos. 

4.2.Específicos: 

Caracterizar o perfil sociodemográfico e antropométrico dos estudantes 

universitários; 

Estimar a magnitude do escore de sintomas de ansiedade nos estudantes 

universitários; 

Identificar os padrões de consumo alimentar dos universitários, estratificado de 

acordo com o nível de ansiedade.  

  



22 

 

5. Metodologia 

5.1. Tipo, local de estudo e amostra 

Trata-se de estudo seccional (“Estudo de Nutrição e Saúde em Universitários” - 

NUTSAU), adolescentes e adultos, do segundo período acadêmico, ingressantes no 

primeiro semestre letivo de 2015.1, regularmente matriculados nos 7 cursos de graduação 

(Biologia, Enfermagem, Engenharia, Farmácia, Nutrição, Medicina e Química) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé. Ao final da coleta de dados do 

estudo foram avaliados 147 universitários, sendo a amostra do presente projeto de 

pesquisa. 

A escolha da amostra se deu em função do fato de que atividades acadêmicas 

desses universitários eram concentradas no campus no início do curso. Além disso, 

acredita-se que no segundo período da graduação, os alunos já estivessem ambientados 

ao campus, uma vez que já vivenciavam a universidade há pelo menos seis meses, já 

tendo, portanto, adaptado sua rotina alimentar ao novo momento de suas vidas (PEREZ 

et al., 2016). 

5.2.Critérios de elegibilidade 

Foram elegíveis os universitários do segundo período regularmente matriculados 

nos cursos de graduação da UFRJ - Campus Macaé e que não apresentavam limitações 

para realizar a avaliação antropométrica ou o autopreenchimento do questionário. Como 

fatores de exclusão, determinou-se que mulheres gestantes e lactentes não eram elegíveis 

para participar do NUTSAU. 

5.3. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada durante o segundo semestre letivo de 2015, nas 

salas de aula e no laboratório do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Sociedade (NUPESS/ 

UFRJ-Macaé), com auxílio dos docentes e bolsistas de Iniciação Científica, vinculados 

ao projeto NUTSAU. As listagens dos estudantes inscritos nas disciplinas, bem como os 

dias, horários e locais das aulas de cada curso de graduação incluído no estudo foram 

acessadas por meio da Secretaria Acadêmica da universidade 

Todos os dados foram coletados sempre no início das aulas nas quais 

pesquisadores treinados, bolsistas de Iniciação Científica, orientavam os alunos quanto 

ao autopreenchimento do questionário. O tempo de preenchimento variou entre 45 e 60 

minutos. Os cursos foram visitados em média 3 vezes, em diferentes horários e 

disciplinas, com o intuito de se captar o maior número possível de alunos. A avaliação 

antropométrica foi realizada no laboratório do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Sociedade 

(NUPESS/ UFRJ-Macaé), pelos pesquisadores e docentes da pesquisa. 
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5.4. Questionário 

O instrumento para a coleta de dados consistiu em um questionário de 

autopreenchimento e elaborado com base em instrumentos usualmente aplicados em 

estudos epidemiológicos (Vigitel, 2014; Matsudo et al.,2012; Sichieri & Everhart, 1998; 

Spielberger et al., 1970), previamente testados com estudantes do curso de Nutrição, 

sendo então revisados os termos e/ou palavras não compreendidas plenamente pelos 

universitários.  

Em sua versão final, foi composto por questões referentes ao sexo, idade, arranjo 

domiciliar em relação ao partilhamento da moradia, escolaridade da mãe/ pai/ chefe de 

família, classe econômica, atividade física, comportamentos sedentários, frequência de 

consumo de refeições e alimentos e sintomas de ansiedade. 

5.5. Variáveis do estudo 

5.5.1. Sintomas de ansiedade  

Para a avaliação dos sintomas de ansiedade foi utilizada a escala estado do 

Inventário de Ansiedade Traço e Estado (IDATE) (Spielberger et al., 1970). É um 

instrumento de auto relato, com escores para item individual, que são respondidas de 

acordo com quatro advérbios (1 = quase nunca/2 = às vezes/3 = frequentemente/4 = quase 

sempre), onde os avaliados descrevem como geralmente se sentem. Compreende duas 

escalas paralelas, uma para medir a ansiedade traço (IDATE-T) e outra para medir a 

ansiedade estado (IDATE-E), sendo cada uma delas constituída de 20 itens. (Spielberger 

et al., 1970; Biagio et al., 1977).  

Para a quantificação e interpretação das respostas, atribui-se a pontuação 

correspondente à resposta dada para cada uma das perguntas. Os escores para as perguntas 

de caráter positivo são invertidos, o avaliado respondendo 4, atribui-se o valor 1 na 

codificação; respondendo 3, atribui-se o valor 2; respondendo 2, atribui-se o valor 3 na 

codificação; respondendo 1, atribui-se o valor 4 na codificação. No IDATE-estado as 

perguntas positivas são as de número 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20, e no IDATE-traço as 

perguntas positivas são as de número 1,6,7,10,13,16,19.  

A utilização de apenas a ansiedade estado ocorreu por ser a característica de saúde 

mental que sofreria a mudança relacionada a entrada na universidade e as questões 

próprias do ensino superior, uma vez que os alunos se encontram no segundo período dos 

cursos (Petribú et al., 2009). 

A pontuação dos níveis de ansiedade foi determinada em função da mediana 

apresentada pelo grupo de estudantes universitários, sendo-os divididos em abaixo do 

percentil 50 e maior/igual ao percentil 50. A opção de trabalhar nesse corte de pontuação 
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seguiu a forma proposta na literatura como mais uma possibilidade de avaliação desse 

instrumento em relação a ansiedade (Zhang et al., 2018; Hepp et al., 2016; Araújo et al., 

2008).  

5.5.2. Dados Sociodemográficos  

A classe socioeconômica das famílias dos universitários será avaliada com base 

nas questões sócio demográficas, contida no questionário estruturado para a pesquisa, 

utilizando-se os critérios de classificação da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP, 2014), que se baseiam no cômputo dos bens existentes no domicílio 

(eletrodomésticos e carros), presença de empregada doméstica mensalista e na 

escolaridade do chefe da família. As categorias podem variar de A (nível mais elevado) 

até D (nível mais baixo), de acordo com a pontuação obtida. Sendo as faixas: A1 (42-46 

pontos), A2 (35-41 pontos), B1 (29-34 pontos), B2 (23-28 pontos), C1 (18-22 pontos), 

C2 (14-17 pontos), D (8-13 pontos), E (0-7 pontos). 

Adicionalmente foram coletados dados referentes à idade (anos), Renda (R$), cor 

de pele auto avaliada (branca, amarela, parda/indígena, preta) Moradia (sozinho, com 

minha família, amigos), Recebimento de bolsa (Iniciação Científica, Extensão, Moradia, 

Não).  

5.5.3. Antropometria 

As medidas antropométricas foram aferidas no laboratório do NUPESS pelos 

bolsistas de Iniciação Científica, mediante treinamentos prévios no início da pesquisa, e 

docentes, os dados foram incluídos no módulo de antropometria do questionário 

estruturado para a pesquisa.  

As medidas de massa corporal (kg), estatura (cm) e circunferência da cintura (cm) 

foram aferidas conforme as técnicas de Lohman & Martorell (1998).  

A massa corporal foi aferida utilizando balança digital da marca Tanita Inner 

Scan®, com precisão de 50g e capacidade máxima de 150kg, com o indivíduo de pé na 

plataforma da balança, descalço e vestindo roupas leves.   

A estatura foi aferida com auxílio de estadiomêtro portátil da marca Alturaexata®, 

com precisão de 1 cm. O indivíduo devia permanecer de pé, com a cabeça no plano de 

Frankfurt, descalço, com pés juntos, calcanhares em contato com a base do estadiômetro 

e joelhos não flexionados.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa 

corporal do indivíduo pela sua estatura elevada ao quadrado (kg/m²) e classificado de 

acordo com as categorias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

adolescentes (< 20 anos) e adultos (≥ 20 anos) (OMS, 2006).   
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A circunferência da cintura (CC) foi obtida utilizando-se fita métrica não 

extensível, posicionada no ponto médio entre a última costela e a proeminência da crista 

ilíaca, sendo a leitura feita no momento da expiração, conforme Lohman & Martorell 

(1998). A classificação das faixas segundo a WHO, 1998.  

O percentual de gordura (GC%) foi avaliado por meio da bioimpedância elétrica 

de membros inferiores, utilizando aparelho bipolar de membros inferiores (Tanita Inner 

Scan). A classificação dos percentuais de gordura corporal conforme LOHMAN, 1992.  

Todos os universitários foram avaliados uma vez e depois analisados os 

percentuais de gordura por meio das equações inseridas nos próprios aparelhos pelos 

fabricantes.  

5.5.4. Padrão de consumo alimentar 

As informações sobre o consumo alimentar foram obtidas a partir da aplicação de 

questionário de consumo alimentar semi-quantitativo (QFA) previamente validado por 

Sichieri & Everhart (1998).  

Para a identificação dos padrões alimentares inicialmente será realizado o 

agrupamento dos itens listados no QFA com base em suas características nutricionais. 

Com o objetivo de verificar se as variáveis dos grupos alimentares são relacionadas entre 

si e se o modelo fatorial é apropriado foram aplicados o teste de esfericidade de Barlett e 

o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Olinto et al., 2007). 

Em uma primeira etapa, para a extração dos fatores foi empregada a análise de 

componentes principais (ACP). O critério utilizado para escolha do número de fatores se 

deu através do teste do scree, que é determinado pela análise do gráfico das raízes latentes 

em relação ao número de fatores em sua ordem de extração (scree plot) e a forma da curva 

resultante será usada para avaliar o ponto de corte, escolhendo o ponto anterior à inflexão 

da curva (Hair et al., 2005).  Após a definição do número de fatores foi realizada a rotação 

Varimax para obtenção de uma estrutura com independência dos fatores, mantidos nos 

fatores os itens com carga fatorial maior que 0,3. A consistência interna de cada um dos 

padrões extraídos verificada por meio do alpha de Cronbach sendo aceitáveis valores 

acima de 0,60 (Basilevsky, 1994). Os padrões foram nomeados com base na interpretação 

da composição dos itens alimentares de cada fator. 

5.6.Processamento e análises estatísticas 

O banco de dados foi construído por meio de dupla-digitação, seguida de análise 

de consistência dos dados. Ambos os procedimentos foram realizados no Epi Info 3.5.1.  

O processamento e análise estatística realizados pelo software SPSS versão 21. 

Foi realizada análise descritiva das principais variáveis com o intuito de determinar as 
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características da amostra. A normalidade foi avaliada pelos testes de Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk. As variáveis categóricas sendo apresentadas as frequências e 

prevalências, e a comparação entre grupos através do teste Qui-quadrado. As variáveis 

numéricas sendo apresentadas a mediana e o intervalo interquatilar, e a comparação entre 

os grupos através do teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado nos testes 

foi de 0,05.  

A identificação dos padrões de consumo alimentar foi realizada por meio da 

análise de componentes principais para todo o grupo e em seguida os estudantes foram 

divididos através do ponto de corte de 43 pontos (p50) do próprio grupo em relação à 

ansiedade do próprio grupo avaliado.  

5.7.Comitê de Ética  

O projeto foi autorizado pela diretora geral da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Campus Macaé e obedece aos critérios da resolução 466, de 12 de dezembro de 

2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto NUTSAU foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé 

(CAAE 51104115.4.0000.5699). 

Todos os universitários foram devidamente esclarecidos sobre os propósitos do 

estudo e então foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Identificar os padrões alimentares de estudantes universitários no estado do Rio de 

Janeiro em função de seu nível de ansiedade.  

Metodologia: Análise seccional de 147 acadêmicos do segundo período, de uma universidade 

federal, de todos os cursos de graduação em 2015.2. A ansiedade determinada através do 

Inventário de Ansiedade Traço e Estado. O consumo alimentar foi obtido com a aplicação de 

questionário de frequência do consumo alimentar. A derivação dos padrões alimentares foi 

realizada com estratificação em dois grupos, através da mediana de ansiedade-estado, através 

da análise de componentes principais. A análise estatística foi realizada por meio do software 

SPSS versão 21.  

Resultados: Os universitários apresentaram a mediana de ansiedade-estado de 43 pontos, e 

superior nas mulheres. Os padrões nos alunos com escore de ansiedade ≤ p-50 nomeados “Misto 

1”, “Saudável” e “Arroz e Feijão”. E no grupo com escore de ansiedade > p-50, os padrões 

nomeados como “Ocidental”, “Misto 2” e “Arroz e Feijão”.  

Conclusão: A estratificação utilizada identificou universitários mais ansiosos apresentando um 

padrão alimentar pronunciadamente ocidental, e nos estudantes menos ansiosos tinham 

presentes grupamentos alimentares mais saudáveis e menor consumo de bebidas cafeínadas.  

 

Palavras-chave:  Adulto Jovem, Análise Fatorial, Ansiedade, Consumo de Alimentos. 



 

 

ABSTRACT  
 

Objective: To identify the eating patterns of university students in the state of Rio de Janeiro 

according to their anxiety level. 

Methodology: Cross-sectional analysis of 147 undergraduate students from a federal university 

from all undergraduate courses in the second semester of 2015. Trait and State Anxiety 

Inventory Anxiety delimit anxiety. The application of food consumption frequency 

questionnaire determines food intake. We performed the derivation of eating patterns with 

stratification in two groups, through the median state anxiety and the principal component 

analysis. Statistical analysis performed was using SPSS version 21 software. 

Results: The university students presented the median anxiety-state of 43 points, and higher in 

women. The patterns in students with anxiety score lower than p-50 was named “Mixed 1”, 

“Healthy” and “Rice and Beans”. In the group with anxiety score higher than p-50, the patterns 

were named “Western”, “Mixed 2” and “Rice and Beans”. 

Conclusion: The stratification used identified more anxious college students presenting a 

pronounced western eating pattern, and in the less anxious students had healthier food groups 

and lower consumption of caffeinated drinks. 

Key words:  Young Adult, Factor Analysis, Anxiety, Food Consumption. 



 

 

Introdução  

Os problemas de saúde mental representam uma carga global significativa das doenças 

em todas as comunidades do mundo¹. As taxas de prevalência desses agravos são mais altas em 

estudantes universitários em comparação com a população em geral, sendo a ansiedade um dos 

problemas mais comuns².   

A ansiedade é definida como sentimentos de preocupação excessiva, inquietação, 

cansaço facilmente, problemas de concentração e dificuldade em dormir³. E não sendo tratada, 

em especial em adolescentes e adultos jovens, pode levar a diversas complicações4, tais como: 

aumento do risco de doença cardiovascular5, aumento do peso na idade adulta6, e distúrbio do 

sono7.  

Os hábitos alimentares de adultos jovens são caracterizados principalmente pelo baixo 

consumo de frutas, verduras e legumes8, fácil acesso a alimentos industrializados e à fast-foods 

de alto valor calórico9, além de alta frequência de refeições realizadas fora do lar, que, na 

maioria das vezes, são menos saudáveis quando comparadas às refeições produzidas em casa10. 

Além disso, com o ingresso na universidade pode haver a influência de novos comportamentos 

e relações sociais, assim como a ansiedade que pode transformar a alimentação num “refúgio” 

em situações de estresse físico e mental11. 

O padrão alimentar é composto por um conjunto ou grupo de alimentos consumido 

habitualmente por indivíduos e populações12. No entanto, ainda são poucos os estudos que 

avaliam os padrões alimentares dos universitários quando comparado em relação à literatura 

tradicional que avalia a ingestão de nutrientes e energia.  

No Brasil13 em estudo com 125 estudantes do curso de nutrição do Estado da Bahia, os 

padrões alimentares provenientes foram: "Tradicional" composto pelos grupos alimentares 

raízes/tubérculos, legumes, produtos lácteos, carne e ovos, fruta/suco natural e vegetais; "Dias 

de exame" composto por pães/cereais, salsichas e bebidas artificiais; "Fim do Semestre" 

caracterizou-se predominantemente por doces/açúcares e lanches e; o padrão denominado 

"Ansiedade" composto por café/chá e gorduras, conseguindo determinar através dos grupos 

alimentares características próprias da fase da vida e do período da graduação que é considerado 

desafiador para o bem-estar dos estudantes14, podendo desencadear uma alteração no seu 

desempenho acadêmico, capacidade de raciocínio, memorização e interesse na aprendizagem15. 

Ainda são poucos os estudos que avaliam as relações entre os padrões alimentares dos 

universitários, pois a maior parte dos trabalhos apenas avalia a ingestão de nutrientes e energia, 

e possíveis influências na saúde mental desse grupo. Assim, a avaliação do consumo pela 

análise do padrão alimentar representa, de forma mais fidedigna, os hábitos alimentares desses 



 

 

grupos populacionais16. Mediante isso o objetivo do presente estudo foi identificar os padrões 

alimentares de estudantes universitários de uma universidade federal do estado do Rio de 

Janeiro em função do seu nível de ansiedade. 

Metodologia 

Análise seccional de amostra de adolescentes e adultos acompanhados pelo Estudo de 

Nutrição e Saúde em Universitários - NUTSAU. Os participantes foram alunos regularmente 

matriculados no segundo período acadêmico de todos os sete cursos de graduação (Biologia, 

Enfermagem, Engenharia, Farmácia, Nutrição, Medicina e Química) da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro Campus Macaé em 2015.2. Ao final da coleta de dados do estudo foram 

avaliados 147 universitários. 

A escolha da amostra se deu em função do fato de que atividades acadêmicas desses 

universitários eram concentradas no campus no início do curso. Além disso, acredita-se que no 

segundo período da graduação, os alunos já estão ambientados ao campus, uma vez que já 

vivenciam a universidade há pelo menos seis meses, já tendo, portanto, adaptado sua rotina 

alimentar ao novo momento de suas vidas17. 

A coleta de dados foi realizada durante o segundo semestre letivo de 2015, nas salas de 

aula e no laboratório do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Sociedade (NUPESS/ UFRJ-Macaé), 

por pesquisadores treinados vinculados ao projeto NUTSAU. Todos os dados foram coletados 

sempre no início das aulas nas quais pesquisadores orientavam os alunos quanto ao 

autopreenchimento do questionário.  

O instrumento para a coleta de dados consistiu em um questionário de 

autopreenchimento elaborado com base em instrumentos usualmente aplicados em estudos 

epidemiológicos18,19,20,21. Em sua versão final, foi composto por questões referentes a dados 

sociodemográficos, estado nutricional, consumo alimentar e saúde mental. 

Dados sócio demográficos 

A classe socioeconômica dos universitários foi avaliada com base nas questões sócio 

demográficas, utilizando-se os critérios de classificação da Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa22, que se baseiam no cômputo dos bens existentes no domicílio (eletrodomésticos 

e carros), presença de empregada doméstica mensalista e na escolaridade do chefe da família. 

As categorias variaram de A (nível mais elevado) até D (nível mais baixo), de acordo com a 

pontuação obtida. Sendo as faixas: A (35-46 pontos), B (23-34 pontos), C (14-22 pontos), D 

(8-13 pontos), E (0-7 pontos). Adicionalmente foram coletados dados referentes à idade (anos), 

moradia (sozinho, com minha família, amigos) e recebimento de bolsa (Iniciação Científica, 

Extensão, Moradia, Não).  



 

 

Medidas antropométricas 

As medidas de massa corporal (kg), estatura (cm) e circunferência da cintura (cm) foram 

aferidas conforme as técnicas23, no laboratório do NUPESS por pesquisadores treinados. 

A massa corporal foi aferida utilizando balança digital da marca Tanita Inner Scan®, 

com precisão de 50g e capacidade máxima de 150kg, com o indivíduo de pé na plataforma da 

balança, descalço e vestindo roupas leves.   

A estatura foi aferida com auxílio de estadiomêtro portátil da marca Alturaexata®, com 

precisão de 1 cm. O indivíduo devia permanecer de pé, com a cabeça no plano de Frankfurt, 

descalço, com pés juntos, calcanhares em contato com a base do estadiômetro e joelhos não 

flexionados.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa corporal 

do indivíduo pela sua estatura elevada ao quadrado (kg/m²) e classificado de acordo com as 

categorias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para adolescentes (< 20 anos) 

e adultos (≥ 20 anos)24  

A circunferência da cintura (CC) foi obtida utilizando-se fita métrica não extensível, 

posicionada no ponto médio entre a última costela e a proeminência da crista ilíaca, sendo a 

leitura feita no momento da expiração23. A classificação das faixas como adequado < 94 cm e 

≥ 94 cm como risco para o sexo masculino e < 80 cm como adequado e ≥ 88 cm como risco, 

no sexo feminino25.  

O percentual de gordura (GC%) foi avaliado por meio da bioimpedância elétrica de 

membros inferiores, utilizando aparelho bipolar de membros inferiores (Tanita Inner Scan). A 

classificação dos percentuais de gordura corporal26.  

Todos os universitários foram avaliados uma vez e depois analisados os percentuais de 

gordura por meio das equações inseridas nos próprios aparelhos pelos fabricantes. 

Consumo de alimentos 

As informações sobre o consumo alimentar dos estudantes universitários foram obtidas 

a partir da aplicação de questionário de consumo alimentar semi-quantitativo (QFA) 

previamente validado20, com 72 alimentos ou preparações. No QFA havia oito opções de 

frequência de consumo, variando de “nunca” ou “quase nunca” a “mais de três vezes por dia”. 

A frequência de consumo relatada foi posteriormente transformada em frequência diária. 

Identificação dos padrões alimentares 

Para a identificação dos padrões alimentares inicialmente foi realizado o agrupamento 

dos itens listados no QFA com base em suas características nutricionais e comportamento para 

ansiedade. Com o objetivo de verificar se as variáveis dos grupos alimentares são relacionadas 



 

 

entre si e se o modelo fatorial era apropriado foram aplicados o teste de esfericidade de Barlett 

e o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)27. 

A extração dos fatores realiza através da análise de componentes principais (ACP). O 

critério utilizado para escolha do número de fatores se deu através do teste do scree-plot, 

escolhendo o ponto anterior à inflexão da curva28. Após a definição do número de fatores foi 

realizada a rotação Varimax para obtenção de uma estrutura com independência dos fatores, 

mantidos nos fatores os itens com carga fatorial maior que 0,3. A consistência interna de cada 

um dos padrões extraídos foi verificada por meio do alpha de Cronbach sendo aceitáveis valores 

acima de 0,6029. Os padrões foram nomeados com base na interpretação da composição dos 

itens alimentares de cada fator.  

Autorrelato dos níveis de ansiedade 

Para a avaliação da ansiedade foi utilizada a escala estado do Inventário de Ansiedade 

Traço e Estado (IDATE)21 É um instrumento de autorrelato, com escores para item individual, 

que são respondidas de acordo com quatro advérbios (1 = quase nunca/2 = às vezes/3 = 

frequentemente/4 = quase sempre), onde os avaliados descrevem como geralmente se sentem. 

A escala utilizada no presente estudo foi a ansiedade estado (IDATE-E), que é constituída de 

20 itens21,30. 

Análise de dados 

O processamento e análise estatística realizados pelo software SPSS versão 21. Foi 

realizada análise descritiva das principais variáveis com o intuito de determinar as 

características da amostra. A normalidade foi avaliada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk. As variáveis numéricas sendo apresentadas a mediana e o intervalo interquatilar, 

e a comparação entre os grupos através do teste de Mann-Whitney. As variáveis categóricas 

foram apresentadas como frequências e a comparação entre grupos foi realizada por meio do 

teste Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 0,05.  

A identificação dos padrões de consumo alimentar foi realizada por meio da análise de 

componentes principais com a estratificação pela mediana de ansiedade, dos estudantes 

universitários, sendo-os divididos em abaixo do percentil 50 e maior/igual ao percentil 50. A 

opção de trabalhar nesse corte de pontuação seguiu a forma proposta na literatura como mais 

uma possibilidade de avaliação desse instrumento em relação a ansiedade31,32. 

Aspectos éticos 

O estudo obedece aos critérios da resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé (CAAE 51104115.4.0000.5699). Todos os 



 

 

universitários foram devidamente esclarecidos sobre os propósitos do estudo e então foi 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Resultados:  

Foram avaliados os 147 estudantes que apresentaram mediana de 19 anos, idade mínima 

de 17 anos e máxima de 25 anos. Para a Ansiedade estado a mediana foi de 43 pontos nas 

mulheres, representando 63,3% da amostra, sendo significativamente diferente entre os sexos, 

peso e estatura, ligeiramente maiores nos homens, também havendo diferença, através do teste 

de Mann-Whitney (p-valor ≤ 0,05).  

Em relação as variáveis categóricas, 64% dos estudantes estavam matriculados em 

cursos da área da saúde, sendo no sexo feminino quase 83% dos alunos nesses cursos, havendo 

diferença estatística significativa entre os sexos pelo teste do Qui-quadrado (p-valor ≤ 0,05), 

53,1% residiam com a família, 91,8% não recebiam bolsas universitárias.  

Em relação as variáveis antropométricas, quanto ao IMC 25,8% dos estudantes 

encontram-se nos extremos nutricionais, sendo 7,5% já classificados com obesidade. Quanto à 

circunferência de cintura 8,2% dos avaliados com medidas acima do ponto de corte 

recomendado, % gordura corporal em 22,4% com medidas muito acima das recomendações e 

a razão cintura-estatura inadequado em 10,9% dos universitários (Tabela I). 

O agrupamento dos 72 itens alimentares resultou em 17 grupos alimentares (Quadro I). 

Devido a sua representatividade nos padrões alimentares foram mantidos (peixe fresco) 

isolados por serem produtos de consumo frequente na dieta regional (arroz, feijão e café).  

 A partir da categorização do nível da ansiedade-estado conforme a mediana foram 

derivados os padrões alimentares conforme o agrupamento no Quadro I. O Kaiser-Meyer-

Olkin, para ansiedade-estado abaixo da mediana (0,61) e acima da mediana (0,69), e o teste de 

esfericidade de Barlett (p<0,01), em ambos os cenários, mostraram correlação suficiente e 

adequada entre os dados da análise fatorial.  

O gráfico scree-plot indicou, em ambos os casos, a retenção de 3 fatores. Naqueles 

estudantes que se encontravam com a pontuação de ansiedade-estado abaixo da mediana, os 

padrões derivados foram nomeados de Misto 1, compreendendo os grupos alimentares 

carboidratos, embutidos/enlatados, comfort food, doces, gorduras, carnes, ovos, leite e 

derivados, peixes e não consumo de café que explicou 21,1% da variabilidade alimentar. Em 

seguida, o padrão alimentar nomeado saudável compreendendo os grupos alimentares 

hortaliças, verduras, vegetais e frutas que explicou 15,4% da variabilidade alimentar. Por fim, 



 

 

o padrão alimentar nomeado arroz/feijão compreendendo os grupos alimentares arroz e feijão 

explicou 10,5% da variabilidade alimentar e que juntos todos os padrões alimentares explicaram 

47% da variância do consumo alimentar.  

Nos estudantes com a pontuação maior ou igual a mediana de ansiedade-estado, os 

padrões alimentares derivados foram nomeados de Ocidental, compreendendo os grupos 

alimentares comfort food, doces, embutidos/enlatados, carboidratos, gorduras, bebidas 

açucaradas e café que explicou 27,4% da variabilidade alimentar. Em seguida, o padrão 

denominado Misto 2 compreendendo frutas, hortaliças, vegetais, verduras, ovos, peixes, carnes, 

leite e derivados que explicou 13,2% da variabilidade alimentar (Tabela II). Por fim, o padrão 

alimentar denominado Arroz/Feijão que compreendeu os grupos alimentares feijão e arroz que 

explicou 9,5% variabilidade alimentar, e que ao todo os padrões alimentares derivados 

explicaram 50,1% da variância alimentar. Em todos os padrões alimentares derivados, 

independente de qual grau de ansiedade, foi possível verificar consistência interna nos padrões 

derivados, Alpha de Cronbach, maior 0,6 (Tabela III).  

Discussão 

 

O presente estudo apresentou três principais resultados: 1) estudantes universitários do 

sexo feminino apresentaram maiores escores de ansiedade-estado; 2) o padrão alimentar 

característico e predominante nos estudantes contem grupos alimentares consistentes com o 

padrão usualmente denominado ocidental; e 3) padrões alimentares com características 

substancialmente diferentes foram identificados quando estratificamos a amostra por meio do 

ponto de corte da mediana do escore de ansiedade-estado. 

A graduação é considerada um tempo de alto estresse, sendo um desafio para o bem-

estar pessoal dos estudantes14, fatores como vícios, cobrança de professores, hábitos individuais 

e responsabilidades próprias do meio acadêmico15 são usualmente associados a esse momento 

de tomada de decisões importantes33. A ansiedade é uma das emoções mais comuns como 

resposta ao estresse e a fatores como questões financeiras, estudo e trabalho simultâneos, 

redução do tempo de sono, carga excessiva de estudo, realização de muitas tarefas, atender 

expectativas familiares e busca de emprego após a formatura no ensino superior também são 

provocadores34. Os universitários, quando comparados a outros grupos populacionais, 

demonstram uma maior propensão para o ganho de peso, decorrente de mudanças oriundas do 

ingresso no meio acadêmico, como modificações no padrão alimentar, na prática de atividade 

física, no estresse e no consumo de álcool e tabaco35.  



 

 

No presente estudo, aproximadamente 24% da amostra apresentou sobrepeso ou 

obesidade, não tendo sido detectada diferença significativa entre os sexos. Em contrapartida, o 

escore do autorrelato da ansiedade-estado foi significativamente maior em muheres. Estudos 

mostram que alterações cíclicas hormonais  além de pré-disposição genética podem atuar como 

gatilho para alterações de saúde mental como a ansiedade em mulheres36. A segurança escassa, 

pressões familiares os impulsos alimentares por conta da ansiedade diária, causam neste gênero 

grandes consequências, sendo, portanto, a população mais ansiosa37,38. 

Salienta-se que, principalmente para as mulheres, o momento da vida em que os 

universitários se encontram, podendo serem chamados de adultos jovens, e os primeiros anos 

da universidade enfrentam um período transitório de suas vidas, marcado por vulnerabilidade e 

tomadas de decisões importantes para o longo da vida33, aliados a novos comportamentos e 

relações sociais, situações de estresse físico e mental, assim como a ansiedade podem 

transformar a alimentação num “refúgio” influenciandos os hábitos alimentares11. Os 

transtornos mentais estão frequentemente ligados a uma atividade alterada de receptores e 

transportadores de neurotransmissores. As três principais monoaminas que afetam a saúde 

mental são a serotonina, norepinefrina e dopamina39.  

Os alimentos ultraprocessados representaram na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009, na população brasileira, de 21,5% a 25,5% do valor energético da dieta em 

diferentes faixas etárias populacionais40,41, e na coorte de nascimentos de Pelotas, o percentual 

de energia proveniente desses alimentos correspondeu a 51,2%42. Em estudos que empregaram 

a técnica de derivação dos padrões alimentares esses percentuais de explicação, para os padrões 

alimentares denominados Ocidentais, provenientes da análise de componentes principais 

ficaram em torno de 18%43,44. 

Derivações de padrões alimentares, através da análise de componentes principais, 

realizadas em outros inquéritos alimentares apresentaram resultados similares ao do presente 

estudo, onde foi possível identificar padrões predominantemente aos denominados ocidentais 

ou rápidos ou fast-food, seguidos daqueles denominados de saudáveis ou prudentes ou 

tradicionais locais13,45,46.   

Os jovens que são emocionalmente instáveis podem adotar comportamentos alimentares 

contra regulatórios para amenizar as emoções, dando preferência a alimentos de alta teor 

energéticos, tanto doces e/ou salgados, levando a um maior consumo de alimentos de maior 

palatabilidade, por conta dos estímulos neuronais que eles causam47. Consequentemente, uma 

dieta rica em alimentos com alto teor de gordura e açúcar causam alterações inflamatórias, 

cognitivas, levando a agravos de saúde48. O consumo de bebidas açucaradas, refrigerantes e 



 

 

bebidas açucaradas sem gás, por exemplo, pode causar agravos à saúde, devido a quantidade 

de açúcar excessiva presente nessas formulações49, podendo agravar ainda mais os níveis de 

ansiedade naqueles que já possuem ou levar ao desenvolvimento desse problema de saúde11. 

Em estudos com modelos animais identificaram que o consumo associado de sacarose e cafeína 

em ratos podem modelar a preferência para escolha de refrigerantes e bebidas energéticas, o 

que se pode justificar a frequência de consumo nesse grupo, e que o acesso intermitente a esses 

produtos aumenta a ansiedade50. Ainda em modelos animais, os hábitos alimentares de estilo 

ocidental, com dietas ricas em gordura saturada e mistas em açúcares, sacarose e glicose, 

poderiam contribuir para relevância dos sintomas de ansiedade51. 

As relações entre a saúde mental e o uso de cafeína contemplam alegações de melhora 

no funcionamento fisiológico, sendo o consumo de café usualmente realizado como uma 

estratégia para amenizar o estresse proveniente da rotina acadêmica52. Estudos mostram que o 

consumo pode proporcionar melhoras de curto prazo no humor e no desempenho, em relação 

ao bem-estar, vitalidade, sintomas de depressão e ansiedade53. Em contrapartida também pode 

ocorrer aumento do nervosismo e insônia54.  

A característica dose resposta também interfere nessa relação, os escores de ansiedade 

podem se correlacionar positivamente com o uso de bebidas cafeínadas, aqueles que 

consumiram ≥ 100 mL/dia a ≥ 250 mL/dia relataram níveis mais altos de ansiedade em relação 

aos não consumidores55, o consumo semanal total de cafeína estava positivamente relacionado 

à ansiedade. E que 29% dos escores de ansiedade em uma amostra de adultos jovens, foram 

explicados pelo consumo de bebidas cafeínadas57. 

Os peixes são uma das fontes de proteínas de alto valor biológico, facilmente digeridas, 

que contêm aminoácidos essenciais e são fonte de ácidos graxos poli-insaturados, 

particularmente os ácidos graxos ômega-3, importantes ao longo da vida e consumudos 

principalmente na forma de peixe fresco e suplementos de óleo de peixe, capaz de reduzir o 

risco de doenças cardiovasculares e proteger o sistema nervoso58. 

O padrão alimentar ocidental apresenta como característica um alto consumo de carne 

e embutidos e óleos vegetais (utilizados no preparo dos alimentos). O alto consumo de óleos 

vegetais (como óleos de soja e girassol) está associado a um teor reduzido de ômega-3 no 

organismo59. A relação n- 6 / n-3 na dieta ocidental, varia entre 8: 1 a 17: 1.  Dessa forma, o 

aumento do consumo de peixe, especialmente de origem marinha, pode gerar efeitos positivos 

para a saúde humana60. Estudos sugerem efeito modulador na comunicação cerebral61. A 

modificação da composição lipídica tecidual da membrana celular e a produção de mediadores 

lipídicos62 E em especial diminuição da ansiedade, regulando a resposta ao estresse63.  



 

 

Considerações Finais 

 

O emprego da análise de componentes principais para derivação dos padrões 

alimentares dos universitários pode ser considerado um ponto positivo do presente estudo uma 

vez que são escassos estudos nesse grupo populacional. Adicionalmente, a derivação de padrões 

alimentares estratificados por grupos com perfis de menor e maior ansiedade é um primeiro 

passo para identificar alterações pontuais no hábito alimentar desses alunos, o que pode nortear 

as discussões sobre a relação entre o consumo alimentar e os níveis de ansiedade apresentados 

por esses adultos jovens. Em relação a potenciais limitações do estudo, podemos destacar o 

caráter transversal do mesmo, o que dificulta inferências em relação à causalidade e direção da 

associação. Optamos por estratificar a amostra de acordo com a mediana do escore de 

ansiedade, assim identificando potencias diferenças no padrão de consumo entre os grupos com 

mais e menos sintomas de ansiedade. Vale a pena ressaltar que, mesmo com o pequeno tamanho 

amostral, foi possível a derivação de padrões que atenderam às premissas necessárias após a 

análise fatorial. 

Finalmente, a derivação dos padrões alimentares por meio de um corte de ansiedade, 

mediana do grupo avaliado, foi uma estratégia para esse grupo populacional, e que atendeu as 

premissas da técnica identificando modificações no consumo alimentar desses estudantes. Em 

especial nos indivíduos mais ansiosos um padrão alimentar mais pronunciado ocidental, e 

naqueles estudantes com corte de ansiedade menor que a mediana o padrão misto, ainda que 

com alguns itens do padrão ocidental obteve a adição dos grupos alimentares com proteínas de 

alto valor biológico, consumo de peixes frescos e não consumo de bebidas cafeínadas, que 

podem ser as possíveis diferenças nos níveis de ansiedade.  

  



 

 

Tabela I.  Características sociodemográficas, antropométricas e perfil de ansiedade dos 

estudantes universitários. 

 
Total Feminino Masculino p-

valor 

Variáveis p50 (p25-p75) p50 (p25-p75) p50 (p25-p75)  

Idade 19,0 (19,0-21,0) 19,0 (19,0-21,0) 19,5 (18,7-21,0) 0,98 

Peso 62,5 (53,9-70,9) 57,3 (51,4-64,8) 69,7 (61,1-78,2) <0,001 

Estatura 166,4 (160,6-

173,6) 

162,2 (157,4-

166,4) 

174,9 (172,8-

177,4) 

<0,001 

Ansiedade-Estado 43,0 (38,0-51,0) 45,0 (39,0-54,0) 41,0 (36,0-46,0) 0,003 

Variáveis n (%)  n (%) n (%) p-

valor 

Curso    <0,001 

Biomédicas 94 (63,9%) 77 (82,8%) 17 (31,5%)  

Exatas 53 (36,1%) 16 (17,2%) 37 (68,5%)  

Moradia    0,81 

Sozinho 19 (12,9%) 11 (11,8%) 8 (14,8%)  

Família 78 (53,1%) 51 (54,8%) 27 (50%)  

Amigos 50 (34%) 31 (33,3%) 19 (35,2%)  

Bolsa    0,49 

Sim 12 (8,2%) 9 (9,7%) 3 (5,6%)  

Não 135 (91,8%) 84 (90,3%) 51 (94,4%)  

IMC    0,47 

Baixo peso 3 (2%) 1 (1,1%) 2 (3,7%)  

Peso normal /Eutrofia 109 (74,1%) 71 (76,3%) 38 (70,4%)  

Sobrepeso 24 (16,3%) 13 (14%) 11 (20,4%)  

Obesidade 11 (7,5%) 8 (8,6%) 3 (5,6%)  

Circunferência de 

Cintura 

   0,06 

Adequado 135 (91,8%) 82 (88,2%) 53 (98,1%)  

Risco aumentado 11 (7,5%) 10 (10,8%) 1 (1,9%)  

Risco muito aumentado 1 (0,7%) 1 (1,11%) -  

% Gordura corporal    0,07 

Excelente/Bom 43 (29,3%) 21 (22,6%) 22 (40,7%)  

Acima/Média/Abaixo 71 (48,3%) 49 (52,7%) 22 (40,7%)  

Ruim/Muito ruim 33 (22,4%) 23 (24,7%) 10 (18,5%)  

RCE    0,41 

Adequado 131 (89,1%) 81 (87,1%) 50 (92,6%)  

Elevado 16 (10,9%) 12 (12,9%) 4 (7,4%)  

Total 147 (100%) 93 (100%) 54 (100%)  



 

 

Quadro I. Agrupamento dos alimentos presentes no QFCA que foram utilizados na análise 

fatorial para derivação dos padrões alimentares dos estudantes universitários.  

Grupos alimentares Alimentos 

Arroz Arroz 

Bebidas açucaradas  Refrigerante a base de guaraná; Suco da Fruta ou Polpa; 

Refrigerante a base de Cola; Açúcar; Chá Mate 

Café Café 

Carboidratos  Macarrão; Lasanha/Nhoque/Ravioli; Bolo; Pão Francês ou 

Forma; Farinha de Mandioca; Polenta ou Angu; Mandioca ou 

Aipim; Batata Cozida ou Purê; Biscoito Salgado 

Carnes  Porco; Frango; Carne Bovina;  

Comfort food  Pizza; Batata Chips ou Palha; Salgadinho de Pacote; Pipoca; 

Salgadinho Frito; Sorvete; Chocolate em Barra ou Bombom; 

Doce de Leite; Biscoito Recheado  

Doces Bala; Chocolate em Pó e Nescau; Doce de Fruta; Biscoito Doce 

Embutidos e enlatados  Salsicha; Linguiça; Frios; Bacon ou Toucinho; Hambúrguer; 

Sardinha ou Atum em lata 

Feijão Feijão 

Frutas  Laranja ou Tangerina; Banana; Mamão; Maçã; Melancia ou 

Melão; Abacaxi; Manga; Uva 

Gorduras Maionese; Manteiga ou Margarina; Amendoim 

Hortaliças Tomate; Pepino; Chuchu; Cenoura; Beterraba; 

Leite e derivados  Queijo; Requeijão; Leite; Iogurte 

Ovos Ovo Frito; Ovo Cozido 

Peixes Peixe Fresco 

Vegetais Abóbora; Couve Flor ou Brócolis; Abobrinha; Quiabo; Vagem 

Verduras Alface; Couve; Repolho 



 

 

 

Tabela II. Cargas fatoriais e comunalidades (h2) estimadas para os três padrões alimentares 

identificados em relação a ansiedade-estado abaixo da mediana. 

Ansiedade-Estado < p-50 (n=73) 

  Padrões Alimentares 

Grupos Alimentares Misto 1* Saudável Arroz/ Feijão h2 

Carboidratos 0,70 0,05 0,13 0,51 

Embutidos/enlatados 0,67 0,12 0,31 0,57 

Comfort food 0,67 -0,22 0,01 0,50 

Doces 0,60 -0,24 0,13 0,44 

Gorduras 0,59 -0,05 -0,29 0,44 

Carnes 0,53 0,29 0,53 0,65 

Ovos 0,53 0,50 0,09 0,54 

Leite e derivados 0,50 0,11 0,10 0,27 

Peixes 0,44 0,28 -0,35 0,39 

Café -0,39 0,10 -0,01 0,16 

Hortaliças 0,03 0,81 0,16 0,68 

Verduras -0,26 0,75 0,13 0,65 

Vegetais -0,20 0,66 -0,13 0,49 

Frutas 0,18 0,64 -0,19 0,48 

Feijão -0,05 -0,11 0,77 0,61 

Arroz 0,07 -0,04 0,74 0,55 

Bebidas açucaradas     

Autovalores 3,59 2,61 1,79 
 

% variância explicada 21,1 15,4 10,5 
 

% variância acumulada 21,1 36,5 47,0 
 

Alpha de Cronbach 0,74 0,71 0,70  

 

 

 

 



 

 

 

Tabela III. Cargas fatoriais e comunalidades (h2) estimadas para os três padrões alimentares 

identificados em relação a ansiedade-estado acima da mediana. 

Ansiedade-Estado ≥ p-50 (n=74) 

  Padrões Alimentares 

Grupos Alimentares Ocidental Misto 2* Arroz/ Feijão h2 

Comfort food 0,82 0,04 0,16 0,70 

Doces 0,73 -0,04 0,24 0,59 

Embutidos/enlatados 0,70 0,13 -0,07 0,51 

Carboidratos 0,69 0,31 0,36 0,70 

Gorduras 0,65 0,05 0,10 0,44 

Bebidas açucaradas 0,65 0,19 -0,39 0,61 

Café 0,42 0,04 0,23 0,23 

Frutas -0,19 0,80 0,27 0,75 

Hortaliças 0,36 0,71 -0,17 0,66 

Vegetais 0,13 0,65 0,24 0,50 

Verduras -0,01 0,58 0,40 0,50 

Ovos 0,03 0,58 -0,11 0,34 

Peixes 0,02 0,44 -0,36 0,32 

Carnes 0,24 0,37 0,08 0,20 

Leite e derivados 0,29 0,35 0,23 0,26 

Feijão 0,18 0,08 0,79 0,66 

Arroz 0,33 0,21 0,63 0,55 

Autovalores 4,65 2,25 1,61 
 

% variância explicada 27,4 13,2 9,5 
 

% variância acumulada 27,4 40,6 50,1 
 

Alpha de Cronbach 0,84 0,83 0,82  
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7. Considerações Finais 

O presente estudo apresentou a situação de saúde mental dos estudantes universitários 

do segundo período de uma Universidade Brasileira e encontrou valores elevados na 

pontuação de ansiedade, em especial nas mulheres, onde ocorreu diferença significativa 

entre os sexos, demostrando a presença desse problema de saúde mental nesse momento 

da vida, por esses universitários. O que se torna ainda mais preocupante devido o avanço 

nos próximos períodos poder agravar ainda mais esse quadro de ansiedade devido as 

características que envolvem a permanência no ensino superior  

A avaliação física acompanhou o panorama apresentando pela população em 

geral, evidenciando em pelo menos 25% dos avaliados com excesso de peso pelo IMC e 

percentual próximo desse na bioimpedância elétrica classificado como não adequado, 

reforçando o estado nutricional preocupante desse grupo, por serem adultos jovens ainda 

e já apresentarem parâmetros inadequados de composição corporal, o que pode se tornar 

mais um fator de risco para desenvolvimento de doenças crônicas.   

O consumo alimentar desse grupo evidenciou o padrão alimentar característico 

ocidental, com maior consumo de alimentos industrializados, fast-food, refinados de alta 

densidade energética e alta palatabilidade, ricos em açúcares, gorduras, especialmente 

trans, e sódio.  

A derivação dos padrões alimentares por meio de um corte de ansiedade, mediana 

do grupo avaliado, foi uma estratégia para aprofundar a visão na análise do consumo 

desse grupo populacional, e que atendeu as premissas da técnica identificando 

modificações no consumo alimentar desses estudantes. Em especial nos indivíduos mais 

ansiosos um padrão alimentar mais pronunciado ocidental, denominado como fast-food, 

e naqueles estudantes com corte de ansiedade menor que a mediana o padrão misto, ainda 

que com alguns itens do padrão ocidental obteve a adição dos grupos alimentares com 

proteínas de alto valor biológico, consumo de peixes frescos e não consumo de bebidas 

cafeínadas, que podem ser as possíveis diferenças nos níveis de ansiedade.  
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9. Anexos 

9.1  Questionário 

Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

ID DATA DA AVALIAÇÃO HORÁRIO AVALIADOR 

|___|___|___|___| |___|___| /|___|___| /|___|___| |___|___| : |___|___| |___|___|  ____________________ 

APRESENTAÇÃO 

  Caro universitário, 

Este questionário apresenta perguntas relacionadas à sua saúde. As respostas serão para uso exclusivo 

da pesquisa. Esta primeira página é destacada e servirá somente para identificar você na sua avaliação 

de peso, altura e outras medidas. Todas as outras informações que você fornecer serão totalmente 

sigilosas e o seu nome não será divulgado em nenhum momento da pesquisa. 

Muito obrigada pela sua participação! 

A. IDENTIFICAÇÃO 

A1. Nome:  

A2. Data de Nascimento: |___|___| /|___|___| /|___|___|___|___| 

A3. Sexo: 1        Mascul       2        Femin 

A4. Endereço:  

A5. Bairro:  A6. CEP: |___|___|___|___|___| - |___|___|___| 

A7. Telefone fixo: (|___|___) |___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A8. Seu número de Celular:  (|___|___) |___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|  Whats app: (   ) sim 

A9. Facebook: 

A10.Curso A11. Email:  

  
B. ANTROPOMETRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL  

Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

B0. NÃO FOI REALIZADA. MOTIVO:   1  Gravidez     2         Deficiência física impeditiva 

B1. Massa corporal: |___|___|___|, |___| kg         B1.1 Calça jeans: (   ) sim   (   )não 

B2. Estatura:  B2.1 1ª medida:  |___|___|___|, |___| cm 

                       B2.2 2ª medida: |___|___|___|, |___| cm 

B3. Circunferência da cintura: B3.1 1ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 



64 

 

 

                                                B3.2 2ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

B4.  Percentual de gordura corporal : |___||___|, |___| %                      

ID DATA DA AVALIAÇÃO HORÁRIO INÍCIO AVALIADOR 

|___|___|___|___| |___|___| /|___|___| /|___|___| |___|___| : |___|___| 

|___|___|  

____________________ 

INSTRUÇÕES 

Cara estudante, POR FAVOR: 

  Responda TODAS as questões com ATENÇÃO; 

  SEMPRE escolha a OPÇÃO de resposta QUE MAIS SE APROXIMA do que acontece com você; 

  Atenção para o PERÍODO sobre o qual a QUESTÃO SE REFERE. Por exemplo: “desde que se lembra 
até os seus 10 anos de idade”; “nos últimos 3 meses; “nos últimos 12 meses” etc. 

  Responda sempre FRENTE E VERSO do questionário; 

  Qualquer DÚVIDA, consulte o(a) AVALIADOR(a) que estará circulando na sala. Ele(a) está aqui para 
ajudá-lo(a). 

Muito obrigado(a) pela sua participação! 

C. INFORMÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

C1. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pela sua mãe?  

1 |__| Nunca estudou      2 |__| série/ano do |__|grau        3 |__|superior (3º grau) incompleto 

4 |__|superior (3º grau) completo 

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau 

se for Ensino Médio (antigo colegial ou científico) 

C2. Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelo seu pai?  

1 |__| Nunca estudou     2 |__| série/ano do |__| grau      3 |__| superior (3º grau) incompleto      

4 |__| superior (3º grau) completo 

C3. Informe quem é o chefe da família (aquele que contribui com a maior parte da renda para 

manutenção da casa):   1|__| Mãe    2|__| Pai    3|__| Quem? _________________. 

C4. Caso o chefe da família não seja o pai nem a mãe, informe a escolaridade do chefe da família:    

|__| série/ano do |__| grau       |__| superior (3º grau) incompleto    |__| superior (3º grau) completo  

C5. Qual o seu coeficiente de rendimento acumulado (CR): |___|,|___| 

C6. Qual a sua cor da pele? 1|__| Branca   2|__| Amarela    3|__|Parda/ Indígena   4|__| Preta 

C7. Qual a sua religião? 1|__| Católica   2|__| Evangélica    3|__| Espírita   4|__| Protestante              5|__| 

Judaica  6|__| Religiões Orientais    7|__| Umbanda   8|__| Sem religião    9|__| Outra 

C8. Você ganha bolsa? 1|__| Iniciação Científica   2|__| Extensão    3|__|Moradia   4|__| Não  
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C9. Eu moro na maior parte dos dias? 1|__| Sozinho    2|__| Com minha família    3|__|Com amigo(s)   

C9.1|__||__| Número de pessoas no domicílio 

C10. Qual a sua renda familiar total em reais (mensal)? |___||___|___|___|___,|_0_|_0_| 

C11. |__||__| Número de pessoas na família 

C12. Qual o seu estado civil? 1|__| Solteiro   2|__| Casado    3|__|  Divorciado   4|__| Viúvo 

 

QUESTIONÁRIO DE FREQÜÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR 

Com que freqüência você comeu estes alimentos nos últimos seis 

meses? 
Este questionário foi desenhado para conhecer o consumo habitual de alguns alimentos. 

Essas informações são muito importantes para nós! Agradecemos a sua colaboração! 

Para cada alimento listado abaixo, marque a opção que melhor descreve o seu consumo 

médio nos últimos seis meses. Por favor, tome a porção indicada como uma referência para 

relatar o seu consumo. 

Veja o exemplo dado nas duas primeiras linhas. Se você, usualmente, come arroz duas 

vezes por dia, sendo uma colher de servir em cada refeição, faça um círculo em torno da opção 

de QUANTIDADE que melhor descreve a quantidade média que v. consome a cada vez e assinale 

a FREQÜÊNCIA mais próxima do seu hábito, no caso, de 2 a 3 vezes ao dia. 

Ainda no exemplo: se você, geralmente, tem por hábito comer meia concha de feijão 

três vezes por semana, proceda da mesma forma, circule a opção de QUANTIDADE que melhor 

descreve a quantidade média que v. consome a cada vez (no caso, meia concha) e assinale a 

FREQUÊNCIA mais próxima do seu hábito, no caso, de 2 a 4 vezes por semana. 

No caso de não comer o alimento em questão, assinale “Nunca ou quase nunca”. 

Estas duas primeiras linhas representam os exemplos citados: 

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Frequência 
Mais 
de 3 

vezes 
por 
dia 

2 a 3 
vezes 
por 
dia 

1 
vez 
por 
dia 

5 a 6 
vezes 
por 

semana 

2 a 4 
vezes 
por 

semana 

1 vez 
por 

semana 

1 a 3 
vezes 
por 
mês 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Arroz 1 
colher 

1 colher 
de servir 

2 colheres 
de servir 
ou mais 

 X       

Feijão 
½ 

concha 

1 
concha 

2 
conchas 
ou mais 

    X    

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 
Mais 
de 3 

vezes 
por 
dia 

2 a 3 
vezes 
por 
dia 

1 
vez 
por 
dia 

5 a 6 
vezes 
por 

semana 

2 a 4 
vezes 
por 

semana 

1 vez 
por 

semana 

1 a 3 
vezes 
por 
mês 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Arroz 

1-2 
colheres 
de sopa 

1 colher de 
servir 

2 colheres de servir 
ou mais 
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 
Mais 
de 3 

vezes 
por 
dia 

2 a 3 
vezes 
por 
dia 

1 
vez 
por 
dia 

5 a 6 
vezes 
por 

semana 

2 a 4 
vezes 
por 

semana 

1 vez 
por 

semana 

1 a 3 
vezes 
por 
mês 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Macarrão 
1 

pegador 

2 
pegadores 

3 pegadores ou 
mais 

        

Farinha de 
mandioca 

1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Polenta ou 
angu 

1 
pedaço 

2 pedaços 3 pedaços ou mais         

Batata cozida 
ou purê 

1 
unidade 

ou 1 
colher 

de sopa 

2 unidades 
2 colheres 

de sopa 

3 
unidades/3colheres 

ou mais 

        

Mandioca ou 
aipim 

1 
pedaço 

2 pedaços 3 pedaços ou mais         

Lasanha, 
Nhoque, 
Ravióli 

Marque só a freqüência         

Feijão 
½ 

concha 
1 concha 2 conchas ou mais         

Lentilha, 
ervilha ou 
grão de bico 

1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Bolo 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais         

Biscoito 
recheado 

1-2 
unidades 

3-5 
unidades 

6 unidades ou mais         

Biscoito doce 
1-2 

unidades 

3-5 
unidades 

6 unidades ou mais         

Biscoito 
salgado 

1-2 
unidades 

3-5 
unidades 

6 unidades ou mais         

Pão francês 
ou pão de 
forma 

1-2 
unidades 

/fatias 

2-4 
unidades 

/fatias 

3-6 unidades /fatias         

Manteiga ou 
margarina 

Marque só a freqüência         

Queijo 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais         

Requeijão Marque só a freqüência         

Leite 1 copo 2 copos         

Iogurte 1 copo ou unidade 
2 copos ou unidades ou 

mais 
        

Alface 1 folha 3-4 folhas 5 folhas ou mais         

Couve 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Repolho 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 
Mais 
de 3 

vezes 
por 
dia 

2 a 3 
vezes 
por 
dia 

1 
vez 
por 
dia 

5 a 6 
vezes 
por 

semana 

2 a 4 
vezes 
por 

semana 

1 vez 
por 

semana 

1 a 3 
vezes 
por 
mês 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Couve-flor 
ou Brócolis  

1 ramo 2 ramos 3 ramos ou mais         

Tomate 
½ 

unidade 

1-2 
unidades 

3 unidades ou mais         

Pepino 
1-2 

fatias 
3-4 fatias 5 fatias ou mais         

Chuchu 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Abobrinha 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Abóbora 
1 

pedaço 
2 pedaços 3 pedaços ou mais         

Cenoura 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Beterraba 
1-2 

fatias 
3-4 fatias 5 fatias ou mais         

Quiabo 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Vagem 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Pimentão Marque só a freqüência         

Alho Marque só a freqüência         

Cebola Marque só a freqüência         

Laranja ou 
tangerina 

1 média 2 médias 3 méd. ou mais         

Banana 1 média 2 médias 3 méd. ou mais         

Mamão 1 fatia ou ½ papaia 2 fatias ou 1 papaia ou 
mais 

        

Maçã 1 unidade 2 unidades ou mais         

Melancia ou 
melão 

1 fatia 2 fatias         

Abacaxi 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais         

Manga 1 unidade 2 unidades ou mais         

Uva 
1/2 

cacho 
1 cacho 2 cachos ou mais         

Ovo frito, 
mexido, 
fritada 

1 ovo 2 ovos 3 ovos ou mais         
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 
Mais 
de 3 

vezes 
por 
dia 

2 a 3 
vezes 
por 
dia 

1 
vez 
por 
dia 

5 a 6 
vezes 
por 

semana 

2 a 4 
vezes 
por 

semana 

1 vez 
por 

semana 

1 a 3 
vezes 
por 
mês 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Ovo cozido           

           

Peixe fresco 1 filé ou posta 
2 filés ou 2 postas ou 

mais 
        

Carne de 
porco 

1 pedaço 2 pedaços ou mais         

Frango 1 pedaço 2 pedaços ou mais         

Carne de boi 

1 bife ou 1 pedaço 
médio, 3 colheres 
de sopa de carne 
ensopada ou de 

carne moída 

2 bifes ou 2 pedaços 
médio, 6 colheres de 

sopa de carne ensopada 
ou de carne moída 

        

Hambúrguer  1 hambúrguer 
2 hambúrgueres ou 

mais 
        

Sardinha ou 
atum (lata) 

Marque só a freqüência         

Bucho, 
fígado, 
moela, 
coração 

Marque só a freqüência         

Salsicha 

1 
unidade 
média 

2 unidades 
médias 

3 unidades médias 
ou mais 

        

Lingüiça 
1 

unidade 
média 

2 unidades 
médias 

3 unidades médias 
ou mais 

        

Frios como 
mortadela, 
presunto, 
apresuntado, 
salame,  

Marque só a freqüência         

Bacon ou 
toucinho 

Marque só a freqüência         

Carnes ou 
peixes 
conservados 
em sal; 
bacalhau, 
carne seca, 
etc. 

Marque só a freqüência         

Churrasco Marque só a freqüência         

Pizza 1 pedaço 2 ou mais pedaços         

Batata frita, 
chips ou 
palha 

1 pacote 
pequeno de 
chips ou o 

equivalente 
a 1 porção 

pequena de 
batata frita 

do 
McDonald’s 

2 pacotes 
pequenos 

de chips ou 
o 

equivalente 
a 2 porções 
pequenas 
de batata 
frita do 

McDonald’s 

3 ou mais 
pacotes 

pequenos de 
chips ou o 

equivalente a 3 
ou mais porções 

pequenas de 
batata frita do 

McDonald’s 
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 
Mais 
de 3 

vezes 
por 
dia 

2 a 3 
vezes 
por 
dia 

1 
vez 
por 
dia 

5 a 6 
vezes 
por 

semana 

2 a 4 
vezes 
por 

semana 

1 vez 
por 

semana 

1 a 3 
vezes 
por 
mês 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Salgadinhos 
tipo Cheetos, 
Fofura, 
Torcida 

1 pacote 2 pacotes 
3 pacotes ou 

mais 
        

Pipoca (saco) Marque só a freqüência         

Salgados tipo 
risoli, 
coxinha, 
pastel, kibe 

1 unidade 2 unidades ou mais         

Amendoim 
(saco) 

Marque só a freqüência         

Alimentos 
enlatados: 
ervilha, 
azeitona, 
palmito, etc. 

Marque só a freqüência         

Maionese 1 colher de chá 
2 colheres de chá ou 

mais 
        

Sorvete 1 bola 2 bolas ou mais         

Balas Marque só a freqüência         

Chocolate 
em pó ou 
Nescau 

1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais         

Chocolate 
barra (30g) 
ou bombom  

1 
unidade 

2 unidades 3 unidades ou mais         

Doce à base 
de leite 

1 
pedaço 

2 pedaços 3 pedaços ou mais         

Doce à base 
de fruta 

1 
pedaço 

2 pedaços 3 pedaços ou mais         

Açúcar  
1 colher de 
sobremesa 

2 colheres de 
sobremesa ou mais 

        

Café 1 xícara 2 xícaras 3 xícaras ou mais          

Chá ou Mate 1 copo 2 copos 3 copos ou mais         

Refrigerantes 
à base de 
cola 

1 copo 2 copos 3 copos ou mais         

Outros 
refrigerantes 
e guaranás 

1 copo 2 copos 3 copos ou mais         

Suco da fruta 
ou da polpa 

1 copo 2 copos 3 copos ou mais         

Vinho 1 copo 2 copos 3 copos ou mais         

Cerveja 
1-2 

copos 
3-4 copos  5 copos ou mais         
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 
Mais 
de 3 

vezes 
por 
dia 

2 a 3 
vezes 
por 
dia 

1 
vez 
por 
dia 

5 a 6 
vezes 
por 

semana 

2 a 4 
vezes 
por 

semana 

1 vez 
por 

semana 

1 a 3 
vezes 
por 
mês 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Outras 
bebidas 
alcoólicas 

1 dose 2 doses 3 doses ou mais         

 

PADRÕES DE REFEIÇÕES 
 

 Em média, com que freqüência você fez as seguintes refeições nos últimos seis meses (marque 

com um X no local apropriado): 

 Todos os dias 
5-6 vezes na 

semana 
3-4 vezes na 

semana 
1-2 vezes na 

semana 
Nunca 

Café da manhã      

Lanche da 
manhã      

Lanche no 
lugar de 
almoço 

     

Almoço      

Lanche da 
tarde      

Lanche no 
lugar de jantar      

Jantar      

 Onde você realizou, usualmente, as seguintes refeições nos últimos seis meses (marque com um X 

no local apropriado): 

 
0.Usualmente 

não realiza 
1.Casa 

2.Na 
universidade, 
mas leva de 

casa 

2.Na 
universidade, 

compra 
quentinha 

4.Lanchonete, 
Fast food 

5.Restaurante 

Café da 
manhã 

      

Lanche da 
manhã 

      

Almoço       

Lanche da 
tarde 

      

Jantar       

 

Como você realizou, as seguintes refeições nos últimos seis meses (marque com um X a opção 

apropriada): 

 0.Sozinho 
1.Na 

companhia 
de familiares 

2. Na 
companhia 
de amigos 

3.Assistindo 
TV 

4.Utilizando o 
computador 

5.Estudando 
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Café da 
manhã 

      

Lanche da 
manhã 

      

Almoço       

Lanche da 
tarde 

      

Jantar       

DETERMINANTES DAS ESCOLHAS ALIMENTARES 

Você come na lanchonete dos Polos (frequência semanal)? 1|__| 1 x/semana 2|__| 2x/ semana       3|__| 

3 x/semana 4|__| 4x/ semana 5|__| 5 x/semana 6|__| Não     

Você considera os alimentos vendidos nessas lanchonetes saudáveis ? 1|__| Sim    2|__| Não     

1. O quanto os alimentos que você tem acesso no domicílio influenciam as suas escolhas 

alimentares? 1|__| Nada   2|__| Pouco    3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

2. O quanto os alimentos que você tem acesso fora do domicílio influenciam as suas escolhas 

alimentares? 1|__| Nada   2|__| Pouco    3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

3. O quanto o custo dos alimentos  influencia as suas escolhas alimentares?                                1|__| 

Nada             2|__| Pouco     3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

4. O quanto a tempo disponível para preparar e realizar as refeições influencia as suas escolhas 

alimentares? 1|__| Nada   2|__| Pouco     3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

5. O quanto o seu conhecimento sobre nutrição influencia as suas escolhas alimentares?           1|__| 

Nada   2|__| Pouco     3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

6. O quanto seus pais/ familiares influenciam as suas escolhas alimentares?                                1|__| 

Nada             2|__| Pouco    3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

7. O quanto seus amigos influenciam as suas escolhas alimentares?                                            1|__| 

Nada   2|__| Pouco          3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

8. O quanto a mídia e propagandas de alimentos influenciam as suas escolhas alimentares?       1|__| 

Nada   2|__| Pouco          3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

9. O quanto sua aparência influencia as suas escolhas alimentares?                                            1|__| 

Nada   2|__| Pouco          3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

10. O quanto sua saúde influencia as suas escolhas alimentares?                                                  1|__| 

Nada   2|__| Pouco                3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

11. O quanto seu estado de humor/ emocional influencia as suas escolhas alimentares?                 1|__| 

Nada   2|__| Pouco     3|__|  Mais ou menos   4|__| Muito 

Das opções acima (1 a 11) escolha os três determinantes que mais influenciam suas escolhas 

alimentares, em ordem de maior para menor importância: |___|    |___|    |___| 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA 
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As perguntas abaixo estão relacionadas ao tempo que você gastou fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você fez no trabalho, para ir de um 

lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa.  

Para responder as questões lembre que: 

atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande  esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal  

atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço  físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 

1a.. Em quantos dias de última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou na universidade, como forma de transporte para ir de um lugar para o outro, por 

lazer, por prazer ou como forma de exercíco? 

1 (   ) _____ dias por SEMANA  2 (   ) Nenhum 

 

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no 

total você gastou caminhando POR DIA?  1 (   ) _____ horas _____ minutos 

 2 (   ) Nenhum 

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta,  nadar, dançar, fazer 

ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na 

casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que 

fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração? (POR FAVOR NÃO 

INCLUA CAMINHADA)  1 (   ) _____ dias por SEMANA  2 (   ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades POR DIA? 1 (   ) _____ horas _____ 

minutos  2 (   ) Nenhum 

 

3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 

rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços  domésticos pesados em casa, no quintal ou 

cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO 

sua respiração ou batimentos do coração?    1 (   ) _____ dias por SEMANA  2 (   ) 

Nenhum 
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3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades POR DIA?  1 (   ) _____ 

horas _____ minutos  2 (   ) Nenhum 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, 

na faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado 

enquanto descansa, visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o 

tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.  

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  ______horas 

____minutos  

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

______horas ____minutos 

4c. Quantas horas por dia você assiste televisão? ______horas  

4d. Quantas horas por dia você usa computador/tablet/celular? ______horas  

QUESTIONÁRIO ESTADO EMOCIONAL 

 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número a direita da afirmação que melhor 

indicar como você se sente AGORA, nesse momento. Não gaste muito tempo em uma única 

afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproxima de como você se sente neste 

momento. 

1 = Quase nunca   2 =  As vezes    3 = Frequentemente    4 = Quase sempre        

01. Sinto-me calmo 1 2 3 4 

02. Sinto-me seguro 1 2 3 4 

03. Estou tenso 1 2 3 4 

04. Estou arrependido 1 2 3 4 

05. Sinto-me à vontade 1 2 3 4 

06. Sinto-me pertubado 1 2 3 4 

07. Estou preocupado com possíveis infortúnios 1 2 3 4 

08. Sinto-me descansado 1 2 3 4 

09. Sinto-me ansioso 1 2 3 4 

10. Sinto-me “em casa” 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante 1 2 3 4 
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12. Sinto-me nervoso 1 2 3 4 

13. Estou agitado 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos 1 2 3 4 

15. Estou descontraído 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito 1 2 3 4 

17. Estou preocupado 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado e confuso 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem 1 2 3 4 

 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número a direita da afirmação que melhor 

indicar como você se sente GERALMENTE nesse momento. Não gaste muito tempo em uma única 

afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproxima de como você se sente geralmente. 

1 = Quase nunca   2 =  As vezes    3 = Frequentemente    4 = Quase sempre        

01. Sinto-me bem 1 2 3 4 

02. Canso-me facilmente 1 2 3 4 

03. Tenho vontade de chorar 1 2 3 4 

04. Gostaria de poder ser tão feliz quantos os 

outros parecem ser 

1 2 3 4 

05. Perco oportunidades porque não consigo 

tomar decisões rapidamente 

1 2 3 4 

06. Sinto-me descansado 1 2 3 4 

07. Sou calmo, ponderado e senhor de mim 

mesmo 

1 2 3 4 

08. Sinto que as dificuldades estão se acumulando 

de forma de tal forma que não consigo 

resolver 

1 2 3 4 

09. Preocupo-me demais com coisas sem 

importância 

1 2 3 4 

10. Sou feliz 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas 1 2 3 4 
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15. Sinto-me deprimido 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito 1 2 3 4 

17. Às vezes, ideias sem importância entram na 

minha cabeça e me preocupam 

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não 

consigo tirá-los da cabeça 

1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4 

20. Fico tenso e perturbado quando penso meus 

problemas do momento 

1 2 3 4 

 

SAÚDE, TABAGISMO E ETILISMO 

 

Comparando-se com pessoas da sua idade você considera o seu estado de saúde:  

1|__| Ótimo   2|__| Muito bom    3|__|Bom   4|__| Regular    5|__| Ruim 

       As próximas perguntas são sobre fumar cigarros (só cigarro comum) 

      Alguma vez na vida você já fumou cigarro, mesmo uma ou duas tragadas? 

      1 |__| Sim     2 |__| Não       

Que idade você tinha quando experimentou fumar cigarro pela primeira vez? |__||__| anos 

     Somando todos os cigarros que fumou na vida inteira, o total chega a 5 maços ou 100 cigarros?                                

     1 |__| Sim     2 |__| Não     3 |__| Nunca fumei       

      Atualmente você fuma? 1 |__| Sim     2 |__| Não      Se sim, há quanto tempo? |__||__| anos 

Quantos cigarros por dia? 1 |__| 1 a 10 cigarros/dia     2 |__| 11 a 20 cigarros/dia                                3 

|__| mais de 20 cigarros/dia           

       As próximas perguntas abordam o consumo de bebidas alcoólicas 

      Alguma vez na vida você já experimentou bebida alcoólica?         1 |__| Sim     2 |__| Não       

NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, em quantos dias você tomou pelo menos um copo ou uma dose de bebida 

alcoólica? Caso nunca tenha bebido/ experimentado, por favor, preencha com “00” (zero)         |__||__| 

dias (s) 

     NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, nos dias em que você bebeu, em geral, quantas doses você bebeu em cada   

    um desses dias?  |__||__| dose (s) (Para meia dose, preencha com 0,5. Para uma com 1,0 e assim por  

    diante. ATENÇÃO: Uma dose de bebida alcoólica corresponde a 1 lata ou meia garrafa grande  

    de  cerveja, ou  1 chope, ou 1 dose de uísque ou destilados, ou 1 copo de vinho/ caipirinha 
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9.2. Carta de Anuência 
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9.3. Termo De Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Estudo Longitudinal de Nutrição e Saúde em Universitários (NUTSAU) 

Nome do Voluntário: ____________________________________________  

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa Estudo Longitudinal de Nutrição e 

Saúde em Universitários (NUTSAU), sob a responsabilidade da pesquisadora Luana 

Azevedo de Aquino, a qual pretende avaliar o consumo alimentar e sua associação com 

o estado nutricional de universitários matriculados regularmente do segundo período 

acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé.  

Sua participação é voluntária e se dará por meio de preenchimento de questionário com 

identificação; dados sócios demográficos; avaliação de consumo alimentar; avaliação de 

atividade física, comportamentos sedentários, sintomas de ansiedade/ depressão e 

estágios de mudança de comportamento. Também será feita avaliação antropométrica, de 

Índice de Massa Corporal (IMC), sendo a estatura obtida através da média de 2 

mensurações por estadiômetro e o peso será obtido através de balança eletrônica.  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são considerados mínimos, como 

por exemplo, os riscos de exposição e situação constrangedora do estudante frente aos 

demais de sua classe. A fim de garantir a sua integridade moral, a avaliação das medidas 

corporais será realizada em sala específica e com o devido isolamento visual dos demais 

participantes da pesquisa.  

Se você aceitar participar, estará contribuindo para a identificação do perfil nutricional, 

alimentar, de prática de atividade física e psicossocial entre os universitários.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem 

o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja 

antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a 

sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, 

o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Rua Aloísio da Silva 

Gomes no. 50 Bloco B Sala 205 - Granja dos Cavaleiros, Macaé - CEP: 27930-560, pelo 

telefone (22) 2796-2552 email aaquino.luana@gmail.com, ou poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFRJ - Macaé, na Rua Aloísio da Silva Gomes 

no. 50 Prédio X Sala XX - Granja dos Cavaleiros, Macaé - CEP: 27930-560 TEL.: (22) 

2796-2552 email: cepufrjmacae@gmail.com . 
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Consentimento Pós–Informação  

Eu,___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, 

e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não 

vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias 

que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de 

nós.  

_____________________________________________ ___/___/___  

(Assinatura do voluntário) dia mês ano  

______________________________________________  

(Nome do voluntário – letra de forma)  

_______________________________________________ ___/___/___  

(Assinatura do pesquisador) dia mês ano  

_______________________________________________  

(Nome do pesquisador – letra de forma)  

_______________________________________________  

(Assinatura da Testemunha, se necessário)  

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

voluntário indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir por ele.  

________________________________________________ ___/___/___  

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento) dia mês ano 

  



80 

 

 

9.4. Materiais Completares da Análise Estatística 

 
Figura 1. Gráfico scree plot dos padrões alimentares derivados por meio da análise de 

componentes principais dos estudantes universitários 
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Figura 2. Gráfico scree plot dos padrões alimentares derivados por meio da análise de 

componentes principais dos estudantes universitários, com Ansiedade estado menor que 

a mediana  
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Figura 3. Gráfico scree plot dos padrões alimentares derivados por meio da análise de 

componentes principais dos estudantes universitários com Ansiedade estado maior que a 

mediana. 

 

 


