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RESUMO 

Introdução: O comportamento alimentar de universitários pode ser influenciado pelos novos 

hábitos e relações sociais. E, entender a motivação que leva o indivíduo a realizar seu consumo 

pode contribuir para melhor avaliação desse grupo populacional. Associado a isso, analisar por 

meio de padrão de consumo alimentar tem se mostrado uma ferramenta com excelente 

potencial, visto que considera as preferências alimentares e possíveis associações entre 

alimentos e o impacto na saúde. Objetivo: Analisar potencial associação dos estágios de 

mudança de comportamento com os padrões de consumo alimentar de uma amostra de 

estudantes universitários. Metodologia: Análise seccional de amostra de universitários 

matriculados no segundo período acadêmico de uma universidade federal. Para avaliação do 

estágio de mudança de comportamento alimentar, utilizou-se o modelo transteórico acerca do 

consumo de alimentos gordurosos, doces, frutas e hortaliças. Para melhor análise, as variáveis 

iniciais foram estratificadas em: motivado (ação e manutenção) e não motivado (decisão, 

contemplação e pré-contemplação). As informações sobre o consumo alimentar foram obtidas 

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

validado. O processamento e a análise estatística foram realizados por meio do software SPSS 

versão 21. Foi realizado análise descritiva, análise de componentes principais e regressão 

logística. Resultados: Foi observado que a maioria dos universitários não estavam motivados 

para a mudança no consumo de alimentos gordurosos e açucarados (51,0%) e encontravam-se 

motivados para o consumo de frutas e hortaliças (55,1%). Foram extraídos três padrões 

alimentares, que explicavam 46,5% da variância do consumo alimentar. Os padrões 

identificados foram nomeados como: Padrão Ocidental (carboidratos, embutidos/enlatados, 

comfort food, gorduras, leite e derivados, bebidas açucaradas e ovos); Saudável (carnes, frutas, 

verduras, vegetais, hortaliças e ovos); Arroz e Feijão (feijão, arroz, café e não consumo de 

peixes). Após ajuste por sexo, índice de massa corporal e padrão de consumo alimentar, os 

indivíduos mais motivados a reduzir o consumo de alimentos gordurosos e açucarados, 

apresentavam uma tendência maior ao consumo dos alimentos aderidos aos Padrões “Saudável” 

(2,688; IC95% 1,137 - 6,358) e “Arroz e Feijão” (2,284; IC95% 0,974 - 5,358), quando 

comparado a aqueles parcialmente motivados e não motivados. Para o Padrão “Ocidental”, essa 

tendência foi inversa (0,246; IC95% 0,099 - 0,620). Já os universitários mais motivados a 

aumentar o consumo de frutas e hortaliças, apresentavam uma tendência maior ao consumo dos 

alimentos aderidos aos Padrões “Saudável” (4,477; IC95% 1,842 - 10,882) e “Arroz e Feijão” 

(1,936; IC95% 0,861 - 4,352), quando comparado a aqueles parcialmente motivados e não 



motivados. No Padrão “Ocidental”, essa tendência foi inversa (0,460; IC95% 0,195 - 1,084). 

Conclusão: A motivação autorrelatada para a mudança do comportamento alimentar mostrou-

se associada a tendência a um padrão mais saudável. Tal achado se torna especialmente útil na 

rotina de profissionais e formulação de políticas que levem em consideração estratégias 

comportamentais de motivação e não apenas repasse de informações e conhecimento para a 

promoção de alimentação saudável. 

Palavras-Chave: Adultos Jovens; Análise Fatorial; Consumo Alimentar; Modelo 

Transteórico; Universitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The eating behavior of university students can be influenced by new habits and social 

relationships. And, understanding the motivation that leads the individual to make their consumption 

can contribute to a better evaluation of this population group. Associated with this, analyzing through 

the pattern of food consumption has been shown to be a tool with excellent potential, as it considers 

food preferences and possible associations between foods and the impact on health. Objective: To 

analyze the potential association of the stages of behavior change with the food consumption patterns 

of a sample of university students. Methodology: Sectional analysis of a sample of university 

students enrolled in the second academic period of a federal university. To assess the stage of change 

in eating behavior, we used the trans-theoretical model about the consumption of fatty foods, sweets, 

fruits and vegetables. For better analysis, the initial variables were stratified into: motivated (action 

and maintenance) and non-motivated (decision, contemplation and pre-contemplation). Information 

on food consumption was obtained by applying a validated semi-quantitative food consumption 

questionnaire. Processing and statistical analysis were performed using SPSS, 21. Descriptive 

analysis, principal component analysis and logistic regression were performed. Results: It was 

observed that the majority of university students were not motivated to change the consumption of 

fatty and sugary foods and were motivated to consume fruits and vegetables. Three dietary patterns 

were extracted, which explained 46.5% of the variance in food consumption. The identified patterns 

were named as: Western Standard (carbohydrates, sausages / canned foods, comfort food, fats, milk 

and dairy products, sugary drinks and eggs); Healthy (meat, fruit, vegetables, eggs); Rice and Beans 

(beans, rice, coffee and no fish consumption). After adjusting for sex, body mass index and pattern 

of food consumption, the individuals most motivated to reduce the consumption of fatty and sugary 

foods, had a greater tendency to consume food adhering to the “Healthy” Standards (2,688; 95% CI 

1,137 - 6.358) and “Rice and Beans” (2.284; 95% CI 0.974 - 5.358), when compared to those partially 

motivated and not motivated. For the “Western” Standard, this trend was reversed (0.246; 95% CI 

0.099 - 0.620). The university students, more motivated to increase the consumption of fruits and 

vegetables, had a greater tendency to consume food adhering to the “Healthy” Standards (4.477; 95% 

CI 1.842 - 10.882) and “Rice and Beans” (1.936; 95% CI 0.881 - 4,352), when compared to those 

partially motivated and not motivated. In the “Western” Standard, this trend was reversed (0.460; 

95% CI 0.195 - 1.084). Conclusion: A self-reported motivation for a change in eating behavior is 

associated with a trend towards a healthier pattern. This finding is especially useful in the routine of 

professionals and in the formulation of policies that take into account behavioral motivation strategies 

and not just the transfer of information and knowledge to promote healthy eating.  

Key-words: Young Adults; Factor analysis; Food Consumption; Transteoric Model; University. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este estudo é um recorte do projeto intitulado “Estudo Longitudinal de Nutrição e Saúde 

em Universitários (NUTSAU)”, desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus 

Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, sob coordenação da Profa. Dra. Luana de Azevedo Aquino. 

 A presente dissertação, intitulada “Estágios de Mudança de Comportamento Alimentar e 

sua Associação com o Padrão de Consumo Alimentar de Universitários” foi desenvolvida com o 

objetivo de identificar se os estágios de mudança de comportamento alimentar apresentam diferenças 

quando associados ao padrão de consumo alimentar dos universitários.  

 Este documento se apresenta estruturado com as seguintes seções: Introdução, 

Justificativa, Hipóteses, Objetivos, Métodos, Resultados, Considerações Finais, Referências e 

Anexos. A seção de resultados será apresentada no formato de artigo científico. 

 As referências da dissertação obedecem ao formato proposto pelo Estilo Vancouver, e as 

do artigo, conforme orientação da revista. 
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1. INTRODUÇÃO 

O comportamento alimentar pode ser definido como todas as formas de convívio com o 

alimento (Carvalho et al., 2013). Segundo Garcia (1999), essa prática pode ser relacionada a 

todas as atitudes frente ao ato de se alimentar, que está diretamente associado a atributos como 

os aspectos subjetivos intrínsecos do indivíduo e próprios de uma coletividade. Como 

mencionado, essas atitudes são influenciadas por diversos fatores, sendo eles, psicológicos, 

emocionais, sociais, econômicos, demográficos, religiosos, além dos demais fatores internos e 

externos que cercam o indivíduo, observando assim, sua complexidade e característica 

multifatorial (Toral, 2006; Proença, 2010; Vaz & Bennemann, 2014; Alvarenga et al., 2018).  

Diante dessa complexidade, podemos observar que as práticas alimentares estão em 

constante transformação. Ao longo dos anos, passamos por um processo de transição 

nutricional, onde, a prevalência de desnutrição vem diminuindo, e os casos de sobrepeso e 

obesidade, tanto em homens, quanto mulheres, aumentando (Batista et al., 2003; Ferreira et al., 

2019). Em concordância com essas afirmações, nos últimos anos, foi observado que, em média, 

55,7% da população brasileira apresenta excesso de peso (Brasil, 2019). 

Essa mudança no estado nutricional da população, pode ser explicada pelo aumento da 

substituição de alimentos in natura e minimamente processados por alimentos processados e 

ultraprocessados, onde observa-se um maior consumo de industrializados, fast food e refinados 

(Brasil, 2019; Louzada et al., 2015). Sabe-se que esses alimentos ultraprocessados possuem 

maior densidade energética, maiores quantidades de açúcar livre, gorduras e quantidades 

reduzidas de fibras, quando comparado aos alimentos in natura ou minimamente processados 

(Monteiro et al., 2011; Crovetto et al., 2014).   

Além do aumento do peso, essa transição nutricional também está associada ao elevado 

crescimento nas taxas de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão, 

diabetes, dislipidemias, câncer, entre outros. Vale ressaltar que estas morbidades, antes 

observadas com maior frequência em idades mais avançadas, têm se manifestado cada vez mais 

precocemente (Caivano et al., 2017). 

Em universitários essas mudanças nos hábitos podem ser observadas com mais clareza. 

Para alguns, a imersão em uma vida universitária implica em novas situações, como deixar a 

casa dos pais, a redução do tempo para realizar suas refeições, além do estabelecimento de 
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novos comportamentos e relações sociais (Feitosa et al., 2010. Deforche et al., 2015; Sogari et 

al., 2018). Concordando com essas afirmações, Monteiro et al., 2009, em estudo transversal 

com estudantes universitárias, matriculadas no segundo semestre do ano de 2005, observaram 

um desequilíbrio na dieta das estudantes, baixo consumo de frutas e hortaliças, e alto consumo 

de alimentos ricos em carboidratos simples, lipídeos e açúcares. Essas condições tendem a 

alterar significativamente o estilo de vida do indivíduo, ocasionado, muitas vezes, pela 

diminuição da prática de atividade física habitual e o desequilíbrio alimentar (Vieira et al., 2002; 

Marcondelli et al., 2008; Luna et al., 2018).  

Pelas características já mencionadas, associadas a fatores como tempo, condição 

financeira, psicológica, disponibilidade e facilidade ao acesso a alimentos saudáveis, a 

avaliação do consumo alimentar de universitários torna-se importante (Santos et al., 2014). 

Diversos estudos sobre o tema se baseiam apenas no consumo calórico e na contribuição de 

macro e micronutrientes, podendo este, ser um fator limitante quando consideramos esses 

fatores mencionados (Sichieri et al., 2003). Com isso, a avaliação do consumo através do padrão 

de consumo alimentar tem se mostrado uma ferramenta interessante uma vez que considera as 

preferências alimentares do grupo estudado, além de identificar potenciais grupos em risco 

nutricional, e possíveis associações entre alimentos e o impacto na saúde (Kac, 2014).  Também 

é importante enfatizar que, segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998), as 

recomendações alimentares para a população devem-se basear em alimentos, e não apenas em 

nutrientes, estratégia que já é utilizada no Guia Alimentar para a População Brasileira (2014). 

  Como forma de entender melhor o comportamento alimentar da população, o modelo 

transteórico vem sendo utilizado na investigação de diversos fatores que podem influenciar na 

saúde do indivíduo. Segundo Prochaska e colaboradores (1992), Kristal e colaboradores (1999) 

e Toral (2006), o indivíduo passa por diferentes fases até alcançar uma modificação completa 

de um comportamento, as quais são denominados estágios de mudança. No contexto alimentar, 

cada estágio de mudança representa uma percepção e um grau de motivação distintos frente à 

possibilidade de mudanças dietéticas. Nesse contexto, as ações em promoção de alimentação 

adequada e saudável vem demandando novas práticas e ferramentas, com destaque para a área 

emergente de Nutrição Comportamental, uma abordagem diferenciada que vem se destacando 

na prática clínica e demandando maior suporte científico de investigação entre as possíveis 

associações entre os fatores psicossociais, estados de humor e transtornos mentais comuns 

como fatores determinantes do consumo alimentar. No caso específico da presente dissertação, 
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a resposta para a pergunta de pesquisa “a intenção de mudar um ou mais hábitos alimentares 

estaria de fato associada a determinado padrão alimentar?”   

  Mediante isso, a análise dos estágios de mudança de comportamento alimentar e sua 

associação com os padrões alimentares em estudantes universitários da UFRJ - Campus Macaé, 

é de extrema importância, pois os universitários de períodos iniciais são um grupo estratégico 

para estudos em consumo alimentar e saúde mental, visto ser um momento de transição da 

adolescência para a vida adulta e de diversas mudanças comportamentais (Matos et al., 2014; 

Marcondelli et al., 2015; Nogueira-Martins, 2018). 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

2.1. Comportamento Alimentar 

 Define-se comportamento alimentar como as “ações em relação ao ato de se alimentar, 

como, quando e de que forma comemos” (Alvarenga et al., 2018). Segundo a literatura, as 

escolhas alimentares são influenciadas por diversos fatores, sendo eles fisiológicos, 

psicológicos, genéticos, ambientais, econômicos, entre outros (Toral & Slater, 2007; Pereira et 

al., 2015; Alvarenga et al., 2018). Diante dessa definição, é notável que o comportamento 

alimentar tem papel importante, sendo ele, essencial para a manutenção da qualidade de vida e 

da saúde física e psicológica dos indivíduos (Pereira et al., 2015). 

 Os determinantes das escolhas alimentares, definidos como os fatores que vão afetar as 

escolhas alimentares por meio de efeitos nos pensamentos e sentimentos individuais (Alvarenga 

et al., 2018), são escolhas influenciadas por três dimensões (Jaeger et al., 2011): 

-  relacionados aos alimentos, influenciados por fatores como sabor, aparência, valor 

nutricional, qualidade e higiene, cheiro, textura, variedade, preço, origem e familiaridade;  

- relacionados ao comensal, sendo estes, divididos em fatores físicos (odor, iluminação, 

conforto, limpeza, entre outros) e fatores socioculturais (família, pares, mídia e cultura local); 

- relacionados ao ambiente, sendo divididos em fatores biológicos (fisiológicos, patológicos, 

genéticos, preferências alimentares, idade, sexo e estado nutricional), fatores socioeconômicos 

(renda familiar, escolaridade e preço) e fatores antropológicos e psicológicos (crenças, 

emoções, expectativas, experiências positivas ou negativas).  

 Considerando os fatores fisiológicos, podemos entender que o corpo se relaciona 

diretamente com o controle da ingestão alimentar, ou seja, como e de que forma se come, pois 

ele é o sistema que conduz as nossas escolhas. Para que o comportamento alimentar seja 

estabelecido, sabemos que as nossas necessidades fisiológicas, como ação dos 

neurotransmissores e hormônios, taxa metabólica, receptores sensoriais, entre outros, devem 

estar harmonizados com o ambiente externo. Esses fatores externos podem ser decorrentes de 

características dos alimentos, do comensal, do ambiente, das crenças religiosas, dos aspectos 

socioculturais e dos fatores psicológicos (Quaioti et al., 2006).  

 Dentro da fisiologia do comportamento alimentar, temos a pré-ingestão, os sinais internos 

e os determinantes psicossociais. Temos como fatores da pré-ingestão, a busca, seleção, 

aquisição e o preparo dos alimentos. (Herman & Polivy, 2005). Esses sinais internos, 
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contribuem para o começo e fim do processo de escolha, sendo eles também influenciados pelos 

determinantes psicossociais. Em indivíduos saudáveis, espera-se que todos os fatores influentes 

estejam integrados de forma harmônica (Alvarenga et al., 2018). 

 Em relação aos aspectos psicológicos, a literatura relata que estes fatores, relacionados 

ao autocontrole, como a impulsividade, sensibilidade à recompensa e o enfrentamento ao 

estresse, tem sido bastante associado ao consumo alimentar (Stevenson, 2017). Concordando 

com a afirmação, Stock e colaboradores (2018), por meio de uma revisão do tema, observaram 

que 64% dos fatores que influenciavam o comportamento alimentar, eram a nível individual, e 

dentre esses, a maioria apresentava fundo psicológico. Já Michels e colaboradores (2020), em 

estudo realizado com universitários, observaram que durante o período de provas, a qualidade 

da alimentação destes alunos reduziu bastante, sendo relatado um menor consumo de frutas e 

vegetais, maior consumo de fast food e dificuldade de ser alimentar de forma saudável, 

mostrando assim, como o fator psicológico tem influência no comportamento alimentar. 

 Além disso, sabemos que a inserção ao meio universitário, em geral, ocorre durante o 

momento de transição da adolescência para a fase adulta (18 a 25 anos de idade) (Arnett, 2010). 

Nesta fase, estudos relatam que há uma alteração no comportamento alimentar, muito ocorrido 

pelo aumento na ingestão de lanches, pela omissão de refeições, diminuição no consumo de 

frutas e hortaliças, entre outros, tendo grande influência no ganho de peso (Finlayson et al., 

2012; Deforche et al., 2015). 

  Vale ressaltar que comportamento alimentar se difere de hábito alimentar. Hábito 

significa o comportamento que o indivíduo aprende e repete com frequência, podendo ser de 

forma inconsciente e sem pensar como deve executá-lo. Entretanto, ambos são compreendidos 

de forma igualitária pelos indivíduos. (Alvarenga et al., 2018). 

 Considerando a complexidade do comportamento alimentar, e de todos os fatores 

influentes, é notável a impossibilidade de que apenas uma definição seja capaz de explicá-lo. 

Por isso, observamos o crescimento de inúmeros modelos teóricos capazes de definir e conhecer 

melhor os comportamentos que se associam à saúde. Para explicar de forma mais eficaz o nosso 

objetivo, neste trabalho, utilizamos o modelo transteórico (Prochaska et al., 1992; Toral, 2006). 
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2.2. Modelo Transteórico 

 

2.2.1. Definição 

  O modelo transteórico, desenvolvido por Prochaska e Carlo DiClemente na década de 

1980, pode ser definido como um instrumento de auxílio à compreensão da mudança 

comportamental relacionada à saúde. Inicialmente, foi criado para desenvolver estudos com 

tabagistas. Entretanto, ao longo dos últimos anos vêm sendo aplicado a outros comportamentos, 

como o alcoolismo, o uso de drogas, a manifestação de ansiedade, a prática de exercícios 

físicos, além da mudança alimentar, sendo esta última, a referência do nosso estudo (Prochaska 

et al., 1992; Toral, 2006). 

  A avaliação da motivação para mudanças no comportamento alimentar, pode ser utilizada 

em diferentes aspectos, como no consumo de gordura, frutas, legumes e verduras, fibras, cálcio, 

além do controle de peso e de doenças crônicas não transmissíveis (Toral, 2006). Esse modelo 

parte da teoria de que um indivíduo passa por diversas fases até alcançar a mudança completa 

do comportamento. Para estas modificações, denominamos estágios de mudança de 

comportamento. Para o contexto alimentar, assumimos que os estágios de mudança 

contemplam um grau de motivação, além da percepção frente a necessidade e possibilidade de 

mudanças dietéticas (Toral, 2007).  

  No total, são considerados cinco estágios diferentes (Prochaska et al., 1992; Prochaska 

et al., 1996; Graaf et al., 1997; Toral; Slater, 2007), sendo eles: 

- Pré-Contemplação: Nesse momento, ainda não foi considerada ou não realizada a intenção 

de mudanças comportamentais. Normalmente, considera-se nos próximos 6 meses. Estes 

indivíduos, no âmbito alimentar, ainda não reconhecem seus hábitos alimentares como 

inadequados, por isso, não dispõem de motivação necessário para tais mudanças. 

- Contemplação: Os indivíduos contemplados nesse estágio já começam a considerar a 

mudança comportamental, entretanto ainda não apresenta comprometimento decisivo para 

mudar, pois inclui diversas barreiras para mudar, como a falta de tempo, o preço, o sabor, entre 

outros. 

- Decisão: Este estágio também pode ser chamado de preparação, pois o indivíduo está 

motivado a mudar num futuro próximo, entretanto, ainda não começou. No comportamento 
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alimentar, sugere-se que a expressão “na próxima segunda-feira, começarei a dieta”, 

exemplifica esse comportamento. 

- Ação: Estes indivíduos são aqueles que de fato já modificaram o seu comportamento 

recentemente, e essas mudanças já podem facilmente ser observadas. Neste estágio, a perda da 

motivação pode ocorrer facilmente, e para que isso não ocorra, há a necessidade de grande 

dedicação e disposição. No comportamento alimentar, o estímulo para continuar suas 

mudanças, é, por exemplo, a melhora de alguma patologia frente a redução de alimentos 

prejudiciais. 

- Manutenção: Neste momento, o indivíduo já modificou o seu comportamento e se manteve 

nele. Vale ressaltar, que não se trata de um estágio estático, pois é uma continuação do estágio 

de ação. A reeducação alimentar após um ano de mudanças, pode explicar esse estágio. 

 Alguns autores ainda incluem um sexto estágio, denominado recaída, onde o indivíduo 

tende a circular pelos demais estágios. Este estágio é esperado durante a busca na mudança de 

comportamento a longo prazo e pode ocorrer em qualquer uma das etapas, ou seja, este modelo 

é passível de progressos e retrocessos, sendo assim, o modelo transteórico apresenta uma 

evolução dinâmica e em espiral, como mostra a Figura 1 (Prochaska, 2008; Norcross; Krebs; 

Prochaska, 2011). 

Figura 1. Modelo em Espiral do Modelo Transteórico. 

 

 Fonte: Program of the International Conference. Research on the Thranstheorectical Model: where are we now, where are 

going? Marbung, Germany, August 23 & 24, 2004. Adaptado de Toral, 2006. 
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  Para a avaliação desses estágios de mudança de comportamento, utilizamos um 

algoritmo, ou seja, um questionário que compreende um número limitado de perguntas 

reciprocamente exclusivas, sendo elas, referentes ao tema escolhido (Graaf et al., 1997; Toral; 

Slater, 2007). Eles, são geralmente específicos para um ou mais itens alimentares, como é o 

caso de óleos e gorduras, frutas, legumes e verduras e até porções alimentares, e são baseados 

na percepção alimentar e/ou na avaliação do consumo alimentar (Toral, 2010). 

  Importante lembrar que o modelo transteórico avalia o comportamento alimentar e não o 

consumo, por isso, torna-se necessário avaliar tanto a percepção de motivação, quanto o 

consumo alimentar dos indivíduos (Kristal et al., 1999; Menezes, 2012). 

Considerando o ponto principal deste estudo, vale ressaltar que o comportamento 

alimentar é bastante complexo. Por isso, assumimos que o indivíduo passa por diversos estágios 

de mudança para chegar à manutenção. Logo, a identificação prévia dos estágios onde os 

universitários se encontram é de extrema importância para que assim, sejam realizadas 

estratégias de ação mais eficazes (Archie et al., 2007; Boog, 2013; Reis et al., 2014). 

No presente trabalho, focaremos no modelo de estágio de motivação para a mudança no 

consumo de alimentos gordurosos, açucarados, frutas e hortaliças. 

2.3. Consumo Alimentar 

2.3.1. Questionário de Frequência do Consumo Alimentar 

  O questionário de frequência alimentar pode ser considerado o instrumento mais prático 

e informativo dentre os métodos de avaliação dietética, principalmente em estudos 

epidemiológicos, pois são bons métodos para relacionar a dieta com fatores associados, como 

as doenças (Slater et al., 2003). Para que se tenha uma boa confiabilidade e precisão dos 

resultados, é necessário que sejam utilizados QFA já validados, pois assim, diminui a chance 

de erros no estudo (Willet, 1998). 

  Este método, que tem como objetivo, conhecer o consumo alimentar habitual, é capaz de 

prever a medida da sua exposição e a sua relação com o tempo, de maneira a refletir 

características de como começa, quando termina e qual é a sua distribuição no período de 

interesse (Slater et al., 2003; Brito et al., 2017). 

  Para sua realização, utiliza-se um questionário com uma lista de alimentos pré-

estabelecidos, com a frequência e a quantidade de cada item alimentar. A seleção dos alimentos 
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incluídos é realizada, normalmente, baseada no objetivo do estudo (Willet, 1998), ou seja, é 

importante considerar os hábitos alimentares da população-alvo, portanto, esse questionário 

deve ser desenhado especificamente para a população estudada (Slater et al., 2003). 

  Como vantagens, esse instrumento oferece rapidez na aplicação, quando comparado a 

outros métodos, também oferece simplicidade na análise, apresenta um baixo custo e tempo 

para responder, e como é um estudo retrospectivo, ou seja, avaliando o consumo já realizado, 

não leva a alteração do padrão de consumo dos indivíduos. Além disso, observamos que ele é 

capaz de avaliar a ingestão por um longo período de tempo, diferente de outros instrumentos, 

como o recordatório 24 horas e o registro alimentar, que são capazes de avaliar apenas o 

consumo pontual, sendo necessário realizar mais de um (Willet, 1998; Slater et al., 2003). 

  Entretanto, este método também possui algumas limitações, como a dificuldade na 

estimativa das quantidades consumidas, podendo assim, comprometer a validade do 

questionário e a necessidade de depender da memória do entrevistado (Willet, 1998; Slater et 

al., 2003). 

2.3.2. Consumo Alimentar de Universitários 

  Os hábitos alimentares de estudantes universitários são muito influenciados pelas 

mudanças ocorridas durante esse processo, sendo elas: o ingresso na universidade, a falta de 

tempo para realizar refeições completas e sua substituição por lanches rápidos, práticos e que, 

por consequência, tendem a apresentar um elevado valor calórico. Além desses fatores, o 

estabelecimento de novos comportamentos e relações sociais também apresentam grande 

influência nesse padrão alimentar. Vale ressaltar, que esses comportamentos não saudáveis, 

muitas vezes adquiridos durante a fase universitária, tendem a se perdurar pela fase adulta 

(Mattos et al., 2000; Feitosa et al., 2010). 

  Segundo Alves & Boog (2007), a mudança do comportamento alimentar está muito 

associada a essa inserção, pois, em estudo com universitários, eles relataram a dificuldade de 

reproduzir os mesmos hábitos alimentares de casa nas moradias estudantis, principalmente pela 

falta de companhia na hora das refeições. E associada a essa dificuldade de uma alimentação 

adequada, os estudantes também tendem a não conseguir manter uma prática de atividade física 

habitual e o controle do estresse, que associado a um desequilíbrio alimentar, resulta em 

inadequações no estilo de vida saudável (Brasil, 2015; Luna et al., 2018).  
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  Esses hábitos coincidem, principalmente, pela redução do consumo de frutas, verduras e 

legumes, e aumento de alimentos prontos para consumo (Monteiro et al., 2009), pois são 

alimentos com maior praticidade no momento de preparo, considerando que, em sua maioria, 

demandam apenas aquecimento para o consumo (Monteiro et al., 2013). Dessa forma, a 

alimentação dos estudantes tende a ser nutricionalmente desbalanceada, ou seja, com grandes 

quantidades de açúcares, gorduras, sódio, além de altamente calóricas, dificultando assim, o 

alcance de todas as necessidades nutricionais diárias do indivíduo (Feitosa et al., 2010; 

Monteiro et al., 2013). 

   Concordando com esses achados, Perez e colaboradores (2016), em estudo com alunos 

ingressantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, observaram que os universitários 

apresentavam, em sua maioria, características alimentares como: não realização do desjejum, 

substituição do jantar por lanche, baixo consumo de frutas, hortaliças e feijão e consumo 

frequente de bebidas açucaradas, guloseimas e biscoitos e/ou salgadinhos de pacote. 

   Por fim, vale ressaltar que ao ingressar no ensino superior, muitos estudantes se deparam 

com a necessidade de responderem por si frente às demandas alimentares. Essa necessidade, 

associada aos hábitos diários, aspectos culturais, socioeconômicos, psicológicos, além de 

situações decorrentes do meio acadêmico, podem contribuir para escolhas alimentares 

inadequadas (Oliveira & Dias, 2017). 

2.3.3. Padrão de Consumo Alimentar 

 

2.3.3.1. Definição 

Segundo Garcia (1999), a análise de componentes principais, também chamada de 

padrão de consumo alimentar, caracteriza-se pelo conjunto ou grupo de alimentos consumidos 

por determinada população. Para que esses itens sejam avaliados, é necessário que seja 

realizado uma análise estatística de redução ou agregação de componentes (Olinto, 2007). 

Este método se torna vantajoso, pois é capaz de superar limitações quando é avaliado, 

de forma isolada, alimentos e nutrientes, visto que não consumimos eles sozinhos. Além disso, 

utilizar padrão alimentar é favorável, pois este método, quando comparado a análise de 

nutrientes, pode melhor subsidiar a realização de medidas efetivas de promoção da saúde por 

meio da alimentação (Mizushima et al., 1999; Newby et al., 2004; Aguiar et al., 2019). 

Para a identificação de padrões alimentares, podemos utilizar dois métodos: a priori e a 

posteriori, sendo eles, respectivamente, orientados por hipóteses e de abordagem exploratória.  
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Na análise a posteriori, nosso método de estudo, utilizam-se dados empíricos de 

alimentos agrupados por meio de análise estatística, ou seja, utiliza-se correlações entre as 

variáveis dos questionários alimentares (Newby et al., 2004; Kac et al., 2007). Para utilizar esse 

método, utiliza-se, com mais frequência, a análise fatorial e de agrupamento (cluster). Na 

análise fatorial, os dados obtidos, através das intercorrelações entre os itens alimentares, são 

transformados em padrões. Já na análise por agrupamento, utiliza-se as diferentes médias de 

ingestão individual (Newby et al., 2004; Kac et al., 2007).  

Segundo a literatura, o método a posteriori apresenta, como ponto positivo, a 

caracterização total da dieta, além da possibilidade de observar a intenção entre os nutrientes, 

além da descrição dos comportamentos alimentares, fazendo com que os estudos acerca do 

consumo e seus efeitos na saúde, sejam efetivos (Moeller et al., 2007). 

2.3.3.2. Padrão de Consumo Alimentar de Universitários 

Na literatura, ainda são escassos os estudos que avaliem padrão de consumo alimentar 

de universitários, sendo a maioria, com metodologia de avaliação de consumo através de 

energia e macro e nutrientes. Entretanto, segundo Mattos e colaboradores (2014), a análise do 

consumo, por meio de padrão de consumo alimentar, representa de forma mais realista os 

hábitos alimentares da população estudada. 

  Dentro os achados, considerando a população do Rio de Janeiro, Sichieri (2002), ao 

avaliar padrões de consumo alimentar, pôde observar que um padrão de consumo alimentar 

tradicional, baseado em arroz e feijão, foi protetor para a presença de sobrepeso e obesidade. 

Vale ressaltar, que esses mesmos resultados, quando avaliados em relação aos macronutrientes, 

não mostraram associação com obesidade (Sichieri et al., 2000a), indicando assim, que os 

padrões de consumo alimentar sejam talvez a forma mais abrangente de explorar o consumo. 

  Já Okubo e colaboradores (2008), em estudo com universitários de dietética japonesa, 

observaram que, por meio de análise fatorial, utilizando questionário de frequência alimentar, 

foram identificados quatro padrões alimentares. O primeiro, denominado “Saudável” (vegetais, 

cogumelos, algas, batata, peixe e marisco, produtos à base de soja, peixe processado, frutas e 

vegetais salgados). Depois, identificou-se o padrão “Tradicional” (arroz, missô e produtos de 

soja). Ressalta-se que este último, teve sua denominação decorrente das tradições do país. O 

terceiro padrão foi denominado de “Ocidental” (carnes, gorduras e óleos, condimentos, carnes 

processadas e ovos). Por último, foi identificado o padrão “Café e Produtos Lácteos” (alimentos 
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açucarados, café e laticínios). Os padrões explicaram, respectivamente, 10,5%, 6,9%, 6,1%, 

5,4%, totalizando 28,9% da variância alimentar. 

  Wang e colaboradores (2011), em estudo com universitários chineses, também 

identificaram quatro diferentes padrões. O primeiro, composto por hambúrgueres e frituras, 

comidas em conserva, nozes, salgadinhos, refrigerantes, café e açúcar. Em seguida, foi 

identificado um padrão composto por carne de porco e carneiro, aves, fígado, peixes, camarões, 

algas e frutos do mar. O terceiro, por frutas frescas, ovos, peixe e camarão, algas, frutos do mar, 

leite e produtos lácteos, feijão e produtos à base de soja. Por último, identificou-se um padrão 

composto por grãos, legumes frescos, frutas frescas e carne de porco. 

   Morinaka e colaboradores (2013), em estudo realizado com estudantes de nutrição do 

Japão e da Polônia, através de um questionário de frequência de consumo alimentar, identificou 

três diferentes padrões. O primeiro, denominado “Tradicional” (vegetais, peixes, algas, 

leguminosas, arroz e não consumo de produtos panificados) explicava 9% da variância 

alimentar. O segundo, explicando 8,5% da variância, foi intitulado “Doces e Bebidas” (doces, 

frutas, bebidas não alcoólicas e não consumo de arroz). O último, chamado de “Ocidental” 

(carnes, produtos panificados/refinados, ovos, manteiga e óleos vegetais) explicavam 6,4% da 

variância total. 

Em outro estudo, realizado por Pereira-Santos e colaboradores (2016), com 125 

estudantes do curso de nutrição do Estado da Bahia, Brasil, foram encontrados quatro padrões 

alimentares, sendo eles, denominados, “Tradicional”, “Dias de exame”, “Fim de semestre” e 

“Ansiedade”, que explicaram, respectivamente, 21,5%, 13,8%, 13,4%, 11,1%. Dentre esses 

padrões, o 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", caracterizado principalmente por doces/açúcares e lanches, e 

o padrão denominado "Ansiedade", por café/chá e gorduras. Ao todo os padrões alimentares 

explicaram 59,8% da variabilidade alimentar total. 

2.4. Estágio de Mudança de Comportamento Alimentar e Consumo Alimentar 

Identificar o estágio de mudança de uma população, incluindo a de universitários, pode 

auxiliar no aconselhamento individual desse grupo, pois as intervenções individualizadas, 

baseadas nos estágios de mudança de comportamento, podem conduzir estes, que se encontram 



27 
 

nos estágios de pré-ação (pré-contemplação, contemplação e preparação) aos estágios de 

ação/manutenção (Johnson et al., 2008). Essas identificações tornam-se importantes, visto que 

na literatura, ainda há uma escassez de trabalhos que avaliem os estágios de mudança de 

comportamento alimentar, principalmente entre esses estudantes.  

O conhecimento do estágio de motivação que o indivíduo se encontra é de enorme 

importância para o desenvolvimento de estudos acerca do tema, pois, segundo Rosa et al., 2016, 

os universitários possuem uma noção básica sobre alimentação saudável, como a importância 

da redução de frituras e alimentos ricos em açúcares, o consumo de orgânicos e de frutas, 

legumes e verduras, além da substituição de alimentos refinados aos integrais. Entretanto, 

muitos relatam não realizar essas mudanças pela falta de tempo e disposição. 

Lam e colaboradores (2004), em estudo realizado com adultos chineses, observaram que 

os indivíduos que apresentavam um consumo adequado de frutas e hortaliças, apresentavam 

maior frequência nos estágios posteriores (ação e manutenção) para o consumo de frutas, e nos 

estágios de pré-contemplação, preparação e ação para o consumo de hortaliças. Já em relação 

ao consumo de gordura, foi observado que a maioria daqueles que relataram remover parte ou 

toda a gordura das carnes, estavam nos estágios de ação, manutenção e pré-contemplação. 

Já Felippe e colaboradores (2011), em estudo que buscava avaliar a qualidade alimentar 

de grupos adultos que passaram ou não por reeducação alimentar, observaram que intervenções 

nutricionais interferem na mudança de comportamento e, por consequência, na melhora do 

consumo adequado de diversos grupos de alimentos, entre eles, frutas, verduras, laticínios, 

óleos e doces. 

Monteiro e colaboradores (2012), em estudo com adultos de Belo Horizonte – Minas 

Gerais, observaram que a maioria dos indivíduos (>50%) encontravam-se no grupo “Ação” e 

esses, apresentaram uma melhor qualidade da dieta. Além disso, relataram que os indivíduos 

nos estágios de “Pré-Ação”, apresentavam pior adequação qualitativa de nutrientes, menor 

consumo diário de frutas, leites e derivados e maior consumo per capita de óleos e gorduras.  

Noia e colaboradores (2013), em estudo com adolescentes afro-americanos, residentes 

de comunidades de baixa renda, observaram que, ao controlar por desejabilidade social, foram 

encontradas correlações significativas entre o estágio de mudança de comportamento alimentar 

e o consumo de frutas e hortaliças. Além disso, respondendo ao estudo, foi observado que tanto 
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no primeiro momento, quanto no segundo, a ingestão de frutas e hortaliças foi menor nos 

estágios de pré-contemplação, contemplação e preparação do que em ação e manutenção.  

Em estudo realizado por Reis e colaboradores (2014), com alunos ingressantes do curso 

de Nutrição de uma universidade de São Paulo, foi observado que os universitários que se 

encontravam nos estágios de ação/manutenção, apresentavam, em sua maioria, um consumo 

adequado de frutas e hortaliças e nenhum apresentava um consumo insatisfatório. Já aqueles 

em contemplação e preparação, apresentaram, em sua maioria, um consumo regular. 

Avaliando a ingestão de frutas e hortaliças, Robson e colaboradores (2017), em estudo 

realizado com adultos (≥ 18 anos) de duas comunidades diferentes, observaram que, após o 

ajuste pelas variáveis idade, comunidade, renda e número de filhos, o estágio de mudança de 

comportamento alimentar foi capaz de prever significativamente o consumo de frutas e 

hortaliças. 

Considerando a importância de entender a motivação para a mudança de forma 

individual, Karintrakul & Angkatavanichautor (2017), em estudo com adultos da Tailândia, 

observaram que os indivíduos, tanto do grupo controle, quanto do grupo que passaram por uma 

intervenção, melhoraram seus estágios de motivação ao longo de 12 semanas. Entretanto, os 

indivíduos que passaram por um processo de intervenção, encontravam-se em maior proporção 

no grupo de ação, do que aqueles que não passaram. 

Diante dessas evidências, observamos que a avaliação dos estágios de mudança de 

comportamento, possibilitam que sejam realizadas formulações e aplicações de estratégias 

nutricionais que estimulem e motivem os indivíduos à prática de hábitos alimentares mais 

adequados, aumentando, dessa forma, os impactos das ações promotoras da saúde (Toral, 

2007). 
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3.  JUSTIFICATIVA 

 O comportamento alimentar pode ser definido como o resultado da interação entre 

diversos fatores, como aspectos nutricionais, sociodemográficos, econômicos, ambientais e 

psicológicos, tanto individualmente, quanto de grupos (WHO, 2003; Toral, 2006). Em 

universitários, as exigências acadêmicas e as novas demandas sociais, podem interferir 

diretamente no comportamento alimentar e assim, gerar impactos negativos nas escolhas 

alimentares (Beasley et al., 2004; Ansari & Stock, 2012; Penaforte et al., 2016). 

 Sabe-se que a efetividade e o impacto de ações de promoção de práticas alimentares 

saudáveis, tendem a aumentar conforme entendemos melhor os fatores que influenciam este 

comportamento (Cunha, 2015). Entretanto, nota-se que as intervenções nutricionais 

tradicionalmente utilizadas consideram que o indivíduo está pronto para a ação, isto é, espera-

se que uma vez que ele receba a informação, a mudança do hábito seja realizada. Porém, 

observamos que há um aumento nos níveis de sobrepeso na população (Brasil, 2018), 

mostrando assim que, por mais que diversas estratégias de educação nutricional venham sendo 

realizadas em diversas populações, não necessariamente está havendo uma melhora no estado 

nutricional das mesmas.  

 A literatura vem mostrando que as intervenções nutricionais tendem a ser mais efetivas 

quando utilizados conceitos e modelos teóricos, como o modelo transteórico. Este, pode auxiliar 

na compreensão do comportamento, resultado em melhores formas de alcançar mudanças mais 

efetivas, por meio de programas de intervenção adaptados e específicos (Reis et al., 2014). 

Concordando com o autor, em estudos que avaliam a mudança de comportamento, foi 

observado que os indivíduos que apresentam o mesmo acesso à informação, podem estar em 

diferentes estágios, dificultando assim, uma estratégia única (Toral, 2006; Abdi et al., 2015). 

 Os padrões alimentares, por sua vez, podem apresentar diferentes efeitos sobre a saúde 

humana, além de ser possivelmente associado a características distintas de estilo de vida (Silva 

et al., 2016). Considerando a importância do consumo alimentar de adolescentes e adultos 

jovens sobre os desfechos de saúde, é crucial que sejam realizadas ideias que vão de fato 

possibilitar mudanças de hábitos efetivas. Por isso, neste primeiro momento, o presente trabalho 

propõe estudar se a avaliação do estágio de mudança de comportamento alimentar, por meio do 

modelo transteórico, se associou ao padrão de consumo alimentar apresentado.   
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 É importante mencionar, que a transição que os jovens sofrem ao entrar no ensino 

superior, é significativa, pois é o período que eles experimentam maior liberdade para a 

realização de escolhas em relação ao comportamento de saúde e estilo de vida (Tanton et al., 

2015). Frente a um maior poder de decisão, as atitudes e os comportamentos adotados pelos 

estudantes, tendem a ter um maior impacto na sociedade, sendo então, de interesse da saúde 

pública (Ansari et al., 2012; Ansari & Stock, 2012). 

 Por isso, ao observarmos que há associação e efeitos na saúde decorrentes dessas 

diferenças, mais estudos podem ser realizados, visando assim, investigar os fatores que levam 

a cada indivíduo a se sentir motivado ou não e assim, construir estratégias de intervenção e 

informação em saúde mais efetivas. 
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4.  HIPÓTESE 

  O presente estudo assume a hipótese de que os indivíduos que se autodeclaram 

motivados para a mudança no comportamento alimentar de alimentos gordurosos, açucarados, 

frutas e hortaliças apresentam maior adesão a padrões de consumo alimentar tipicamente 

reconhecidos como saudáveis, quando comparados a aqueles não motivados. 
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5.  OBJETIVOS 

5.1. Geral:  

  Analisar potencial associação dos estágios de mudança de comportamento com os 

padrões de consumo alimentar de uma amostra de estudantes universitários. 

 

5.2. Específicos: 

− Caracterizar o perfil sociodemográfico e antropométrico dos universitários; 

− Identificar os estágios de mudança de comportamento em relação ao consumo de alimentos 

ricos gordurosos e açucarados e de frutas e hortaliças; 

− Determinar os padrões de consumo alimentar dos universitários; 
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6.  MATERIAL E MÉTODOS 

6.1. Delineamento, Local do Estudo e Amostra 

 O presente estudo faz parte do projeto intitulado “Estudo Longitudinal de Nutrição e 

Saúde em Universitários” – NUTSAU. Trata-se de estudo seccional, realizado com 

adolescentes e adultos regularmente matriculados no segundo período acadêmico de cursos de 

graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus Macaé em 2015.2. 

 Para a realização do estudo, foram convidados estudantes de todos os cursos de 

graduação ofertados pela universidade naquele momento, sendo eles: Biologia, Enfermagem, 

Engenharia, Farmácia, Nutrição, Medicina e Química (Figura 2). A razão da escolha de alunos 

matriculados no segundo período se deu considerando que as atividades acadêmicas desses 

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

no segundo período da graduação, os alunos já estão ambientados, uma vez que já vivenciam a 

universidade há pelo menos seis meses, já tendo, portanto, adaptado sua rotina alimentar ao 

novo momento de suas vidas (Perez et al., 2016). A amostra do estudo foi calculada 

considerando a prevalência de 12%, uma margem de erro de 5% e o nível de confiança de 95%. 

Figura 2. Descrição, total e segundo os cursos de graduação, da amostra do estudo. 

 

As listagens dos estudantes inscritos nas disciplinas, bem como os dias, horários e locais 

das aulas de cada curso de graduação foram acessadas por meio da Secretaria Acadêmica da 

Universidade. No total, 147 universitários participaram do estudo. 
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6.2. Critérios de Elegibilidade 

6.2.1. Critérios de Inclusão 

 Universitários regularmente matriculados, que se encontravam no segundo período dos 

cursos de graduação da UFRJ – Campus Macaé. 

6.2.2. Critérios de Exclusão 

 Universitários que apresentavam qualquer deficiência física ou intelectual, que pudesse 

impedir ou dificultar a avaliação antropométrica e o autopreenchimento do questionário. Além 

desse grupo, mulheres gestantes, lactantes ou qualquer universitário que apresentasse alguma 

alteração no perfil alimentar, decorrente de patologias, também foram excluídos do estudo. 

6.3. Coleta de Dados 

 A coleta de dados foi realizada durante o segundo semestre letivo de 2015. Os 

questionários foram aplicados nas salas, sempre no início das aulas, e a avaliação 

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

Macaé). Para melhor entendimento, os docentes e bolsistas de iniciação científica orientavam 

os alunos quanto ao autopreenchimento do questionário. O tempo de preenchimento variou 

entre 45 e 60 minutos. Com o intuito de captar o maior número possível de alunos, os cursos 

foram visitados, em média, três vezes. 

6.4. Questionário 

Foi aplicado um questionário de autopreenchimento, elaborado com base em 

instrumentos usualmente aplicados em estudos epidemiológicos (Prochaska et al., 1992; 

Spielberger et al., 1970; Sichieri; Everhart, 1998; Matsudo et al., 2012; Brasil, 2015). Para 

reduzir possíveis erros, os questionários foram previamente testados com estudantes do curso 

de Nutrição, sendo então, revisados os termos e/ou palavras não compreendidas plenamente 

pelos universitários.  

Após novas adaptações, sua versão final foi composta por questões referentes ao sexo, 

idade, arranjo domiciliar, classe econômica, segundo a classificação ABEP, atividade física, 

comportamento sedentário, frequência de consumo de refeições e alimentos, estágios de 

mudança de comportamento, entre outras variáveis. 
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No presente trabalho, utilizaremos variáveis encontradas nos seguintes blocos: 

identificação (Anexo A), antropometria e composição corporal (Anexo B), informações 

sociodemográficas (Anexo C), saúde, etilismo e tabagismo (Anexo D), questionários de 

frequência de consumo alimentar (Anexo E) e estágios de mudança de comportamento 

alimentar (Anexo F). 

6.5. Variáveis do Estudo 

6.5.1. Consumo Alimentar 

A avaliação do consumo alimentar dos universitários foi realizada por meio de QFCA 

(Sichieri; Everhart, 1998) validado, onde os participantes foram instruídos a registrar a 

quantidade e a frequência na qual consumiam os itens alimentares mencionados. No total, foram 

questionados sobre 81 alimentos ou grupo de alimentos. Para a avaliação da frequência, dividiu-

se em 8 categorias, sendo elas: “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”; e “nunca ou quase nunca”. Para avaliação do padrão de consumo alimentar, a frequência 

foi transformada em variáveis numéricas, sendo, respectivamente, “3”, “2,5”, “1”, “5,5/7”, 

“3/7”, “1/7” “2/30” e “0” vezes ao dia.  

6.5.2. Estágio de Mudança de Comportamento 

Para a classificação dos universitários nos estágios de mudança de comportamento 

alimentar, os participantes foram questionados a respeito de seu comportamento em relação ao 

consumo de alimentos gordurosos, açucarados, além de frutas e hortaliças, por meio do 

instrumento proposto por Prochaska e colaboradores (1992). Para cada item avaliado, o 

universitário relatava qual era seu estágio de comportamento no momento da pesquisa. Para 

isso, foram disponíveis cinco frases, cada uma relacionada a um estágio de mudança, sendo 

eles: pré-contemplação, contemplação, decisão, ação e manutenção (Anexo F). Vale ressaltar, 

que nos estágios iniciais, o indivíduo ainda não tinha conhecimento e intenção suficiente para 

a mudança no comportamento alimentar. Já nos estágios finais (ação e manutenção), essas 

mudanças já tinham ocorrido. 

Considerando que avaliamos o consumo alimentar por meio de um QFCA, ou seja, uma 

análise retrospectiva, os estágios de mudança de comportamento alimentar foram agrupados 

em “não motivados” (pré-contemplação, contemplação e decisão) e “motivados” (ação e 

manutenção), incluindo assim, o grupo dos que ainda não mudaram a alimentação e o daqueles 
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que já modificaram os seus hábitos. Após essa recategorização, os estágios também foram 

unidos, por meio de somatório, em dois grupos: alimentos gordurosos e açucarados e o de frutas 

e hortaliças. Essa junção foi escolhida pelas características nutricionais dos alimentos incluídos 

nos grupos. Após a soma dos dois estágios, as novas variáveis foram nomeadas em “motivado”, 

quando motivados em ambos os estágios, “parcialmente motivado”, quando motivados em 

apenas um estágio e “não motivado”, quando não motivados em nenhum estágio, como mostra 

a Figura 3. 

Figura 3. Recategorização das variáveis referentes ao “estágio de mudança de comportamento 

alimentar”. 
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6.5.3. Antropometria e Composição Corporal 

As medidas antropométricas e de composição corporal foram aferidas, no laboratório 

do NUPESS, pelos docentes e bolsistas de Iniciação Científica, sendo estes, previamente 

treinados no início de pesquisa.  

Para a aferição das medidas de massa corporal (kg), estatura (cm) e circunferência da 

cintura (cm) utilizou-se as técnicas propostas por Lohman & Martorell (1998). São elas: 

Massa Corporal: Para a avaliação da massa corporal, os universitários permaneceram de 

pé na plataforma da balança, descalços e vestindo roupas leves. A aferição foi realizada 

utilizando uma balança digital Tanita Inner Scan®, com precisão de 50g e capacidade máxima 

de 150kg. 

Estatura: Para a aferição da estatura, utilizou-se um estadiomêtro portátil da marca 

Alturaexata®, com precisão de 1 cm. O participante deveria 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. 

Para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) foram utilizadas as variáveis peso 

(kg) e estatura (m), onde a massa corporal do indivíduo era dividida pela sua estatura ao 

quadrado (kg/m²). Para a classificação, foram consideradas as categorias propostas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006) para adolescentes (<20 anos) e adultos (>20 

anos). 

6.5.4. Saúde, Etilismo e Tabagismo 

Para a caracterização do grupo estudado, foram utilizadas as variáveis: percepção de 

saúde, etilismo e tabagismo. As variáveis etilismo e tabagismo foram categorizadas em sim ou 

não. Já a percepção de saúde, em adequada ou insuficiente. 

6.5.5. Informações Sociodemográficas 

Deste bloco, foram utilizadas as variáveis data de nascimento (idade em anos), sexo, 

curso e cor da pele, bolsa acadêmica, arranjo domiciliar e renda. Para a renda, utilizou-se os 

critérios de classificação da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2014). 

Este, se baseia no cômputo dos bens existentes no domicílio (eletrodomésticos e carros), 

presença de empregada doméstica mensalista e na escolaridade do chefe da família. As 
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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). Para análise, esta variável foi categorizada em A/B e C/D/E. 

 

6.6. Padrão de Consumo Alimentar 

Para identificar os padrões de consumo alimentar, os itens listados no QFCA foram 

agrupados a partir de suas características nutricionais e de hábitos de consumo. No total, foram 

avaliados 70 itens, pois não foram incluídos temperos como alho, cebola e pimentão, além de 

churrasco, enlatados, miúdos e bebidas alcoólicas. Por fim, os alimentos foram reorganizados 

em 18 grupos alimentares (Quadro 1). Por serem bastante representativos na dieta do grupo 

estudado, os alimentos bebidas açucaradas, café, arroz e feijão foram mantidos isolados.  

 Quadro 1. Agrupamento dos alimentos utilizados para a análise fatorial 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; 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. 



39 
 

Grupos Alimentares Alimentos 

Vegetais 
Abóbora; Couve Flor ou Brócolis; Abobrinha; Quiabo; 

Vagem. 

Verduras Alface; Couve; Repolho. 

 

Posteriormente, para verificar se as variáveis dos grupos alimentares eram relacionadas 

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

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

Para a extração dos fatores, foi realizado uma análise de componentes principais (ACP), 

sendo o critério utilizado para escolha do número de fatores, o teste do scree plot, onde foi 

escolhido o ponto anterior à inflexão da curva (Hair et al., 2005). Após a definição do número 

de fatores, foi realizada a rotação Varimax, sendo esta utilizada para a obtenção de uma 

estrutura com independência dos fatores. Nesse instante, foi mantido nos fatores, os itens com 

carga fatorial maior que 0,3. Após essas análises, as variáveis que apresentaram valores com 

carga negativa (-), foram inversamente associadas com o fator, e aquelas com carga positiva 

(+), diretamente associadas (Sichieri, 2003).  

Por fim, os padrões foram nomeados com base na interpretação da composição dos itens 

alimentares de cada fator. 

6.7. Processamento e Análise dos Dados 

 Para a construção do banco de dados, as informações foram incluídas por meio de dupla-

digitação, seguida de análise de consistência dos dados. Esses procedimentos foram todos 

realizados no programa Epi Info, versão 3.5.1. 

 Após essa etapa, os dados foram processados e analisados estatisticamente por meio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21. 

 Para determinar as características da amostra, foram observadas, por meio de análise 

descritiva, as variáveis sociodemográficas, antropométricas e de estágios de mudança de 

comportamento alimentar. 

 Para analisar a potencial associação entre os estágios de mudança de comportamento 

alimentar e o padrão de consumo alimentar, foi realizada uma regressão logística. A razão de 

chances (odds ratio), juntamente com seu intervalo de confiança no nível de 95% (IC 95%), foi 
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obtida para medir a chance de aderência ao padrão de consumo alimentar, em relação aos 

estágios de mudança de comportamento alimentar (EMCA). Como exposição, utilizamos os 

EMCA, e como desfecho o padrão de consumo alimentar. Para o ajuste, foram utilizadas as 

variáveis sexo, índice de massa corporal e padrão de consumo alimentar. No modelo, o padrão 

de consumo alimentar foi ajustado como acima e abaixo da média (Igual a 0,00). 

6.8. Aspectos Éticos 

 O presente projeto, desenvolvido com o banco de dados oriundo do “Estudo de Nutrição 

e Saúde em Universitários” – NUTSAU, 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. Para a sua realização, foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Campus Macaé (CAAE 51104115.4.0000.5699) (Anexo G). A participação dos universitários 

foi voluntária e condicionada, após os esclarecimentos do propósito do estudo, à assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo H). 
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7.  RESULTADOS 

 Este presente artigo será submetido ao periódico “Eating Behaviors”. As instruções para 

a submissão do manuscrito estão apresentadas no Anexo I. 
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ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO ALIMENTAR ESTÃO DE 

FATO ASSOCIADOS AO PADRÃO DE CONSUMO ALIMENTAR? 

Autores: Natália Gomes Pimenta; Bruno dos Santos de Assis; Luana Azevedo de Aquino; 

Ana Beatriz Franco-Sena Siqueira. 

 

RESUMO 

Objetivo: Analisar potencial associação dos estágios de mudança de comportamento com os 

padrões de consumo alimentar de uma amostra de estudantes universitários. 

Metodologia: Análise seccional de amostra de universitários matriculados no segundo período 

acadêmico de uma Universidade Federal. Utilizou-se o modelo transteórico para avaliar a 

motivação para o consumo de alimentos gordurosos, doces, frutas e hortaliças. As informações 

sobre o consumo alimentar foram obtidas a partir da aplicação de questionário de frequência de 

consumo alimentar semi-quantitativo validado. O processamento e a análise estatística foram 

realizados por meio do software SPSS versão 21. Realizou-se análise descritiva, análise de 

componentes principais e regressão logística. 

Resultados: Os padrões identificados foram nomeados como: Ocidental (carboidratos, 

embutidos/enlatados, comfort food, gorduras, leite e derivados, bebidas açucaradas e ovos); 

Saudável (carnes, frutas, verduras, vegetais, hortaliças e ovos); Arroz/ Feijão (feijão, arroz, café 

e não consumo de peixes). A maioria não apresentava motivação para a redução no consumo 

de gorduras e açúcares, e apresentava motivação para o aumento no consumo de frutas e 

hortaliças. Após ajuste por sexo, índice de massa corporal e padrão alimentar, os indivíduos 

mais motivados a reduzir o consumo de alimentos gordurosos e açucarados, apresentavam uma 

tendência maior ao consumo dos alimentos aderidos aos Padrões “Saudável” e “Arroz e Feijão”, 

quando comparado a aqueles parcialmente motivados e não motivados. Já para o Padrão 

“Ocidental”, essa tendência foi inversa. Já os universitários mais motivados a aumentar o 

consumo de frutas e hortaliças, apresentavam uma tendência maior ao consumo dos alimentos 

aderidos aos Padrões “Saudável” e “Arroz e Feijão”, quando comparado a aqueles parcialmente 

motivados e não motivados. Já para o Padrão “Ocidental”, essa tendência foi inversa. 

Conclusão: A motivação autorrelatada para a mudança do comportamento alimentar mostrou-

se associada a tendência a um padrão mais saudável. 

Palavras-Chave: Adultos Jovens; Análise Fatorial; Modelo Transteórico; Consumo 

Alimentar; Universitários. 
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the potential association of the stages of behavior change with the food 

consumption patterns of a sample of university students. 

Methodology: Sectional analysis of a sample of university students enrolled in the second 

academic period of a Federal University. The trans-theoretical model was used to assess 

motivation for the consumption of fatty foods, sweets, fruits and vegetables. Information on 

food consumption was obtained by applying a validated semi-quantitative food consumption 

questionnaire. Processing and statistical analysis were performed using SPSS software version 

21. Descriptive analysis, principal component analysis and logistic regression were performed. 

Results: The identified patterns were named as: Western (carbohydrates, sausages / canned 

foods, comfort food, fats, milk and dairy products, sugary drinks and eggs); Healthy (meat, 

fruit, vegetables, eggs); Rice / Beans (beans, rice, coffee and no fish consumption). Most were 

not motivated to reduce the consumption of fats and sugars, and were motivated to increase 

consumption of fruits and vegetables. After adjusting for sex, body mass index and dietary 

pattern, individuals more motivated to reduce the consumption of fatty and sugary foods, had a 

greater tendency to consume food adhering to the “Healthy” and “Rice and Beans” Standards, 

when compared to those partially and non-motivated. As for the “Western” Standard, this trend 

was reversed. The university students more motivated to increase the consumption of fruits and 

vegetables, showed a greater tendency to the consumption of food adhered to the “Healthy” and 

“Rice and Beans” Standards, when compared to those partially motivated and not motivated. 

As for the “Western” Standard, this trend was reversed. 

Conclusion: The self-reported motivation for changing eating behavior was associated with a 

trend towards a healthier pattern. 

Keywords: Young Adults; Factor analysis; Transteoric Model; Food Consumption; College 

students. 

 

1.  Introdução 

Nas últimas décadas, passamos por um processo de transição nutricional, onde, a 

prevalência de desnutrição vem diminuindo, e os casos de sobrepeso e obesidade, tanto em 

homens, quanto mulheres, aumentando1,2,3. Em concordância com essas afirmações, nos 

últimos anos, foi observado que, em média, 55,7% da população brasileira apresenta excesso 

de peso4. 
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Essa mudança no estado nutricional da população pode ser explicada por uma 

alimentação com características mais ocidentais, onde é observado uma redução no consumo 

de alimentos in natura e minimamente processados, e sua substituição por alimentos 

processados e ultraprocessados, como os industrializados, fast food e refinados4,5,6. Esses 

alimentos possuem maior densidade energética, maiores quantidades de açúcar livre, gorduras 

e quantidades reduzidas de fibras7,8,9.   

  Os universitários, em sua maioria, podem sofrer influências decorrentes das mudanças 

ocorridas durante esse processo, sendo elas: o ingresso na universidade, estabelecimento de 

novos comportamentos e relações sociais, falta de tempo para realizar refeições completas e 

sua substituição por lanches rápidos, práticos e que, por consequência, tendem a apresentar um 

elevado valor calórico10,11,12. 

Avaliar o consumo alimentar dos universitários mostra-se estratégico pois, apesar da 

literatura indicar que eles possuem noções básicas sobre alimentação saudável, muitos relatam 

não realizar essas mudanças pela falta de tempo e disposição13. Dessa forma, é crucial que 

estudos avaliem o grau de motivação para a mudança de comportamento alimentar e sua 

influência sobre o consumo de fato. 

  A literatura vem mostrando que as intervenções nutricionais tendem a ser mais efetivas 

quando são considerados conceitos e modelos teóricos, como o modelo transteórico. Este 

modelo pode auxiliar na compreensão do comportamento, resultando em melhores formas de 

alcançar mudanças mais efetivas, por meio de programas de intervenção adaptados e 

específicos14. Concordando com o autor, em estudos que avaliam a mudança de 

comportamento, foi observado que os indivíduos que apresentam o mesmo acesso à informação, 

podem estar em diferentes estágios, dificultando assim, uma estratégia única15,16. 

Como forma de analisar de modo mais realista os hábitos alimentares da população 

estudada, a avaliação do consumo através do padrão de consumo alimentar tem se mostrado 

uma ferramenta interessante uma vez que considera as preferências alimentares do grupo 

estudado, além de identificar potenciais grupos em risco nutricional, e possíveis associações 

entre alimentos e o impacto na saúde17.  Também é importante enfatizar que, segundo a 

Organização Mundial da Saúde18, as recomendações alimentares para a população devem-se 

basear em alimentos, e não apenas em nutrientes, estratégia que já é utilizada no Guia Alimentar 

para a População Brasileira19. 
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Os padrões alimentares, por sua vez, podem apresentar diferentes efeitos sobre a saúde 

humana, além de serem possivelmente associados a características distintas de estilo de 

vida20,21,22. Dessa forma, considerando a importância do consumo alimentar de adolescentes e 

adultos jovens sobre os desfechos de saúde, é crucial que sejam formuladas estratégias de 

educação nutricional que vão de fato possibilitar mudanças de hábitos efetivas23. 

Diante disso, o objetivo do presente artigo é testar potencial associação entre os estágios 

de mudança de comportamento alimentar e os padrões de consumo alimentar de estudantes 

universitários.  

2.  Metodologia 

 Trata-se de estudo seccional, realizado com alunos do segundo período acadêmico de 

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

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus Macaé, acompanhados pelo “Estudo 

Longitudinal de Nutrição e Saúde em Universitários” – NUTSAU (Figura 1). A razão da 

escolha desse grupo se deu em função de que as atividades acadêmicas desses universitários, 

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

período da graduação, os alunos já estão ambientados, uma vez que já vivenciam a universidade 

há pelo menos seis meses, já tendo, portanto, adaptado sua rotina alimentar ao novo momento 

de suas vidas24. A amostra do estudo foi calculada considerando a prevalência de 12%, uma 

margem de erro de 5% e o nível de confiança de 95%. 

Figura 1. Descrição, total e segundo os cursos de graduação, da amostra do estudo. 
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2.1.Critérios de Elegibilidade 

 Não foram incluídos universitários que apresentavam qualquer deficiência física ou 

intelectual, que pudesse impedir ou dificultar a avaliação antropométrica e o autopreenchimento 

do questionário. Além desse grupo, mulheres gestantes, lactantes ou qualquer universitário que 

apresentasse alguma alteração no perfil alimentar, decorrente de patologias, também foram 

excluídos do estudo. 

2.2.Coleta de Dados 

 Os questionários foram aplicados nas salas, sempre no início das aulas, e a avaliação 

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

Macaé), por meio de um questionário de autopreenchimento, elaborado com base em 

instrumentos usualmente aplicados em estudos epidemiológicos25-28. Para reduzir possíveis 

erros, os questionários foram previamente testados com estudantes do curso de Nutrição, sendo 

então, revisados os termos e/ou palavras não compreendidas plenamente pelos universitários.  

2.3.Variáveis do Estudo 

2.3.1. Consumo Alimentar 

A avaliação do consumo alimentar dos universitários foi realizada por meio de 

Questionários de Frequência de Consumo Alimentar validado26, onde os participantes foram 

instruídos a registrar a quantidade e a frequência na qual consumiam os itens alimentares 

mencionados. No total, foram questionados sobre 81 alimentos ou grupo de alimentos. Para a 

avaliação da frequência, dividiu-se em 8 categorias, sendo elas: “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”; e “nunca ou quase nunca”. Para avaliação do padrão de 

consumo alimentar, a frequência foi transformada em variáveis numéricas, sendo, 

respectivamente, “3”, “2,5”, “1”, “5,5/7”, “3/7”, “1/7” “2/30” e “0” vezes ao dia. 

2.3.2. Estágio de Mudança de Comportamento 

Para a classificação dos universitários nos estágios de mudança de comportamento 

alimentar, os participantes foram questionados a respeito de seu comportamento em relação ao 

consumo de alimentos gordurosos, açucarados, além de frutas e hortaliças, por meio do 

instrumento proposto por Prochaska e colaboradores25. Para cada item avaliado, o universitário 

relatava qual era seu estágio de comportamento no momento da pesquisa. Para isso, foram 
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disponíveis cinco frases, cada uma relacionada a um estágio de mudança. No primeiro, o de 

“pré-contemplação”, o indivíduo ainda considera e não realiza a intenção de mudanças 

comportamentais. Em seguida, vem o estágio de “contemplação”, onde é considerada a 

mudança, entretanto, ainda não há comprometimento decisivo para mudar. No de “decisão”, o 

indivíduo está motivado a mudar num futuro próximo, entretanto ainda não começou. Por fim, 

temos os estágios de “ação”, onde os indivíduos já modificaram o seu comportamento 

recentemente e o de “manutenção”, onde o indivíduo já mudou o comportamento e se manteve 

nele.  

Vale ressaltar, que nos estágios iniciais, o indivíduo ainda não tinha conhecimento e 

intenção suficiente para a mudança no comportamento alimentar. Já nos estágios finais (ação e 

manutenção), essas mudanças já tinham ocorrido. E considerando que avaliamos o consumo 

alimentar por meio de um QFCA, ou seja, uma análise retrospectiva, os estágios de mudança 

de comportamento alimentar foram agrupados em “não motivados” (pré-contemplação, 

contemplação e decisão) e “motivados” (ação e manutenção), incluindo assim, o grupo dos que 

ainda não mudaram a alimentação e o daqueles que já modificaram os seus hábitos. Após essa 

recategorização, os estágios também foram unidos, por meio de somatório, em dois grupos: 

alimentos gordurosos e açucarados e o de frutas e hortaliças. Essa junção foi escolhida pelas 

características nutricionais dos alimentos incluídos nos grupos. Após a soma dos dois estágios, 

as novas variáveis foram nomeadas em “motivado”, quando motivados em ambos os estágios, 

“parcialmente motivado”, quando motivados em apenas um estágio e “não motivado”, quando 

não motivados em nenhum estágio 

2.3.3. Antropometria e Composição Corporal 

Para a aferição das medidas de massa corporal (kg), estatura (cm) e circunferência da 

cintura (cm) utilizou-se as técnicas propostas por Lohman & Martorell29. A aferição da massa 

corporal foi realizada utilizando uma balança digital Tanita Inner Scan®, com precisão de 50g 

e capacidade máxima de 150kg. Para a estatura, utilizou-se um estadiomêtro portátil da marca 

Alturaexata®, com precisão de 1 cm. Para obter a circunferência da cintura, utilizou-se uma 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 a literatura29. Para a 

classificação, foi considerado o ponto de corte preconizado pela WHO18. 
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Para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) foram utilizadas as variáveis peso 

(kg) e estatura (m), onde a massa corporal do indivíduo era dividida pela sua estatura ao 

quadrado (kg/m²). Para a classificação, foram consideradas as categorias propostas pela 

Organização Mundial da Saúde (2006) para adolescentes (<20 anos) e adultos (>20 anos). 

2.3.4. Informações Sociodemográficas 

A classe socioeconômica dos universitários foi avaliada segundo os critérios de 

classificação da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa30. Este, se baseia 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).  

 

2.3.5. Padrão de Consumo Alimentar 

Para identificar os padrões de consumo alimentar, os itens listados no QFCA foram 

agrupados a partir de suas características nutricionais e de hábitos de consumo. No total, foram 

avaliados 70 itens, pois não foram incluídos temperos como alho, cebola e pimentão, além de 

churrasco, enlatados, miúdos e bebidas alcoólicas. Por fim, os alimentos foram reorganizados 

em 18 grupos alimentares (Quadro 1). Por serem bastante representativos na dieta do grupo 

estudado, os alimentos bebidas açucaradas, café, arroz e feijão foram mantidos isolados.  

Quadro 1. Agrupamento dos alimentos utilizados para a análise fatorial 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; Bala; 

Chocolate em Pó e Nescau; Doce de Fruta; Biscoito Doce. 
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Grupos Alimentares Alimentos 

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. 

Posteriormente, para verificar se as variáveis dos grupos alimentares eram relacionadas 

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

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)17. 

Para a extração dos fatores, foi realizado uma análise de componentes principais (ACP), 

sendo o critério utilizado para escolha do número de fatores, o teste do scree plot, onde foi 

escolhido o ponto anterior à inflexão da curva31. Após a definição do número de fatores, foi 

realizada a rotação Varimax, sendo esta utilizada para a obtenção de uma estrutura com 

independência dos fatores. Nesse instante, foi mantido nos fatores, os itens com carga fatorial 

maior que 0,3. Após essas análises, as variáveis que apresentaram valores com carga negativa 

(-), foram inversamente associadas com o fator, e aquelas com carga positiva (+), diretamente 

associadas32.  

Por fim, os padrões foram nomeados com base na interpretação da composição dos itens 

alimentares de cada fator. 

2.4. Processamento e Análise dos Dados 

 Para a construção do banco de dados, as informações foram incluídas por meio de dupla-

digitação, seguida de análise de consistência dos dados. Esses procedimentos foram todos 

realizados no programa Epi Info, versão 3.5.1. 

 Após essa etapa, os dados foram processados e analisados estatisticamente por meio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21. 
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 Para determinar as características da amostra, foram observadas, por meio de análise 

descritiva, as variáveis sociodemográficas, antropométricas e de estágios de mudança de 

comportamento alimentar. 

 Para analisar a potencial associação entre os estágios de mudança de comportamento 

alimentar e o padrão de consumo alimentar, foi realizada uma regressão logística. A razão de 

chances (odds ratio), juntamente com seu intervalo de confiança no nível de 95% (IC 95%), foi 

obtida para medir a chance de aderência ao padrão de consumo alimentar, em relação aos 

estágios de mudança de comportamento alimentar (EMCA). Como exposição, utilizamos os 

EMCA, e como desfecho o padrão de consumo alimentar. Para o ajuste, foram utilizadas as 

variáveis sexo, índice de massa corporal e padrão de consumo alimentar. No modelo, o padrão 

de consumo alimentar foi ajustado como acima e abaixo da média (Igual a 0,00). 

2.5. Aspectos Éticos 

 O presente projeto, desenvolvido com o banco de dados oriundo do “Estudo de Nutrição 

e Saúde em Universitários” – NUTSAU, 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. Para a sua realização, foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Campus Macaé (CAAE 51104115.4.0000.5699). A participação dos universitários foi 

voluntária e condicionada, após os esclarecimentos do propósito do estudo, à assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

3. Resultados 

Participaram do estudo 147 universitários. Desses, a maioria era do sexo feminino 

(63,3%), do curso de biomédicas (63,9%), residiam com a família (53,1%), não recebiam bolsa 

auxílio (91,8%) e apresentavam uma renda alta, segundo a classificação ABEP (60,5%). 

Considerando os hábitos diários, 78,2% consideravam a saúde adequada, 98% não eram 

tabagistas e 60,5% consumiam bebidas alcoólicas. Em relação as variáveis antropométricas, 

23,5% apresentavam excesso de peso, sendo 7,5% obesos e 8,2% apresentavam circunferência 

da cintura elevada (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização do grupo estudado, segundo variáveis sociodemográficas, de hábitos 

diários, autopercepção de saúde e de estado nutricional. 

Variáveis n % 

Sexo  
 

Feminino 93 63,3 

Masculino 54 36,7 

Curso  
 

Biomédicas 94 63,90 

Exatas 53 36,10 

Arranjo Domiciliar   

Sozinho 19 12,90 

Família 78 53,10 

Amigos 50 34 

Bolsa Auxílio   

Sim 12 8,20 

Não 135 91,80 

Classificação ABEP   

C/D 58 39,50 

A/B 89 60,50 

Percepção de Saúde   

Insuficiente 32 21,80 

Adequada 115 78,20 

Tabagismo   

Sim 3 2,00 

Não 144 98,00 

Etilismo   

Sim 89 60,50 

Não 58 39,50 

Índice de Massa Corporal   

Baixo Peso 3 2,00 

Peso Normal /Eutrofia 109 74,10 

Sobrepeso 24 16,30 

Obesidade 11 7,50 

Circunferência de Cintura   

Adequado 135 91,80 

Risco Aumentado 11 7,50 

Risco Muito Aumentado 1 0,70 

Total 147 100 

 

Por meio da análise fatorial, foram extraídos três padrões alimentares que explicavam 

46,5% da variância do consumo alimentar dos universitários. Além disso, o Kaiser-Meyer-
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Olkin (0,68) e o teste de esfericidade de Barlett (p<0,01) mostraram correlação suficiente e 

adequada entre os dados. Os padrões identificados, explicaram, respectivamente, 23%, 13,3% 

e 10,2% da variabilidade de consumo (Tabela 2). São eles: Padrão 1 (Ocidental): carboidratos, 

embutidos/enlatados, comfort food, gorduras, leite e derivados, bebidas açucaradas e ovos; 

Padrão 2 (Saudável): carnes, frutas, verduras, vegetais, hortaliças e ovos; Padrão 3 (Arroz/ 

Feijão): feijão, arroz, café e não consumo de peixes. 

Tabela 2. Cargas fatoriais e comunalidades (h2) estimadas para os três padrões alimentares 

identificados. 

Grupos Alimentares 
Padrões Alimentares 

Ocidental Saudável Arroz/ Feijão h2 

Carboidratos 0,747 0,191 0,179 0,627 

Embutidos e Enlatados 0,733 0,026 0,111 0,570 

Comfort Food 0,717 -0,079 0,159 0,613 

Gorduras 0,664 -0,032 -0,167 0,135 

Leites e Derivados 0,501 0,206 -0,013 0,435 

Bebidas Açucaradas 0,462 0,037 0,129 0,533 

Carnes 0,424 0,297 0,210 0,629 

Frutas -0,002 0,785 -0,090 0,625 

Verduras -0,127 0,728 0,288 0,231 

Vegetais 0,029 0,700 0,075 0,293 

Hortaliças 0,236 0,685 0,089 0,312 

Ovos 0,302 0,496 -0,175 0,367 

Feijão 0,123 0,049 0,772 0,551 

Arroz 0,233 0,122 0,708 0,546 

Peixes 0,259 0,312 -0,521 0,469 

Café 0,089 0,063 0,351 0,497 

Autovalores 3,67 2,13 1,63   

% variância explicada 22,9 13,3 10,2  
% variância acumulada 22,9 36,3 46,5   

¹ h2=comunalidades. Método de Extração: Análise de Componente Principal. Método de Rotação: Varimax com 

Normalização de Kaiser.  

 

Ao avaliar os estágios de mudança de comportamento alimentar, foi observado que 

25,9% (38) dos universitários estavam motivados, 22,4% (33) parcialmente motivados e 51,0% 

(75) não motivados para a mudança no consumo de alimentos gordurosos e açucarados. Já para 

a motivação para mudança nos hábitos acerca do consumo de frutas e hortaliças, 55,1% (81) 

estavam motivados, 15,6% (23) parcialmente motivados e 28,6% (42) não motivados (Gráfico 

1).  
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Gráfico 1. Distribuição percentual do nível de motivação, segundo o consumo de alimentos 

gordurosos, açucarados, frutas e hortaliças. 

 

 

Através da associação entre os estágios de mudança de comportamento alimentar, e o 

consumo de alimentos gordurosos e açucarados, foi possível observar que, na análise bruta, os 

indivíduos mais motivados a reduzir o consumo de alimentos gordurosos e açucarados, 

apresentavam uma tendência maior de consumo dos alimentos aderidos aos Padrões “Saudável” 

(2,409; IC% 1,075 - 5,400)  e “Arroz e Feijão” (1,952; IC95% 0,882 - 4,319), quando 

comparado à aqueles parcialmente motivados  e não motivados. Já para o Padrão “Ocidental”, 

essa tendência foi inversa (0,281; IC95% 0,119-0,659), sendo esta significativa (p = 0,014). Na 

análise ajustada, as tendências e significâncias já observadas, foram mantidas nos três padrões 

(Tabela 3). 

Seguindo a análise dos resultados, observamos que na motivação para o consumo de 

frutas e hortaliças, os universitários relatavam resultados semelhantes ao exposto com os outros 

grupos alimentares, pois, na análise bruta, aqueles que alegavam estar motivados a aumentar o 

consumo de frutas e hortaliças, apresentavam uma tendência a consumir mais alimentos dos 

padrões “Saudável” (4,149; IC95% 1,762 - 9,771) e “Arroz e Feijão” (1,838 I; C95% 0,863 - 

3,915), e um menor consumo no Padrão “Ocidental” (0,631 IC95% 0,297 - 1,337),  quando 

comparados aos parcialmente motivados e não motivados. A mesma situação se observa nas 

análises ajustadas. Neste caso, apenas o padrão “Saudável” apresentou, em ambos os casos, 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) (Tabela 4). 

 

 

 



54 
 

Tabela 3. Associação entre estágio de mudança de comportamento alimentar (EMCA) em relação ao consumo de alimentos gordurosos e 

açucarados, e padrões de consumo alimentar da população estudada. Macaé, 2015. 

EMCA 
Padrão 1 “Ocidental” ¹ 

ORb IC 95% p-valor ORa IC 95% p-valor 

 
  0,014   0,012 

Não Motivado (75) 1     1   

Parcialmente Motivado (33) 0,739 0,325 - 1,681 0,471 0,632 0,262 - 1,523  0,307 

Motivado (38) 0,281 0,119 - 0,659 0,004 0,246 0,099 - 0,620 0,003 

EMCA 
Padrão 2 “Saudável” ² 

ORb IC 95% p-valor ORa IC 95% p-valor 

 
  0,098   0,075 

Não Motivado (75) 1     1   

Parcialmente Motivado (33) 1,566 0,665 - 3,690 0,305 1,646  0,687 - 3,944 0,264 

Motivado (38) 2,409 1,075 - 5,400 0,033 2,688 1,137 - 6,358 0,024 

EMCA 
Padrão 3 “Arroz e Feijão” ³  

ORb IC 95% p-valor ORa IC 95% p-valor 

 
  0,255   0,161 

Não Motivado (75) 1     1   

Parcialmente Motivado (33) 1,198 0,527 - 2,722 0,666 1,201 0,517 - 2,788 0,67 

Motivado (38) 1,952 0,882 - 4,319 0,099 2,284 0,974 - 5,358 0,058 
OR = odds ratio ou razão de chances; ORb = bruto; ORa = ajustado; IC95% = intervalo de confiança de 95%. ¹ Ajustado por sexo, índice de massa corporal, padrão “saudável” e padrão “arroz e 

feijão”; ² Ajustado por sexo, índice de massa corporal, padrão “ocidental” e padrão “arroz e feijão”. ³ Ajustado por sexo, índice de massa corporal, padrão “ocidental” e padrão “saudável”. 
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Tabela 4. Associação entre estágio de mudança de comportamento alimentar (EMCA) em relação ao consumo frutas e hortaliças, e padrões de 

consumo alimentar da população estudada. Macaé, 2015. 

EMCA 
Padrão 1 “Ocidental” ¹ 

ORb IC 95% p-valor ORa IC 95% p-valor 

   0,123   0,067 

Não Motivado (75) 1     1   

Parcialmente Motivado (33) 0,328 0,112 - 0,964 0,043 0, 289  0,092 - 0,909 0,034 

Motivado (38) 0,631 0,297 - 1,337 0,229 0,460 0,195 - 1,084 0,076 

EMCA 
Padrão 2 “Saudável” ² 

ORb IC 95% p-valor ORa IC 95% p-valor 

   <0,001   <0,001 

Não Motivado (75) 1     1   

Parcialmente Motivado (33) 0,349 0,069 - 1,777 0,205 0,383 0,074 - 1,986 0,253 

Motivado (38) 4,149 1,762 - 9,771 0,001 4,477 1,842 - 10,882 0,001 

EMCA 
Padrão 3 “Arroz e Feijão” ³  

ORb IC 95% p-valor ORa IC 95% p-valor 

   0,239   0,268 

Não Motivado (75) 1     1   

Parcialmente Motivado (33) 1,131 0,404 - 3,166 0,814 1,298 0,449 - 3,749 0,630 

Motivado (38) 1,838 0,863 - 3,915 0,115 1,936 0,861 - 4,352 0,110 
OR = odds ratio ou razão de chances; ORb = bruto; ORa = ajustado; IC95% = intervalo de confiança de 95%. ¹ Ajustado por sexo, índice de massa corporal, padrão “saudável” e padrão “arroz e 

feijão”; ² Ajustado por sexo, índice de massa corporal, padrão “ocidental” e padrão “arroz e feijão”. ³ Ajustado por sexo, índice de massa corporal, padrão “ocidental” e padrão “saudável”. 
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4. Discussão 

O presente estudo teve como objetivo verificar a motivação para o consumo de 

alimentos gordurosos/açucarados e de frutas/hortaliças, e sua associação com o padrão de 

consumo alimentar de adultos jovens. Em resumo, observou-se que a maioria dos universitários 

relatou não estar motivado para a mudança no consumo de alimentos gordurosos/açucarados e 

o inverso foi observado em relação ao consumo de frutas/hortaliças, onde os alunos relataram 

uma maior motivação; Foram identificados três padrões alimentares com características bem 

distintas; e observou-se que os indivíduos motivados tenderam a aderir a um padrão composto 

por alimentos mais saudáveis, quando comparados aqueles não motivados. 

Observa-se que a maioria dos participantes eram do sexo feminino. Esse resultado pode 

estar em concordância com o curso, pois a maioria dos universitários eram da área da saúde. 

Este predomínio do gênero feminino é semelhante aos dados encontrados na literatura, onde foi 

observado um maior número de mulheres em cursos de biomédicas33,34,35. Segundo a literatura, 

a maior prevalência do gênero feminino nesta área, pode estar associada a maior preocupação 

das mulheres em relação a manutenção, promoção e prevenção da saúde33,36,37. Em relação a 

alimentação, autores relatam que a qualidade da dieta é melhor nas mulheres38, inclusive em 

universitárias, que apresentam um consumo recomendado de frutas, legumes e itens doces 

melhor, quando comparado aos homens39. 

A maioria dos universitários encontravam-se, segundo a classificação ABEP30, em 

classes A/B. De acordo com a literatura, a situação financeira pode interferir nas escolhas, no 

preparo das refeições e na percepção alimentar de cada um33,40. Além disso, é importante 

enfatizar que no período da coleta, o restaurante universitário (RU) ainda não estava em 

funcionamento e, segundo a literatura, este tem grande influência no consumo alimentar dos 

universitários, pois tem o intuito de fornecer uma alimentação adequada, limitando a oferta de 

frituras e ofertando frutas diariamente41. Em estudo recente, observou-se que os universitários 

que realizavam refeições no RU apresentavam um maior consumo de frutas e verduras durante 

a semana42. 

Os dados indicam que 23,8% dos participantes apresentavam excesso de peso, sendo 

7,5% classificados como obesos. Esses resultados podem ser preocupantes, visto que os alunos 

estavam no início da graduação e, estudos relatam um possível aumento do peso ao longo dos 

anos no ensino superior43,44. Em estudos semelhantes, autores observam que a maior 
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permanência dentro do ambiente universitário está associada a maior chance de inatividade 

física, fator de risco para o aumento do peso45,46. 

Destaca-se também que diante da demanda acadêmica, os estudantes podem ter 

dificuldade de incorporar no dia, o tempo para preparar refeições mais saudáveis, recorrendo 

assim, a diversos alimentos prontos para o consumo47. Pesquisas recentes relatam que os jovens 

universitários identificam diversas barreiras para a realização de uma alimentação mais 

saudável, como a falta de tempo, a motivação, o estresse e condições socioeconômicas, 

principalmente nos períodos iniciais da graduação, foco do nosso estudo48,49. 

Observa-se que metade dos estudantes se mostravam motivados para o consumo 

adequado de frutas e hortaliças, entretanto, apenas um terço para a melhora do consumo de 

alimentos açucarados e gordurosos, normalmente caracterizados pelos doces, biscoitos de 

pacote, fast food, entre outros. Sabemos que o alto consumo desses alimentos está diretamente 

associado ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e excesso de peso na 

população50,51 e, apesar da população ter conhecimento sobre os benefícios dos alimentos 

saudáveis, é notável que a mídia tem papel importante na disseminação da informação e, através 

de inúmeras campanhas de marketing, atrai populações mais suscetíveis a comprar esses 

alimentos, como crianças e jovens52. 

Em concordância a estas afirmações, estudos relatam que o ambiente universitário tende 

a apresentar características obesogênicas, sendo elas, bastante explicadas pela disponibilidade 

e intensa propaganda de alimentos com alto teor de gorduras e calorias, pelo estilo de vida cada 

vez mais sedentário e pelos hábitos alimentares adotados pelo estudantes, que normalmente se 

assemelham ao de pessoas com que eles mais convivem, ou seja, outros estudantes38,53-55. 

O primeiro padrão de consumo alimentar identificado apresentou características mais 

ocidentais, com o predomínio de alimentos fontes de açúcares simples, gordura saturada, 

gordura trans e colesterol, ou seja, com elevada densidade energética, baixo valor nutritivo e 

elevado teor de sódio. Estes alimentos, de uma forma geral, podem ser classificados como não 

saudáveis, pois contribuem para um aumento no risco de desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis28,56. O padrão “Ocidental” caracteriza, com maior ênfase, o processo de 

transição nutricional, pois estes alimentos, junto com a mudança nos hábitos diários, estão 

associados ao aumento dos casos de sobrepeso e obesidade na população57. Em relação ao 

demais padrões identificados, o nomeado como “Saudável” se caracterizou pelo consumo de 
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frutas, vegetais, verduras, hortaliças e ovos e o Padrão “Arroz e Feijão”, arroz, feijão, café e o 

não-consumo de peixe.  

Nossos achados diferem de alguns estudos anteriores58-60. Entretanto, sabemos que há 

diferenças metodológicas entre eles e, por serem populações distintas, as características 

alimentares divergem, sendo assim, de limitada comparabilidade. Porém, enfatiza-se que os 

estudos realizados com universitários apresentaram pelo menos um padrão com alimentos 

hiperpalatáveis e com elevados níveis de açúcares e gorduras, concordando assim, com nossos 

resultados e hábitos alimentares de universitários anteriormente já discutidos.  

Os universitários que relataram motivação para a redução do consumo de alimentos 

gordurosos/açucarados e aumento do consumo de frutas/hortaliças, apresentaram uma maior 

adesão aos padrões “Saudável” e “Arroz e Feijão”. Já aqueles não motivados, a um padrão 

“Ocidental”. Apesar da ausência de estudos sobre o tema comparando a motivação para o 

consumo com o padrão alimentar, esses resultados são semelhantes àqueles encontrados na 

literatura sobre o estágio de motivação e sua associação com o consumo alimentar avaliado por 

meio de frequência alimentar e contribuição calórica14, 61-63. 

Reconhecemos que existem limitações que podem interferir no estudo, pois ele é de 

caráter transversal, podendo implicar em causalidade reversa entre o desfecho padrão de 

consumo alimentar e a exposição, estágio de mudança de comportamento alimentar. Além 

disso, não podemos excluir a possibilidade de viés de seleção, visto que os alunos participaram 

de forma voluntária e, ao saber o tema da pesquisa, aqueles que possuíam maior motivação em 

prática de alimentação saudável, participaram em maior frequência quando comparado àqueles 

que não estavam motivados. Considerando o modelo transteórico, podemos ressaltar que a 

existência de cinco algoritmos para avaliar os estágios de mudança, pode gerar uma dificuldade, 

principalmente durante a compreensão de cada estágio e pela percepção do indivíduo sobre a 

sua alimentação, podendo assim, levar a uma avaliação errônea.64.  

Como pontos fortes destaca-se a elaboração de resultados que avaliem a motivação para 

mudanças alimentares e o padrão de consumo alimentar, por meio de análise fatorial, técnica 

que caracteriza de forma mais fidedigna o consumo habitual do grupo estudado. E sabe-se que 

a efetividade e o impacto de ações de promoção de práticas alimentares saudáveis, tendem a 

aumentar conforme entendemos melhor os fatores que influenciam este comportamento. Diante 

de um maior poder de decisão assumidos pelos jovens durante o período de graduação, é notável 
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que as atitudes e os comportamentos por eles tendem a ter um maior impacto na sociedade, 

sendo então, de interesse da saúde pública65,66. 

 Por fim, conclui-se que o presente estudo mostrou uma associação entre o estágio de 

mudança de comportamento alimentar e o padrão alimentar, explicando assim, que a percepção 

da motivação está de fato relacionado ao consumo alimentar. Entretanto, cerca de 30% dos 

universitários participantes não se declararam motivados para melhorar seu consumo alimentar. 

Dessa forma, estudos investigando os fatores associados à motivação para engajamento em 

hábitos saudáveis e objetivando a construção de estratégias de educação nutricional que 

contemplem abordagens motivacionais adaptadas e específicas para cada indivíduo são de 

grande valia para a área de estudo do comportamento alimentar, contribuindo para o sucesso de 

intervenções visando a construção de hábitos saudáveis. 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A amostra avaliada na presente dissertação foi composta por universitários, em sua 

maioria, do sexo feminino, do curso de biomédicas, com uma renda alta, segundo a classificação 

ABEP, não tabagistas e que consumiam bebidas alcoólicas. Em relação ao estado nutricional, 

observou-se alta prevalência de excesso de peso (23,8%), onde 7,5% foram considerados 

obesos.  

  O padrão alimentar que mais representou a amostra estudada apresentava características 

mais ocidentais, com predomínio de alimentos tipo fast food, bebidas açucaradas, carnes, 

embutidos, enlatados, entre outros. Esses alimentos são fontes de açúcares simples, gordura 

saturada, trans e colesterol, ou seja, apresentam elevada densidade energética, baixo valor 

nutritivo, alta palatabilidade e elevado teor de sódio. Os outros dois padrões identificados 

apresentaram características mais saudáveis, com a presença de alimentos como frutas, 

legumes, verduras e ovo, e alimentos mais tradicionais, como arroz, feijão e café. 

 A identificação de uma alta prevalência de excesso de peso em universitários nos 

primeiros períodos é um resultado preocupante, visto que a literatura relata uma possível 

tendência ao aumento de peso ao longo dos anos de graduação (Deforche et al., 2015). 

Adicionalmente, a presente amostra apresentou um consumo alimentar tipicamente ocidental 

que, quando associado a outros comportamentos de risco, como inatividade física, pode 

acarretar no ganho de peso. 

 De uma forma geral, os indivíduos encontravam-se mais motivados para a mudança no 

consumo de frutas e hortaliças do que em relação ao consumo de alimentos gordurosos e 

açucarados. No presente estudo foi identificada associação entre o estágio de mudança de 

comportamento alimentar e padrões de consumo alimentar, o que indica que a percepção da 

motivação está de fato relacionada ao consumo alimentar. Vale ressaltar que cerca de 30% dos 

participantes se declararam não motivados. Dessa forma, considerando que a motivação está 

associada ao consumo em si, há a necessidade da construção de estratégias de educação 

nutricional que contemplem abordagens motivacionais adaptadas e específicas para a mudança 

do comportamento alimentar de cada indivíduo, fazendo com que os resultados sejam mais 

efetivos.  
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10. ANEXOS 

 

10.1.  Anexo A 

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. Masculino        2. Feminino 

A4. Endereço:  

A5. Bairro:  A6. CEP: |___|___|___|___|___| - |___|___|___| 

A7. Telefone fixo: (|___|___) |___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A8. Seu número de Celular: (|___|___) |___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|      WhatsApp: (   ) Sim 

A9. Facebook: 

A10. Curso A11. E-mail:  

 

10.2.  Anexo 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     3.2 2ª medida: |___|___|___|, |___| cm 
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B4.  Percentual de gordura corporal :|___||___|, |___| %                      

9.3. Anexo C 

C. INFORMAÇÕES 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 seupai?  

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  

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 
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9.4. Anexo D 

D. SAÚDE, ETILISMO E TABAGISMO 

As próximas perguntas são sobre fumar cigarros (só cigarro comum) 

D1. Alguma vez na vida você já fumou cigarro, mesmo uma ou duas tragadas?     1 |__| Sim     2 |__| Não 

D2. Que idade você tinha quando experimentou fumar cigarro pela primeira vez?  |__||__| anos 

D3. 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 

D4. Atualmente você fuma? 1|__| Sim     2|__| Não.           D4.1. Se sim, há quanto tempo? |__||__| anos 

D5. 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 

D6. Alguma vez na vida você já experimentou bebida alcoólica?       1 |__| Sim     2 |__| Não 

D7. 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) 

D8. 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 

D9. 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 
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9.5. Anexo E 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR 

Com que frequência 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 FREQUÊNCIA 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 

   
 

    

Feijão 
½ 

concha 

1 
concha 

2 conchas 
ou mais 
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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 

1-2 
colheres 
de sopa 

1 colher de 
servir 

2 colheres de servir 
ou mais 

   
 

    

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 frequência      
 

  

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 unidadesou mais    
 

    

Biscoito 
doce 

1-2 
unidades 

3-5 
unidades 

6 unidadesou mais     
 

   

Biscoito 
salgado 

1-2 
unidades 

3-5 
unidades 

6 unidadesou 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 frequência    
 

    

Queijo 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais    
 

    

Requeijão Marque só a frequência      
 

  

Leite 1 copo 2 copos    
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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 

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    
 

    

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 frequência      
 

  

Alho Marque só a frequência    
 

    

Cebola Marque só a frequência    
 

    

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     
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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 

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    
 

    

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 frequência    
 

    

Bucho, 
fígado, 
moela, 
coração 

Marque só a frequência    
 

    

Salsicha 

1 
unidade 
média 

2 unidades 
médias 

3 unidades médias ou 
mais 

   
 

    

Linguiça 
1 

unidade 
média 

2 unidades 
médias 

3 unidades médias ou 
mais 

   
 

    

Frios como 
mortadela, 
presunto, 
apresuntado, 
salame,  

Marque só a frequência    
 

    

Bacon ou 
toucinho 

Marque só a frequência    
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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 

Carnes ou 
peixes 
conservados 
em sal; 
bacalhau, 
carne seca 
etc. 

Marque só a frequência    
 

    

Churrasco Marque só a frequência    
 

    

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 

   
 

    

Salgadinhos 
tipo Cheetos, 
Fofura, 
Torcida 

1 pacote 2 pacotes 
3 pacotes ou 

mais 
   

 
    

Pipoca 
(saco) 

Marque só a frequência    
 

    

Salgados 
tipo risole, 
coxinha, 
pastel, kibe 

1 unidade 2 unidades ou mais    
 

    

Amendoim 
(saco) 

Marque só a frequência    
 

    

Alimentos 
enlatados: 
ervilha, 
azeitona, 
palmito, etc. 

Marque só a frequência    
 

    

Maionese 1 colher de chá 2 colheres de chá ou mais    
 

    

Sorvete 1 bola 2 bolas ou mais    
 

    

Balas Marque só a frequência    
 

    

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    
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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 

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    

 
    

Outras 
bebidas 
alcoólicas 

1 dose 2 doses 3 doses ou mais    
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9.6. Anexo F 

F. ESTÁGIO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

F1. Você vem evitando alimentos ricos em gordura? 

1. |___| sim, eu venho evitando fazer isso por mais de 2 anos 

2. |___| sim, eu venho evitando fazer isso por menos de 2 anos 

3. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 

4. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 6 meses 

5. |___| não, não tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 
 

F2. Você vem evitando alimentos ricos em açúcar? 

1. |___| sim, eu venho evitando fazer isso por mais de 2 anos 

2. |___| sim, eu venho evitando fazer isso por menos de 2 anos 

3. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 

4. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 6 meses 

5. |___| não, não tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 

F3. Você vem tentando aumentar o consumo de frutas? 

1. |___| sim, eu venho fazendo isso por mais de 2 anos 

2. |___| sim, eu venho fazendo isso por menos de 2 anos 

3. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 

4. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 6 meses 

5. |___| não, não tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 

F4. Você vem tentando aumentar o consumo de legumes e verduras? 

1. |___| sim, eu venho fazendo isso por mais de 2 anos 

2. |___| sim, eu venho fazendo isso por menos de 2 anos 

3. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 

4. |___| não, mas eu tenho a intenção de fazer isso nos próximos 6 meses 

5. |___| não, não tenho a intenção de fazer isso nos próximos 30 dias 
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9.7. Anexo G 
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9.8. Anexo H 

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 oconsumo 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 
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DETAILED MANUSCRIPT PREPARATION INSTRUCTIONS 

 

NEW SUBMISSIONS 

 

Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise through the 

creation and uploading of your files. The system automatically converts your files to a single 

PDF file, which is used in the peer-review process. 

As part of the Your Paper Your Way service, you may choose to submit your manuscript as a 

single file to be used in the refereeing process. This can be a PDF file or a Word document, in 

any format or lay-out that can be used by referees to evaluate your manuscript. It should contain 

high enough quality figures for refereeing. If you prefer to do so, you may still provide all or 

some of the source files at the initial submission. Please note that individual figure files larger 

than 10 MB must be uploaded separately. 

 

References 

There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in 

any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s), 

journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book 

chapter and the article number or pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. 

The reference style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the 

proof stage. Note that missing data will be highlighted at proof stage for the author to correct. 

 

Formatting requirements 

There are no strict formatting requirements but all manuscripts must contain the essential 

elements needed to convey your manuscript, for example Abstract, Keywords, Introduction, 

Materials and Methods, Results, Conclusions, Artwork and Tables with Captions. 

If your article includes any Videos and/or other Supplementary material, this should be included 

in your initial submission for peer review purposes. 

Divide the article into clearly defined sections. 

 

Figures and tables embedded in text 

Please ensure the figures and the tables included in the single file are placed next to the relevant 

text in the manuscript, rather than at the bottom or the top of the file. The corresponding caption 

should be placed directly below the figure or table. 
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Peer review 

 

This journal operates a single blind review process. All contributions will be initially assessed 

by the editor for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then typically sent to a 

minimum of two independent expert reviewers to assess the scientific quality of the paper. The 

Editor is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. The 

Editor's decision is final. More information on types of peer review. 

 

REVISED SUBMISSIONS 

 

Use of word processing software 

Regardless of the file format of the original submission, at revision you must provide us with 

an editable file of the entire article. Keep the layout of the text as simple as possible. Most 

formatting codes will be removed and replaced on processing the article. The electronic text 

should be prepared in a way very similar to that of conventional manuscripts (see also the Guide 

to Publishing with Elsevier). See also the section on Electronic artwork. 

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-

check' functions of your word processor. 

 

Article structure 

 

Subdivision - numbered sections 

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be 

numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section numbering). 

Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the text'. Any 

subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own separate line. 

 

Introduction 

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed 

literature survey or a summary of the results. 

 

Material and methods 
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Provide sufficient details to allow the work to be reproduced by an independent researcher. 

Methods that are already published should be summarized, and indicated by a reference. If 

quoting directly from a previously published method, use quotation marks and also cite the 

source. Any modifications to existing methods should also be described. 

 

Theory/calculation 

A Theory section should extend, not repeat, the background to the article already dealt with in 

the Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a Calculation section 

represents a practical development from a theoretical basis. 

 

Results 

Results should be clear and concise. 

 

Discussion 

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined 

Results and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion 

of published literature. 

 

Conclusions 

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which may 

stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 

 

Appendices 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and 

equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a 

subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, 

etc. 

 

Essential title page information 

 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 
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• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) 

of each author and check that all names are accurately spelled. You can add your name between 

parentheses in your own script behind the English transliteration. Present the authors' affiliation 

addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a 

lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate 

address. Provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if 

available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any 

future queries about Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is given and 

that contact details are kept up to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article was 

done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated 

as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the work must 

be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such 

footnotes. 

 

Highlights 

 

Highlights are mandatory for this journal as they help increase the discoverability of your article 

via search engines. They consist of a short collection of bullet points that capture the novel 

results of your research as well as new methods that were used during the study (if any). Please 

have a look at the examples here: example Highlights. 

 

Highlights should be submitted in a separate editable file in the online submission system. 

Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters, 

including spaces, per bullet point). 

 

Abstract 

 

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the 

research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately 

from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be avoided, 
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but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon 

abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in 

the abstract itself. 

 

Graphical abstract 

Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the 

online article. The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, 

pictorial form designed to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should 

be submitted as a separate file in the online submission system. Image size: Please provide an 

image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally more. The image should 

be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of 96 dpi. Preferred file 

types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. You can view Example Graphical Abstracts on our 

information site. 

Authors can make use of Elsevier's Illustration Services to ensure the best presentation of their 

images and in accordance with all technical requirements. 

 

Keywords 

 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling 

and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be 

sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. 

These keywords will be used for indexing purposes. 

 

Abbreviations 

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first 

page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at 

their first mention there, as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations 

throughout the article. 

 

Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references 

and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. List 
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here those individuals who provided help during the research (e.g., providing language help, 

writing assistance or proof reading the article, etc.). 

 

Formatting of funding sources 

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements: 

 

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, 

yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United 

States Institutes of Peace [grant number aaaa]. 

 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and awards. 

When funding is from a block grant or other resources available to a university, college, or 

other research institution, submit the name of the institute or organization that provided the 

funding. 

 

If no funding has been provided for the research, please include the following sentence: 

 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, 

commercial, or not-for-profit sectors. 

 

Math formulae 

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in 

line with normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for small 

fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers of e are 

often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations that have to be 

displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many 

word processors build footnotes into the text, and this feature may be used. Should this not be 

the case, indicate the position of footnotes in the text and present the footnotes themselves 

separately at the end of the article. 
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