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RESUMO

Para muitos os hábitos alimentares vêm se tornando cada vez mais inadequados, o que pode resultar em consequências significativas no estado 
nutricional e na saúde dos indivíduos. Esse quadro é comum entre a maioria dos universitários, uma vez que estão mais preocupados com o 
desempenho acadêmico e com sua rotina diária sobrecarregada. Em função disso, estes geralmente acabam não apresentando uma alimentação 
saudável ou mesmo um regime de atividades físicas, o que os expõem ao risco de doenças crônicas. Neste contexto, este trabalho teve como 
objetivo levantar informações sobre o padrão alimentar, índice de massa corporal (IMC), índice de adiposidade corporal (IAC) e principais 
problemas de saúde, visando futuramente avaliar seu efeito no desempenho acadêmico. A população estudada foi composta pelos alunos dos 
cursos de Gestão de Recursos Humanos e de Publicidade e Propaganda do terceiro semestre da Faculdade Estácio Europan. Se dispuseram a 
participar da pesquisa oito alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos (RH) e 16 alunos de Publicidade e Propaganda (PP), totalizando 24 
alunos. O projeto previamente foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado, com todos os participantes tendo assinado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Para a obtenção dos dados foi utilizado um instrumento validado constituído por questões sobre freqüência 
alimentar, número de ingestão de frutas por dia, doenças crônicas pré-existentes ou recorrentes, também sendo realizadas as medidas 
antropométricas (peso, altura, cintura e quadril) a fim de calcular o IMC e o IAC.  Segundo os resultados, os alunos de ambos os cursos relataram 
problemas de saúde importantes, como hipertensão, problemas cardíacos, asma, bronquite e diabetes, sendo estes observados em 75% dos 
voluntários de RH e 37% dos de PP, alunos geralmente de melhor classe econômica. Em termos de peso, tanto considerando o IMC como o IAC, a 
maioria dos voluntários de RH se apresentou dentro da classificação adequada, com o percentual de sobrepeso para o IMC sendo de 37,5% dos 
entrevistados, enquanto que para o IAC 12,5% foram classificados em sobrepeso e outros 12,5% em obesidade. Já para os voluntários de PP, 
menos da metade se apresentou dentro da classificação adequada, tanto em termos de IMC como IAC. Para o IMC, 12,5% apresentaram baixo 
peso, 37,5% sobrepeso e 6,25% obesidade grau I. Já em termos de IAC, metade foi classificada em sobrepeso e 12,5% em obesidade. Na avaliação 
da alimentação dos alunos de PP, 6,25% relataram realizar apenas uma refeição completa diária, com 37,5% realizando duas, outros 37,5% 
indicando três refeições, e 18,75% mais refeições. Já para RH, a maioria dos entrevistados indicou somente uma ou duas refeições diárias 
completas (37,5% para cada opção), enquanto 12,5% realizam três refeições completas e outros 12,5% realizam mais refeições. Quanto ao 
consumo de frutas, metade dos entrevistados de RH relataram não consumir qualquer tipo de fruta, com 25% consumindo apenas uma fruta por 
dia e outros 25% três frutas por dia. Este cenário foi um pouco melhor para os voluntários de PP, com 25% não consumindo qualquer tipo de 
fruta, 37,5% pelo menos uma fruta por dia, 12,5% duas frutas e outros 25% consumindo três frutas diariamente. Estes resultados permitem 
concluir que dentre a amostra avaliada foram observadas alterações negativas consideráveis em relação aos parâmetros avaliados, com a maioria 
dos voluntários estando fora de seu peso ideal, o que provavelmente é resultado da má alimentação (e.g. menor número de refeições completas 
do que o indicado, baixo consumo de frutas). Diante da sobrecarregada e saturada rotina de universitários, é de fundamental importância uma 
melhor compreensão sobre as consequências do estilo de vida de cada um, e o presente estudo visa futuramente, divulgar os principais 
resultados obtidos em campanhas, promovendo a conscientização, e oferecendo alternativas para melhoramento da qualidade de vida destes 
indivíduos.
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