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RESUMO

São extremamente relevantes estudos que relacionam a formação de hábitos alimentares que possam envolver os adolescentes, a família e a 
escola, pois sempre devemos promover a saúde. O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo alimentar de adolescentes de uma escola 
estadual do município de São Luís – MA. Aplicou-se um questionário simplificado com perguntas fechadas em que foram listados 22 tipos de 
alimentos para que fosse observada a sua frequência de consumo, classificação da alimentação e comportamento alimentar. Dos 120 alunos do 
terceiro ano da escola, 65 foram entrevistados logo após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados indicaram que 
55,5 % dos alunos tem 17 anos, 63,1% são do sexo masculino. Com relação ao consumo dos alimentos listados observou-se que 61,5% consomem 
feijão e carne quase todos os dias; 43,1%, 70,8% e 60% consomem respectivamente, legumes/verduras, refrigerante e suco artificial de vez em 
quando; 50,8% consomem leite todos os dias; 46,1% comem frutas quase todos os dias; 40% comem pão todos os dias. O consumo de doces, 
pipoca, queijo, sorvete, bolo, salgadinho, macarrão e ovo apresentam a maior porcentagem sendo feito de vez em quando; já a manteiga é 
consumida por 38,5% dos alunos todos os dias, peixe (70,8%), linguiça (81,5%) e biscoito (46,2%) é consumido de vez em quando. Dos 
entrevistados 59,8% consomem bastante água, consideram sua alimentação boa (80%) e 53,9 % tem o comportamento de fazer suas refeições 
assistindo TV. Assim, é possível observar que esses adolescentes consomem fontes alimentares proteicas (feijão, carne e leite) diariamente, 
possuem baixo consumo de frutas, verduras e legumes e alto consumo de refrigerante, suco artificial e alimentos industrializados, tendo o hábito 
de comer assistindo TV e ainda consideram sua alimentação boa. Com isso, vale ressaltar a importância da orientação e educação nutricional para 
esse público a fim de incentivar a escolhas alimentares mais saudáveis para toda a sua vida.
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