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A entrada na universidade pode provocar mudanças no estilo de vida dos 
estudantes, incluindo a adoção de condutas negativas relacionadas à 
alimentação, que podem resultar em comportamentos alimentares 
desordenados (CAD). Esses comportamentos podem ter início nesta fase, em 
resposta a não aceitação das mudanças corporais, especialmente do peso, 
associado a fatores psicológicos, individuais, familiares e a supervalorização da 
magreza.  Nesse contexto, considera-se pertinente avaliar condutas de risco 
para o desenvolvimento de CAD entre estudantes universitários. Identificar a 
presença de CAD entre universitários e fatores associados. Estudo transversal, 
realizado com 571 estudantes universitários, com idade entre 16 e 25 anos, 
ingressantes no ano de 2018, em uma universidade pública de Mato Grosso. 
Os dados foram coletados por questionário autoaplicado e as medidas 
antropométricas foram aferidas por entrevistadores treinados. A presença de 
CAD foi identificada quando o estudante apresentou, pelo menos uma vez por 
semana, os seguintes comportamentos: uso de laxante, uso de diurético, 
vômito induzido e dieta restritiva, sendo categorizada em sim e não. Foi 
utilizado o teste do qui-quadrado para avaliar associação da presença de CAD 
com as variáveis independentes (sexo, faixa etária, cor da pele, com quem 
reside, classe econômica utilizando-se os critérios da Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa, e condição de peso). O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Muller da 
Universidade Federal de Mato Grosso, sob o parecer nº 1.006.048, de 31 de 
março de 2015. Dentre os participantes, 50,3% eram do sexo feminino, 79,9% 
tinham idade entre 16 e 19 anos, 36% se autodeclararam de cor da pele 
branca, 82,4% residiam com os pais ou parentes e 48,7% eram da classe 
econômica B. O excesso de peso foi observado em 24,3% dos estudantes. A 
frequência de comportamentos alimentares desordenados foi de 22,4%, sendo 
maior entre as mulheres (31,2 vs. 13,4%; p<0,01) e entre aqueles que 
apresentaram excesso de peso (37,2 vs. 17,5%; p<0,01). Para as variáveis, 
faixa etária, cor da pele, com quem reside e classe econômica, não foi 
observada associação com a presença de CAD. A prevalência de CAD foi 
elevada, sendo maior entre as mulheres e indivíduos com excesso de peso.  
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