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Introdução: O comportamento alimentar corresponde à relação de práticas 
alimentares associadas e influenciadas por fatores internos e externos. Muitos 
dos determinantes do comportamento alimentar, sobretudo da alimentação 
emocional, estão presentes em estudantes universitários A alta pressão na 
qual estes indivíduos estão inseridos podem desencadear episódios de 
ansiedade e depressão, que muitas vezes refletem em hábitos alimentares 
inadequados, a fim de compensar as emoções negativas advindas do contexto 
acadêmico. Apesar disso, poucos estudos investigaram as diferentes 
dimensões do comportamento alimentar em universitários e os associaram com 
determinantes externos e internos ao indivíduo. investigar o comportamento 
alimentar em universitários, sobretudo a presença de alimentação emocional e 
verificar seus possíveis determinantes. Trata-se de um estudo transversal 
desenvolvido com estudantes universitários de um instituto multidisciplinar em 
saúde. Foi realizado aplicação de um questionário semiestruturado e uma 
avaliação antropométrica. O Comportamento alimentar foi avaliado através do 
Three Factor Eating Questionnaire-21 que investiga três dimensões do 
comportamento alimentar sendo elas a restrição cognitiva, o descontrole 
alimentar e a alimentação emocional. Para detecção dos sinais de ansiedade 
utilizou-se o Inventário de Ansiedade de Beck que considera 
predominantemente sinais físicos de ansiedade experimentados na última 
semana. A presença de Sweet craving foi investigada pela identificação de 
forte desejo em consumir doces no último mês e as características corporais a 
partir da satisfação com o corpo e o peso autodeclarado pelo estudante ao 
ingressar na universidade. Na avaliação antropométrica foram aferidos peso, 
altura e pregas cutâneas. A análise dos dados foi realizada através dos 
escores das dimensões do comportamento alimentar investigadas, os 
estudantes foram classificados em grupos conforme o escore obtido para 
alimentação emocional e verificado sua associação com variáveis 
independentes por meio da regressão de Poisson com abordagem hierárquica 
de níveis. Os estudantes apresentaram maiores escores de alimentação 
emocional, seguida pelo descontrole alimentar e restrição cognitiva, 
tendo todas apresentado maiores médias entre o sexo feminino, em indivíduos 
com excesso de peso e aqueles com níveis de ansiedade grave segundo o 
inventario de Beck. Ao avaliar a alimentação emocional com variáveis 
independentes observou-se que os acadêmicos do curso de farmácia, do sexo 
feminino, que tiveram a presença de sweet craving no último mês, com níveis 
moderados e graves de ansiedade, que obtiveram elevado escore de 
descontrole alimentar, que relataram estar insatisfeitos com seus corpos, com 
excesso de peso ao ingressar na universidade e que apresentam atualmente 
elevado percentual de gordura corporal tiveram maior prevalência de 
alimentação emocional em níveis elevados.  Possivelmente tais perturbações 
no comportamento alimentar nos estudantes estão relacionadas a necessidade 
de compensação emocional, a fim de aliviar emoções negativas provenientes 
do contexto acadêmico. Esses achados podem e devem contribuir nas 



discussões sobre a influência da universidade na qualidade de vida de 
estudantes universitários. 
 


