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Introdução 

 

As atitudes alimentares têm início na infância e continuam presentes na vida adulta. Tais podem sofrer alterações com o 

ingresso do indivíduo na universidade, já que é reconhecido que essa promove as transformações em sua rotina. Existe 

uma grande quantidade de elementos que podem afetar a qualidade de vida de uma pessoa, como refeições de baixo teor 

nutritivo, que com o passar do tempo podem provocar doenças crônicas não transmissíveis Silva e Busnello [1]. As 

Universidades possuem um importante papel a cumprir, promovendo um ambiente saudável, que propicie a formação 

de indivíduos conscientes da importância da alimentação e da prática de atividade física regular para seu bem-estar, 

formando, efetivamente multiplicadores dessas informações na sociedade
 
Marcondelli; Costa e Schimits [2]. Nesse 

sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar as atitudes alimentares dos acadêmicos do curso de nutrição de uma 

instituição privada do ensino superior da cidade de Montes Claros – MG  

 

Materiais e Métodos 

 

Foi realizada pesquisa descritiva de abordagem quantitativa e de corte transversal com 108 acadêmicos do curso de 

nutrição.  Foram incluídos na pesquisa acadêmicos que aceitaram participar voluntariamente e excluídos os que não 

desejaram participar ou não foram encontrados. O instrumento utilizado foi o teste de atitudes alimentares (EAT26) 

Gorner Garfinkel [3]. Questionário composto de 26 questões fechadas. Nesse instrumento, consideram-se os transtornos 

alimentares dos acadêmicos, com escore maior ou igual a 20. A coleta de dados foi realizada nas salas de aula em 

horário normal das atividades. Foi utilizado também questionário sócio demográfico para informações complementares, 

como nome, cor, idade, sexo e período em curso que propiciaram análises comparativas entre os resultados dos 

acadêmicos. 
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Resultados 

 

A amostra pesquisada contou com a participação de 108 sujeitos, com idades variando entre 17 a 49 anos, de ambos os 

sexos, com predomínio do sexo feminino (91,66%). A presença de transtorno foi identificada (18,51%) dos acadêmicos, 

sendo (17,59%) do sexo feminino e uma minoria do sexo masculino (0,92%). 

 

Discussão 
 

Esses achados encontram embasamento na fala de Kirsten et al. [4], que citam que os transtornos alimentares ocorrem 

na sua grande maioria em mulheres jovens, por estarem constantemente preocupadas com a imagem corporal, com a 

alimentação e peso elevado. Foi possível identificar acadêmicas de diferentes etnias e diferentes classes sociais, com 

escore acima de 20. Os resultados encontrados com relação a etnia coadunam com a estimativa mundial de incidência é 

em torno de 1:100,000, e se atentarmos para somente mulheres brancas e jovens e de países ricos esse numero 

aumenta para 1:200. 

Nessa pesquisa foram encontrados 0,9% do sexo masculino com a probabilidade mínima de apresentar algum 

transtorno, isso indica que apenas um estudante apresentou propensão ao distúrbio, porém temos que estar atentos ao 

surgimento de novos casos. O aumento de transtornos alimentares em homens ainda não foi inteiramente constituído, 

até porque homens não demonstram interesses em participar de pesquisas realizadas sobre atitudes alimentares. Os 

mesmos relatam que a diminuição dos transtornos alimentares em homens colabora para que fossem por várias 

vezes menosprezados e até mesmo ignorados, chegando inclusive a acreditar que homens não passariam por tais 

transtornos. 

Observou-se que os acadêmicos que cursam do 5º ao 8º período apresentam menor índice de distúrbio, 

consequentemente por adquirirem conhecimento suficiente para ocasionar mudanças no estilo de vida. De forma geral, 

acadêmicas do curso de nutrição em períodos mais avançados possuem hábitos alimentares mais saudáveis que 

acadêmicas dos primeiros períodos, o que pode estar relacionado ao avanço dos conhecimentos na área, com isso 

espera-se que, ao finalizar o curso essas acadêmicas passem a possuir uma alimentação adequada, recuperando-se 

a situação nutricional. A literatura [3, 4] indica que o conhecimento é de suma importância na mudança de hábitos, não 

provocando necessariamente a transformação propriamente dita, mas servindo como instrumento quando não desejo da 



 

ocorrência desta. 

 

Conclusão 

 

A partir dos resultados foi possível concluir que existe uma alta proporção de desenvolvimento de transtornos 

alimentares entre os acadêmicos de nutrição. Este achado é preocupante por se tratar de futuros profissionais que 

atuarão em uma equipe multidisciplinar no tratamento dos pacientes portadores de TA. Não se sabe se esses alunos 

apresentaram essa condição clínica após o ingresso no curso ou se procuraram este por já apresentarem algum 

comportamento de risco para TA. 
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