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RESUMO 
A alimentação saudável é muitas vezes deixada de lado devido a modificação da rotina diária vivida 
pelos universitários e isso, consequentemente, aumenta o risco do excesso de peso e do 
desenvolvimento de doenças. As ferramentas de avaliação nutricional vem sendo utilizadas como 
forma de caracterizar o hábito alimentar e avaliar o consumo específico de determinados nutrientes 
como as fibras. Assim sendo o objetivo do trabalho foi avaliar o consumo alimentar de fibras entre 
universitários. O estudo é uma revisão de literatura que buscou artigos nas principais bases de dados. 
Ao comparar os hábitos alimentares de alunos de nutrição do 1º e 2º termo versus o 7 º e 8 º termo, 
todos apresentaram baixo consumo de frutas, verduras e leguminosas, carnes, ovos, leite e seus 
derivados. Um estudo evidenciou que, diante da aplicação um questionário de frequência alimentar 
(QFA) somente com opções de alimentos ricos em fibras em estudantes universitário foi observado e 
as respostas evidenciaram que 48,8% apresentaram um baixo consumo de fibras, além disso 39,6% 
estavam com excesso de peso e 24,2% possuíam risco de morbidades. Outro estudo, avaliou o 
consumo alimentar pelo QFA e o estado nutricional dos graduandos constatou uma correlação negativa 
significativa, ou seja, à medida que aumentava o índice de massa corporal reduzia o consumo de 
frutas. Concluindo que alimentação pobre em fibras está de acordo com os hábitos alimentares da 
maioria da população que contribuem com o sobrepeso e obesidade. 
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ABSTRACT 
Healthy food is not preferred among university students and this, consequently, is na increases risk of 
overweight and the development of diseases. The nutritional assessment tools have been used as a 
way to characterize the eating habits and evaluate the specific consumption of certain nutrients such as 
fiber. Therefore, the objective of this study was to evaluate the dietary intake of fiber among college 
students. The study is a literature review that searched for articles in major databases. When comparing 
the eating habits of 1st and 2nd term nutrition students versus 7th and 8th term, all of them showed low 
consumption of fruits, vegetables and legumes, meat, eggs, milk and milk derivatives. Before the 
application of a food frequency questionnaire (FFQ) only with options of foods rich in fiber in college 
students was observed and the answers showed that 48.8% had a low intake of fiber, in addition 39.6% 
were overweight and 24.2% had risk of morbidities. Another study evaluating food intake by FFQ and 
the nutritional status of undergraduate students found a significant negative correlation, i.e., as the body 
mass index increased, fruit consumption decreased. In conclusion, a diet low in fiber is in accordance 

with the eating habits of the majority of the population that contribute to overweight and obesity. 
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INTRODUÇÃO 

A fibra alimentar é de suma importância para a saúde, com diversos 

benefícios, entre eles: maior saciedade, auxilia no trânsito intestinal e formação de 

bolo fecal, contribuem para perda de peso, auxilia no controle do colesterol e da 

glicemia, entre outros (FERREIRA, 2012). Além disso, é necessário associar 
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alimentação saudável, preferindo sempre os produtos in natura, minimamente 

processados, como frutas, folhas, cereais integrais, grãos dentre outras infinidades de 

legumes e leguminosas (BRASIL, 2014). 

As fibras podem ser divididas em insolúveis que são aquelas fermentadas 

lentamente e de maneira incompleta e fibras solúveis que quando misturadas com 

água formam géis proporcionando um tempo maior dos nutrientes no estômago, 

melhorando o processo de digestão e à diminuição dos níveis de glicose no sangue 

(BUONACORSO; FAN; LOTTENBERG, 2010). 

A avaliação do consumo alimentar das fibras pode ser realizada com o auxílio 

do questionário de frequência alimentar (QFA), método prático e barato. O inquérito 

consiste no número de vezes, seja ao dia, semana, mês ou ano, que os alimentos de 

uma lista previamente elaborada são consumidos. Possibilitando a identificação de 

hábitos alimentares, do consumo de alimentos específicos ou grupo alimentar, que 

permite uma maior comparação e categorização dos indivíduos a partir do consumo 

alimentar, sendo muito utilizado em pesquisas epidemiológicas (SLATER, et al. 

2003).  

Dentre os diversos estudos revisados, a maioria sugere e prefere a inclusão de 

fibras na dieta a partir da alimentação natural ao uso de suplementação. A oferta de 

fibras pela alimentação pode garantir o fornecimento ideal destes nutrientes que são 

necessários para manter as atividades metabólicas e são capazes de prevenir o 

desenvolvimento de doenças (BUONACORSO; FAN; LOTTENBERG, 2010). 

Segundo Andersson et.al. 2019, os hábitos alimentares dos estudantes 

universitários apresentam, em sua maioria, elevada ingestão de alimentos doces e 

gordurosos, além de baixa ingestão de frutas e hortaliças. Entre essa população é 

comum a omissão de refeições, com preferência pelo consumo de lanches rápidos e 

refeições nutricionalmente desequilibradas (LIRA; SILVA; SOAR, 2012). Tendo em 

vista essa modificação no padrão alimentar que pode refletir na saúde do indivíduo, o 

objetivo desse trabalho é realizar uma revisão na literatura sobre o consumo 

alimentar de universitários, através do formulário QFA com enfoque específico no 

consumo de fibras. 

 

                                                    METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura de artigos brasileiros 

publicados nos últimos 14 anos na base de dados Literatura Latino-Americana e do 
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (MEDLINE) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) usando os 

descritores “estudantes”, “fibra na dieta”, “consumo alimentar” e “questionário de 

frequência alimentar” combinados entre si. Foram encontrados 213 artigos, dos quais 

foram selecionados os que tratavam do consumo alimentar dos estudantes de 

graduação e excluídos os repetidos e os que abordavam os do ensino fundamental e 

médio, ao final sobraram apenas 10 artigos que foram utilizados nesse estudo.   

 

DESENVOLVIMENTO 

           É notório que os hábitos alimentares vêm se modificando cotidianamente, 

infelizmente nem sempre esta mudança é para melhor. Pode-se observar, que após a 

transição epidemiológica e nutricional, observa-se que os costumes alimentares vêm 

sendo modificados através do estilo de vida e através da evolução dos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, correlacionando também este estilo de vida, ao 

aparecimento mais frequente de Doenças Cardiovasculares Não Transmissíveis - 

DCNT. O fator responsável pelo aparecimento frequente destas doenças, é devido ao 

sedentarismo e uma alimentação inadequada, que já se inicia desde a infância e se 

prolonga até a juventude, resultando em indivíduos obesos. A partir da iniciação da 

vida acadêmica, muitos jovens trocam facilmente as principais refeições por fast-

foods, lanches rápidos e sem qualidade nutricional. A questão do tempo e a correria 

do dia a dia é o principal fator que influência nesta alimentação inadequada 

(CARNEIRO,2016). 

           Dentre o estudo analisado pode-se constatar um perfil muito parecido entre 

estudos que se propuseram a analisar o perfil nutricional, consumo de fibras e estilo 

de vida saudável. Entre estudantes universitários, todos culminando em um ponto 

convergente padrão que foi o baixo consumo de fibras e um IMC elevado, IMC et al. 

2017). 

          O estudo realizado com 133 pessoas de ambos os sexos com predominância 

do sexo feminino (60,9%), o consumo de fibra alimentar (FA) entre os homens 

(57,6%, p<0,01), o consumo de fibras foi mais prevalente no sexo feminino (80,9%, 

p<0,001). Contudo, foi constatado que na amostra realizada, 39,8% das pessoas 

relataram um consumo de fibras considerado intermediário, 35,0% consumo 

inadequado e apenas 24,8% consumo adequado de fibras. (MAGALHÃES et al 

2016). 
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            A prevalência do consumo regular de frutas e hortaliças, segundo Ramalho et 

al. foi de 14,8% entre os estudantes de uma universidade pública federal no 

Município de Rio Branco, sendo o consumo de hortaliças o dobro do consumo de 

frutas. Classe econômica A e B, morar com companheiro, ser fisicamente ativo, baixo 

consumo semanal de fast food e realizar as refeições em casa foram relacionados a 

uma maior ingestão de frutas e hortaliças.  

Uma revisão de 10 estudos em um período compreendido entre 6 e 10 anos apontou 

que a utilização de 10g/dia de fibra total ingerida está associada respectivamente a 

redução de cerca de 14% e 27% no risco relativo a eventos coronarianos e morte 

decorrentes desses eventos (BERNAUD; RODRIGUES, 2013). 

 Um estudo de 16 ensaios clínicos randomizados, durante 4 semanas, mostrou 

uma redução média de 1,7 kg (grupo placebo) e 3 kg (grupo intervenção) e ao longo 

de 8 semanas a redução foi de 2,4 kg (grupo placebo) e 4,9 kg (grupo intervenção) 

(BERNAUD; RODRIGUES, 2013). 

Um estudo realizado com 119 estudantes do Centro Universitário de Patos de Minas 

(UNIPAM) constatou que os universitários apresentavam bom resultado do índice de 

massa corporal (IMC) e da circunferência da cintura (CC), porém com percentual de 

gordura corporal elevado, inclusive em estudantes das áreas de saúde. Observou-se, 

com relação ao perfil alimentar, maior consumo de gordura saturada, cereais totais, 

carnes, ovos e leguminosas e menor consumo de cereais integrais e vegetais verde 

escuros e alaranjados (CASTRO; SOUZA; PAIVA, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alimentação pobre em fibras alimentares está associada com a população de 

alunos de graduação de diferentes termos, contudo, sendo também um problema de 

outras populações. Evidenciado no decorrer do trabalho que seu consumo é de suma 

importância para manutenção e funcionamento do organismo. Devido a baixa 

ingestão, a probabilidade de adquirirem doenças crônicas se tornam cada vez mais 

elevadas 

A indicação diária para ter os benefícios de prevenção de doenças e bom 

funcionamento do organismo fica em torno de 30 g/dia de fibras bem como a 

variedade entre frutas, vegetais, grãos integrais e farelos, contudo ainda faltam 

estudos para uma melhor precisão nessa quantidade e tipo de fibras a serem 

ingeridas. 
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Tendo em vista que grande parte dos estudos apontam que jovens 

universitários tem um consumo muito baixo de fibras, se torna evidente que há maior 

tendência  e preferência para consumo de fast-foods, assim como alimentos mais 

fáceis e versáteis, assim mostrando que alunos que optam por esse tipo de alimentos 

possuem maiores riscos, ou já possuem algum tipo de DCNT. Contudo também 

tiveram estudos que pontuaram o maior consumo de fibras entre as mulheres quando 

comparado aos homens, enquanto demais pesquisas apontaram que o IMC e a CC 

permaneceram em níveis aceitáveis, porém, o índice de gordura corporal 

permaneceu elevado. 

Com isso, a escolha de alimentos fontes de fibras está diretamente relacionada 

com bons hábitos alimentares, e uma forma de colocar isso a vista da população é 

colocar em evidencia a importância de programas de saúde pública voltada a 

alimentação saudável, para que esse programa seja adotado e colocado em pratica 

mais facilmente, já que o marketing e comerciais de alimentos ultra processados está 

cada vez mais forte. Introduzindo esse programa é possível melhorar a alimentação 

não só dos universitários, mas da população em geral. 
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