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RESUMO 

A alimentação assume um papel crucial na vida do Homem e a forma de consumo alimentar 

depende de vários aspectos que influenciam os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares são 

formados desde o nascimento, podendo sofrer alterações dependendo do local onde o indivíduo se 

encontra inserido. A pesquisa teve o objectivo de avaliar os hábitos alimentares de estudantes 

universitários da FAVET-UEM e foi do tipo transversal, descritiva e quantitativa, e usou-se 

amostragem por conveniência. Aplicou-se um questionário online adaptado e inspirou-se na guia 

alimentar para a população brasileira proposto pelo MS do Brasil. Os resultados do perfil 

socioeconómico e influências nas preferências alimentares foram analisados de forma comparativa 

com estudos similares realizados e através da informação contida na literatura. Os resultados do 

conhecimento da alimentação saudável e do consumo alimentar foram comparados e classificados 

de acordo com a guia alimentar para a população brasileira proposto pelo MS do Brasil e foi usada 

estatística descritiva simples. Participaram no estudo 48 estudantes de cursos de licenciatura. 

Houve maior participação de estudantes do sexo masculino (54%). Dos estudantes participantes no 

estudo, 96% são solteiros, 33% são bolsista e 56% têm uma renda familiar abaixo do salário mínimo. 

Os resultados mostram que 69% dos estudantes têm conhecimento da alimentação saudável. No 

consumo alimentar, constatou-se que muitos estudantes somente tomam o almoço (79%) e o jantar 

(75%). Verificou-se que somente 6% de estudantes possuem alimentação adequada, realizando 5 

refeições diárias e muitos deles consomem alimentos que fazem parte de grupo de cereais, 

tubérculos e raízes (87%), legumes e verduras, frutas (67), feijão e outras leguminosas (90%), leite 

e derivados, carnes e ovos (72%) e óleos (67%) em porções inadequadas. A ingestão de água foi 

abaixo do recomendado para a maioria dos estudantes (73%). Houve inadequação no consumo de 

alimentos com alta densidade energética tais como, doces, refrigerantes e sucos industrializados, 

fritos, salgados. A maioria de estudantes (96%) têm hábito de realizar actividades extras no acto da 

tomada de refeições e não tem hábito de ler a informação nutricional presente no rótulo de alimentos 

industrializados antes de comprá-los (71%) e não pratica actividade física adequadamente (92%). 

Entretanto, os resultados foram adequados quanto à avaliação do parâmetro de adição do sal, após 

terem servido a refeição na mesa (52%) e no consumo semanal de bebidas alcoólicas (60%). Todos 

os estudantes (100%) consideram aspectos socioeconómicos, qualidade higiénico-sanitária, cultura 

e religião como sendo factores determinantes nas suas escolhas alimentares e na sua maioria com 

a entrada na universidade houve mudança na alimentação pois que passou a tomar refeições na 

cantina ou refeitório da universidade e acompanhados. Contudo, após a conclusão de curso gostaria 

de melhorar a sua alimentação, todavia, com o aumento da renda familiar. 

 

Palavras-chave: Hábitos alimentares, Alimentação de universitários, Alimentação saudável, 

Consumo alimentar e Influências alimentares.  
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1. INTRODUÇÃO 

A alimentação é uma necessidade básica dos seres humanos que desempenha um papel relevante 

durante o ciclo de vida dos indivíduos. O acto de se alimentar inclui diversos aspectos que 

influenciam o hábito alimentar e a qualidade de vida (Souza, 2017).  

Os hábitos alimentares são formados através de um processo complexo, começando desde o 

nascimento, com os métodos alimentares introduzidos nos primeiros anos de vida pelos 

responsáveis da alimentação, imprimem preferências e aversões que podem-se manter durante a 

vida adulta, mas podem sofrer transformações devido às alterações no cotidiano do indivíduo 

(Amaral, 2008). No entanto, suas alterações são uma tarefa complexa, pois envolvem mudança de 

atitudes, superação, entendimento e aceitação das formas de convívio com alimento (Aquino et al., 

2015).  

Por outro lado, a mudança de hábitos alimentares depende do meio onde o individuo se encontra 

inserido, como por exemplo o ambiente universitário. Diante desses factos, surge a seguinte 

questão de partida: Que implicações que o ambiente universitário pode trazer na alimentação e 

consequentemente na saúde de estudantes.  

O ambiente universitário é um meio que traz implicações nefastas na alimentação e saúde dos 

estudantes devido a carência de prática alimentar saudável (Amaya, 2009; Marconato et al.,2016; 

Maia et al., 2015). Dado que com a entrada dos estudantes no ensino superior provoca modificações 

no seu cotidiano, implicando uma série de transformações nas redes de sociabilidade devido a 

processos complexos permitindo-lhes novas experiências e sentimentos, o que influencia nas 

escolhas e nos hábitos alimentares inadequados. Entretanto, esses hábitos alimentares 

inadequados ademais estão associados a vários factores, como: a dupla jornada entre trabalho e 

estudo, falta de tempo para realizar refeições, custos de alimentos, entrada da mulher no mercado 

de trabalho e a globalização, residência fora do ambiente familiar, posto que a maior parte de 

estudantes passa a residir sozinho ou na companhia de amigos, nas residências universitárias 

devido a proximidade com instituições de ensino, desta forma se desvinculam da moradia junto aos 

pais e muitos estudantes ficam mais preocupados com bom aproveitamento pedagógico. Estes 

factores combinam para uma mudança drástica de rotina de alimentação, passando-se a realizar 

refeições incompletos e consumir-se alimentos não saudáveis. Em vez disso, o ambiente 

universitário traz novas responsabilidades e ocupa um grande tempo dos estudantes, fazendo com 

que eles sobreponham actividades que induzem a mudanças alimentares e passam a consumir, 

cada vez mais, produtos industrializados caracterizados pela alta densidade energética e, menor 

concentração de vitaminas e minerais que são micronutrientes presentes nas frutas, legumes e 

verduras. No entanto, esses hábitos alimentares inadequados podem ser levados para a vida toda 

e a longo prazo causarem problemas de saúde (Silva, 2015; Turconi, et al., 2008; Rosa et al., 2016; 

Munhoz et al., 2017).  
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Entretanto, cerca de 60% dos estudantes universitários não tomam as três principais refeições 

diárias, 40% consomem bebidas alcoólicas, 74% exageram em doces e refrigerantes e 15% 

apresenta algum problema de saúde atribuído a alimentação, aumentando o risco de ocorrência de 

doenças crónicas não transmissíveis ou doenças nutricionais, tais como hipertensão arterial, 

obesidade, diabetes, anemia ferropénica, hipercolesterolemia, etc (Marconato et al.,2016). Estas 

doenças são consideradas problemas de saúde pública, pois que, afectam maior parte da 

população mundial, criando preocupações para o governo, famílias afectando negativamente o 

desenvolvimento socioeconómico do mundo ou do País e para o alcance dos ODS. Por isso é 

amplamente demonstrado que os hábitos alimentares influenciam muito na saúde da população 

mundial assim como de estudantes universitários que são como nosso objecto de estudo, sendo 

responsável pela mortalidade por doenças não transmissíveis, principalmente cardiopatias, cancro 

e diabetes.  

No mesmo sentido, alguns factores dietéticos, como o alto consumo de gorduras trans, bebidas 

açucaradas ou alimentos processados, ou ainda, a baixa ingestão de cereais, sementes, frutas e 

nozes, entre outros, estão relacionados a uma em cada cinco mortes em todo o mundo. Em 

consequência disso, anemia ferropénica é a forma mais comum de desnutrição, que afecta mais de 

2 bilhões de pessoas a nível mundial, sendo altamente prevalente em países menos desenvolvidos, 

principalmente em mulheres e crianças (OMS, 2011).  

Em Moçambique, estima-se a presença de anemia por deficiência de ferro em 66% dos lactantes e 

43% das crianças de 1 a 5 anos (Mocumbi et al., 2018). Face a isso, o Cientista e Tecnólogo de 

Alimentos tende a intervir perante essa conjuntura, criando estratégias para mitigar tais problemas. 

Há vista disso, é neste cenário que surge a necessidade realizar esta pesquisa visando avaliar os 

hábitos alimentares de estudantes universitários. Visto que o trabalho irá favorecer o surgimento de 

novas reflexões quanto à temática, contribuindo desta forma para o avanço da ciência e existência 

de mais dados científicos desta área a nível da Universidade e do País.  

Os resultados obtidos, futuramente servirão como base para novas pesquisas. Também servem 

para caracterizar os estudantes universitários e levá-los a reflexões e uma nova visão para actuarem 

de maneira mais eficaz e eficiente sobre a problemática da prática alimentar não saudável. O 

mesmo irá trazer inovação e novas alternativas na cadeia produtiva de alimentos servindo da guia 

de instigação para “Cientistas e Tecnólogos de Alimentos” para desenvolverem estratégias de 

intervenções nutricionais e para promoverem a prática de bons hábitos alimentares, indo ao 

encontro das suas especificidades e desta feita contribuir para o alcance da segurança alimentar e 

nutricional. 
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2. OBJECTIVOS 

2.1 Geral 

 Avaliar os hábitos alimentares de estudantes universitários da Faculdade de Veterinária da 

Universidade Eduardo Mondlane. 

2.2 Específicos 

 Caracterizar o perfil socioeconómico dos estudantes; 

 Examinar conhecimentos dos estudantes a respeito da alimentação saudável; 

 Descrever a prática do consumo alimentar dos estudantes;  

 Identificar factores que influenciam os estudantes nas suas preferências alimentares. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Hábitos alimentares 

O Hábito alimentar é o comportamento aprendido pelo indivíduo e repetido constantemente, 

geralmente de modo inconsciente (rotinas neurológicas). Ademais, o conceito de hábito alimentar 

pode ser definido como costume e o modo de comer de uma pessoa ou comunidade, geralmente 

sem pensar, mas considerando que a genética e o ambiente contribuem para sua determinação, 

isto é, os hábitos alimentares de um indivíduo dependem daquilo que ele sabe, acredita e vivenciou 

(Alvarenga, 2016). 

O hábito alimentar corresponde à adopção de um tipo de prática que tem a ver com costumes 

estabelecidos tradicionalmente e que atravessam gerações, com as possibilidades reais de 

aquisição dos alimentos e com uma sociabilidade construída tanto no âmbito familiar e comunitário 

como compartilhada e actualizada por outras dimensões da vida social (Fontes et al., 2011). 

Portanto, para Gumbrevicius (2019), os hábitos alimentares referem-se aos meios pelos quais os 

indivíduos, ou grupos de indivíduos, respondem a pressões sociais e culturais, seleccionam, 

consomem e utilizam porções do conjunto de alimentos disponíveis, ou seja, são atitudes do 

indivíduo frente aos alimentos. 

 

3.2 Determinantes da escolha e consumo de alimentos 

A globalização tem um papel extremamente importante na difusão dos hábitos alimentares e como 

consequência é o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, refletindo em péssima 

qualidade de saúde em muitos países (Carvalho et al., 2016). 

A escolha e consumo de alimentos depende de gostos individuais e do nível social, isto é, considera-

se que as escolhas das classes populares são baseadas na necessidade de alimentos que 

oferecem sensação de saciedade a um menor custo. Já os gostos pessoais e a selecção de 

alimentos mais refinados são próprios dos indivíduos com melhores condições financeiras ou 

económicos referindo ao acesso e à disponibilidade dos alimentos por um viés de produção, 

distribuição e mercado (Antonaccio et al., 2016). 

As preferências e aversões ou restrições alimentares são escolhas, normalmente determinadas por 

questões de origem social ou cultural. Quando elas representam um grupo, essas restrições podem 

constituir tabus alimentares, que caracterizam escolhas e crenças de grupos e são associados a 

questões religiosas, permissões, proibições e jejuns (Gumbrevicius, 2019).  

As escolhas alimentares também são impactados pelas acções da media, e o seu consumo e a sua 

expectativa fornecem às indústrias informações sobre os principais interesses e pontos para 
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investimento. De qualquer maneira, a media reforça e estimula o consumo, produzindo novos 

produtos diariamente para atender à demanda criada (Gumbrevicius, 2019). O marketing também 

é utlizado pelas indústrias de alimentos para que as pessoas consumam os seus produtos, 

principalmente as novidades, que são diariamente lançadas no mercado, influenciando os hábitos 

alimentares dos indivíduos. Portanto, os seus aspectos nutricionais são apenas mais um 

componente na hora de compra e consumo, mas outros factores, como significado e aspectos 

sensoriais, por exemplo, também são determinantes na escolha e agrupam as influências de 

compras em ideias relacionadas às expectativas e crenças dos indivíduos. Por outro lado temos 

factores pessoais que incluem os factores biopsicossociais (predisposição genética, sensibilidade 

sensorial, estado de saúde, saciedade), psicológicos (gostos, aversões, personalidade e emoções) 

e sociais (sexo, idade, contexto familiar). Ainda temos os factores sociais que estão relacionados 

às relações interpessoais e contexto alimentar (Gumbrevicius, 2019). 

No entanto, é importante destacar que os valores que influenciam no consumo alimentar variam ao 

longo da vida, da mesma maneira que são diferentes entre os indivíduos, fazendo com que as 

escolhas sejam diferentes e que os mesmos alimentos não satisfaçam a todos, considerando seus 

diferentes significados pessoais (Gumbrevicius, 2019). 

De acordo com Gumbrevicius (2019), para os consumidores, os alimentos podem ter funções 

diferentes, como utilitária (associada a benefícios à saúde), hedónica (relacionada ao prazer no 

consumo), simbólica (papel cultural) e ética (que representa escolhas morais, religiosas ou 

políticas). Em vez disso pode-se tomar em consideração ao aspecto biológico dando respeito às 

necessidades do organismo e às teorias de nutrição vigentes em uma época. Vale ressaltar que 

alguns problemas de ordem biológica, como a fome, a desnutrição, a escolha de alguns alimentos 

e parte das patologias estão ligados a outras questões e não apenas à evolução do homem. 

A escolaridade e renda também são determinantes para escolha de alimentos, já que o nível de 

instrução tem relação positiva sobre o consumo de frutas e hortaliças e a condição económica é um 

factor delimitador das escolhas alimentares, pois produtos de melhor valor nutricional, ou mais 

saudáveis, são mais caros (Vaz e Bennemann, 2014). Para ter variedade, ou seja, uma dieta 

caracterizada pelo consumo de frutas, hortaliças, grãos integrais e carnes magras, o custo é mais 

elevado do que as dietas meramente energéticas (alimentos gordurosos e carbohidratos simples). 

Entretanto, quanto maior o poder aquisitivo menor é a proporção de famílias cuja ingestão alimentar 

não satisfaz os requisitos energéticos (Gumbrevicius, 2019). 

No mesmo sentido, o peso e a imagem corporal também influenciam, pois a insatisfação com o 

próprio corpo pode motivar as restrições alimentares. Portanto, restrição alimentar é uma estratégia 

comportamental e cognitiva, que as pessoas usam para controlar o peso corporal, uma tendência a 

restringir o consumo alimentar consciente, a fim de prevenir o ganho de peso ou promover a sua 

perda (Vaz e Bennemann, 2014). 
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De acordo com Vaz e Benneman (2014), as práticas alimentares estão relacionadas com a 

trajectória pessoal na família, pois as influências que determinam a escolha alimentar de um 

indivíduo não ocorrem somente no jovem e no adulto, iniciam na infância, quando a alimentação da 

criança passa a ser igual a da família, sendo estimulada pela cultura na qual está inserida. 

 

3.3 Alimentação saudável e equilibrada 

De acordo com Martins (2005), a introdução e desenvolvimento do espírito científico nas múltiplas 

áreas do conhecimento humano e a compreensão dos fenómenos sociais, bem como a sua 

influência no bem-estar das populações, veio determinar a evolução do conceito de saúde. No 

entanto, actualmente as conceitualizações de saúde valorizam o homem não como um elemento 

isolado, mas como um ser social que vive em sociedade, sendo portanto a saúde entendida como 

uma situação de equilíbrio entre o nível físico, psíquico e sócio ambiental (Martins, 2005). 

Outrossim, a OMS, na carta de princípios de 7 de Abril de 1948 (Citado por Scliar, 2007), define 

saúde como “a situação de completo bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência de 

doença ou enfermidade”. Ainda, para a OMS, os governos são responsáveis pela saúde das suas 

populações, sendo um direito de todo o ser humano, sem distinção de raça, religião, pensamento 

político e condição económica ou social. No entanto, este direito constitucional implica o dever de a 

conservar e de não colocar em risco a saúde dos outros. Desta forma, a saúde não é só um direito 

de todos, mas também uma responsabilidade de todos (Rocha, 2008). 

Segundo Ministério de Saúde do Brasil (2005), em uma alimentação saudável deve haver 

variedade, harmonia no que concerne a quantidade e qualidade, sendo saborosa e de cores 

diferenciadas, e seguro em termos higiénico-sanitários, pois que, a qualidade sanitária dos 

alimentos é uma das condições essenciais para a promoção e manutenção da saúde e deve ser 

assegurada pelo controle eficiente da manipulação em todas as etapas da cadeia alimentar. 

Procedimentos incorrectos de manipulação dos alimentos podem causar Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTAs), também chamadas de toxinfecções alimentares.  

A alimentação saudável deve conter diariamente, em uma dieta, todos os grupos de alimentos, 

nomeadamente, carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas, minerais e a hidratação para o 

devido funcionamento do organismo. Não obstante, as quantidades são individualizadas, devendo 

conter os macro e micro nutrientes para que o organismo adquira a energia e os nutrientes 

necessários para o bom desempenho de suas funções e para a manutenção de um bom estado de 

saúde. Sendo importante estimular o consumo de alimentos regionais e de alto valor nutritivo como 

frutas, hortaliças, grãos integrais, leguminosas, sementes e castanhas (Brasil, 2006). 

Ademais, a prática de uma alimentação saudável exige o equilíbrio proporcional dos alimentos que 

a constituem e deve obedecer não apenas à qualidade, quantidade e variedade de alimentos 
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consumidos, mas também ao seu modo de confecção (Rodrigues, 2010). Por conseguinte, em 

1937, foram estabelecidas, por Escudero, quatro premissas fundamentais que, até aos dias de hoje, 

presidem questões relacionadas com a nutrição, partindo do princípio que uma alimentação 

equilibrada deve ser suficiente do ponto de vista quantitativo, completa do ponto de vista qualitativo, 

harmoniosa a nível dos alimentos escolhidos e adequada ao organismo a que se destina (Brasil, 

2014). 

Os pressupostos das Leis da Alimentação são descritos a seguir: 

 Lei da Quantidade, que refere que os alimentos devem ser fornecidos na quantidade adequada 

para satisfazer as necessidades energéticas do organismo; 

 Lei da Qualidade, ou seja, os alimentos ingeridos devem ser completos e higiénicos para 

fornecer ao organismo as substâncias de que este necessita; 

 Lei da Harmonia, que indica que a quantidade dos diferentes alimentos que compõem o regime 

alimentar deve manter entre si as proporções adequadas a cada indivíduo; 

 Lei da Adequação, que estabelece que os alimentos e a forma como estes são confeccionados 

devem ser adaptados ao estado fisiológico (gestação, lactação), aos hábitos alimentares, às 

condições socioeconómicas (acesso aos alimentos), às alterações patológicas (presença de 

doenças) e aos ciclos de vida (crianças, adolescentes, adultos, idosos) do indivíduo.  

Por outro lado, Saldanha (2001), afirma que uma alimentação saudável assenta em três princípios 

básicos que são: 

1. Na variedade de alimentos, para que as necessidades nutricionais dos indivíduos possam ser 

alcançadas; 

2. Numa alimentação equilibrada, fornecendo alimentos e nutrientes em quantidades necessárias 

e; 

3. Na moderação da comida e bebida, controlando-se a ingestão de calorias e a quantidade de 

gordura Entretanto, o que se denomina “alimentação saudável” pode ser polissémico 

dependendo do país (ou região de um mesmo país), cultura e época. 

De acordo com o Ministério de Saúde do Brasil (2007), uma alimentação saudável é aquela que 

reúne os seguintes atributos: é acessível física e financeiramente, harmoniosa em quantidade e 

qualidade, saborosa, valoriza a variedade, as preparações alimentares usadas tradicionalmente, 

naturalmente colorida e segura sanitariamente. Portanto, o Ministério elaborou propostas com os 

10 passos para se ter uma alimentação saudável. 

Os Dez Passos para uma Alimentação Saudável são orientações práticas sobre alimentação para 

pessoas saudáveis. Porém, para seguir essas orientações deve-se começar escolhendo aquela 

orientação que pareça mais fácil para cada pessoa, e devendo ser seguida todos os dias. Tais 10 

passos para se ter uma alimentação saudável estão descritas a seguir: 
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1. Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por 

dia; 

2. Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), 

tubérculos como as batatas e raízes como mandioca nas refeições. Dê preferência aos grãos 

integrais e aos alimentos na sua forma natural; 

3. Coma diariamente pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições e 

três porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches; 

4. Coma feijão com arroz todos os dias (1 a 2 porções/dia) ou, pelo menos 5 vezes por semana; 

5. Consuma diariamente três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes 

ou ovos; 

6. Consuma, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina; 

7. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas 

como regra da alimentação; 

8. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa; 

9. Beba pelo menos 2 litros (6 a 8 copos) de água por dia. Dê preferência ao consumo de água 

nos intervalos das refeições; 

10. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de actividade física todos os 

dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. 

 

3.4 Alimentação de estudantes universitários 

Os hábitos alimentares dos estudantes universitários estão directamente relacionados a factos 

vivenciados na vida pessoal e académica, conquista da independência; além de relacionar-se no 

desenvolvimento educacional, na motivação, no interesse e na formação profissional (Leite, 2011). 

Segundo Salvo (2005), durante o processo de ensino e aprendizagem os estudantes sofrem 

interferências de processos, como convivência social, factores socioeconómicos, disponibilidade de 

alimentos e alimentos denominados de fast foods. 

De acordo com Berzonsky e Kuk (2005), o estado de identidade possui influência no processo de 

autonomia, envolvimento nas actividades da universidade e relações interpessoais e de costumes 

de identidade mais informais que são demais fácil adaptação ao costume do estudante. 

Também as perspectivas académicas iniciais tendem a influenciar o seu consumo alimentar para 

adaptação na sua rotina (Almeida, 2007; Soares, 2009; Saavedra, 2011). Outrossim, o estudante é 

confrontado, dentre outros factores, pelo custo, falta de tempo para preparar sua refeição em casa 

em resultado de maiores exigências de estudo, mudança de horários, afastamento da família, 

optando por uma alimentação rápida, geralmente com excesso de energia, com predominância de 
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alimentos ricos em gordura total e saturada, colesterol e sódio e pobre em alimentos ricos em cálcio 

como frutas e produtos hortícolas (Rodrigues, 2012).  

Durante a permanência no ensino superior, os hábitos alimentares dos jovens tendem a piorar, 

sendo frequente a omissão de refeições, principalmente do pequeno-almoço, restrições 

alimentares, a falta de variedade dos alimentos ingeridos e a ingestão de alimentos de elevada 

densidade energética, ricos em gordura e açúcar. A estas mudanças, junta-se a realização 

crescente de refeições fora de casa e o aumento da ingestão de refeições do tipo fast-food. Não 

obstante, este tipo de práticas alimentares inadequadas conduz muitas vezes a situações de 

carências nutricionais com consequências graves na saúde pública, repercutindo-se na idade adulta 

e influenciando no estado de saúde futuro (Rodrigues, 2012). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local e tipo de estudo 

A pesquisa foi conduzida, na Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane, 

localizada na cidade de Maputo, Avenida de Moçambique Km 1.5, mediante autorização da 

comissão científica da FAVET-UEM e via termo de autorização da direcção co-participante, 

(Apêndice 1). A pesquisa teve o seu decurso desde o mês Agosto até Dezembro do ano 2020. O 

local da pesquisa foi escolhido por conveniência, para facilidade de acesso e o estudo foi do tipo 

transversal, descritivo com uma abordagem quantitativa. 

 

4.2 Amostragem e tamanho de amostra 

Para a selecção dos participantes da pesquisa foi feita uma amostragem não probabilística, por 

conveniência e os estudantes foram envolvidos de forma geral, e não em função das turma ou do 

curso. 

O tamanho da amostra foi de cerca de ≥10% da população total em questão e baseou-se segundo 

Matakala e Macucule (1998) citados por Constantino (2016), e de acordo com Gil (2008), onde 

afirmam que a amostragem mínima para o estudo depende do número total da população ou 

universo, onde define-se 15% da amostra, se a população total abrangida não for superior a 100, 

10% da amostra, se a população total abrangida estiver no intervalo de 100 a 500 e 5% da amostra 

se a população abrangida for superior a 500. 

O tamanho da amostra foi calculado de acordo com a fórmula abaixo 

No total------------------100% 

X----------------------------10% 

𝐗 =
𝐍 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐱 𝟏𝟎%

𝟏𝟎𝟎%
 

Onde No total corresponde a número total da população estudada equivalendo a 100% 

X é o tamanho da amostra mínima de indivíduos que devem participar no estudo equivalendo a 

10%. 

 

4.3 Métodos e Instrumentos de recolha de dados 

Para a colheita de dados foi usado um questionário contendo perguntas fechadas claras e objectivas 

e houve uma rigorosidade para que se obtivesse a confiabilidade necessária dos resultados. 

Priorizou-se resultados numéricos para avaliar os comportamentos e opiniões dos estudantes. 
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Para a recolha de dados referentes ao perfil socioeconómico e preferências alimentares dos 

estudantes foi usado um questionário adaptado e neste instrumento também constavam questões 

referentes ao sexo, idade, renda familiar e incentivo do governo (parte II do apêndice 3). 

Para examinar conhecimentos dos estudantes sobre a alimentação saudável (parte III do apêndice 

3) e descrever a prática do consumo alimentar (parte IV do apêndice 3), com a carência de 

informação na guia alimentar para população Moçambicana usou-se o questionário adaptado por 

Dayes (2010) e inspirou-se na guia proposto pelo Ministério da Saúde do Brasil (2007) contendo 10 

passos para se ter uma alimentação saudável. 

 

4.4 Procedimento para recolha de dados 

O contacto com os participantes foi feito via online acessando no link do questionário teste criado 

pelo autor da pesquisa. O link do questionário foi enviado nas redes sociais (Grupos de Whatsapp 

das turmas) e nos correios electrónicos das turmas dos estudantes onde eles acessaram no link e 

responderam as perguntas do questionário. 

Todavia, os estudantes tiveram um aviso prévio, onde houve breve consideração sobre a pesquisa 

e seu período de decurso. 

Aos participantes foi enviado o link do questionário teste que acessaram, antes porém, receberam 

informações sobre a importância da realização do estudo e a probabilidade de ausência de algum 

risco decorrente da aplicação do instrumento de pesquisa adoptado e a participação foi voluntária 

e não coerciva. Os participantes leram e assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, 

(Apêndice 2). Posteriormente tiveram acesso a questionário-teste contendo perguntas fechadas, 

preliminarmente leram atentamente e compreenderam. Os estudantes que tiveram alguma dúvida 

consultaram o autor da pesquisa através de contacto telefónico, redes sociais e correio electrónico. 

As questões foram respondidas colocando X na (s) afirmação (ões) que consideraram correctas 

para cada pergunta. 

As perguntas estavam divididas em cinco partes conforme no que aparece no Apêndice 3 

Na primeira parte do questionário estavam patentes questões referentes a dados 

sociodemográficos. 

Na segunda parte os participantes responderam os aspectos que abordavam do perfil 

socioeconómico. 

A terceira parte do questionário foi respondida em destaque dos conhecimentos da alimentação 

saudável. 
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Na quarta parte os participantes responderam as questões referenciando as suas práticas no 

consumo alimentar. 

Na quinta parte, visando-se identificar o porquê das suas preferências alimentares, usaram os 

mesmos procedimentos. 

 

4.5 Análise e apresentação de resultados 

Para análise do perfil socioeconómico e influências para as preferências alimentares por parte da 

população estudada foi fundamentalmente do tipo comparativo entre os resultados obtidos com a 

informação encontrada na literatura e em estudos similares realizados. 

Em relação aos conhecimentos da alimentação saudável, conforme as respostas dos respondentes 

foram avaliados como: “tem conhecimento” ou “não tem conhecimento” baseando-se na guia 

proposto pelo Ministério de Saúde do Brasil (2007), contendo os 10 passos para se ter uma 

alimentação saudável. 

Quanto ao consumo alimentar as respostas foram analisados usando como critérios de avaliação 

com classificação de “adequado” ou “inadequado” também baseando-se na guia proposto pelo 

Ministério de Saúde do Brasil (2007), contendo passos para se ter uma alimentação saudável e, 

usou-se a estatística descritiva simples, onde para o questionário calculou-se a percentagem de 

frequência das respostas e os dados foram sistematizados e apresentados expressando-se em 

percentagem na forma de tabelas e gráficos do Ms. Office Excel® 2013 tal que possam ser 

mensuráveis. 
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5. RESULTADOS 

A amostra foi constituída de 48 estudantes universitários da Faculdade de Veterinária da 

Universidade Eduardo Mondlane, sendo 26 estudantes (54, 0%) do sexo masculino e 22 estudantes 

(46, 0%) do sexo feminino. A média de idade dos estudantes foi de 21 anos variando de 18 a 40 

anos de idade. Ademais, quanto ao estado civil, salientar que maior parte dos estudantes é solteira 

correspondendo a 96, 0%. 

No entanto, a tabela 1 e os gráficos 1 e 2 ilustram o perfil demográfico (Idade, sexo e estado civil, 

respectivamente) dos estudantes universitários. 

Tabela 1: Idade média, mínima e máxima dos estudantes universitários em anos 

Idade média 21 

Idade mínima  18 

Idade máxima  40 

 

 

Gráfico 1: Percentagem dos estudantes universitários em função de sexo 

 

Gráfico 2: Percentagem dos estudantes universitários em função do estado civil 

54%46%

Sexo

Masculino Feminino

96%

4%

Estado civil

solteiro casado
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5.1. Perfil socioeconómico dos estudantes universitários 

No que concerne ao perfil socioeconómico dos estudantes, verificou-se que somente 33,0% 

beneficiam-se de bolsa de estudo como incentivo do governo e quanto a renda familiar, maior parte 

dos estudantes apresenta <1 salário mínimo correspondendo a 56,0%, seguido de 25,0% de 

estudantes com um 1 -2 salários mínimos, 13,0% de estudantes com 3 – 4 salários mínimos e por 

fim somente 6,0% de estudantes têm uma renda familiar> 5 salários mínimos. 

Os gráficos 3 e 4 mostram o perfil socioeconómico dos estudantes universitários (Incentivo do 

governo de bolsa e renda familiar, respectivamente). 

 

Gráfico 3: Incentivo do governo 

 

Gráfico 4: Percentagem dos estudantes em função da renda familiar 
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5.2. Conhecimentos sobre alimentação saudável 

Em relação a conhecimentos dos estudantes, verificou-se que 69% têm conhecimento da 

alimentação saudável. Como está descrito no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 Conhecimento do conceito da alimentação saudável 

 

5.3. Consumo Alimentar 

No consumo alimentar, em relação a tipo de refeições, constatou-se que maior parte de estudantes 

somente toma o almoço (79,0%) e o jantar (75,0%), como está mostrado na tabela 2. 

Tabela 2: Percentagem do consumo alimentar em função do tipo de refeições 

Frequência do consumo alimentar Refeições realizadas % 

Pequeno-almoço 46,0 

Lanche da manhã 17,0 

Almoço 79,0 

Lanche ou café da tarde 19,0 

Jantar 75,0 

Ceia   8,0 

 

 

 

69
%
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Conhecimento do concei to da a l imentação 
saudável  

Tem conhecimento Não tem conhecimento
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Em relação ao número de refeições, constatou-se que somente 6,0% de estudantes possuem 

alimentação adequada, realizando cinco refeições diárias. 

Quanto ao consumo de tipo de alimentos, constatou-se que no que diz respeito a grupo de cereais, 

tubérculos e raízes, somente 13,0% consomem de maneira adequada, sendo 6 porções diárias. 

Para o grupo de legumes, verduras e frutas, somente 6,0% têm um consumo adequado, dado que 

consomem pelo menos 3 porções de legumes e verduras e frutas. 

Quanto ao consumo de leite e derivados, somente 28,0% têm consumo adequado, consumindo 3 

porções de leite e derivados e 1 porção de carnes e ovos. 

No que tange a grupo de óleos e gorduras, os resultados mostraram que somente 33,0% são 

adequados, consumindo 1 porção. 

Quanto ao consumo diário de água incluindo sucos de frutas naturais ou chás (excepto café) 

somente 27,0% ingerem de forma adequada, sendo 2 L nas suas refeições. Como está anunciado 

na tabela abaixo. 

Tabela 3: Percentagem de estudantes que possuem a frequência de consumo alimentar em 

adequação ou inadequação com o proposto no guia alimentar 

Alimentação  Adequado Inadequado 

Realização de 5 a 6 refeições   6,0 94,0 

Cereais, tubérculos e raízes 13,0 87,0 

Legumes, verduras e frutas 33,0 67,0 

Feijão e outras leguminosas 10,0 90,0 

Leite e derivados, carnes e ovos 28,0 72 

Óleos 33,0 67,0 

Água 27,0 73,0 

 

Como pode ser visto na tabela 3, no que concerne a adição do sal, houve adequação em 52,0% 

dos estudantes (não adicionam esse condimento após terem servido a refeição). 

Para o consumo frequente de doces, refrigerantes e sucos industrializados, os resultados foram 

adequados para 17,0% sendo que consomem 2 vezes por semana. 

Quanto ao consumo frequente de frituras, salgados, hambúrgueres, enchidos, etc, 20,8% de 

estudantes foram adequados, dado que evitam ou não consomem esses alimentos. 

Em relação a consumo semanal de bebidas alcoólicas constatou-se que 60,4% evitam o consumo 

desse líquido. 
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Em relação a realização de actividades extras no acto de tomada de refeições (preparação de 

lições, assistir televisão, conversar), os resultados somente foram adequados em 4,2% (não 

praticam nenhuma dessas actividades). 

Os resultados inerentes a leitura da informação nutricional presente no rótulo de alimentos 

industrializados antes de compra mostraram que somente 29,0% de estudantes são considerados 

adequados visto que sempre lêem a informação nutricional presente no rótulo. 

No que concerne a prática de pelo menos 30 minutos de actividade física diariamente, constatou-

se que somente 8,0% são adequados e praticam sempre esta actividade. 

Tabela 4: Percentagem de estudantes que possuem a frequência de consumo alimentar e 

prática de actividade física em adequação ou inadequação com o proposto no guia Alimentar 

Frequência e prática alimentar Adequa

do 

Inadequa

do 

Adição de mais sal nos alimentos já servidos 52,0 48,0 

Consumo frequente de doces, refrigerantes e sucos industrializados. 17,0 83,0 

Consumo de frituras, salgados, hambúrgueres, enchidos, etc. 21,0 79,0 

Consumo de bebidas alcoólicas por semana 60,0 40,0 

Realização de actividades extras no acto de realização de refeições 4,0 96,0 

Leitura da informação nutricional presente no rótulo de alimentos 

industrializados antes de compra 

29,0 71,0 

Prática de pelo menos 30 minutos de actividade física diariamente    8,0 92,0 

 

5.4. Influência nas preferências alimentares 

Na pesquisa feita sobre as influências nas preferências alimentares dos estudantes universitários, 

realçando aspectos inerentes a determinantes nas escolhas alimentares, mudança da alimentação 

após a entrada na universidade, com que mudanças ocorreu na alimentação, local de tomada das 

refeições estando na faculdade, responsável pela preparação das refeições, geralmente com quem 

faz as refeições, motivação para a escolha destes alimentos e as possíveis acções de melhoria na 

alimentação após a conclusão do curso, obteve-se os seguintes resultados:  

Todos estudantes (100,0%) consideram aspectos socioeconómicos, qualidade higiénico-sanitária 

de alimentos, cultura e religião como sendo factores determinantes nas escolhas alimentares. No 

que concerne a mudança na alimentação, 87,5% de estudantes afirmam ter havido mudança da 

alimentação após a entrada na universidade. 

Dos estudantes pesquisados, 67,0% afirmaram que com a entrada na universidade passaram a 

tomar refeições na cantina, refeitório universitário, 23,8% afirmaram haver falta de escolhas 
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alimentares. Dos estudantes pesquisados, 22,7% afirmaram haver falta de tempo para fazer as 

preparações dos alimentos em casa, 13,6% consideram a relação interpessoal ter influenciado nas 

suas mudanças e 9,0% de estudantes consideram o estresse entre estudantes causada pela vida 

académica como sendo um pilar chave de sua mudança. 

Quanto ao local de tomada das refeições estando na faculdade, 52,1% dos estudantes tomam no 

refeitório da direcção dos serviços sociais da universidade, 25,0% tomam na cantina da faculdade, 

12,5% trazem de casa, 8,1% dos estudantes tomam na rua e 2,1% tomam em lanchonete. 

Geralmente 66,7% de estudantes fazem suas refeições quando estão acompanhados, 33,2% fazem 

sozinhos. A motivação que os leva para a escolha destes alimentos, 26,0% deles consideram ser 

devido a falta de tempo para preparar variedade de refeições, 25,0% por influências familiares, 

19,0% são influenciados por colegas e amigos, 15,0% são influenciados pela sobrecarga da 

faculdade e 15,0% por ser fácil de preparo.  

Quanto a possibilidade de melhoria na alimentação, 69,0% de estudantes afirmaram que haverá 

melhoria na sua alimentação após a conclusão do curso com o aumento da renda familiar, 14,0% 

melhorarão, dado que não terão mais sobrecarga académica, 10,0% manterão com esta 

alimentação, 4,0% porventura melhorarão e 3,0% afirmaram que a melhoria dependerá da área de 

actuação profissional, como está ilustrado na tabela 5. 
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Tabela 5: Percentagem das influências nas preferências alimentares dos estudantes 

Factores que determinam nas escolhas alimentares  %  

Sociooeconómicos, qualidade higiénico-sanitária de alimento, cultura e religião  100,0 
Mudança da alimentação após a entrada na universidade 
Sim 87,5 
Com o que mudou na sua alimentação 

Com entrada na universidade passou a tomar refeições na cantina, refeitório 
universitário 

30,7 

Já há falta de escolhas alimentares 23,8 
Relação interpessoal 13,6 
Estresse entre estudantes causada pela vida académica    9,1 

A falta de tempo para fazer as preparações dos alimentos em casa 22,7 

Local de tomada das refeições quando estando na faculdade 
No canto isolado (traz de casa) 12,5 

Na Cantina da faculdade 25,0 

No refeitório da direcção dos serviços sociais da universidade 52,1 
Na rua   8,1 
Em lanchonete   2,1 

Geralmente com quem faz as refeições 
Faz sozinho (a) 33,2 
Faz acompanhado (a) 66,7 

Motivação para a escolha destes alimentos 
Influências familiares 25,0 
Colegas e amigos 19,0 

Falta de tempo para preparar variedade de refeições 26,0 
Sobrecarga da faculdade 15,0 

Fácil de preparo 15,0 
Possibilidade de melhoria na alimentação 
Melhoria após a conclusão do curso com o aumento da renda familiar 69,0 
Manterá com esta alimentação 10,0 
Porventura melhorará   4,0 

Dependerá da área de actuação   3,0 

Melhorará, não terá mais sobrecarga académica 14,0 
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6. DISCUSSÃO 

Os resultados da presente pesquisa, no que tange ao perfil sociodemográfico referenciando o sexo 

verificou-se a maior participação de estudantes do sexo masculino (26) correspondendo a 54,0%, 

valor esse superior a 46,0% para estudantes do sexo feminino (22).  

A maior participação de estudantes do sexo masculino nesta pesquisa pode ser caracterizada por 

homens serem menos tímidos do que as mulheres. Em vez disso, olhando na questão inerente a 

vulnerabilidade das mulheres pode ter feito com que elas de alguma forma tenham receio de 

porventura posteriormente haverá possível publicação da sua informação confidencial, 

alegadamente que poderão ser manchadas a sua honra, reputação e dignidade. Por conseguinte 

elas tendem a ser mais secretas e preservadas. Não obstante, com base nesses resultados, 

demonstra que os homens vêm procurando mais qualificação a nível do ensino superior. Além disso, 

vai oportunizar a classe masculina uma condição melhor de trabalho, uma vez que muitos homens 

buscam a sua qualificação no intuito de conseguirem uma posição no mercado e muitas vezes por 

serem chefes de agregados familiares e a responsabilidade de cuidar de famílias recai sobre eles. 

Esses resultados são similares com os de Carneiro (2016), visto que no seu estudo, da amostra 

avaliada constituído por 63 estudantes, 54,0% foram do sexo masculino. Entretanto, de acordo com 

Silva et al. (2011), o avanço do grau de escolaridade e a facilidade de acesso ao ensino superior 

oportunizaram as mulheres o acesso a trabalhos que eram preferencialmente masculinos e que 

indica uma correlação com as transformações económicas que vem ocorrendo nas últimas décadas 

no país. Em consequência disso, a ONU vem cada vez mais instigando para o alcance da igualdade 

de género entre homens e mulheres. 

Quanto ao estado civil salientar que houve maior predominância de estudantes solteiros 

equivalendo a 96,0%. Entretanto, este facto pode ser caracterizado por maior parte da população 

primeiramente optar por estudar, ter sua própria profissão e mais tarde casar. Santos et al. (2014), 

em seu estudo com universitários também obtiveram resultados similares à deste estudo (95,0% de 

estudantes solteiros e 5% de casados).  

6.1. Perfil socioeconómico 

No que concerne ao perfil socioeconómico dos estudantes, referindo a incentivo para permanência 

dos estudantes universitários na instituição de ensino, 67,0% dos estudantes entrevistados 

afirmaram não ter nenhum tipo de incentivo, pois pagam o valor total de suas propinas semestrais, 

enquanto somente 33,0% de estudantes beneficiam do incentivo (bolsa de estudo). Há vista disso, 

a procura pelo financiamento estudantil é grande, todavia, porventura muitos estudantes não 

comprovam real necessidade e como já estão matriculados permanecem pagando o valor integral 

das propinas. Acima de tudo, a nível nacional existem diversas entidades públicas e privadas que 

anualmente ou semestralmente fazem a concessão de bolsas de estudos aos estudantes mais 
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carentes admitidos ou regularmente matriculados nas instituições do ensino superior. Não obstante, 

os estudantes que precisam de apoio, para arcar com os custos da formação superior, passam por 

diversos critérios de selecção, tais como condições socioeconómicas e bom ou excelente 

aproveitamento pedagógico (Universidade Eduardo Mondlane, 2015) e resultados desses estudos 

são similares com estudo feito por Conceição (2018) com estudantes universitários onde constatou 

que 61,9% dos pesquisados não beneficiavam de qualquer tipo de bolsa de estudo.  

No que se refere ao questionamento da renda familiar, maior parte dos estudantes apresenta <1 

salário mínimo equivalendo a 56,0%. Esta predominância de estudantes de baixa renda familiar é 

por ser uma instituição pública leccionando cursos a nível Laboral e de forma presencial que não 

exigem o pagamento de mensalidades, dando, desta forma, oportunidade os estudantes 

carenciados que precisam de frequentar o ensino superior. Outrossim, esse facto pode estar 

relacionado as condições socioeconómicas do País, sendo Moçambique um dos países 

subdesenvolvidos, onde maior parte das famílias é doméstica vivendo em razão da prática da 

agricultura de subsistência e através de pequenos negócios realizados a nível local (Instituto 

Nacional de Estatística, 2017). 

 

6.2. Conhecimento da alimentação saudável 

Os resultados obtidos demonstraram que, 69,0% dos estudantes têm algum conhecimento do 

conceito da alimentação saudável. A obtenção de resultados positivos na examinação deste 

parâmetro foi devido a área de formação académica dos estudantes, visto que no plano curricular 

dos cursos de licenciatura frequentados a nível da FAVET-UEM (Curso de Licenciatura em Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, Ciência e Tecnologia Animal e Medicina Veterinária) pelo menos tem 

uma disciplina inerente a Ciências da Nutrição. No entanto, o conhecimento da alimentação 

saudável é um dos pilares chave para o alcance da segurança alimentar e nutricional visto que é a 

partir daí que o individuo ou família independentemente da sua classe social faz a selecção e a 

escolha de melhores alimentos para o consumo e isso implica a prática de hábitos alimentares 

saudáveis, desta forma prevenindo a ocorrência de distúrbios nutricionais, assegurando o 

crescimento normal do indivíduo, influenciando positivamente no desempenho académico ou 

processo de percepção e assimilação da matéria. Por outro lado, em um estudo realizado por 

Conceição (2018), sobre saberes da alimentação com estudantes universitários da área de saúde, 

somente 32,0% tinham conhecimento da alimentação saudável e o Ministério da Saúde do Brasil 

(2014) afirma a existência de uma relação directa entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental 

do indivíduo, e pesquisas comprovam que a boa alimentação tem um papel fundamental na 

prevenção e no tratamento de doenças. 



23 
 

Deste modo, a guia proposta pelo Ministério da Saúde do Brasil (2007), em linhas gerais considera 

que uma alimentação saudável deve ser aquela que é acessível física e financeiramente, valoriza 

a variedade e deve ser saborosa, a sua preparação é feita tradicionalmente, deve ser harmoniosa 

em quantidade e qualidade e naturalmente deve ser colorida e segura sanitariamente. 

6.3. Consumo alimentar 

Em relação ao consumo alimentar em destaque de número de refeições constatou-se que somente 

6,3% apresentam uma alimentação adequada tomando cinco a seis refeições diárias, e isso pode 

estar correlacionado a falta de tempo que estudantes não tem para realizar refeições devido a 

sobrecarga da faculdade, renda familiar que faz com os estudantes diminuem o número de refeições 

diários, e a dupla jornada entre trabalho estudo, pois alguns estudantes trabalham e estudam. 

Porém, a guia proposta pelo Ministério de Saúde do Brasil (2007) recomenda a toma de pelo menos 

três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia e não ignorar as 

refeições como forma de evitar que o estômago fique vazio por muito tempo, diminuindo desta forma 

o risco de ter gastrite e de ficar com muita fome e exagerar na quantidade quando for a comer. 

No que concerne as refeições realizadas pelos estudantes, dos resultados obtidos verificou-se 

inadequação porque maior parte de estudantes somente toma o almoço (79,2%) e Jantar (75,0%). 

Esse facto pode estar correlacionado com a renda familiar visto que muitos deles são de baixa 

renda salarial (abaixo de 1 salário mínimo), pese embora as famílias fazem de tudo para pelo menos 

ter duas grandes refeições diárias (almoço e jantar) e esses resultados não estão de acordo com a 

guia do Ministério de Saúde do Brasil (2007). Entretanto, a FAO/OMS/ONU (1985), afirma que para 

tomada de número de refeições diárias depende da estimativa do gasto energético diário de cada 

individuo, devendo ser usado como base, o peso ideal de um individuo, sexo, altura, tipo de 

actividade física realizada, a taxa do metabolismo basal e necessidades energéticas totais (NET). 

Em vez disso, não sendo possível consumir energia numa única refeição é necessário reparti-la 

percentualmente podendo ser por exemplo, 25% no pequeno-almoço, 35% no almoço, 10% no 

lanche e 30% no jantar. 

Outrossim, as NET devem ser distribuídas de acordo com o número de refeições programadas 

segundo os hábitos alimentares e calcular a quantidade de macro nutrientes necessários por dia. 

Relembrando que os nutrientes fornecedores de energia são proteínas, hidratos de carbono e 

lípidos cujos seus valores energéticos são: 4 Kcal/g para proteínas e hidratos de carbono, 9 Kcal/g 

lípidos e 7 Kcal/g para álcool, mas infelizmente este nutriente não é recomendado como fonte de 

energia devido aos seus efeitos fisiológicos (FAO/OMS/ONU, 1985). 

No que concerne aos alimentos que fazem parte de grupo dos cereais, dos resultados obtidos 

constatou-se que somente 12,5% apresentam uma alimentação adequada, consumindo 6 porções 

diárias e isso além de ser devido a factores socioeconómicos dos estudantes pode ser devido a 
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falta de conhecimento dos parâmetros estabelecido nas Ciências da Nutrição principalmente as 

medidas caseiras a serem usadas no acto de preparo das refeições. Portanto, esses alimentos são 

de grande importância, pois oferecem grande parte da energia e da proteína disponível, se 

consumidos de forma regular e frequente. Ademais, são ricos em carbohidratos complexos (amidos) 

de preferência integrais, tubérculos e raízes, garantem 45% a 65% da energia total diária da 

alimentação, são fontes de vitaminas do complexo B e de ácidos gordos essenciais que participam 

do metabolismo do sistema nervoso. 

Por conseguinte, em Moçambique é obrigatória a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro 

e ácido fólico, devendo conter ferro, na proporção mínima de 20 mg por kg e máxima de 140 mg 

por kg, produzidos, comercializados e importados de acordo com as Normas Moçambicanas (NM), 

esta estratégia objectiva a redução da anemia ferropénica e de problemas relacionados à má-

formação dos tubos neurais. A orientação de consumo dessas farinhas é particularmente importante 

para crianças, idosos, gestantes e mulheres em idade fértil (Decreto n.º 9/2016). Portanto, Basaglia 

e Freitas (2015), nos seus estudos encontraram resultados semelhantes tendo constatado que 

somente 39,5% dos pesquisados consumiam as porções recomendadas. 

O Ministério de Saúde do Brasil (2007) recomenda a inclusão diária de seis porções do grupo de 

cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos como as batatas e raízes como a mandioca 

nas refeições, dando preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural. 

Ainda, distribuir as seis porções desses alimentos nas principais refeições diárias (café da manhã, 

almoço e jantar) e nos lanches. 

Neste estudo somente 33,0% de estudantes relataram o consumo de legumes, verduras e frutas 

em porções adequados (três porções/dia). A obtenção desses resultados pode ser devido a falta de 

tempo para o preparo desses alimentos, visto que legumes e verduras precisam mais atenção para 

seu preparo e isso demonstra-se que os estudantes não ficam preocupados com o que comem mas 

sim o com o seu rendimento académico e quanto a frutas pode ser por falta da sua valorização e 

de não interessarem-se com função que as frutas desempenham para o organismo humano. 

Portanto, os legumes e verduras são excelentes fontes de várias vitaminas e minerais, ricas em 

fibras, e fornecem nutrientes com uma quantidade relativamente pequena de calorias. 

O consumo de variedade de frutas oferece aporte da maioria das vitaminas e minerais, aumentando 

a resistência contra infecções, além de ambas participarem do metabolismo e da fisiologia do 

organismo humano, exercendo funções essenciais. Na alimentação deve-se variar o tipo de frutas, 

legumes e verduras consumidos durante a semana e estar atenta para a qualidade e o estado de 

conservação deles. No entanto, para alcançar o número de porções recomendadas, é necessário 

que esses alimentos estejam presentes em todas as refeições e lanches do dia, de preferência as 

frutas, legumes e verduras crus (Ministério de saúde do Brasil, 2007). De acordo com Marconato et 

al. (2016), Guimarães et al. (2018), o padrão alimentar entre os universitários é caracterizado pela 
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baixa ingestão de alimentos protectores, como frutas. Visto que, Basaglia e Freitas (2015), em um 

estudo constataram que somente 5,0% consumiam diariamente pelo menos três porções de 

legumes e verduras como parte das refeições e três porções ou mais de frutas nas sobremesas e 

lanches. Ferreira (2016) observou que somente 5,0% dos discentes consumiam a quantidade ideal 

proposta pela Guia Alimentar “Como ter uma alimentação saudável”. Também, Maciel et al. (2012), 

em um estudo encontrou um consumo inadequado desses grupos alimentares. Por outro lado, a 

rejeição de frutas ademais foi verificada por estudos feitos por Sousa (2011), Bareto (2009) e 

Feituosa (2010). 

Quanto ao consumo de feijão e outras leguminosas verificou-se que somente 10,0% da população 

estudada consomem de forma adequada, sendo 1 a 2 porções de feijão por dia e isso pode ser 

correlacionado a factores sócio antropológicos, principalmente as aversões alimentares onde 

encontramos alguns pré-conceitos, dado que existem indivíduos que julga que o consumo de feijão 

pode provocar gastrite, cegueira nocturna ou completa, constipação para o organismo e também a 

falta de conhecimento da transformação de porções de alimentos para medidas caseiras ou devido 

a falta de noções básicas do seu valor nutricional. Salientar que o consumo de feijão com arroz na 

proporção de uma parte é uma combinação completa de proteínas e é bom para a saúde. Assim 

sendo, esse público consome aminoácidos essências de origem vegetal do arroz e do feijão. 

Todavia, Carneiro (2016), obteve resultados positivos quanto ao consumo desses alimentos e o 

Ministério de Saúde do Brasil (2007) recomenda o consumo de feijão com arroz todos os dias ou, 

pelo menos, cinco vezes por semana. Outros tipos de leguminosas como a soja, o grão-de-bico, a 

ervilha seca, a lentilha também podem ser cozidos e usados em saladas frias. As sementes (de 

girassol, gergelim, abóbora e outras) e as castanhas, amendoim, amêndoas e outras são fontes de 

proteínas e de gorduras de boa qualidade. 

Da população estudada somente 8,3% praticam actividade física de forma adequada, sendo pelo 

menos 30 minutos por dia. Não obstante, isso pode ser porque a realização da actividade física a 

nível da faculdade não é de caracter obrigatório e em consequência disso, muitos estudantes 

consideram não terem tempo para sua realização. Em vez disso, todos cursos leccionados a nível 

da faculdade não tem nenhuma disciplina de prática de actividade física. Entretanto, a prática de 

actividade física reduz o risco de desenvolver doença cardíaca coronária, risco de infarto; diminui 

tanto o colesterol total quanto os triglicerídeos e eleva o bom colesterol HDL; diminui o risco de 

desenvolver pressão alta, risco de desenvolver diabetes tipo 2; reduz o risco de cancro de cólon; 

ajuda na manutenção do peso ideal; reduz sentimentos de depressão e ansiedade, promovendo o 

bem-estar psicológico, ajuda na construção e manutenção das articulações, músculos e ossos 

saudáveis. Essa constatação foi similar com a pesquisa de Oliveira (2017), sobre mudanças na 

actividade física de universitários onde verificou que a proporção de universitários estava 

insuficientemente activa. 
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O Ministério de Saúde do Brasil (2007) afirma que para tornar uma vida mais saudável, é preciso 

praticar pelo menos 30 minutos de actividade física todos os dias e evitar o consumo de bebidas 

alcoólicas e o fumo e manter o peso dentro de limites saudáveis. 

Porém neste estudo houve resultados adequados quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, visto 

que os resultados relatam que somente 29,0% às consome vezes. Entretanto o não consumo de 

bebidas alcoólicas pela maioria dos estudantes pode ser devido a aulas de sapiência que os 

estudantes têm tido logo no início a quando do ingresso na Universidade, na Faculdade e nas 

residências universitárias. Também pode ser devido a algumas disciplinas que os estudantes têm 

tido ao longo do curso, tais como, disciplina de Métodos de Estudos e Habilidades para Vida que 

abordam dos efeitos adversos causados em razão do consumo dessa substância. Porém, o álcool 

poder ser apreciado quando consumido com moderação, todavia, os seus problemas surgem 

quando este é consumido de forma exagerada. O Ministério de Saúde do Brasil (2007) 

desaconselha o consumo frequente de bebidas alcoólicas, visto que ajuda a diminuir o risco de 

doenças graves, como câncer e cirrose hepática, e pode contribuir para melhorar a qualidade de 

vida. Ainda, o consumo excessivo de álcool apresenta consequências físicas, sociais e psicológicas, 

por vezes, irreparáveis e dentro do processo de ensino e aprendizagem os estudantes que o 

consomem podem apresentar maior probabilidade de experimentar consequências adversas, como 

por exemplo o desempenho académico insatisfatório, violência entre colegas, colocando em perigo 

não apenas aqueles que bebem, mas também outros estudantes e membros da comunidade 

académica em geral. Esses resultados contradizem com o estudo feito por Wernik (2017), sobre 

hábitos alimentares fora do domicílio de estudantes universitários onde constatou que 49,6% 

consumiam bebidas alcoólicas. 

Foi observado nesta pesquisa que somente 4,2% dos estudantes não realizam actividades extras 

no mesmo momento de tomada de refeições, tais como, preparação de lições, assistir televisão, 

etc. Essa observância de resultados inadequados nesse parâmetro é devido a influências de 

colegas e amigos, influencias de media e a globalização, dado que hoje em dia está na moda os 

indivíduos estarem a conversar, assistirem televisão, mexerem telefones, etc como forma de 

entreterem-se no período de tomada de refeições alegando que é para digerirem bem os alimentos. 

Portanto em relação ao que se come e como se come ressalta-se, embora não seja o foco central, 

que excesso de TV, videogame e computador, telefones também podem contribuir para a obesidade 

na infância e na adolescência, pois a tendência das pessoas quando comem na frente da TV é 

ingerir alimentos mais calóricos e com gordura. Em vez disso, as pessoas que comem assistindo à 

televisão não prestam atenção no que comem, o fazem em maior quantidade e não mastigam de 

maneira adequada (Penhalver, 2005), e isso também foi observado por Rodrigues et al. (2011), em 

estudo feito com estudantes construindo conceitos sobre alimentação saudável, onde 79,0% e 

82,0% afirmaram que jantam ou almoçam geralmente assistindo a televisão. 
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Outra inadequação foi encontrada na avaliação do consumo de doces e refrigerantes, pois que 

houve maior predominância de estudantes que os consome (17,0%) e isso demonstra que o ensino 

superior traz novas responsabilidades ao estudante, pois com sobrecarga da faculdade, dupla 

jornada entre trabalho e estudo, formas de convívio com alimentos, entendimento, superação, renda 

familiar faz os estudantes optem por alimentos rápidos e de custos acessíveis. Mesmo sabendo 

que, o consumo exagerado desses alimentos pode causar hipertensão, deixar um indivíduo viciado, 

trazer perigo para o fígado, aumentar a gordura em circulação e têm elo com o câncer. Wernik 

(2017), no seu estudo constatou que 45,0% dos estudantes universitários consumiam doces e 

refrigerantes e estudo de Santos et al. (2014), onde poucos estudantes relataram não consumir 

doces e a maioria consumindo semanalmente (55,0%).  

Outrossim, neste estudo houve adequação no consumo de sal da mesa, visto que verificou-se que 

poucos estudantes adicionam sal na mesa (4,0%) e isso é mais-valia, além disso os estudantes têm 

noções básicas das implicações nefastas que podem surgir a quando do seu consumo, dado que o 

consumo de sódio em excesso é um dos principais factores de risco para a hipertensão arterial e 

também está associado à incidência de acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares e 

doenças renais. Há vista disso, o Ministério de Saúde do Brasil (2007), recomenda o consumo diário 

de sal no máximo, uma colher de chá por pessoa, distribuída em todas as refeições utilizando 

somente sal iodado, pois que o consumo excessivo do sal pode causar doenças crónicas não 

transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade. Por conseguinte devemos utilizar 

temperos como naturais, alho, cebola e ervas frescas e secas ou suco de frutas, como limão, para 

temperar e valorizar o sabor natural dos alimentos. Devendo diminuir a quantidade de sal na comida 

e retirar o saleiro da mesa e quantidade de sal por dia deve ser no máximo uma colher de chá por 

pessoa, distribuída em todas as refeições. Acima de tudo deve-se utilizar somente sal iodado 

(Decreto n.º 9/2016). Os resultados desse estudo são similares com um estudo feito por Feitosa et 

al (2010), sobre hábitos alimentares de estudantes de uma universidade pública onde constataram 

que 78, 8% costumavam colocar sal na comida adequadamente.  

Quanto a porções de leite e derivados somente 28, 0% consomem de maneira adequada, sendo 

três porções por dia. Portanto, o não consumo adequado desses alimentos pode ser influenciado 

por inúmeros factores tais como, socioecónomicos ligados a renda salarial, estado nutricional, 

restrições alimentares, visto que existe alguns indivíduos que são intolerante a lactose. Entretanto, 

leite e derivados são as principais fontes de cálcio envolvido directamente na saúde óssea e oferece 

proteínas de excelente valor biológico e elevada digestibilidade, além de ser alimento fonte de 

vitaminas (Domene, 2011; Mahan, 2010). Em um estudo realizado por Basaglia e Freitas (2015) 

constatou-se que somente 2,6% consumiam 3 porções e Ferreira (2016) obteve somente 5% 

adequados. 

Em vez disso, neste estudo verificou-se que muitos estudantes consomem carnes e ovos em 

porções inadequados (72,0%), sendo 1 porção diária e isso é devido a baixa renda familiar dos 
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estudantes visto que muitos deles sobrevivem abaixo de 1 salário mínimo mensalmente. No mesmo 

sentido pode ser devido a tabus e restrições alimentares, dado que existem estudantes que não 

consomem alimentos de origem animal e são considerados como vegetarianos. Porém, carnes, 

aves, peixes e ovos fazem parte de uma alimentação nutritiva e contribuem para a saúde e para o 

crescimento saudável. Todos são fontes de proteínas, vitaminas e minerais. Devendo consumir 

mais peixe e frango e sempre preferindo as carnes magras. Peixe fresco pelo menos duas vezes 

por semana, tanto os de água doce como salgada são saudáveis. Comer pelo menos uma vez por 

semana vísceras e miudezas, como o fígado bovino, moela, coração de galinha, entre outros. Esses 

alimentos são excelentes fontes de ferro, nutriente essencial para evitar a ocorrência de anemia 

ferropénica (Ferreira, 2016). Por isso o Ministério de Saúde do Brasil (2007) recomenda o consumo 

diário de três porções de leite e derivados e uma porção de carne, aves, peixes ou ovos. 

Neste estudo verificou-se que somente 33,3% dos pesquisados fazem o consumo adequado ou 

proporcional máximo de 1 porção diária de óleos. Entretanto a obtenção destes resultados pode ser 

devido a falta de saberes relacionados com as quantidades a serem ingeridas diariamente e por ser 

fonte de sabores ou de prazer para os alimentos. Portanto, o consumo máximo de óleos vegetais, 

azeite, manteiga ou margarina deve ser uma porção por dia e é preciso estar atento aos rótulos dos 

alimentos e escolher aqueles com menores quantidades de gorduras trans, devendo reduzir o 

consumo de alimentos gordurosos, como carnes com gordura aparente, embutidos, frituras e 

salgados, e no máximo consumir uma vez por semana, usar azeite de oliva para temperar saladas, 

evitar usá-lo para cozinhar, pois perde sua qualidade nutricional quando aquecido (Ministério de 

Saúde do Brasil, 2007). Por outro lado, em um estudo realizado por Basaglia e Freitas (2015) 

constatou-se que somente 13,2% consomem adequadamente. 

Ainda, neste estudo constatou-se que somente 27,0% dos estudantes consomem água de forma 

adequada (2 litros de água por dia) incluindo no cálculo individual sucos de frutas naturais ou chás 

(excepto café, etc) e isso pode ser por carência de conhecimento da quantidade destes líquidos que 

devem ser consumido diariamente e das suas preponderâncias para o organismo humano pois 

existem indivíduos não consideram água como sendo alimento. Portanto, a ingestão de água é 

extremamente essencial para manutenção da vida, devendo se consumir nos intervalos das 

refeições, pois que essa substância é muito importante para o bom funcionamento do organismo 

das pessoas em todas as idades, mantém a boca húmida e o corpo hidratado. Portanto, o Ministério 

de Saúde (2007) recomenda o consumo de água pelo menos dois litros por dia e em todas refeições, 

devendo usar água tratada, fervida ou filtrada para beber e preparar refeições e sucos e oferecer 

água para crianças e idosos ao longo de todo o dia. Portanto, apesar do café e chá serem bebidas 

saudáveis, podem causar efeitos colaterais com o seu consumo feito de modo desproporcional e 

excessivo. A maioria destes tipos de bebidas contém cafeína, substância que pode aumentar 

humor, metabolismo e desempenho físico e mental. No entanto, as altas doses podem ter efeitos 

colaterais desagradáveis e até perigosos à saúde, tais como ansiedade, insónia, alterações 
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digestivas, dependência, frequência cardíaca rápida, micção e urgência frequentes. Resultados 

deste estudo são similares com os de Ferreira et al. (2016) que estudou sobre hábitos alimentares 

de académicos do curso de Nutrição de uma Instituição de Ensino Superior usando o questionário 

“Como está a sua alimentação?” proposto pelo Ministério de Saúde do Brasil (2007), verificaram 

que 61,0% dos estudantes ingeriam abaixo das quantidades recomendadas. 

Os resultados obtidos, também mostram que somente 21,0% são adequados quanto o consumo de 

frituras, salgados, hambúrgueres, enchidos e isso demonstra que com a entrada na universidade 

muitos estudantes optam por alimentos prontos para consumo e com alta densidade energética 

podendo ser devido a sobrecarga da faculdade, custo de alimentos e por ser fontes de prazer e 

sabor. No entanto, o Ministério de Saúde recomenda a evitar-se o consumo de alimentos 

industrializados com muito sal (sódio) e gordura como hambúrguer, salsicha, salgadinhos, 

conservas de vegetais, sopas, molhos e temperos prontos, devendo ler o rótulo dos alimentos e 

preferir aqueles com menor quantidade de sódio. Dado que o consumo excessivo desses alimentos 

aumenta o risco de hipertensão arterial, obesidade e doenças do coração e rins. Porém, Feitosa et 

al. (2010), em um estudo sobre hábitos alimentares de estudantes de uma universidade pública 

constataram que 51, 1% da população estudada costumava consumir frituras e embutidos 

adequadamente. 

Os resultados do presente estudos relatam que somente 29,0% dos estudantes têm hábito de ler 

informação nutricional contida no rótulo da embalagem. Esses resultados são caracterizados por 

muitos estudantes não darem relevância a esse aspecto, pois na sua maioria, no período de compra 

de alimentos fica mais preocupado com o conteúdo interno e muito menos com a parte externa 

onde contém a informação nutricional. No entanto, A leitura de rótulos alimentares é muito 

importante pois ajuda o consumidor no período de compra para escolhas alimentares saudáveis, 

pois é no rótulo do alimento que são fornecidas aos consumidores as informações necessárias para 

comparação e esclarecimento, e para que ele possa decidir pela compra do produto e lá contém 

toda inscrição destinada a informar ao consumidor sobre as propriedades nutricionais do alimento, 

a qual deve compreender a declaração do valor energético e nutriente e a declaração das 

propriedades nutricionais (informação nutricional complementar). Por conseguinte, a prática da 

leitura dos rótulos nos alimentos deveria ser adoptada para a escolha do melhor produto que 

convém ao consumidor. Visto que tem carácter informativo e, deste modo, a prática da leitura 

deveria acontecer no momento da compra do alimento (Morzarotto e Alves, 2017). Todavia, na 

maioria das vezes, a grande dificuldade dos consumidores é a falta de compreensão dos termos 

utilizados, ocasionalmente muito técnicos e resultados desse estudo não corroboram com dados de 

outra pesquisa realizada por Morzarotto e Alves (2017), sobre hábitos de leitura da rotulagem 

nutricional por frequentadores de um estabelecimento comercial do ramo alimentício onde 

demonstraram que 69,6% da população estudada tinham o hábito de ler informação nutricional 

contido nos rótulos dos alimentos. 
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6.4. Influência nas preferências alimentares 

No que concerne aos factores que determinam as influências alimentares dos estudantes, os 

resultados mostram que todos (100,0%) são determinantes nas escolhas alimentares e isso 

demonstra que a formação de hábitos alimentares realmente é um processo complexo, pois, 

factores socioeconómicos relacionam-se com a sociedade onde o individuo nasceu ou onde se 

encontra inserido, convívio em ambiente familiar, amigos e com a entrada na universidade os 

estudantes passam a viver distante da moradia com seus parentes, tomando conta de si próprios, 

onde adquirem novo convívio social entre colegas e amigos e com a permanência na universidade 

em tempo integral. Dessa forma a sua alimentação também sofre alterações, pois em busca de 

comodidade e praticidade, os alimentos industrializados passam a estar cada vez mais presente na 

sua mesa e olhando no custo dos alimentos optando por alimentos mais acessíveis financeiramente, 

segurança – hábitos passados, convencionalidade, prestígio, factores pessoais, inerentes a nível 

de expectativa, prioridade, familiaridade, influência dos outros, personalidade, humor, apetite, 

emoções, educação, etc. Por outro lado temos factores religiosos ligados as restrições religiosas 

(proibição de consumo de carne suína), tradições, influências culturais inerentes a cultura familiar 

do individuo, tomando em consideração as representações simbólicas da alimentação para sua 

cultura familiar caracterizada por existência de tabus alimentares, tais como obrigação de não 

consumo de carne de ovinos para a cultura tradicional de indivíduos com apelido Moiana como uma 

representação simbólica dessa família. Além disso, a cultura relaciona-se com usos e costumes 

socioculturais. Entretanto, esses resultados são similares aos de um estudo feito por Vaz e 

Bennemann (2014), sobre o comportamento alimentar e hábito alimentar onde constataram que 

esses factores são alguns dos determinantes para preferências alimentares. Além disso e Fiore 

(2010), em seus estudos observaram que a diversidade geográfica e os hábitos regionais, bem 

como o prestígio social, o tamanho da porção e o local onde a refeição é realizada fazem variar as 

atitudes relacionadas ao alimento. Ainda, Chaves et al. (2009), relata que cada região de um país 

tem um hábito alimentar característico, que tem como determinante, os factores geográficos e 

culturais dos povos indígenas, negros e brancos, combinado com a religiosidade popular. 

De acordo com Proença (2010), as razões biológicas (sexo, idade) influenciam nas preferências 

alimentares e abrangem aspectos económicos, psicológicos, fisiológicos (mudanças, doenças), 

sociais e culturais, por se tratar de algo complexo e multifactorial, a alimentação representa uma 

das actividades humanas de maior importância, e a qualidade higiénico- sanitária dos alimentos tem 

uma influência nas preferências alimentares dos estudantes visto que eles têm o direito de 

seleccionar alimentos seguros e que foram manipulados, produzidos ou processados aplicando as 

boas práticas de higiene e de produção/fabrico. 

No que concerne a mudança na alimentação, 88,0% de estudantes afirmaram ter havido mudança 

na alimentação após a entrada na universidade, onde 31,0% afirmaram que com a entrada na 
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universidade passaram a tomar refeições na cantina, refeitório universitário, 24,0% devido a falta 

de tempo para escolhas alimentares, 23,0% devido a falta de tempo para preparar os alimentos em 

casa, 13,6% consideram a relação interpessoal ter influenciado nas suas mudanças e 9,1% 

consideram o estresse entre estudantes causada pela vida académica como sendo um pilar chave 

de sua mudança e isso é porque as influências no ambiente universitário tais como, a praticidade 

da oferta de alimentos na cantina ou refeitório universitário, a relação interpessoal e o estresse entre 

os estudantes causado pelas demandas da vida académica, provocam mudanças nos hábitos 

alimentares do graduando e diante das demandas das disciplinas, a falta de tempo para fazer as 

preparações dos alimentos em casa, com a existência de locais que confeccionam refeições na 

faculdade, pode-se constatar que devido ao cotidiano, cumprir horários das aulas dificulta os 

cuidados com a saúde alimentar e atribuem os lanches ricos em gorduras e açúcares a sua má 

alimentação. Além disso, de acordo com Busato et al. (2015), a perspectiva de que a alimentação 

saudável depende, além dos tipos de alimentos, do tempo para preparo, da forma de preparo e do 

tempo para alimentar-se. O jovem universitário nem sempre tem o suporte familiar para a aquisição 

e o preparo dos alimentos, devido a longos períodos fora de casa. Corroborando com essa 

perspectiva, Maia et al. (2015) salientam que faz parte do cotidiano de muitos jovens universitários 

residirem sozinhos, em companhia dos amigos e/ou passar maior parte do dia fora de casa, 

condições que também influenciam na alimentação desse grupo. Por outro lado, Trancoso et al. 

(2009), afirmam que a falta de tempo favorece para uma diminuição na quantidade e qualidade da 

ingestão de alimentos diários, contribuindo para modificações nos hábitos alimentares e Conceição 

(2018), buscando entender a vida universitária e a alimentação dos graduandos observou que 

91,0% dos estudantes seus hábitos alimentares mudaram ao ingressar na faculdade. 

Neste estudo também verificou-se que após a entrada na universidade maior parte de estudantes 

(52,0%) tomam as suas refeições no refeitório da direcção dos serviços sociais da universidade. 

Portanto, isso leva a crer que o cuidado com a alimentação não é visto como prioridade para a 

maioria dos estudantes, pois sua precaução está voltada, principalmente, as demandas que a 

faculdade propicia e com sua rede de relacionamentos. 

Cerca de 66,7% de estudantes tomam suas refeições quando estão acompanhados, 33,2% tomam 

sozinhos e, quanto a motivação que os leva para a escolha destes alimentos, 26,0% deles 

consideram ser devido a falta de tempo para preparar variedade de refeições, 25,0% por influências 

familiares, 19% são influenciados por colegas e amigos, 15,0% são influenciados pela sobrecarga 

da faculdade e 15% por ser fácil de preparo e isto ilustra-nos de os estudantes tem muitas 

influências nas suas escolhas alimentares o que irá influenciar negativamente no desenvolvimento 

de hábitos alimentares. Portanto, Wernik (2017), em seu estudo com estudantes universitários sobre 

os factores contribuintes para a frequência alimentar dos estudantes, considerou como 

contribuintes, amigos e familiares (86,9%), conveniência (84,0%) e trabalho (77,0%), morar sozinho 

(30%) e preço (54,0%). De acordo com Busato et al. (2015), em um estudo feito com os estudantes 
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universitários que tomam suas refeições acompanhados de familiares afirmaram ter influência 

directa na escolha dos alimentos dando preferência à alimentação mais saudável, logo esse facto 

evidencia que a companhia e a convivência com a família são importantes condicionantes para as 

escolhas alimentares. 

Muitos estudantes têm consciência que não se alimentam de maneira correcta. O acto dos 

estudantes tomarem suas refeições sempre acompanhadas de seus colegas em um espaço 

universitário pode influenciar mudanças nos hábitos alimentares. Além disso a falta de tempo 

favorece para uma diminuição na quantidade e qualidade da ingestão de alimentos diários 

contribuindo para modificações nos hábitos alimentares (Trancoso e Amaya, 2009). 

Dos estudantes pesquisados, 69,0% relataram a possibilidade de melhorar alimentação após a 

conclusão do curso com o aumento da renda familiar. Portanto, esse facto pode ser porque maior 

parte deles são de família de baixa renda salarial, onde tentam sobreviver abaixo de um salário 

mínimo. Por outro lado pode ser porque poderão passar as suas refeições a partir de uma 

adequação em seus horários, ou seja, tentar conciliar a vida profissional com uma boa renda salarial 

entre famílias concomitantemente com o cotidiano de suas relações diárias. Porém, é importante a 

disciplina em cumprir horários das alimentações diárias, evitar ingerir alimentos industrializados 

dando preferência aos alimentos naturais e ricos em nutrientes e preparados em casa ou quando 

não for possível esse preparo buscar dar sempre preferências à oferta de alimentos saudáveis. Por 

outro lado, Conceição (2018), em seu estudo com estudantes sobre seus hábitos alimentares 

relataram possibilidade de melhorar as suas refeições. Entretanto, de acordo com Maia et al. (2015), 

a vontade individual de se ter uma alimentação saudável pode ser um dos principais aspectos que 

auxiliem na ingestão de certos tipos de alimentos que levam a promoção de boa saúde, assim como 

influenciar para uma melhor qualidade de vida, que por sua vez nem sempre podem ser controlados 

directamente. 
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7. CONCLUSÃO 

Os hábitos alimentares de estudantes universitários são inadequados e influenciados por aspectos, 

socioeconómicos. A maior parte de estudantes não possuem nenhuma regalia e tendo uma renda 

familiar menor que um salário mínimo fazendo com que eles não tenham acesso e disponibilidade 

de alimentos de forma adequada e em quantidade suficiente. Entretanto, os estudantes 

universitários têm conhecimento da alimentação saudável, porém na sua maioria, somente tomam 

o almoço e o jantar, poucos realizam 5 a 6 refeições diárias e muitos consomem alimentos que 

fazem parte de grupo de cereais, tubérculos e raízes, legumes e verduras, frutas leite e derivados, 

carnes e ovos, óleos em porções inadequadas, e não consomem água adequadamente. Outrossim, 

os resultados mostram carência de adequação no consumo de alimentos com alta densidade 

energética tais como, doces, refrigerantes e sucos industrializados, frituras, salgados, realização de 

actividades extras no acto tomada de refeições e leitura da informação nutricional presente no rótulo 

de alimentos industrializados antes de comprá-los e a prática de actividade física. Os resultados da 

presente pesquisa somente foram adequados quanto a avaliação do parâmetro adição do sal após 

de terem servido o alimento e o consumo semanal de bebidas alcoólicas. 

No que concerne as influências nas preferências alimentares salientar que os aspectos 

socioeconómicos, qualidade higiénico-sanitária de alimentos, cultura e religião são tidos como 

sendo factores determinantes nas escolhas alimentares. Por outro lado, a entrada na universidade 

provoca mudança na alimentação dos estudantes pois que com a falta de tempo e sobrecarga da 

universidade passam a tomar refeições na cantina ou refeitório da universidade em companhia de 

outros colegas e muitos desses alimentos são os lanches rápidos ou alimentos ultraprocessados 

com alta densidade energética de forma acompanhados. Contudo, a maioria dos estudantes 

universitários estão cientes de que os seus hábitos alimentares são inadequados, por conseguinte 

após a conclusão de curso gostariam de melhorar a sua alimentação, isso com o aumento da renda 

familiar. 
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8. RECOMENDAÇÕES  

1. Para a comunidade académica recomenda-se a realização de mais estudos relacionados com 

esta temática, como por exemplo, a avaliação de estado nutricional dos estudantes 

universitários e implementação de programas de educação alimentar. 

2. A nível da Universidade, a concessão de mais bolsas de estudos. 

3. Para o Ministério de Saúde recomenda-se a revisão do Guia Alimentar para a população 

Moçambicana, com a menção das porções a consumir de cada grupo e porção dos alimentos 

equivalentes dentro dos grupos, assim como informações mais concretas sobre alimentação 

saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ameida, L. S. (2007). Transição, adaptação académica e êxito escolar no ensino superior. Revista 

Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, 14 (2), 203-215. 12 pag. Disponível em 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11543/1/Transi%C3%A7%C3%A3o%20e%20

Adapta%C3%A7%C3%A3o%20Acad%C3%A9mica.pdf. Acesso no dia 20/10/2020. 

Almeida, J.S.P. (2014). A Saúde Mental Global, a Depressão, a Ansiedade e os Comportamentos 

de Risco nos Estudantes do Ensino Superior: Estudo de Prevalência e Correlação. Tese de 

Doutoramento em Ciências da Vida –Saúde Mental / 1ª Edição. Universidade Nova de Lisboa. 237 

pag. Disponível em https://core.ac.uk/download/pdf/62721955.pdf. Acesso no dia 20/10/2020. 

Alvarenga, M. (2016). Nutrição comportamental. São Paulo: Manole. Disponível em 

https://scholar.google.com/scholar?q=Alvarenga,+M+(2016).+Nutri%C3%A7%C3%A3o+comporta

mental.+S%C3%A3o+Paulo:+Manole,&hl=pt-PT&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart. Acesso no dia 

20/10/2020. 

Amaral, C.M.C. (2008) Educação alimentar. FMPB. Disponível em 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3507/1/MD_ENSCIE_IV_2014_57.pdf. Acesso 

em 20/10/2020. 

Antonaccio I. (2016). Comportamento do consumidor e factores que influenciam na escolha de 

alimentos. Nutrição comportamental. São Paulo: Manole. Pág. 101-128. Disponível em 

https://www.passeidireto.com/arquivo/46619463/apostila-ciencias-e-nutricao. Acesso no dia 

20/10/2020. 

Aquino, J.K; Pereira, P; Reis, V.M C. P. (2015). Hábito e consumo alimentar de estudantes do curso 

de nutrição das faculdades de Montes Claros - Minas Gerais. Revista Multitexto, v. 3, n. 01 

Disponível em https://eventos.set.edu.br/sempesq/article/view/3841. Acesso no dia 20/10/2020. 

Basaglia, P; Freitas, E. A. (2015). Utilização do questionário de frequência alimentar (QFA) para 

averiguação dos hábitos e preferências alimentares de funcionários públicos da rede estadual de 

ensino dos municípios de Tuiuti – SP e Morungaba – SP. Saúde em Foco, Edição nº: 07. Disponível 

em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-

content/uploads/sites/10001/2018/06/17qfa_morungaba.pdf. Acesso no dia 21/10/2020. 

Berzonsky, M.D; Kuk, L.S. (2005). Identity Style, Psychological Maturity, and Academic 

Performance. Personality and Individual Differences, 39, 235-247. Disponível em 

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?Referenc

eID=2025242. Acesso no dia 20/10/2020. 

Brasil- Ministério da Saúde (2006). Secretaria de Atenção à saúde. Coordenação Geral da Política 

de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para população brasileira: promovendo a alimentação 



36 
 

saudável. Brasília, DF. Disponível em 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso 

no dia 20/10/2020.  

Brasil (2014). Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde; Departamento de Atenção 

Básica. Guia Alimentar para a População Brasileira/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2a edição. Brasília. Disponível em 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso 

no dia 20/10/2020. 

Busato M A, Pedrolo C; Gallina L S; Rosa L (2015). Ambiente e alimentação saudável: percepções 

e práticas de estudantes universitários. 10 Pág. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/307753732_Environment_and_healthy_eating_perceptio

ns_and_practices_of_undergraduate_students/fulltext/57d8170408ae601b39af9518/Environment-

and-healthy-eating-perceptions-and-practices-of-undergraduate-students.pdf. Acesso no dia 

20/10/2020. 

Carneiro, M N. L, Lima, P.S, Lorrany Marinho, L, M, Souza, M.A.M (2016). Estado nutricional de 

estudantes universitários associados aos hábitos alimentares. Rev Soc Bras Clin Med. Universidade 

Federal do Pará, Belém (PA), Brasil. 5pag. Disponível em 

http://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/08/1248/14284.pdf. Acesso no dia 21/10/2020. 

Carvalho, C. A. (2016). Metodologias de identificação de padrões alimentares a posterior em 

crianças brasileiras: revisão sistemática. Ciência & Saúde Colectiva, São Paulo, v. 21, n. 1, p154-

143. Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-

81232016000100143&lng=pt&nrm=iso. Acesso no dia 21/10/2020. 

Chaves L.G; Mendes, P.N.R; Brito, R.R; Botelho, R.B.A.O (2009). Programa nacional de 

alimentação escolar como promotor de hábitos alimentares regionais. Rev Nutr.2009;22 (6):857-66. 

Disponível em https://www.scielosp.org/article/csp/2014.v30n11/2401-2412/. Acesso no dia 

21/10/2020. 

Conceição, R.M (2018). Hábitos alimentares de universitários da área de saúde: uma abordagem 

crítica. Monografia para o curso de Nutrição da Faculdade Maria Milza - FAMAM, no curso de 

Bacharelado em Nutrição. Disponível em 

http://famamportal.com.br:8082/jspui/bitstream/123456789/1283/1/Projeto%20Roberta%20Mota.p

df. Acesso em 20/10/2020. 50Pag. 

Constantino, H. (2016). Análise da gestão dos Resíduos Infecciosos produzidos no Hospital Rural 

de Vilankulo, Trabalho de Licenciatura. Escola Superior de Desenvolvimento Rural (ESUDER-

UEM). 69 Pag. Disponível em http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1192. Acesso dia 

20/10/2020.  



37 
 

Dayses, E. (2010). Inquérito por questionário sobre hábitos alimentares, Escola EB 2,3/S Vieira de 

Araújo. Disponível em https://pt.slideshare.net/Dayses/inqurito-por-questionrio-sobre-hbitos-

alimentares. Acesso no dia 20/10 de 2020. 

Decreto n.º 9/2016 (2016) de 18 de Abril. Regulamento de Fortificação de Alimentos com 

Micronutrientes Industrialmente Processados. IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P. 5 

pag. Disponível em http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/moz155275.pdf. Acesso no dia 20/10/2020.. 

Domene, S.M.A. (2011). Técnica dietética: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

249p. Disponível em 

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?Referenc

eID=1087356. Acesso no dia 20/10/2020. 

FAO/OMS/ONU (1985). Estimativa de gasto energético. in Sartorelli. Disponível em 

https://nutrifaciplac.files.wordpress.com/2018/05/7c2ba-aula-geb-e-get-ncp-faciplac-20181.pdf. 

Acesso no dia 20/10/2020.  

Ferreira, D.Q.C. (2016). Avaliação do comportamento alimentar de estudantes de nutrição. Revista 

cientifica da escola e saúde. Ano 5, n° 1. Disponível em 

https://eventos.set.edu.br/sempesq/article/view/3841. Acesso no dia 20/10/2020.Pp. 75-84. 

Ferreira, F. A.M. (2016). Como está sua alimentação?” - Hábitos alimentares de académicos do 

curso de Nutrição de uma Instituição de Ensino Superior .Pág. 4. Disponível em 

file:///C:/Users/Armando/Downloads/3841-21740-1-PB.pdf. Acesso no dia 20/10/2020. 

Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social, 6ª Edição, São Paulo Editora-Atlas S.A. 

Disponível em https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-

de-pesquisa-social.pdf.. 220 pag. Acesso em 20/10/2020Gumbrevicius, I (2019). Nutrição, Ciência 

e Profissão. 1. História da alimentação. 2. Aspectos culturais. Actuação do nutricionista Editora e 

Distribuidora Educacional S.A. ISBN 978-85-522-1423-6. 184pag. Disponível em 

https://www.passeidireto.com/arquivo/68461665/livro-nutricao-ciencia-e-profissao. Acesso no dia 

20/10/2020.  

Guimarães, R.C.R. (20118). Hábitos alimentares de universitários da Amazónia Brasileira, Revista 

Antropológica Portuguesa, V.1,pag 30- 31. 

Instituto Nacional de Estatística/ (2017). IV Recenseamento Geral da população e Habitação. 214 

pag. Disponível em http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique/censo-2017-brochura-dos-

resultados-definitivos-do-iv-rgph-nacional.pdf. Acesso em 20/10/2020. 

Leite, A. C. B; Grillo, L P, Caleffi, F; Mariath A.B, Stuker, H. (2011). Qualidade de vida e condições 

de saúde de académicos de nutrição. Revista Espaço para a Saúde. Londrina. v. 13, n. 1, p. 82-90. 



38 
 

Disponível em http://espacoparasaude.fpp.edu.br/index.php/espacosaude/article/view/453/pdf. 

Acesso no dia 20/10/2020. 

Mahan, L. (2010)- Alimentação, nutrição e dietoterapia. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 1358p. 

Disponível em https://issuu.com/elsevier_saude/docs/mahan_sample/5. Acesso no dia 2/10/2020.  

Maia, E. (2015)., Valores e práticas sobre alimentação de estudantes da Universidade de Brasília. 

Disponível em https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/14215. Acesso no 

dia 09 de Julho de 2020. 

Marconato, M.S.F., Silva, G.M; Frasson, T.Z. (2016). Habito alimentar de universitários iniciantes e 

concluintes do curso de nutrição de uma universidade do interior paulista. Revista Brasileira de 

Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.10, n.58. Pag 180-188. 

Disponível em http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/436. Acesso em 20/10/2020.  

Marzarotto B, Alves M K (2017). Leitura de rótulos de alimentos por frequentadores de um 

estabelecimento comercial, Brasil, 7 pág. Disponível em 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/about/ . Acesso no dia 06/11/2020. 

Matakala, A; Macucule, S. (1998). Tipos de Amostragem. Maputo. Moçambique. Disponível em 

http://monografias.uem.mz/bitstream/123456789/1647/1/2008%20-

%20Matuele%2C%20Desir%C3%A9e%20Elisa%20da%20Concei%C3%A7%C3%A3o.pdf. 

Acesso no dia 20/10/2020. 

Matias, C.T; Fiore E.G. (2010). Mudanças no comportamento alimentar de estudantes do curso de 

nutrição em uma instituição particular de ensino superior.Nutrire.2010;35 (2):53-66. 5 pag. 

Disponível em file:///C:/Users/Armando/Downloads/1557-13-4471-1-10-20180115.pdf. Acesso no 

dia 20/10/2020. 

Ministério da Saúde. (2006). Secretaria de Atenção à saúde. Coordenação Geral da Política de 

Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para população brasileira: promovendo a alimentação 

saudável. Brasília, DF. Disponível em 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso 

no dia 20/10/2020.  

Ministério da Saúde Brasil. (2007). Secretaria de Políticas de Saúde. Como está sua alimentação. 

Brasília, DF. Disponível em https://www.scielosp.org/article/csc/2014.v19n5/1589-1599/pt/. Acesso 

em 20/10/2020. 

Ministério da Saúde. (2008). Guia alimentar para a população Brasileira Promovendo a Alimentação 

Saudável. 1.ª Edição. Brasília DF. 210 Pag. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2008.pd. Acesso 

no dia 20/10/2020.  



39 
 

Ministério da Saúde. (2014;). Secretaria de Atenção à saúde. Coordenação Geral da Política de 

Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para população brasileira: promovendo a alimentação. 

Brasil. 2ª Edição saudável. Brasília, DF. 158 Pag. Disponível em 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso 

no dia 20/10/2020.  

Mocumbi, A O; Prista A; Kintu A; Carrilho C; Arnaldo C; Machatine G; Munquingue H; Libombo M; 

Cossa M; Silva P; Patel S; Gupta N; Vaz F (2018). Doenças Crónicas e Não Transmissíveis em 

Moçambique, Uma iniciativa de equidade no controle de Doenças Não Transmissíveis e Trauma. 

Relatório Nacional. Moçambique. 32 pág. 

Munhoz, T .N. Santos, I.S; Nunes B.P; Mola, C.L, Silva, I C.M; Matijasevich, A. (2017). Tendências 

de consumo abusivo de álcool nas capitais brasileiras entre os anos de 2006 a 2013: análise das 

informações do VIGITEL. Cad. Saúde Pública; 33(7):e00104516 11 pag. Disponível em 

https://www.scielo.br/pdf/csp/v33n7/1678-4464-csp-33-07-e00104516.pdf. Acesso em 20/10/2020.  

Oliveira, C. S; Górdia, A.P, Quadros,T.B. (2017) Mudanças na actividade física de universitários: 

associação com informações sobre saúde e acesso a locais para prática. Rev. Salud Pública. 19 

(5): 617-623, 7pag. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/325188129_Mudancas_na_atividade_fisica_de_universit

arios_associacao_com_informacoes_sobre_saude_e_acesso_a_locais_para_pratica/fulltext/5afce

503458515e9a59b08da/Mudancas-na-atividade-fisica-de-universitarios-associacao-com-

informacoes-sobre-saude-e-acesso-a-locais-para-pratica.pdf. Acesso no dia 4/12/2020. 

OMS. (2011). Concentração de hemoglobina para diagnosticar a anemia e avaliar a sua gravidade. 

Ginebra. Disponível em 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44649/9789248502026_por.pdf?sequence=18&isA

llowed=y. Acesso no dia 20/10/2020. 

Penhalver, A. (2002). Dieta e TV. A vida com a TV: o poder da televisão no cotidiano. In: Júnior, L 

(Org). São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005.p. 45-46. Disponível em 

file:///C:/Users/Armando/Downloads/6249-Texto%20do%20artigo-50379-1-10-20110829.pdf. 

Acesso no dia 4 de Outubro de 2020. 

Proença, R.P.C. (2010). Alimentação e globalização: algumas reflexões. Cienc. Cult., São Paulo, v. 

62, n. 4. Pag47-43. Disponível em 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252010000400014 . 

Acesso no dia 20/10/2020.  

Rodrigues, V.M; Fiates, G.M R. (2012). Hábitos alimentares e comportamento de consumo infantil: 

influência da renda familiar e do hábito de assistir à televisão. Rev. Nutr., Campinas, 25 (3):353-



40 
 

362. 10 pag.Disponível em https://nuppre.ufsc.br/files/2014/04/2012-Rodrigues-et-al.pdf. Acesso no 

dia 21/10/2020.  

Rodrigues, T.H. (2012). Avaliação dos hábitos alimentares de estudantes do ensino superior. 

Dissertação de Mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar. Instituto Politécnico de Viseu. 

Escola Superior Agrária de Viseu. 82 pag. Disponível em 

https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1768/1/RODRIGUES%2C%20Tatiana%20Horta_Avali

a%C3%A7%C3%A3o%20dos%20h%C3%A1bitos%20alimentares%20de%20estudantes%20do%

20ensino%20superior.pdf. Acesso o dia 21/10/2020. 

Rosa, P.B.Z; Giustib, L; Ramos, M. (2016.). Educação alimentar e nutricional com universitários 

residentes de moradia estudantil. Revista Ciência & Saúde.Rio Grande do Sul, v. 9, n. 1. Pag. 15-

20. Disponível em https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/view/20852. 

Acesso no dia 20/10/2020.  

Saldanha, H. (2001). Nutrição Clínica Moderna na Saúde e na Doença. Coimbra. Lidel Editor, 

Edição: 04-2001. Pag 54. Disponível em 

https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/1969/2/PG_17206.pdf. Acesso no dia 20/10/2020.  

Santos, M. V. F; Pereira, D. S; Siqueira, M. M. (2013). O uso de álcool e tabaco entre estudantes 

de psicologia da Universidade Federal do Espirito Santo. J Bras Psiquiatr. Espirito Santo, v. 62, n. 

1, p. 22-30. Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0047-

20852013000100004&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso no dia 21/10/2020. 

Silva, K.L.R; Carvalho, L.M.F; Farias, R.K.C. (2015). Perfil nutricional e sua associação com o risco 

cardiovascular: um estudo com académicos de nutrição. Centro Universitário Uninovafapi. Revista 

Interdisciplinar. V. 8, n. 3, p. 180-187 Disponível em 

https://revistainterdisciplinar.uninovafapi.edu.br/index.php/revinter/article/view/707. Acesso no dia 

20/10/2020. 

Soares, A. B; Pacheco, I.C; Lavrador, L. A; Messias, M. B; Oliveira, R. S; Pollack, P. (2009). Género 

e classe social na adaptação académica à universidade. In Anais da XXXIX Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Psicologia. Ribeirão Preto: SBP. 12 pag. Disponível em 

https://www.scielo.br/pdf/pusf/v19n1/a06v19n1.pdf. Acesso no dia 20/10/2020.  

Sousa, C. M. P. L. (2013). Caracterização dos hábitos alimentares e avaliação antropométrica dos 

estudantes do ensino superior. Dissertação de Mestrado na Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra, curso de mestrado em nutrição clínica. 94 Pag. Disponível em 

https://core.ac.uk/download/pdf/43589402.pdf.  

Souza, S. (2017). Avaliação dos hábitos alimentares dos Universitários de uma Instituição Privada 

de Ensino Superior no interior da Bahia Revista Multidisciplinar e de Psicologia. v.10, n. 33. Pag 33 



41 
 

Trancoso, C; Amaya, J. P. (2009). Factores sociales em las conductas alimentarias de estudantes 

universitários. Rev. Chil. Nutr. V. 36, n 4. Pag. 1090-109. Disponível em 

https://www.google.com/search?q=Trancoso%2C+C.+Amaya%2C+J.+P+(2009).+Factores+social

es+em+las+conductas+alimentarias+de+estudantes+universit%C3%A1rios.+Rev.+Chil.+Nutr.%2C

+v.+36%2C+n+4.+p.1090-

1097.&oq=Trancoso%2C+C.+Amaya%2C+J.+P+(2009).+Factores+sociales+em+las+conductas+a

limentarias+de+estudantes+universit%C3%A1rios.+Rev.+Chil.+Nutr.%2C+v.+36%2C+n+4.+p.109

0-1097.&aqs=chrome..69i57.718j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 . Acesso no dia 20/10/2020.  

Turconi, G; Guarcello, M; Maccarini, L; Cignoli, F; Setti, S; Bazzano, R; Roggi, C. (2008). Physical 

activity, nutritional eating habits and behaviors and food safety knowledge and beliefs in an 

adolescent italian population. Journal of the American College of Nutrition. Pág. 31-43 Disponível 

em 

https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?Referenc

eID=645212. Acesso em 20/10/2020. Pag. 31–43. 

Universidade Eduardo Mondlane- Direcção do Registo Académico. (2015). Regulamento de bolsas 

de estudo, Isenção e redução de propinas. Disponível em 

http://www.dra.uem.mz/images/2020/REGULAMENTO_SOBRE_BOLSAS_DE_ESTUDOS_PRINT

_001.pdf. Acesso no dia 20/10/2020. 

Vaz, D. S. S; Bennemann, R.M. (2014) comportamento alimentar e hábito alimentar: 

Uma revisão. Revista UNINGÁ Review, Vol.20,n.1,pp.108-112 (Out - Dez 2014) 

http://www.mastereditora.com.br/review. Acesso no dia 20/10/2020. 

Wernik. G. M. (2017). Hábitos alimentares fora do domicílio de estudantes de uma Universidade 

pública de brasília/ DF Trabalho de conclusão do curso como requisito parcial para a obtenção do 

grau de Especialista em Gestão de Produção em Refeições saudáveis, do Departamento de 

Nutrição da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília –UNB. 50 pag. Disponível 

em https://bdm.unb.br/bitstream/10483/18439/1/2017_GlaucaMeloWernik_tcc.pdf. Acesso em 

20/10/2020.  

 

 

 

 

 



42 
 

10. APÊNDICES  

I. Carta de autorização da pesquisa pela direcção co-participante 

Tema de pesquisa: Avaliação de hábitos alimentares de universitários da Universidade Eduardo 

Mondlane na Maputo. 

Através deste meio legal da Direcção desta instituição autorizamos a realização da pesquisa cujo 

tema está acima supracitado com o objectivo geral de “avaliar os hábitos alimentares de estudantes 

universitários da Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane.”  

A recolha de dados será realizada via online, acessando um link através de questionário teste com 

estudantes que serão enviado nas redes sociais (grupos de What sapp das turmas), correio 

electrónico dos grupos de estudantes de graduação. Ressalta-se que as informações aqui 

prestadas não serão divulgadas sem a autorização final da direcção co-participante. 

A Direcção co-participante está ciente e concorda com o parecer ético emitido pela comissão 

científica da direcção proponente, conhece e cumprirá com os deveres éticos para a pesquisa. Esta 

direcção está informada de suas co-responsabilidades enquanto instituição co-participante do 

presente projecto de pesquisa e de seu compromisso no sigilo da segurança e bem-estar dos 

participantes do estudo nela recrutados, dispondo de infra-estrutura adequada ou condições 

mínimas para a garantia de tal conforto. 

Atenciosamente 

Maputo, ______ de ________________________de 2020 

Pesquisador: 

________________________________ 

(Armando Mateus Moiana) 

Contacto: +258 846733455, Correio electrónico: carmandomateus@gmail.com 

Supervisora: 

__________________________________ 

(Mestre Iolanda Cavaleiro Tinga) 

Co-supervisor: 

_________________________________ 

(Mestre Ramos Jorge Tséu) 
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II. Termo de consentimento livre e esclarecido 

A presente pesquisa intitulada “Avaliação de hábitos alimentares de estudantes universitários 

da Universidade Eduardo Mondlane na Cidade de Maputo, visa avaliar os seus Hábitos 

Alimentares. Dado que favorecerá novas reflexões quanto à temática sobre alimentação, 

contribuindo para caracterizar os universitários e levá-los a reflexões e a uma nova visão para actuar 

de maneira mais eficaz e eficiente sobre a problemática de prática de hábitos alimentares 

inadequados. Assim sendo, para que esta pesquisa se torne realizável, é necessário a sua 

participação, pois como participante receberá um questionário com aspectos inerentes à 

alimentação, nomeadamente, perfil socioeconómico, conhecimentos da alimentação saudável, 

práticas no consumo alimentar e preferências alimentares. Desta feita que dedique os seus 20 

minutos para responder às questões usando seus conhecimentos práticos e vivenciados sobre 

alimentação.  

Asseguramos que não haverá riscos para a sua integridade física, mental ou moral, e as 

informações obtidas nesta pesquisa são úteis cientificamente. Pois serão usados para elaboração 

do trabalho de conclusão do curso do autor da pesquisa. 

O estudante poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem precisar justificar, e caso desejar sair da pesquisa, tal facto não terá prejuízos para 

você. 

A sua privacidade será dignificada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que 

possa, de qualquer forma, identificá-lo (a), será mantido em sigilo. Caso se sinta a vontade em 

participar da pesquisa, informamos que poderá assinar este termo de consentimento livre e 

esclarecido na sua na página final. 

O estudante não terá benefício nem direito a qualquer remuneração por sua participação na 

pesquisa. 

O pesquisador garante fornecer respostas a quaisquer perguntas ou esclarecimentos que julgue 

necessário sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros aspectos relacionados com a 

pesquisa realizada. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos no dia de defesa oral do 

trabalho final, na Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane, dentro deste 

semestre do ano em curso. Caso precise inteirar-se dos resultados obtidos, poderá contactar o autor 

do trabalho pelo celular ou correio electrónico. 

 

Estamos gratos pela sua colaboração 
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Diante dos esclarecimentos prestados, eu _______________________________________, 

confirmo a minha participação, como voluntário (a) da pesquisa “de Avaliação de hábitos 

alimentares de estudantes universitários da Universidade Eduardo Eduardo Mondlane na Cidade 

de Maputo 

 

Maputo, ______ de ________________________de 2020 

Pesquisador: 

_________________________________ 

(Armando Mateus Moiana) 

Contacto: +258 846733455, Correio electrónico: carmandomateus@gmail.com 

Supervisora: 

_________________________________ 

(Mestre Iolanda Cavaleiro Tinga) 

Co-supervisor 

_____________________________________ 

(Mestre Ramos Jorge Tséu) 
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III. QUESTIONÁRIO TESTE DE HÁBITOS ALIMENTARES DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS  

PARTE I: PERFIL DEMOGRÁFICO  

1. Idade:_______________ 

2. Sexo:__________________ 

3. Estado civil: A. Solteiro/a (   ) B. Casado/a (   ) C. Viúvo/a (   ) D. Divorciado/a (   ) 

PARTE II: PERFIL SOCIOECONÓMICO: 

1. Beneficiário de Bolsa? A. Sim (   ) B. Não (   ) 

2. Renda Familiar: A. <1 salário mínimo (    ) B. 1 -2 salários mínimos (   ) C. 3 – 4 salários mínimos 

(   ) D. >5 salários mínimos (   ) 

PARTE III: CONHECIMENTOS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: 

1) O que é uma alimentação saudável? 

A. É aquela que não é acessível física e financeiramente (    ) 

B. Não valoriza a variedade e deve ser saborosa (    )  

C.  A sua preparação não é feita tradicionalmente (   )  

D. Pode ou não ser harmoniosa em quantidade e qualidade (   )  

E. Naturalmente deve ser colorida segura sanitariamente (    ) 

PARTE IV – CONSUMO ALIMENTAR 

1. Geralmente quantas refeições faz por dia? 

A. 5 (   ) B. Quatro (   ) C. Três (   ) D. Duas (   ) E Uma (    ) 

2. Pense na sua rotina semanal: quais as refeições, você costuma fazer habitualmente no 

dia? 

Assinale no quadro abaixo as suas opções. 

 NÃO SIM 

Pequeno-almoço   

Lanche da manhã   

Almoço   

Lanche ou café da tarde   

Jantar   

Lanche antes de dormir   

 

 



46 
 

3. Quantas porções do grupo dos cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos 

como as batatas e raízes como mandioca você inclui nas suas refeições diárias?  

A. Seis porções (   ) B. Nove porções (   ) C. Três porções (   ) 

D. Uma porção (   ) E. Cinco porções (   ) 

4. Quantas porções de legumes e verduras como parte das refeições e porções de frutas nas 

sobremesas e lanches que diariamente come? 

A. Pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições e três porções ou 

mais de frutas nas sobremesas e lanches (   ) 

B. Duas porções de legumes e verduras como parte das refeições e 6 porções de frutas nas 

sobremesas e lanches (   ) 

C. Uma porção de legumes e verduras como parte das refeições e três porções de frutas nas 

sobremesas e lanches (   ) 

D. Pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições e nenhuma porção 

de frutas nas sobremesas e lanches (   ) 

E. Pelo menos cinco porções de legumes e verduras como parte das refeições e muitas porções 

de frutas nas sobremesas e lanches (   ) 

5.Quantos porções de Feijão, lentilha, ervilha, soja, grão-de-bico, entre outras leguminosas 

consomes por dia. 

A 7 porção por dia B. 1 a 2 porções por dia C. 4 porções por dia, D. 5 porções por dia, E. 6 porções 

por dia 

6. Quantas porções de leite e derivados, aves, carnes, peixes ou ovos que consomes 

diariamente? 

A. Três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos (   ) 

B. Quatro porções de leite e derivados e duas porções de carnes, aves, peixes ou ovos (   ) 

C. Duas porções de leite e derivados e duas porções de carnes, aves, peixes ou ovos (   ) 

D. Duas porções de leite e derivados e três porções de carnes, aves, peixes ou ovos (   ) 

E. Duas porções de leite e derivados e cinco porções de carnes, aves, peixes ou ovos (   ) 

7. Qual e o seu consumo proporcional máximo diário de óleos vegetais azeite, manteiga ou 

margarina? 

A. Uma porção (   ) B. Duas porções (   ) C. Quatro porções (   ) 

D. Cinco porções (   ) E.Três porções (   ) 
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8. Quantos copos de água você bebe por dia, incluindo sucos de frutas naturais ou chás 

(excepto café). 

A. 2 a 4 copos (   ) B. 8 e mais copos (   ) 

C. 4 a 5 copos (   ) D. 6 a 8 copos (   ) E. Nenhum (   ) 

9. No período de realização de realização de refeições tens feito ao mesmo tempo outras 

actividades extras, tais como, preparação de lições, assistir televisão, etc? 

A. As vezes (   ) B. Nunca (   ) C. Menos que 2 vezes por semana (   ) 

D. De 4 a 5 vezes por semana (   ) E. Sempre (   ). 

10. Dados os seguintes alimentos: doces de qualquer tipo, bolos recheados com cobertura, 

biscoitos doces, refrigerantes e sucos industrializados. Costuma comer qualquer um deles 

com que frequência? 

A. As vezes (   ) B. Nunca (   ) C. Menos que 2 vezes por semana (   ) 

D. De 4 a 5 vezes por semana (   ) E. Sempre (   ). 

11. Pense nos seguintes alimentos: frituras, salgados fritos, carnes salgadas, hambúrgueres, 

embutidos, etc. Você costuma comer qualquer um deles com que frequência? 

A. As vezes (   ) B. Nunca (   ) C. Menos que 2 vezes por semana (   ) 

D. De 4 a 5 vezes por semana (   ) E. Sempre (   ). 

12. Com que frequência costuma colocar mais sal nos alimentos quando já servidos em seu 

prato? 

A. As vezes (   ) B. Nunca (   ) C. Menos que 2 vezes por semana (   ) 

D. De 4 a 5 vezes por semana (   ) E. Sempre (   ). 

13. Pratica pelo menos 30 minutos de actividade física todos os dias?  

A. As vezes (   ) B. Nunca (   ) C. Menos que 2 vezes por semana (   ) 

D. De 4 a 5 vezes por semana (   ) E. Sempre (   ). 

14. Com qual frequência costuma consumir bebidas alcoólicas? 

A. As vezes (   ) B. Nunca (   ) C. Menos que 2 vezes por semana (   ) 

D. De 4 a 5 vezes por semana (   ) E. Sempre (   ). 
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15. Você costuma ler a informação nutricional que está presente no rótulo de alimentos 

industrializados antes de comprá-los? 

A. As vezes (   ) B. Nunca (   ) C. Menos que 2 vezes por semana (   ) 

D. De 4 a 5 vezes por semana (   ) E. Sempre (   ). 

 

PARTE V: INFLUÊNCIA NAS PREFERÊNCIAS ALIMENTARES. 

1. Quais são os factores que determinam as suas escolhas alimentares? 

A. Factores económicos (   ) B. Factores sociais, culturais e religiosos (   )  

C. Factores psicológicos (   )  D. Fisiopatológicos (   )  

E. Qualidade higiénico-sanitária dos alimentos (   ) 

F. Factores económicos, qualidade higiénico-sanitária de alimento, cultura e religião (   ) 

2. A sua alimentação mudou após a entrada na universidade? 

A. Sim (   ) B. Não (   ) 

3. Com o que mudou na sua alimentação? 

A. Com entrada na universidade passei a tomar refeições na cantina, refeitório universitário (   ). 

B. Já não tenho escolhas e tomo tudo aquilo que estiver ao meu alcance (   ) 

C. A relação interpessoal (   ) 

D. O stress entre estudantes causada pela vida académica (   )  

E. A falta de tempo para fazer as preparações dos alimentos em casa (   ) 

4. Quem prepara as refeições? 

A. Cozinha da direcção dos serviços sociais da universidade (   ) 

B. Pessoalmente (   ) 

C. Família (   ) 

D. São alimentos ultraprocessados (   ) 

E. Serviços de lanchonetes, cantinas e restaurantes (   )  

F. Eu em comunhão com outros colegas e amigos (   ) 

5. Geralmente com quem faz as refeições? 

A. Faço sozinho (a) (   ) 

B. Faço acompanhado (a) (   ) 
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6. Qual a motivação para a escolha destes alimentos? 

A. Influências familiares (   ) 

B. Colegas e amigos (   ) 

C. Falta de tempo para preparar variedade de refeições  

D. Sobrecarga da faculdade (   ) 

E. Fácil de preparo (   ) 

7. Acha que posteriormente poderá haver possibilidades de mudança na sua alimentação? 

A. Mudarei após a conclusão do curso com o aumento da renda familiar (   ) 

B. Manter-me-ei com esta alimentação (   ) C. Porventura mudarei (   ) 

D. Dependerá da minha área de actuação profissional (   ) 

E. Com certeza mudarei pois não terei mais sobrecarga académica (   ) 

 

PARTE V: INFLUÊNCIA NAS PREFERÊNCIAS ALIMENTARES. 

1. Quais são os factores que determinam as suas escolhas alimentares? 

A. Factores económicos (   ) B. Factores sociais, culturais e religiosos (   )  

C. Factores psicológicos (   )  D. Fisiopatológicos (   )  

E. Qualidade higiénico-sanitária dos alimentos (   ) 

F. Factores económicos, qualidade higiénico-sanitária de alimento, cultura e religião (   ) 

2. A sua alimentação mudou após a entrada na universidade? 

A. Sim (   ) B. Não (   ) 

3. Com o que mudou na sua alimentação? 

F. Com entrada na universidade passei a tomar refeições na cantina, refeitório universitário (   ). 

G. Já não tenho escolhas e tomo tudo aquilo que estiver ao meu alcance (   ) 

H. A relação interpessoal (   ) 

I. O stress entre estudantes causada pela vida académica (   )  

J. A falta de tempo para fazer as preparações dos alimentos em casa (   ) 

5. Geralmente com quem faz as refeições? 

C. Faço sozinho (a) (   ) 

D. Faço acompanhado (a) (   ) 
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6. Qual a motivação para a escolha destes alimentos? 

A. Influências familiares (   ) 

B. Colegas e amigos (   ) 

C. Falta de tempo para preparar variedade de refeições  

D. Sobrecarga da faculdade (   ) 

E. Fácil de preparo (   ) 

7. Acha que posteriormente poderá haver possibilidades de mudança na sua alimentação? 

A. Mudarei após a conclusão do curso com o aumento da renda familiar (   ) 

B. Manter-me-ei com esta alimentação (   ) C. Porventura mudarei (   ) 

D. Dependerá da minha área de actuação profissional (   ) 

E. Com certeza mudarei pois não terei mais sobrecarga académica (   ) 

 


