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RESUMO
Conhecer os hábitos de cultura alimentar de diferentes populações é de suma
importância nas pesquisas multidisciplinares sobre Qualidade de Vida. O
objetivo é averiguar e analisar os hábitos alimentares de jovens e adultos com
idade entre 15 a 35 anos, através do questionário QCA 50 versão 01. A
amostra foi composta por 30 indivíduos, sendo 19 homens e 11 mulheres na
cidade de Ponta Grossa – PR, com idade entre 15 a 35 anos. Conclui-se que
os pesquisados mantêm um hábito alimentar regular, excedendo apenas no
domínio II.
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ABSTRACT
Knowing the culture of food habits of different populations is of paramount
importance in the polls multidisciplinary on Quality of Life. The goal is to
investigate and analyze the eating habits of young people and adults aged 15 to
35 years, through the questionnaire QCA 50 version 01. The sample comprised
30 individuals, being 19 men and 11 women in the city of Ponta Grossa - PR,
aged 15 to 35 years. It was concluded that the surveyed keep a regular feeding
habits, exceeding only in the area II.
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INTRODUÇÃO
A alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam
alimentos ou nutrientes para as suas funções vitais, incluindo o crescimento,
movimento e reprodução. Na linguagem vernácula, alimentação é o conjunto
de habitos e substâncias que o Homem usa, não só em relação às suas
funções vitais, mas também como um elemento da sua cultura e para manter
ou melhorar a sua saúde. Para Philippi (1999): a busca do homen por uma
alimentação equilibrada é antiga, porém é recente a preocupação por uma
alimentação segura, saudável e integrada ao meio ambiente sustentável. A
promoção de hábitos e práticas alimentares saudáveis têm início na infância,
com o aleitamento materno. Essa prática faz parte da adoção de estilos de vida
saudáveis, sendo um importante componente na promoção da saúde e na
qualidade de vida.
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Alimentação é um ato voluntário e consciente, e é através deste que o
ser humano obtém produtos para o seu consumo; é totalmente dependente da
vontade do indivíduo. Nutrição e um ato involuntário e inconsciente e abrange
toda uma série de processos que se realizam independetemente da vontade do
indivíduo. Para Andersen (1995): A importância de se conhecer a cultura
alimentar preende-se ao fato de existir correlação positiva entre dieta e risco de
morbimortalidade. Dietas inadequadas, aquelas com elevado tero de lipídios,
energia e carboidratos simples, podem ser consideradas fator de risco para
doenças crônicas e obesidade.
É o processo onde todas as matérias sólidas e líquidas que levadas ao
trato digestivo são usadas para manter e formar tecidos, regular processos e
fornecer energia. Por isso é preciso manter uma alimentação equilibrada, ou
Balanceada é aquela que oferece numa mesma refeição pelo menos um
alimento de cada grupo (Energéticos, Construtores e Reguladores), pois assim
conseguimos todos os nutrientes que nosso corpo precisa para viver em
harmonia. Isso significa que o consumo de uma variedade de alimentos é
essencial para a obtenção do equilíbrio de nutrientes indispensáveis para
satisfazer as necessidades fisiológicas e psicológicas de um indivíduo.
Comportamento alimentar
A formação dos hábitos alimentares é influenciada por uma série de fatores:
fisiológicos, psicológicos, socioculturais e econômicos. A aquisição dos hábitos
ocorre à medida que a criança cresce, até o momento em que a própria
escolherá os alimentos que farão parte da sua dieta. Quando pequena, seu
universo se restringe, geralmente, aos pais e cabe a eles determinar que
alimentos lhe sejam ofertados. À medida que a criança passa a freqüentar a
escola e a conviver com outras crianças, ela conhecerá outros alimentos,
preparações e hábitos. Os adultos são modelos, delineando as preferências
alimentares das crianças. Os vínculos afetivos poderão influenciar positiva ou
negativamente na fixação dos padrões de consumo alimentar. É grande a
influência da televisão na formação dos hábitos alimentares. É claro que cada
um possui preferências e rejeições diferentes, mas o acesso e a possibilidade
de experimentar mais de uma vez determinado alimento permitem uma
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mudança de hábito. São comuns alguns preconceitos, tabus alimentares e
atitudes que levam a erros alimentares e prejuízos à saúde, como os pais ou
educadores "obrigarem" as crianças a comer determinado alimento em troca de
presentes, passeios etc., o que pode resultar em traumas definitivos. A
supervalorização dos doces também pode ocorrer, quando estes são
premiação para o bom comportamento da criança. Sabe-se que os
adolescentes costumam pular refeições, especialmente o café da manhã, o que
pode levar a um menor rendimento escolar. No Brasil há estudos que
demonstram que o almoço e o jantar são substituídos por lanches,
principalmente quando este é o hábito familiar. Os lanches e refeições rápidas
geralmente são alimentos mais ricos em gorduras e carboidratos e pobres em
vitaminas, sais minerais e fibras. O consumo excessivo de refrigerantes, balas
e doces é um problema comum em todo o mundo. Excessos e restrições são
comuns, quer em relação a um alimento em si (por exemplo, carne ou leite) ou
à alimentação como um todo. O adolescente é normalmente "preguiçoso", não
gosta de muitos esforços, o que acarreta uma alimentação facilitada, com
excesso de comidas prontas, sanduíches, salgadinhos e bolachas (é só abrir e
comer!). Além disso, muitos adolescentes não fazem nenhum tipo de atividade
física, restringindo o seu lazer à televisão, ao videogame ou ao computador.
Muitos adolescentes, apesar de terem um bom conhecimento sobre os
princípios de uma alimentação equilibrada, têm atitudes que não correspondem
a este conhecimento: uma grande porcentagem ingere regularmente
"salgadinhos" e outros alimentos ricos em gordura e açúcares simples entre as
refeições, em desacordo às recomendações nutricionais. Ocorre alta
porcentagem de preferência por bolachas, batatas fritas, pizza, refrigerantes e
chocolates como lanche escolar, apesar da disponibilidade de outros alimentos
saudáveis. A dieta costuma ser pobre em fibras, vitaminas e minerais. O caso
do cálcio é preocupante, pois esse é um período associado à formação de
massa óssea. No entanto, a maioria dos adolescentes não atinge sequer dois
terço das recomendações diárias para o cálcio. O ferro é especialmente
importante para as meninas, devido às perdas menstruais e para os meninos
devido ao aumento da massa magra e do volume sanguíneo. O hábito de fazer
dieta, especialmente entre as meninas, muitas vezes está associado ao uso de
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medicamentos para emagrecer ou a "técnicas menos convencionais", como
recorrer a vômito e laxantes.

METODOLOGIA
A pesquisa é de caráter transversal e descritivo junto a uma população de 19
homens e 11 mulheres na cidade de Ponta Grossa – PR, com idade entre 15 a
35 anos. Estes responderam ao questionário QCA 50 versão 01, composta por
50 questões organizadas em cinco domínios, cada um contendo dez questões
elaboradas na Escala Lickert, a saber: Domínio I: ingesta de carboidratos;
Domínio II: ingesta de lipídios; Domínio III: ingesta de proteínas; Domínio IV:
ingesta de “lixo alimentar”; Domínio V: Hábitos alimentares. Para avaliação das
respostas do questionário, nesta etapa, foi utilizado o coeficiente de Cronbach
e análise estatística descritiva das mesmas. O Software SPSS foi utilizado no
tratamento estatístico.

RESULTADOS
Com a finalidade de identificar os hábitos alimentares do grupo
selecionado e, assim, determinar seu padrão alimentar, verifica-se partir dos
dados obtidos, que quanto à ingestão do Domínio I (alimentos que são a
principal fonte de energia na prática do exercício físico – Carboidratos) tivemos
uma média de 27,625 pontos. Segundo o Guia alimentar do Ministério as
Saúde estes alimentos podem garantir 45 a 65% da energia total diária de
alimentação e ainda protege as pessoas contra o excesso de peso, alguns
tipos de câncer e possivelmente diminuirá o consumo de gorduras e açúcar.
No domínio II – ingesta de lipídios a média dos estudos foi de 31,35
pontos. O mesmo Guia citado anteriormente recomenda que a diminuição no
consumo de gorduras e açucares (máximo de 5g/ dia) diminui o risco de
ocorrência de obesidade, hipertensão arterial, diabetes, colesterol e doenças
vasculares. Devemos limitar a ingestão energética procedente de gorduras,
substituir as saturadas pelas insaturadas e eliminar as trans (hidrogenadas)
que existem, por exemplo, na margarina.
Quanto o Domínio III- ingesta de proteínas obtivemos 27,7 pontos. O
consumo de carnes e peixes segundo o guia são boas fontes de todos os
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aminoácidos essenciais para o organismo, substâncias que compõe as
proteínas necessárias para o crescimento e manutenção da saúde no corpo
humano. O leite é uma grande fonte de proteínas e também é consumido
sempre por 56% dos investigados.
E relação ao Domínio IV – ingesta de “Lixo Alimentar” que são aqueles
alimentos industrializados, com muitos conservantes, muita gordura, bebidas
alcoólicas, refrigerantes, etc. A pontuação obtida foi de 29, 40 pontos. A bebida
alcoólica é consumida sempre em apenas 4, 00 % dos casos. Os que trocam
suas refeições por lanches são 56,40% que o fazem algumas vezes.
E finalizando o Domínio V – Hábitos Alimentares obteve uma média de
pontos de 25,50 pontos. O consumo de frutas como maças, laranjas, abacate e
banana é bem diversificado. Todos os pesquisados ao menos algumas vezes o
consomem. As verduras e legumes são consumidos com freqüência por
praticamente 49,00 % dos investigados. O Consumo desses alimentos diminui
também o risco de doenças crônicas não transmissíveis, mantêm o peso
adequado, por meio do consumo de pelo menos 400g/ dia de frutas, legumes e
verduras.

CONCLUSÃO
Este grupo pesquisado é bem heterogêneo em seus hábitos alimentares,
o lipídio foi o grande campeão no consumo, esse alto excesso pode trazer
conseqüências como as doenças vasculares, hipertensão arterial entre outras
enfermidades. Nota-se também frente aos resultados que a ingestão de
carboidratos também é alta, o que é uma grande vantagem para praticantes de
exercícios físicos, pois ela é a primeira fonte de energia para o organismo em
toda e qualquer atividade. A ingestão protéica está praticamente igual à de
carboidratos, o que lhes grande benefícios para a recuperação do organismo
após o exercício. Reunindo todos esses dados conclui-se que os pesquisados
mantêm um hábito alimentar regular, excedendo apenas no domínio II, com o
excesso de lipídios, porém, com um controle alimentar esse domínio poderá
ser controlado.
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