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RESUMO 
 
 

Uma alimentação equilibrada é muito importante para manter-se uma boa saúde. Para uma 
alimentação saudável devem-se combinar variedades e quantidades adequadas de alimentos 
em horários regulares. Nosso corpo utiliza energia a todo o momento para manter nossas 
atividades vitais. Para mantermos, em nosso corpo, a energia suficiente para nossas atividades 
vitais, deve-se sustentar uma boa alimentação para que não haja o déficit de carboidratos, 
lipídeos, proteínas, entre outros nutrientes e minerais, além da necessidade da preocupação 
para que não haja o excesso da ingestão de alimentos, pois os dois casos podem acarretar 
problemas de saúde. Não podemos nos esquecer de precaver o excesso de alimentos 
extremamente gordurosos, como lanches e frituras, assim como, alimentos com alto teor de 
açúcar, como os refrigerantes, pois esses alimentos podem acarretar outros problemas de 
saúde, principalmente os cardiovasculares, um grande mal deste milênio. O objetivo deste 
estudo é conhecer como está a alimentação dos estudantes da rede pública de ensino. O 
método utilizado foi a aplicação de um questionário contendo 10 questões fechadas 
relacionadas aos alimentos que o indivíduo ingere, a periodicidade da ingestão e a quantidade 
de alimentos. O questionário foi aplicado para 38 indivíduos, estudantes do ensino fundamental 
II e ensino médio, com faixa etária entre 13 a 18 anos de ambos os sexos. Todos os indivíduos 
estudam em uma mesma escola da rede estadual de ensino no município de 
Pindamonhangaba. A aplicação do questionário ocorreu dentro do perímetro escolar com o 
acompanhamento dos pesquisadores e docentes da escola. Os resultados obtidos evidenciam 
que, no total, 19% dos indivíduos se alimentam poucas vezes por dia, cerca de uma a duas 
vezes, o que é contraindicado segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 40% dos 
indivíduos comem lanches mais de uma vez por semana e 45% ingerem muito refrigerante, o 
que pode levá-los ao risco de adquirir doenças cardiovasculares, 45% dos indivíduos 
questionados responderam que ingerem poucas quantidades de frutas, e apenas 31% 
consideram sua alimentação boa ou razoável. Considerando as respostas do questionário, 
percebe-se, de forma superficial, que a alimentação da maioria desses indivíduos está próxima 
do que podemos dizer de uma má alimentação. Por se tratar de um estudo subjetivo, em que 
foram analisadas apenas as respostas de um questionário fechado e não efetivamente 
analisada a dieta de cada indivíduo, não se pode concluir que estes indivíduos realmente têm 
uma alimentação ruim, porém compreende-se, mesmo que de forma pouco aprofundada, que 
existe a necessidade de preocupar-se com alimentação dos indivíduos inseridos na rede 
pública de ensino. 


