
 

AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E O 
CONSUMO DE ANTIOXIDANTES EM PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS 
 

JESUS, A. M.; MARIN, T. 

 

Resumo: Frutas e verduras possuem antioxidantes naturais, seu frequente 

consumo está associado à baixa incidência de doenças degenerativas. A 

pesquisa ocorreu no mês de agosto, com 34 professores da Faculdade de 

Apucarana (FAP), onde foram entregues um questionário de frequência alimentar 

e o registro alimentar de três dias. Na pesquisa foi observado um consumo diário 

de 91,2% de verduras e legumes. Conclui-se que apesar do acumulo de funções 

que a profissão acarreta, muitos buscam hábitos alimentares saudáveis.  
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Abstract: Fruits and vegetables have naturals antioxidants and their daily 

consume is associate with a low occurance of degenerate disease. The survey 

took place in August, with 34 professors teaching at the Faculty of Apucarana 

(FAP), where they were handed a food frequency questionnaire and food diary 

three days. Was noted a daily consumption between the docents from 91,2 % 

vegetables. In conclusion, despite the accumulation of functions that the 

profession entails, many seek healthy eating habits. 
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Introdução: O trabalho de um professor enquadra-se em um modelo denominado 

empático, onde é exigido um contato longo e prolongado com pessoas. A pressão 

no trabalho e a ansiedade podem contribuir para o exagero na hora de se 

alimentar. Uma alimentação saudável deve estabelecer um estilo de vida, 

podendo ajudar a manter a saúde, a longevidade a energia e o bem estar. Uma 

dieta rica em frutas e hortaliças possui uma variedade de antioxidantes. O objetivo 

do trabalho foi avaliar os hábitos alimentares e o consumo de antioxidantes em 

professores universitários.  

Referencial teórico: Ao adotar bons hábitos alimentares ao longo da vida, 

associando-os a um estilo de vida saudável os mesmos reduzem os riscos de 



doenças crônicas e melhora a qualidade de vida. Através de uma dieta adequada 

o organismo adquire energia e nutrientes para a manutenção de suas funções, 

aliada a uma alimentação equilibrada tanto em quantidade, quanto em qualidade. 

Entretanto, tanto o excesso quanto a sua insuficiência pode levar a população a 

graves danos a saúde (MORSOLETTO, OLIVEIRA, 2015). Doenças como 

diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, catarata, envelhecimento, alcoolismo 

crônico, doenças inflamatórias entre outras, estão altamente relacionadas com o 

aumento do estresse oxidativo, devido a uma maior produção de radicais livres 

e/ou pela diminuição de antioxidantes (OLIVEIRA, MARCHINI, 2008). 

Antioxidantes têm como principal função retardar ou inibir a oxidação do substrato 

oxidável, ou seja, é o agente responsável pela inibição e redução causada pelos 

radicais livres nas células. O sistema antioxidante evita danos celulares, 

alterações proteicas, além do desenvolvimento de patologias, também protege a 

pele da formação dos radicais livres (SANTOS, OLIVEIRA, 2013). Entre os 

principais antioxidantes encontrados nos alimentos destacam-se vitaminas C, E e 

A (carotenoides), compostos fenólicos (flavonoides) (TEIXEIRA, 2014). A vitamina 

C, está envolvida em várias reações metabólicas essenciais no organismo. 

Conhecida como antioxidante hidrossolúvel, e sua principal forma química, ácido 

ascórbico (MAHAN, 2010). Por ser uma vitamina lipossolúvel, a vitamina E é 

transportadora de lipoproteínas plasmáticas sofre participação para o interior das 

membranas onde apresenta um único papel de proteger os ácidos graxos poli-

insaturados da oxidação (SHILS, et al, 2009). O β – caroteno possui função 

antioxidante de captar radicais livres para inibir a peroxidação lipídica induzida 

pelas enzimas fontes de radicais livres (ZIMMERMANN, KIRSTEN, 2008). Há três 

estágios de atuação dos flavonoides, sequestrando radicais primários, como é o 

caso do superóxido, reagindo com radicais peróxidos para retardar a propagação 

dos mesmos e como radicais intermediários, que são formados a partir da reação 

com radicais peróxidos, ou seja, os radicais peróxidos reagem entre si ou com 

antioxidantes e eliminam os radicais livres (COSTA, 2015).  

Conclusão: Com os resultados obtidos pode-se concluir que, apesar do acumulo 

de funções que a profissão de docente acarreta, a maioria dos professores 

buscam de alguma forma, hábitos alimentares saudáveis, observando 44,2% dos 



professores realizam até seis refeições ao longo do dia e destacando o consumo 

diário de alimentos com potencial antioxidante por 50% dos professores 

pesquisados. Apesar da jornada diversificada, muitos tendem a fazer suas 

refeições em casa, o que contribui para o consumo diário de verduras e legumes 

(segundo grupo de alimentos mais consumidos). Entretanto, pode-se observar 

que ainda há irregularidades, como o consumo considerável de alimentos 

ultraprocessados e frituras. Neste cenário vale ressaltar a importância do 

incentivo de ações que promovam a instrução para o correto desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis e o consumo de antioxidantes para a prevenção de 

doenças. 
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