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Adquirir bons hábitos é primordial para preservação da qualidade de vida e 
saúde, sendo o comportamento alimentar um dos fatores que interfere de modo 
decisivo na vitalidade. Os hábitos alimentares são compostos de experiências 
adquiridas desde a infância. Além disso, na área da alimentação e nutrição 
relacionam-se com consumo e ingestão alimentar, do mesmo modo o 
comportamento alimentar, pode ser influenciado pela sociedade, cultura e 
experiências pessoais. É a forma com a qual o sujeito se relaciona com a 
comida e, na maioria das vezes com os aspectos psicológicos da ingestão 
desta. Muitos indivíduos persuadidos pelas referências impostas pela 
sociedade, constantemente, vem aderindo a dietas da moda restringindo 
grupos de alimentos ou nutrientes, mesmo sem haver nenhuma patologia 
associada à restrição deste na alimentação. A dieta isenta de glúten, que é 
uma proteína encontrada em cereais, como trigo, centeio e cevada, ganhou 
destaque na mídia e atraiu muitos seguidores com o intuito de redução de peso 
e definição corporal. Contudo, a retirada desse componente da dieta não 
garante a diminuição de calorias, níveis de gordura, açúcar ou sódio. Além 
disso, a retirada está associada à deficiência em grãos integrais, fibras e 
fatores associados ao aumento do índice de massa corporal e algumas 
patologias, como a diabetes tipo 2. Avaliar a frequência alimentar de indivíduos 
sadios adeptos ou não de dieta isenta de glúten.   Foi aplicado um Questionário 
de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) estruturado com a finalidade de 
saber o hábito de pessoas sadias adeptas ou não da dieta isenta de glúten em 
consumir preparações contendo glúten na composição. A pesquisa foi aplicada 
à comunidade acadêmica do Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho-
RO, acompanhado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com 
aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
sob nº 826.299. Dos 100 participantes da pesquisa, 12% eram adeptos de 
dietas isentas de glúten, devido os mesmos estarem buscando melhor 
qualidade de vida, restringindo de sua alimentação o glúten, bem como por 
modismo.  Em relação ao gênero 71% eram do gênero feminino e 29% eram 
do gênero masculino. Dos entrevistados, 46% estavam na faixa etária de 21- 
30 anos e 32% entre 18-20 anos.  No que se refere à escolaridade 4% dos 
participantes tinham pós-graduação, 66%   ensino superior, 29% ensino médio. 
Ademais, o consumo diário demonstrou maior frequência de pão recheado 
(15%) e menor frequência de torta doce (3%). O biscoito doce foi o alimento 
que obteve maior frequência de consumo semanal (25%). Padrões de moda 
impostos pela sociedade e pelo excesso de informação midiática, fazem com 
que os indivíduos tentem buscar um estilo de vida considerado mais saudável. 
O pouco conhecimento sobre o glúten faz com que as pessoas consumam 
alimentos, que contêm esta proteína na composição.  
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