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Associação entre comportamento alimentar 
restritivo e ingestão nutricional 
em estudantes universitários

Association between cognitive restraint and dietary
intake im university students
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RESUMO 

As relações entre desejo de modificar a alimentação para perder ou manter o
peso, e ingestão nutricional e alimentar apresentam resultados controversos.
Neste estudo, examinámos a existência de associações entre comportamento ali-
mentar restritivo e ingestão habitual, utilizando instrumentos especialmente
adaptados e validados. Os participantes responderam a um questionário que
incluía informações sobre actividade física, comportamento alimentar (restrição,
desinibição e fome), e ingestão alimentar. Completaram o estudo 380 estudantes
universitários (60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino). Para estudar os
parâmetros de ingestão em função do comportamento alimentar (restrição e des-
inibição), recorremos à análise da variância multivariada, e utilizámos um des-
enho factorial do tipo 2 x 2 considerando a restrição (elevada/baixa) e desinibi-
ção (elevada/baixa) como variáveis independentes, e os parâmetros nutricionais
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ou alimentares como variáveis dependentes. Enquanto no sexo feminino, a inges-
tão energética foi significativamente menor nos indivíduos com maior intensida-
de de restrição (2062 versus 2208 Kcal, p < 0,01), no sexo masculino, nunca se
encontraram associações significativas. No grupo de restrição elevada, após ajus-
te para energia e confundidores, encontrou-se: consumo superior de hortofrutí-
colas e pescado, e menor ingestão de pão, cereais e leguminosas, doces e pastéis,
nas mulheres; e maior consumo de hortícolas, nos homens. 
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ABSTRACT

Evidence regarding association between cognitive restraint and dietary inta-
ke is conflicting. The main objective of this study was to determine the asso-
ciation between cognitive restraint and food intake, using questionnaires spe-
cially adapted and validated for university students. We administered a ques-
tionnaire that included information about physical activity, eating behaviour
(restraint, disinhibition and hunger and dietary intake, in the year preceding the
study; 380 (60% female and 40% male) completed the two phases. The asso-
ciation of restraint and disinhibition with nutritional and dietary variables was
tested using multivariate analysis of variance in a 2 (restraint) x 2 (disinhibition)
factorial design, and univariate analysis of variance. When comparing low and
high restraint groups, among women, high restrainers reported lower consump-
tion of energy (2062 versus 2208 Kcal, p < 0,01), and several foods (namely
pastry and starchy foods) and higher consumption of vegetables, and fish, than
low restrainers (even after adjustment for confounders). In male subjects, high
restrainers consumed significantly more vegetables than low restrainers. These
results emphasize the association between high restraint behaviour and lower
reported energy consumption in women, but not in men, and a general better
food pattern in the high restraint groups.
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