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RESUMO 

 

Estudo transversal com 223 crianças da pré-escola e do ensino fundamental I 

de uma escola privada do município de São Paulo, SP. Foram coletados peso 

e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC). Os valores de IMC 

para a idade foram transformados em z-escore segundo sexo e idade e 

analisados a partir das curvas de crescimento da Organização Mundial da 

Saúde. Também foram coletados dados demográficos e socioeconômicos e foi 

solicitado aos pais o preenchimento de um questionário de frequência alimentar 

para crianças (QFA). A prevalência de desnutrição foi de 0,9%, sobrepeso 

22,1% e obesidade 18,9%. A prevalência de aleitamento foi de 92,38% e a 

média de duração 10,06 meses. Não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa entre tempo de aleitamento materno e IMC atual. Não houve, 

também, associação entre estado nutricional e escolaridade materna e/ou 

paterna. A menor escolaridade materna teve uma associação com o maior 

consumo de leguminosas e menor de hortaliças, o que não ocorreu em relação 

à escolaridade paterna. Houve inadequação de consumo em todos os grupos 

com exceção do de óleos e gorduras. Requerem especial atenção os grupos 

de hortaliças, frutas, carnes e ovos e doces. O maior consumo de hortaliças 

teve uma associação estatisticamente significativa com o baixo IMC. A 

frequência média de atividades passivas durante a semana foi de 22 horas e 

menos da metade das crianças (47,98%) praticam atividade física fora da 

escola. Os resultados encontrados indicam necessidade de intervenção neste 

grupo populacional de forma a corrigir distorções no consumo dos alimentos e 

minimizar os índices de sobrepeso e a obesidade. 

 

Palavras chave: Estado Nutricional; Obesidade; Sobrepeso; Desnutrição; 

Criança; Questionário de Frequência Alimentar, Consumo Alimentar. 
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1. INTRODUÇÃO 

_______________________________________________________________ 

Apesar das turbulências econômicas, políticas e sociais, é inegável a 

mudança substancial do Brasil nos últimos cinquenta anos atribuída a fatores 

externos, como a globalização, e ao desenvolvimento autônomo de 

circunstâncias e processos históricos e culturais próprios do que se pode 

chamar de "modelo brasileiro" (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). 

Neste contexto, a mudança ambiental mais importante dos últimos 

tempos pode ser a bem documentada alteração no padrão típico da dieta e 

atividades físicas. Tem havido um grande aumento no consumo de gorduras 

acompanhado do sedentarismo da vida da maioria das pessoas. Essas 

tendências foram percebidas primeiramente nos Estados Unidos e se 

espalharam desde então para outros países (SAVIO et al., 2005; ROBERT; 

FRENCH, 1998). 

Mesmo nos países com dietas tradicionalmente mais saudáveis, como 

no sul da Europa, as pessoas estão consumindo mais gordura do que no 

passado. Parte do problema pode ser explicado por uma preferência inata por 

alimentação gordurosa, sendo a gordura responsável pelo sabor e prazer de 

comer. Acredita-se que a gordura envie apenas sinais fracos de saciedade do 

trato gastrintestinal para os centros controladores do apetite no cérebro. Essa 

situação se contrasta intensamente com a de outros macronutrientes. Há um 

consenso geral que a proteína tem um efeito poderoso de saciedade e há 

evidências de que os carboidratos produzem uma eficaz inibição do apetite em 

curto prazo (BLUNDELL, 1995). Em outras palavras, uma refeição rica em 

proteínas e carboidratos gera sinais que são enviados para o cérebro e freiam 

o apetite, enquanto que a gordura, o macronutriente que menos gera 

saciedade, faz com que o indivíduo continue comendo por mais tempo e, 

consequentemente, coma mais. Esse desequilíbrio alimentar faz com que a 

obesidade venha aumentando sua prevalência de maneira expressiva em todo 

o mundo, fato que motivou a Organização Mundial da Saúde a qualificar tal 

situação como epidêmica (WHO, 1998). Esse aumento ocorreu em todas as 

faixas etárias, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em 
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desenvolvimento (KOSTI; PANAGIOTAKOS, 2006). 

O termo obesidade refere-se a uma doença crônica não transmissível, 

recorrente, que afeta milhões de pessoas no mundo e descreve o excesso de 

gordura corpórea armazenada, enquanto que o sobrepeso é simplesmente o 

excesso de peso corpóreo em relação à altura. Na prática, entretanto, estas 

duas condições são mais frequentemente tratadas como estágios dentro de 

uma série contínua de relações entre peso e altura (WHO, 1998; ROLLAND-

CACHERA; DEHEEGER; BELLISLE, 2001).  

 A obesidade pode ser decorrente de causas endógenas (provocadas por 

síndromes somáticas dismórficas, lesões do sistema nervoso central, 

endocrinopatias) ou exógenas (resultantes da ingestão excessiva, quando 

comparadas ao consumo energético do indivíduo). A distinção entre as duas é 

de grande importância, visto que as provocadas por causas endógenas devem 

ser tratadas no sentido de corrigir os distúrbios de base, com a normalização 

dos índices ponderais. As causas exógenas são as responsáveis pela maior 

parte dos casos de obesidade. Estudos relacionados com gêmeos, mono e 

dizigóticos, têm permitido uma separação entre os fatores genéticos (que 

exercem um papel de primordial importância na etiologia) e os ambientais (que 

são agravantes) (DAMIANI; CARVALHO; OLIVEIRA, 2000). 

O excesso de gordura corpórea ocorre quando o total de consumo de 

energia, na forma de alimentos, excede o seu dispêndio, na forma de 

metabolismo em repouso e atividades físicas adicionais. Tanto a ingestão 

excessiva quanto o baixo gasto energético podem ser o fator causador, porém, 

em muitos casos, parece que ambos atuam conjuntamente (VAN ITALLIE, 

1985). É quase certo, portanto, que haja um elemento genético na variação do 

peso corpóreo (BOUCHARD; TREMBLAY; DESPRÉS, 1990; CALLAWAY et 

al., 1992). 

 Qualquer que seja a natureza da predisposição genética à obesidade, 

está claro que os níveis relativos de ingestão e dispêndio de energia são 

cruciais no desenvolvimento do excesso de peso (BOUCHARD; TREMBLAY; 

NADEAU, 1989). Ao mesmo tempo é impossível que a genética sozinha seja 
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suficiente para explicar o aumento maciço da obesidade como tem ocorrido 

mundialmente nos últimos 20 anos e, inquestionavelmente, o meio ambiente 

desempenha um papel importante, quando permite a expressão da 

predisposição genética (BOUCHARD; PÉRUSSE, 1993).  

Em longo prazo, a obesidade impõe uma série de doenças e problemas 

associados, entre os quais: a resistência à insulina e o desenvolvimento do 

diabetes mellitus não insulinodependente, diminuição da tolerância à glicose, 

hiperinsulinemia, hiperlipidemias, elevados níveis de triglicérides e de 

colesterol, em especial a fração LDL e hirpertensão arterial, com dificuldades 

psicossociais e com aumento de risco da persistência da obesidade no adulto 

(PI-SUNYER, 1995; TROIANO et al., 2000). Destas consequências, a 

aterosclerose pode ter início na infância, com o depósito de colesterol na 

camada íntima das artérias, formando a estria de gordura. Essas estrias nas 

artérias coronarianas de crianças podem, em alguns indivíduos, progredir para 

lesões ateroscleróticas avançadas em poucas décadas, sendo este processo 

reversível no início do seu desenvolvimento (MELLO; LUFT; MEYER, 2004). 

A prevalência de obesidade e sobrepeso não apenas está aumentando 

mundialmente, como também está incidindo em faixas etárias mais jovens. 

Tem-se observado uma maior prevalência de obesidade em crianças de todas 

as idades. A proporção de pré-escolares, escolares e adolescentes 

classificados como sobrepeso tem sofrido um grande aumento nos anos de 

1990, após uma relativa estabilidade entre as décadas de 1960 e 1970. Esta 

obesidade é difícil de ser tratada e pode ter consequências adversas tanto 

físicas quanto emocionais e sociais. Crianças com sobrepeso têm uma maior 

chance de se tornarem adultos obesos. Um escolar com um dos pais obeso 

tem 70% de chance de se tornar um adulto obeso (TROIANO et al.,  2000).  

Nos países desenvolvidos tem-se verificado um aumento importante na 

magnitude do sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. No Canadá, 

Austrália e parte da Europa as taxas de aumento de excesso de peso na 

população infantil, na década de 90, alcançaram 1% ao ano (LOBSTEIN, 

BAUR; UAUY, 2004). 
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Estudos na Inglaterra mostraram sobrepeso e obesidade, em pré-

escolares, acima dos estimados 15% e 5% de uma distribuição normal. Nos 

Estados Unidos, alguns estudos mostram que a prevalência de obesidade 

aumentou 54% em crianças de 6 a 11 anos e 39% em adolescentes de 12 a 17 

anos, entre as décadas de 60 e 80 (REILLY; DOROSTY; EMMETT, 1999) e 

outros, de 8% a 14% em crianças de 6 a 12 anos e de 6% a 12% em 

adolescentes de 13 a 17 anos, entre 1976 e 1994 (ZIMMERMANN; HESS; 

HURRELL, 2000). A França, os Países-Baixos, os Estados Unidos, o Reino 

Unido têm apontado recentes aumentos na prevalência de sobrepeso entre 

crianças e adolescentes (GUILLAUME, 1999). 

Valores elevados de prevalência da obesidade infantil também foram 

observados nos países em desenvolvimento. No Brasil, no período entre 1974 

e 1997, a prevalência de sobrepeso e obesidade mais do que triplicou entre 

crianças e adolescentes (de 4,1% para 13,9%); na China a prevalência de 

sobrepeso e obesidade entre crianças de seis anos de idade aumentou de 

7,7% para 12,4% em um período de tempo bastante reduzido, entre 1991 e 

1997, e no Chile, entre 1987 e 2000, neste mesmo grupo etário verificou-se 

prevalência de 12% para 26% para os meninos e de 14% para 27% em 

meninas (WANG; POPKIN; MONTEIRO, 2002). 

Os dados disponíveis para estimar prevalência estão longe de estarem 

completos e representam apenas respostas a inquéritos limitados, apesar de 

disponibilizarem informações importantes. A diferença de métodos, de pontos 

de corte e material de referência utilizados limitam, até o presente momento, o 

valor desses estudos, pela falta da possibilidade de comparação internacional 

(GUILLAUME, 1999).  

 Nos países em desenvolvimento as causas deste aumento 

provavelmente incluam mudanças rápidas e extremas no estilo de vida, na 

atividade física e no padrão da dieta que acompanham a urbanização e o 

desenvolvimento econômico. Na medida em que aumenta a disponibilidade de 

energia nos países emergentes, o risco da obesidade também aumenta. Hoje 

em dia são gastos centenas de milhões de dólares para abordar a questão da 

perda de peso, refletindo a preocupação existente com as consequências 



9 
 

fisiológicas, sociais e psicológicas acarretadas pelo excesso de peso 

(SANTOS; CARDOSO, 1996).  

 No Brasil, a transição nutricional tem sido avaliada e discutida em 

diferentes estudos de representatividade nacional, que têm monitorado as 

mudanças na prevalência da desnutrição e da obesidade nas últimas décadas. 

Dois estudos de coorte (POST et al., 1996) realizados com crianças em 

Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1982 e 1993, mostraram um declínio de 

42,1% no déficit peso/idade, um ligeiro aumento no déficit altura/idade (13,1%) 

e o aumento de 40,3% na prevalência de obesidade. No município de São 

Paulo, Monteiro e Conde (2000) mostraram que em um período de 22 anos a 

prevalência de má nutrição se manteve estável e a obesidade aumentou (para 

3,8%), mas permaneceu baixa e restrita às crianças de alta renda. Estes 

estudos, conduzidos em cidades de porte médio e alto, indicam uma tendência 

de aumento de obesidade em crianças com uma associação positiva e 

significativa com a renda familiar (LOBSTEIN; BAUR; UAUY, 2004; WANG; 

MONTEIRO; POPKIN, 2002; MONTEIRO; BENÍCIO, GOUVEIA, 1995).  

No período da infância, além de exercer pouco controle sobre o 

ambiente em que vive e sobre a disponibilidade domiciliar de alimentos, a 

criança pode ainda sofrer forte influência do hábito alimentar e de atividade 

física de seus pais e familiares e estar sujeita às mudanças nos padrões 

ambientais e de comportamento por causa da sua inserção no ambiente 

escolar  (NSW CENTRE, 2005). O manejo da alimentação neste grupo pode 

ser ainda mais difícil do que na fase adulta, pois além de depender das 

mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais, há também a falta de 

entendimento da criança quanto aos danos da obesidade (MELLO; LUFT; 

MEYER, 2004). 

 Definir obesidade ou sobrepeso para crianças e adolescentes é difícil e 

não há uma definição geral aceita. Uma variedade de critérios tem sido 

utilizada para avaliar prevalências e tendências entre crianças e adolescentes 

(DAMIANI; CARVALHO; OLIVEIRA, 2000; DIETZ,1995; TROIANO et al., 1995). 
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 Em 1995 a Organização Mundial da Saúde recomendou a utilização do 

índice de massa corporal (IMC) para crianças, pois é um índice que oferece 

inúmeras vantagens por ser estabelecido a partir de medidas simples 

(peso/estatura), colhidas rotineiramente. Contrário às curvas peso/idade e 

peso/altura, as curvas do IMC segundo idade compreendem simultaneamente 

as três variáveis: peso, altura e idade (WHO, 1995). 

 O índice de massa corporal na infância muda substancialmente com a 

idade. Cole et al. (2000) propõem pontos de corte relacionados com a idade 

utilizando como referência percentis e baseados no ponto de corte para 

adultos, referenciado internacionalmente, de 25 e 30 kg/m2. Os Estados Unidos 

e a Inglaterra recomendam os percentis 85 e 95 de IMC para idade e sexo 

como pontos de corte para sobrepeso e obesidade, respectivamente. Essa 

definição estabelece que se espera encontrar 15%  de crianças com sobrepeso 

e 5% obesas. O corte utilizado para definir obesidade não é arbitrário: crianças 

com índice de massa corporal acima do percentil 95 são excessivamente 

gordas e a obesidade definida nesses termos tem uma grande possibilidade de 

persistir na idade adulta e estar relacionada a vários efeitos adversos na saúde 

(COLE et al., 2000; REILLY; DOROSTY, EMMETT, 1999).  

A falta de evidência de um aumento generalizado de consumo 

energético, em jovens, apesar de um aumento na prevalência de obesidade, 

sugere que a inatividade física seja um desafio de saúde pública para esta 

faixa etária (TROIANO et al., 2000). A atividade física nessa faixa etária é 

importante, uma vez que a excessiva restrição calórica ou a eliminação de 

refeições podem ter efeito negativo no crescimento da criança (GUILLAUME, 

1999). A criança e o adolescente tendem a ficar obesos quando sedentários, e 

a própria obesidade poderá fazê-los ainda mais sedentários (JEBB; MOORE, 

1999). A atividade física, mesmo que espontânea, é importante na composição 

corporal, por aumentar a massa óssea e prevenir a osteoporose e a obesidade 

(MATSUDO; PASCHOAL; AMANCIO, 2003)  

Há estudos que relacionam o tempo gasto assistindo televisão e a 

prevalência de obesidade. A taxa de obesidade em crianças que assistem 

menos de 1 hora diária é de 10%, enquanto que o hábito de persistir por 3, 4, 5 
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ou mais horas por dia vendo televisão está associado a uma prevalência de 

cerca de 25%, 27% e 35%, respectivamente (CRESPO et al., 2001; FAITH et 

al., 2001). A televisão ocupa horas vagas em que a criança poderia estar 

realizando outras atividades. A criança frequentemente come na frente da 

televisão, e grande parte das propagandas oferece alimentos não nutritivos e 

ricos em calorias (MELLO; LUFT; MEYER, 2004). 

Apesar dos estudos indicarem que a alimentação influencia diretamente 

a saúde, tanto positivamente quanto negativamente, e que é um dos fatores 

mais importantes para a longevidade com qualidade de vida (GUIMARÃES; 

BARROS, 2001), a questão da mensuração do consumo de alimentos é, ainda, 

o grande desafio da ciência e da prática da nutrição e dietética devido às 

limitações dos métodos para medir esta ingestão acuradamente. O 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e o Recordatório de 24 horas 

(R24h) são considerados os dois principais instrumentos utilizados para coleta 

de dados dietéticos. O R24h tem sido utilizado primariamente em estudos de 

vigilância e o QFA tem como primeiro uso os estudos epidemiológicos. O 

elemento essencial do QFA é precisamente aquele em que o R24 h é 

impreciso: capturar a probabilidade de consumo da maioria dos alimentos, em 

um determinado período pregresso de tempo, em geral, o ano anterior (SUBAR 

et al., 2006). Esta característica permite estudar a dieta habitual, o que é de 

fundamental importância para estimar a medida de exposição aos fatores 

dietéticos e investigar as possíveis associações com desfechos de interesse 

(WILLETT, 1998). 

Estudos epidemiológicos mostram que o sobrepeso na idade jovem está 

associado com o sobrepeso no adulto e a obesidade na infância aumenta de 

50 a 80% a taxa de mortalidade do adulto.  Por este motivo e pelo aumento dos 

riscos de morbimortalidade, o estudo do sobrepeso em crianças e adolescentes 

está se tornando uma preocupação da saúde pública (CHARLES, 2001; 

TROIANO et al., 1995; GUO et al., 1994; SERDULA et al., 1993; PI-SUNYER, 

1991) e as intervenções para prevenir a obesidade devem ser iniciadas mais 

precocemente, começando na idade do pré-escolar ou mesmo no nascimento 

(BAUGHCUM et al., 2000). As crianças constituem, portanto, um dos principais 
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grupos-alvo para estratégias de prevenção e controle do sobrepeso e da 

obesidade, não só devido às suas características como grupo de risco, mas 

também por conta das possibilidades de sucesso das ações a serem 

implementadas, sendo o ambiente escolar bastante atrativo para investigar a 

ocorrência de excesso de peso entre as crianças, pois facilita o contato com as 

famílias e possibilita o desenvolvimento de programas de prevenção e controle 

do sobrepeso infantil (DIETZ; GORTMAKER, 2001; GILL, 1997).  

Nesse contexto, considerando: a mudança de perfil epidemiológico da 

população brasileira, a possibilidade de prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis, a predominância de uma alimentação altamente calórica no 

padrão alimentar brasileiro, as recomendações da Estratégia Global para 

Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde da Organização Mundial da 

Saúde, a Portaria Interministerial 1010 de 08 de maio de 2006, que instituiu as 

diretrizes para a Promoção de Alimentação Saudável nas Escolas de educação 

infantil, fundamental e nível médio em âmbito nacional, o presente projeto tem 

como objetivo avaliar o estado nutricional de pré-escolares e escolares do 

ensino fundamental I de um colégio privado do município de São Paulo - SP, 

conhecer a prevalência de sobrepeso/obesidade e as possíveis associações 

com o componente alimentar e nível socioeconômico, e a promoção da 

alimentação saudável pela intervenção com um programa de educação 

alimentar. 
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2. OBJETIVOS 

_______________________________________________________________ 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar o estado nutricional de pré-escolares e escolares do ensino 

fundamental I de um colégio privado do município de São Paulo – SP e sua 

associação com a alimentação e nível socioeconômico. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar o consumo alimentar 

- Avaliar o estado nutricional por meio de indicadores antropométricos. 

- Identificar os principais desvios nutricionais.  

- Caracterizar a prevalência de sobrepeso e obesidade, segundo sexo 

e faixa etária. 

- Verificar associações entre estado nutricional, componente alimentar 

e nível socioeconômico. 

- Avaliar a realização de atividade física e de atividades com menor 

gasto energético. 

- Promover hábitos alimentares saudáveis. 
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3. METODOLOGIA 

_______________________________________________________________ 
 

1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido com as crianças da 

educação infantil e do ensino fundamental I de um colégio privado do município 

de São Paulo, SP. A pesquisa foi realizada entre Janeiro e Novembro de 2009 

com 223 crianças pré-escolares e escolares menores de dez anos de ambos 

os sexos. 

 

2. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Foram convidadas a participar do estudo todas as crianças pré-

escolares e escolares menores de 10 anos, regularmente matriculadas na 

escola. O convite foi realizado através de carta explicativa encaminhada aos 

pais e explanação sobre o projeto de pesquisa em reunião de pais do colégio. 

 

3. COLETA DE DADOS 

Os pais dos participantes da pesquisa receberam um questionário com 

perguntas sobre a caracterização demográfica, socioeconômica e de saúde 

das crianças (Anexo 1). 

A avaliação do estado nutricional de cada criança foi feita a partir da 

aferição do peso e da altura, para o posterior cálculo do índice de massa 

corporal (IMC). As crianças da pré-escola ao 2º ano tiveram a aferição do peso 

e altura realizada pelos professores de Educação Física da escola, com o 

auxílio dos participantes desta pesquisa. 

Para a obtenção do peso corporal, foram utilizadas duas balanças 

antropométricas digitais portáteis da marca G Tech®, com capacidade de 150 

kg e divisão de 0,1kg, sendo colocadas em um local plano. Os escolares foram 

avaliados conforme procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde 

(FAGUNDES et al., 2004). Para a obtenção do peso, foi solicitado ao escolar 

ficar descalço e apenas com a vestimenta do uniforme escolar, subir na 

balança mantendo os pés completamente apoiados no centro da plataforma, 
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permanecer ereto com os braços estendidos e soltos ao longo do corpo. Após 

a estabilização do marcador, foi registrado o resultado da medida.  

Para a obtenção da estatura dos escolares, uma fita métrica inelástica 

com divisão de 1mm foi fixada  em parede plana, perpendicular ao chão e sem 

rodapé. Foi solicitado que a criança ficasse em pé, descalça, com os 

calcanhares, panturrilhas, glúteos e ombros encostados à parede e a cabeça 

posicionada com o plano de Frankfurt (FAGUNDES et al., 2004). Com o auxílio 

de um esquadro de madeira, deslizou-se sobre a fita métrica até tocar a parte 

superior da cabeça, registrando a medida da estatura em centímetros. 

 A caracterização do consumo alimentar foi feita por meio do 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA) de Colucci, Philippi e Slater 

(2004), já que é um dos métodos mais utilizados por ter a vantagem de medir a 

ingestão habitual, e ser de fácil utilização e baixo custo (Anexo 2). O QFA foi 

entregue aos pais e responsáveis das crianças para que eles respondessem e 

devolvessem para o colégio, no prazo de uma semana, juntamente com a carta 

de informação ao sujeito da pesquisa e o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

Os dados demográficos e socioeconômicos foram tabulados no 

programa Microsoft Excel para posterior análise em programa estatístico.  

Os dados de peso e altura foram convertidos em índices 

antropométricos de peso para idade, altura para idade e IMC para idade em z-

escore e comparadas às curvas de crescimento da Organização Mundial da 

Saúde - OMS (WHO, 2006). Para o cálculo dos índices antropométricos em z-

escore foi utilizado o Programa WHO Antho (versão 3, World Health 

Organization, Geneva, 2009),  que utiliza as curvas de crescimento da OMS 

como parâmetro de comparação. 

A classificação do estado nutricional das crianças por meio dos índices 

antropométricos foi realizada de acordo com parâmetros da OMS (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Parâmetros de classificação dos dados antropométricos em z-

escore. 

Índice Antropométrico Classificação Z-escore 

Peso para idade Muito baixo peso <-3 
 Baixo peso -3 |---- -2 
 Peso adequado -2 |---- 2 
 Peso elevado >= 2 
   
Altura para idade Baixa estatura < -2 
 Estatura adequada >= -2 
   
IMC para idade Baixo IMC para idade < -2 
 Eutrofia -2 |----- 1 
 Sobrepeso 1 |----- 2 
 Obesidade >= 2 
Fonte: WHO, 2006; WHO, 2007. 

 

 Para a análise do consumo alimentar obtido pelo QFA, inicialmente as 

frequências de consumo de cada alimento foram transformadas em consumo 

diário para posteriormente serem somadas por grupo alimentar. Assim, foi 

possível obter o consumo em número de porções de cada grupo alimentar e de 

cada criança avaliada. 

O consumo em número de porções de cada grupo alimentar foi 

comparado às recomendações de Philippi et al. (2000), utilizadas pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria nas Orientações sobre alimentação do pré-

escolar e escolar (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006). Foi 

considerado como consumo adequado o consumo igual ou maior, em número 

de porções, dos grupos de alimentos de cereais (pães, tubérculos e raízes), 

frutas, hortaliças, leguminosas, leite e derivados e carnes e ovos. Já em 

relação aos grupos de açúcares e doces, e gorduras e óleos, o consumo 

adequado foi considerado quando a criança consumiu um número igual ou 

inferior às porções recomendadas, conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 – Parâmetros para o consumo adequado em número de porções 

segundo grupo de alimentos. 

Grupo de Alimentos Consumo adequado (porções por dia) por faixa 

etária 

 2 |--- 4 anos 4 |--- 7 anos 7 |--- 10 anos 

Cereais, pães, massas, 

tubérculos e raízes 

≥ 5 ≥ 6 ≥ 6 

Frutas ≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 

Hortaliças ≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 

Leguminosas ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

Leite e derivados ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 

Carnes e ovos ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

Açúcares e doces ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Óleos e gorduras ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2006 

 

A análise estatística foi realizada no programa Stata (versão 7). A 

análise da proporção de crianças segundo categorias das variáveis qualitativas 

foi realizada por meio do teste do Qui-quadrado, como por exemplo, a análise 

da proporção de crianças segundo classificação do estado nutricional pelos 

índices antropométricos (estatura para idade, peso para idade e índice de 

massa corporal para idade) e sexo e faixa etária. A análise da média de uma 

variável quantitativa segundo 3 ou mais categorias de uma variável qualitativa 

foi realizada através da Análise de Variância (ANOVA), como por exemplo a 

avaliação da média de consumo do número de porções dos grupos de 

alimentos segundo categorias de classificação do índice de massa corporal 

para idade. Já a análise da média de uma variável quantitativa segundo 2 

categorias de uma variável qualitativa foi feita por meio do teste t de Student, 

como por exemplo a análise do número de porções consumidas de cada grupo 

de alimentos segundo escolaridade do pai e da mãe (dividida em 2 categorias). 

Considerou-se o nível de significância de 5% para todas as análises 

estatísticas. 
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5. ÉTICA EM PESQUISA 

Antes do início da coleta de dados, os pais e responsáveis pelas 

crianças receberam uma breve explicação sobre a pesquisa em reunião 

realizada na escola, na qual se esclareceu que a participação das crianças era 

voluntária, sem prejuízo daquelas que não quisessem participar, mas também 

foi explicado que toda informação coletada seria importante para o diagnóstico 

nutricional que seria realizado. Os pais que permitissem a participação da 

criança na pesquisa deveriam assinar e devolver o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo 3). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, processo CEP/UPM no 1108/02/2009 e 

CAAE no 0003.0.272.000=09 e obedeceu a todos os preceitos da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde em todas as fases de sua execução. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

_______________________________________________________________ 

 

O presente estudo apresentou uma taxa de não-resposta de 57,6% em 

decorrência de não participação e/ou recusa por parte dos familiares das 

crianças. Foi considerada não participação ou recusa o não preenchimento do 

QFA ou a não devolução do termo de consentimento livre e esclarecido. As 

crianças faltantes no dia da coleta da antropometria tiveram seus dados 

coletados em outro momento. 

Pesquisa desenvolvida em Pelotas (VIEIRA et al., 2008) apresentou um 

percentual de respostas bastante superior (87,6%) ao do presente estudo. Em 

outros estudos, como no de Siqueira e Monteiro (2007) sobre amamentação na 

infância e obesidade na idade escolar em famílias de alto nível 

socioeconômico, a não devolução ficou restrita a 20%, questionários 

incompletos a 4% e a não autorização dos pais a 1%. Oehlschlaeger et al. 

(2004), estudando o sedentarismo em adolescentes residentes na zona urbana 

da cidade de Pelotas, no Sul do Brasil, obtiveram uma taxa de resposta de 

92,4%, reduzindo assim a possibilidade de ocorrência de viés. Acredita-se que 

a grande perda no presente estudo se deva à aplicação do QFA, que requer 

um tempo de maior dedicação do responsável pela criança para o 

preenchimento. Esse percentual de devolução acaba sendo um fator limitante 

do estudo, pois além de restringir o tamanho da amostra, pode encobrir uma 

inadequação de consumo ou de estado nutricional, uma vez que não é possível 

saber se os não respondentes o fizeram intencionalmente para não evidenciar 

uma situação de inadequação. 

A amostra de crianças foi composta por 111 (49,8%) crianças do sexo 

feminino e 112 (50,2%) do sexo masculino. Coincidentemente a amostra ficou 

bastante equilibrada, tanto em relação ao sexo quanto à faixa de idade das 

crianças avaliadas (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Distribuição em número e porcentagem segundo idade e sexo. São 

Paulo, 2009. 

 Sexo Total 

Faixa etária (anos) Masculino Feminino  

 N % n % n % 

< 7 anos 42 37,5 51 45,9 93 41,7 

>= 7 anos 70 62,5 60 54,1 130 58,3 

Total 112 100 111 100 223 100 

 

 A média de idade foi de 86,97 meses (desvio padrão=25,73 meses), 

sendo que a amplitude variou de 28,29 a 135, 68 meses. 

 Na Tabela 2 é possível observar que possivelmente as mães sejam as 

principais responsáveis pelos cuidados de alimentação com a criança, uma vez 

que foram as que na maioria dos casos responderam ao Questionário de 

Frequência Alimentar (92,38%), o que requer maior aproximação com os 

hábitos alimentares da criança.  

 

Tabela 2 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

parentesco da pessoa que respondeu ao questionário. São Paulo, 2009. 

Parentesco  n % 

Mãe 206 92,38 

Mãe e Pai 2 0,90 

Pai 12 5,38 

Irmão mais velho 2 0,90 

Outros 1 0,45 

Total 223 100 

 

Segundo Rotenberg e Vargas (2004) e Ramos e Stein (2000), a 

produção das refeições e o cuidado com a saúde da criança ainda são uma 

atribuição feminina, em muitos casos passados de geração em geração, 

entrelaçando a dimensão econômica com a afetiva e com a ritual, já que a 

família é responsável pela transmissão da cultura alimentar. 
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A Tabela 3 apresenta características de inserção das crianças avaliadas 

em creche. 

 

Tabela 3 – Distribuição em número e porcentagem das crianças segundo 

características de frequência a creche. São Paulo, 2009. 

Característica  n % 

Frequência à creche   

Não  133 59,64 

Sim  90 40,36 

   

Tipo de creche   

Não frequentaram 133 59,64 

Pública  9 4,04 

Beneficente 3 1,35 

Privada  77 34,53 

Sem resposta 1 0,44 

   

Período que ficava na creche   

Não frequentaram 133 59,64 

Integral  48 21,52 

Parcial  39 17,49 

Sem resposta 3 1,35 

Total 223 100 

 

 A média de idade de inserção da criança na creche foi de 10,6 meses 

(desvio padrão=11,25) n=107. 

Vários estudos têm demonstrado que a frequência à creche é fator de 

risco, aumentando a exposição e transmissão de agentes que causam agravos 

à saúde (BARROS et al., 1999; NAFSTAD et al., 1999; FUCHS et al., 1996; 

BERG; SHAPIRO; CAPOBIANCO, 1991). 

A caracterização de presença habitual de doenças é apresentada na 

Tabela 4, podendo se observar a baixa prevalência de doenças.  
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Tabela 4 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

ocorrência habitual de doenças. São Paulo, 2009. 

Doença Sim Não 

 N % n % 

Anemia --- --- 223 100 

Parasitoses --- --- 223 100 

Diarréia --- --- 223 100 

Asma 15 6,73 208 93,27 

Pneumonia --- --- 223 100 

Otite 6 2,69 217 97,31 

Infecção na garganta 11 4,93 212 95,07 

Diabete melito 1 0,45 222 99,55 

Alergias* 6 2,69 217 97,31 

Rinite 10 4,48 213 95,51 

*Alergia a poeira, alimentos, insetos. 

 

A baixa ocorrência de doenças parece corroborar os estudos que 

indicam que a frequência à creche é fator de risco para agravos de saúde, uma 

vez que praticamente 60% das crianças estudadas não fizeram uso deste 

recurso.  

Ferreira, Ferreira e Monteiro (2000) avaliaram a tendência de 

parasitoses intestinais na infância (crianças de zero a 59 meses) na cidade de 

São Paulo no período de 1984 a 1996 e encontraram que houve reduções 

expressivas, em todos os estratos sociais, na prevalência das parasitoses em 

geral (de 30,9% para 10,7%), das helmintoses (22,3% para 4,8%), da giardíase 

(14,5% para 5,5%) e do poliparasitismo intestinal (13,1% para 0,5%). 

Entretanto, manteve-se inalterada a forte relação inversa entre nível de renda e 

ocorrência de parasitismo. Melhorias na escolaridade materna, condições de 

moradia e saneamento e acesso a serviços de saúde justificaram parte 

substancial da redução de sua prevalência.  

Prado et al. (2001) estudaram a prevalência e intensidade da infecção 

helmíntica por idade e sexo em uma amostra de crianças em idade escolar, 

residentes em Salvador. Os resultados mostram que a prevalência da infecção 
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por helmintos, se eleva com o aumento da idade das crianças, e que 66,1% 

dos examinados tiveram pelo menos uma infecção por helmintos ou 

protozoários, sendo 70,1% no sexo masculino e 62,1% no feminino. 

Um levantamento multicêntrico das parasitoses intestinais no Brasil 

demonstrou que 55,3% de crianças estavam parasitadas, sendo 51% destas 

com poliparasitismo (ROCHA et al., 2000).  

Barata et al. (1997) estudaram aspectos do comportamento das 

gastroenterites em uma amostra de 468 crianças menores de 5 anos 

residentes em 5 áreas diferentes do município de São Paulo, acompanhadas 

durante 1 ano. Os resultados mostraram uma tendência na diminuição de 

morbimortalidade por diarréias no Município de São Paulo, durante a década 

de 1980, período em que houve acentuada queda nas internações hospitalares 

por essa causa. 

As doenças respiratórias foram as mais prevalentes na população 

estudada, com destaque para asma com 6,73%. Castro et al. (2004) afirmam 

que as afecções respiratórias constituem um dos principais problemas de 

saúde em crianças nos países latinos. 

Em um estudo de coorte, feito por Waldman (1997), numa população de 

468 crianças menores de 5 anos em áreas da região Sudeste do Brasil, 

encontrou-se uma incidência de 11,08 episódios por 100 crianças/mês de 

insuficiência respiratória aguda e o grupo etário mais atingido foi o dos 

menores de um ano. 

Pode se observar que estudos semelhantes apresentados tiveram 

prevalências de doenças maiores do que as observadas no presente estudo. 

Este fato pode ser justificado pela alta escolaridade dos pais das crianças 

avaliadas. 

Na amostra estudada, a porcentagem de mães e pais com escolaridade 

acima dos 8 anos, ou seja, com fundamental completo, foi de 94,62% e 

91,03%, respectivamente.  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2007, a média total de escolaridade dos trabalhadores no Brasil foi de 7,7 anos 
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sendo a média de anos de estudo entre os homens de 7,3 anos e entre as 

mulheres de 8,3 anos de estudo.  

Para Cagliari et al. (2009), o nível de escolaridade dos pais possui 

relação com o maior risco de ocorrência de doenças em crianças, sendo que a 

escolaridade paterna se relaciona à renda familiar, um dos fatores 

determinantes do consumo alimentar, e a escolaridade materna, aos cuidados 

referentes à alimentação, higienização, imunizações e ao controle e prevenção 

de doenças. 

Os dados encontrados no presente estudo corroboram essa afirmação, 

pois foi alta a frequência de escolaridade dos pais com mais de 8 anos de 

estudo e as crianças não apresentaram ocorrências habituais de doenças 

diretamente ligadas à alimentação como diarréia, parasitoses e anemia.  

Nejar (2001), em seu estudo para caracterizar a adequação do consumo 

alimentar de crianças do nascimento aos seis meses de idade e sua relação 

com o aleitamento materno na cidade de Campinas-SP, encontrou na 

população estudada 2% de pais com menos de 1 ano de estudo e 38% com 

mais de 8 anos de estudo, diferente da população de São Paulo, que no ano de 

1997 evidenciou 9,7% dos chefes de família com menos de um ano de estudo 

e 37,1% com pelo menos o ensino fundamental completo (mais de 8 anos de 

estudo). 

Rocha et al. (2008), estudando fatores de risco para déficit nutricional 

em crianças matriculadas em creches de Belo Horizonte-MG, em 2007, 

encontraram que 42,6% das mães e 48,8% dos pais tinham o ensino 

fundamental incompleto.  

Cagliari et al. (2009) observaram em seu estudo sobre consumo 

alimentar, antropometria e morbidade em pré-escolares de creches públicas de 

Campina Grande-PB que 62% dos pais e 50% das mães das crianças tinham 

quatro anos ou menos de estudo em ensino formal. A média de anos 

estudados pelos pais foi de 3,8 anos (3,2 anos) e pelas mães foi de 4,9 anos 

(3,0 anos). 
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A média da idade das mães das crianças avaliadas foi de 37,97 anos 

(desvio padrão=6,11), com amplitude de 21 a 56 anos. Já os pais tinham média 

de idade de 41,14 anos (desvio padrão=7,08), com amplitude de 20 a 59 anos. 

Neste estudo, não foi encontrada associação estatisticamente 

significativa (p 0,0586) entre a idade materna e o IMC para a idade das 

crianças.  

Além dos fatores já relacionados que influenciam no estado nutricional 

da criança, podem ser citados também os diferentes fatores dietéticos, pois 

embora haja controvérsias nas informações existentes sobre sua contribuição 

para o aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso na infância não 

deixa dúvidas da sua ocorrência (MORENO; RODRIGUÉZ, 2007). 

 A maioria das crianças (92,38%) avaliadas recebeu aleitamento 

materno, como pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

aleitamento materno. São Paulo, 2009. 

Aleitamento materno N % 

Não (0) 14 6,28 

Sim (1) 206 92,38 

Sem resposta 3 1,34 

Total 223 100 

 

A média do tempo de aleitamento materno foi de 10,06 meses (desvio 

padrão=10,27), com amplitude de 0 a 85 meses. Essa duração mediana pode 

ser considerada elevada, quando comparada a outros trabalhos. 

O aleitamento materno exclusivo até o sexto mês foi verificado em 8,6% 

das crianças, as demais receberam alimentos variados antes dessa idade. 

Spinelli (2000), em estudo realizado em Unidades Básicas de Saúde, no 

município de Mogi das Cruzes, São Paulo, com menores de um ano, observou 

uma prevalência inicial de amamentação de 93,5% e uma média de 

aleitamento materno de 4,8 meses (desvio padrão = 4,8 meses). A mesma 
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autora em 2004, em estudo multicêntrico brasileiro, encontrou 91,3% de 

criança que receberam aleitamento materno em algum período de vida, com 

término de aleitamento exclusivo antes do sexto mês (SPINELLI, 2004).  

Mascarenhas et al. (2006), estudando a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo nos 3 primeiros meses de vida e seus determinantes no Sul 

do Brasil, encontraram uma duração mediana de quatro meses para 

aleitamento materno exclusivo. Já Silveira e Lamounier (2004), estudando a 

prevalência do aleitamento materno e práticas de alimentação complementar 

em crianças com até 24 meses de idade na região do Alto Jequitinhonha, 

Minas Gerais, encontraram medianas de 10,85 meses para amamentação, 

3,85 meses para amamentação completa e 1,51 meses para amamentação 

exclusiva. 

Uma pesquisa de âmbito nacional sobre aleitamento materno realizada 

pelo Ministério da Saúde, em 2009, indicou para o Brasil uma duração mediana 

do aleitamento materno exclusivo de 1,8 meses e uma duração mediana do 

aleitamento materno de 11,2 meses no conjunto das capitais brasileiras e 

Distrito Federal, evidenciando uma tendência ascendente da amamentação no 

Brasil, entretanto distante do cumprimento das metas de amamentação 

propostas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, que é de 

aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade (BRASIL, 2009). 

O aleitamento materno é considerado em todo o mundo como um dos 

pilares fundamentais para a promoção da saúde de crianças. Feito de maneira 

exclusiva nos primeiros seis meses de vida, além de acelerar o 

desenvolvimento neurocognitivo da criança, protege contra doenças crônicas 

tais como diabetes melito tipo 1, obesidade, linfoma e doença de Crohn 

(KUMMER et al., 2000; CORRÊA et al., 2009).  

A tabela 6 mostra que embora o tempo médio de amamentação tenha 

sido diferente para as crianças com diferentes índices de massa corporal não 

foi observada diferença estatisticamente significativa entre essas médias 

(p=0,7135). 
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Tabela 6 – Tempo de aleitamento materno segundo categorias de classificação 

do índice de massa corporal por idade. São Paulo, 2009. 

IMC por idade Média Desvio padrão Valor p* 

Baixo IMC 7,00 4,24 0,7135 

Eutrofia 9,81 8,58  

Sobrepeso 9,78 10,03  

Obesidade 11,87 15,22  

*análise de variância 

 

Não foi encontrada associação entre não ter sido amamentado e IMC 

para idade atual da criança (p=0,651), resultado diferente ao observado na 

literatura. Siqueira e Monteiro (2007) estudando a relação entre amamentação 

na infância e a obesidade na idade escolar, em famílias de alto nível 

socioeconômico, encontraram que 36,6% das crianças que não receberam 

aleitamento materno apresentavam-se obesas no período do estudo. 

Apesar da reconhecida importância do aleitamento materno exclusivo 

até seis meses, conforme pode ser observado na Tabela 7, a alimentação 

complementar continua sendo introduzida precocemente, fato este que pode 

ser verificado em outros estudos.  

 

Tabela 7 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

introdução de alimentação complementar. São Paulo, 2009. 

Alimento < 6 meses >= 6 meses Sem resposta Total 

 N % n % N % n % 

Água 139 62,33 74 33,18 10 4,49 223 100 

Chá 124 55,61 57 25,56 42 18,83 223 100 

Leite em pó 110 49,33 78 34,98 35 15,69 223 100 

Leite de vaca 23 10,31 162 72,65 38 17,04 223 100 

Papa de frutas 123 55,15 92 41,26 8 3,59 223 100 

Papa de legumes 95 42,60 120 53,81 8 3,59 223 100 

Arroz e feijão 27 12,11 179 80,27 17 7,62 223 100 

 



28 
 

É possível observar na população estudada que praticamente 60% das 

crianças já recebiam outro tipo de leite, que não o materno, antes dos seis 

meses, período esperado para o aleitamento materno exclusivo. 

Embora não seja recomendada a introdução de papa de frutas no 

primeiro semestre de vida para crianças em aleitamento materno, ou que 

estejam recebendo fórmulas lácteas, mais de 55% das crianças receberam 

este alimento indicando a incorreta introdução da alimentação complementar. 

Spinelli (2000), em um estudo com crianças atendidas em Unidades 

Básicas de Saúde do município de Mogi das Cruzes - SP, relatou  39,8% de 

crianças com  papa de frutas, 37,5% com papa salgada e 23,2% com 

alimentação da família, antes do sexto mês de vida, prevalência maior deste 

último grupo, se comparada com as crianças do presente estudo, 

provavelmente por se tratarem de crianças de famílias de menor poder 

aquisitivo. 

Assim como neste estudo, no qual se observou uma alta prevalência de 

consumo de água e chá antes do sexto mês, Silveira e Lamounier (2004), 

observaram em sua pesquisa que os chás foram os preferidos nos primeiros 

meses de vida, sendo que 33,6% das crianças já o recebiam antes do final do 

primeiro mês, e 48,4% já recebiam estes líquidos antes dos 2 meses. A água 

foi oferecida em 12,4% dos casos antes de 1 mês, e em 25,8% antes de 2 

meses.  

Corrêa et al. (2009) observaram em seu estudo que 80% das crianças 

pesquisadas receberam fruta e 77,5% suco natural como complemento da 

alimentação antes dos seis meses. A partir do sétimo mês, além de receberem 

leite desnatado, bolacha simples e iogurte, as crianças passaram a ser 

alimentadas com gordura, carnes (frango, bovina e/ou suína) leguminosas e 

cereais integrais e antes de completarem o primeiro ano de idade já haviam 

recebido todos os alimentos que compõem a alimentação da família, oferecidos 

de forma gradativa. 

A prática correta do aleitamento materno exclusivo até os seis meses é 

tão importante quanto a introdução adequada de alimentos a partir dessa 

idade, pois a adequação nutricional dos alimentos complementares é 
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fundamental para a prevenção de morbimortalidade na infância, incluindo 

desnutrição e sobrepeso. A ausência do aleitamento materno exclusivo ou a 

sua interrupção precoce (antes dos 4 meses) e a introdução de outros 

alimentos acarretam consequências importantes para a saúde do bebê, como 

exposição a agentes infecciosos, contato com proteínas estranhas, prejuízo da 

digestão e assimilação de elementos nutritivos, entre outras (CAGLIARI et al., 

2009; KUMMER et al., 2000). 

A Tabela 8 apresenta as características de quem realiza as compras no 

domicílio da criança. 

 

Tabela 8 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

características sobre a compra de alimentos no domicílio. São Paulo, 2009. 

Característica  n % 

Pessoa que decide pela compra dos 

alimentos 

  

Mãe (1) 124 55,61 

Pai (2) 6 2,69 

Pai e Mãe (1 e 2) 1 0,45 

Avô/ Avó (4) 2 0,90 

Outros (5) 1 0,45 

Sem resposta 89 39,90 

   

Escolaridade de quem decide pela compra 

de alimentos 

  

Alfabetização de adultos 16 7,17 

Ensino fundamental I 47 21,08 

Ensino fundamental II 147 65,92 

Sem resposta 13 5,83 

Total 223 100 

 

O grau de conhecimento e a cultura são fatores que podem determinar 

hábitos de compra de alimentos de muitos grupos de consumidores (SOUSA, 
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2006). Neste estudo a decisão de compra se concentrou no sexo feminino e no 

grupo de maior escolaridade.  

Oliveira et al., em 2005, estudando hábitos de compra de alimentos da 

população de Ouro Preto-MG, encontraram que a maioria dos entrevistados 

eram do sexo feminino (90%), sendo que destas 30% eram chefes do domicílio 

e  apenas 10% possuíam o segundo grau completo. Os hábitos de compra 

influenciam diretamente na disponibilidade e no consumo de alimentos no 

domicílio.  

Observa-se na Tabela 9 um grande percentual de consumo insuficiente 

de vários grupos de alimentos, o que pode ocasionar prejuízo na ingestão de 

vários nutrientes importantes.  

 

Tabela 9 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo a 

adequação de consumo dos grupos de alimentos. São Paulo, 2009. 

Grupo de alimentos Consumo 

inadequado 

Consumo 

adequado 

Total 

 n % N % n % 

Cereais, massas, tubérculos e 

raízes 

82 36,8 141 63,2 223 100 

Leguminosas 107 48,0 116 52,0 223 100 

Hortaliças 200 89,7 23 10,3 223 100 

Frutas 161 72,2 62 27,8 223 100 

Carnes e ovos 150 67,3 73 32,7 223 100 

Leite e derivados 107 48,0 116 52,0 223 100 

Doces e açúcares 151 67,7 72 32,3 223 100 

Óleos e gorduras 18 8,1 205 91,9 223 100 

 

Observa-se nesta pesquisa que em alguns grupos de alimentos como 

hortaliças, frutas, carnes e ovos, e doces e açúcares, a porcentagem de 

crianças que não apresentou um consumo adequado foi muito superior à das 

que apresentaram adequação, o que não exclui a necessidade de atenção em 

relação aos grupos de cereais, leguminosas, leite e derivados, cuja 
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inadequação atingiu acima de um terço da população estudada. Com relação 

às gorduras, que alcançaram um bom nível de adequação, é importante que se 

desenvolvam novos estudos para identificar possíveis falhas do instrumento de 

coleta de dados. 

A Tabela 9 mostra uma alta porcentagem de crianças que não 

apresentaram o consumo adequado nos grupos de cereais e de leguminosas, o 

que não deveria ocorrer, pois os cereais e seus derivados são alimentos de alta 

disponibilidade e baixo custo. Esse resultado confirma recentes pesquisas que 

mostram a diminuição do consumo desses grupos de alimentos, que sempre 

fizeram parte do hábito alimentar brasileiro e em especial das crianças. A 

combinação de arroz e feijão é benéfica ao organismo principalmente quanto 

ao fornecimento dos aminoácidos essenciais (MORIMOTO et al., 2002). 

No estudo de Farias Jr. e Osório (2005), o feijão e o arroz, básicos na 

alimentação brasileira, apresentaram baixos percentuais de consumo (41,6% e 

50,1%, respectivamente), ainda menores do que os desta pesquisa. 

Segundo Castro et al. (2005), o pequeno porcionamento de leguminosas 

na dieta pode estar diretamente ligado ao déficit energético. Já a deficiência de 

ferro, decorrente da baixa ingestão de leguminosas, pode levar à anemia 

nutricional, que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a 

condição na qual o conteúdo de hemoglobina do sangue está abaixo dos 

valores considerados normais (WHO, 2001). 

Embora vários nutrientes possam estar envolvidos na instalação de um 

quadro de anemia, a deficiência de ferro tem sido reconhecida como a causa 

mais importante, sendo, em nosso meio, responsável por 90% das anemias 

nutricionais (WHO, 2001).  Segundo Carvalho, Baracat e Sgarbieri (2006), na 

dieta, o ferro pode ser encontrado em duas formas: inorgânica ou ferro não-

heme e orgânica ou ferro heme. O ferro não-heme está presente nos alimentos 

de origem vegetal, como os cereais e as leguminosas, na forma de composto 

férrico e ferroso. É absorvido em apenas 10% pelo organismo, e ao contrário 

do ferro heme, é fortemente influenciado por vários componentes da dieta 

(COZZOLINO, 2005; OSORIO, 2002). O ferro heme é proveniente das carnes 

em geral, vísceras, aves e peixes. Sua absorção é relativamente independente 

da composição da refeição e pouco afetada por fatores facilitadores e/ou 
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inibidores, e também menos influenciada pelo estado nutricional do indivíduo 

(OSORIO, 2002). 

A alta inadequação do consumo de carnes e ovos, no presente estudo, 

indica a necessidade de avaliação de parâmetros bioquímicos indicadores de 

anemia ferropriva. As crianças normalmente constituem um grupo de risco para 

deficiência de ferro e anemia ferropriva, o que acrescido ainda de uma 

alimentação baixa em alimentos fontes de ferro, pode ter a condição de risco 

bastante aumentada. 

Neste trabalho, o consumo de verduras, legumes e frutas, alimentos 

fontes de vitaminas e minerais, foi considerado inadequado deixando a 

ingestão destes nutrientes deficiente. As hortaliças e frutas são consideradas 

importantes fontes de vitaminas e fibras e recomendadas para a constituição 

de uma dieta equilibrada (FAGUNDES et al., 2008).  

Recente estudo, analisando a disponibilidade domiciliar de alimentos no 

Brasil, constatou excesso de consumo de açúcar e presença insuficiente de 

frutas e hortaliças na dieta (LEVY-COSTA et al., 2005). 

No que se refere ao grupo dos alimentos lácteos, grande percentual dos 

estudados tinham um consumo insuficiente de leite ou seus derivados, fato 

preocupante considerando que os laticínios são a melhor fonte de cálcio da 

alimentação. Segundo Cobayashi (2004), o cálcio é um elemento fundamental 

ao organismo, e sua importância está relacionada às funções que desempenha 

na mineralização óssea, principalmente na saúde óssea, desde a formação, 

manutenção da estrutura e rigidez do esqueleto. 

 A infância e a adolescência são períodos de maior aumento na massa 

óssea, e a ingestão inadequada de cálcio, pode prejudicar então o crescimento 

e desenvolvimento ósseo nas crianças, além de predispor os escolares a 

desenvolverem osteoporose na idade adulta (ABRAMS et al., 1997). 

O padrão alimentar brasileiro tem apresentado mudanças, decorrentes 

do maior consumo de alimentos industrializados, em substituição às 

tradicionais comidas caseiras. Estas transformações provocadas pelo estilo de 

vida moderna levam ao consumo excessivo de produtos gordurosos, açúcares, 

doces e bebidas açucaradas (com elevado índice glicêmico) e à diminuição da 
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ingestão de cereais e/ou produtos integrais, frutas e verduras, os quais são 

fontes de fibras (CARVALHO et al., 2001). 

No presente estudo foi observada a elevada participação de alimentos 

com baixo valor nutricional como os doces e alimentos com alto teor de 

açúcares simples, o que pode trazer consequências negativas à saúde, além 

de proporcionar uma diluição dos demais nutrientes importantes ao organismo. 

Observou-se que 67,7% das crianças tinham consumo inadequado de 

açúcares e doces, ou seja, além do recomendado. Segundo Resende, Pereira 

e Marins (2007), resultado semelhante ocorre no País, onde é excessivo o 

consumo de alimentos com alto teor de açúcar e baixo o de frutas e hortaliças. 

Os doces são alimentos altamente calóricos e, portanto, devem estar 

presentes em quantidades moderadas em uma dieta equilibrada para não 

alterar tal balanço (SABIA; SANTOS, RIBEIRO, 2004). As transformações 

provocadas pelo estilo de vida moderno levam ao consumo excessivo destes 

produtos gordurosos, doces e bebidas açucaradas, aumentando as chances 

das crianças e adolescentes desenvolverem prejuízos para a autoimagem, 

isolamento social e problemas educacionais e econômicos (LIMA; ARRAIS; 

PEDROSA, 2004; GAMBA;BARROS JR., 1999). 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre a 

classificação do estado nutricional pelos 3 índices antropométricos (altura para 

idade, peso para idade e índice de massa corporal para idade) segundo sexo 

(Tabelas 10, 11 e 12).  

 A avaliação da altura das crianças demonstrou que quase a totalidade 

destas, tanto de meninos como de meninas, está com a altura adequada para 

sua idade (tabela 10) 
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Tabela 10 - Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

classificação do estado nutricional por altura para idade e sexo. São Paulo, 

2009. 

Classificação de Sexo Total Valor p* 

altura para idade Feminino Masculino    

 n % n % N %  

Baixa estatura 3 2,9 3 2,7 6 2,8 0,945 

Estatura Adequada 102 97,1 108 97,3 210 97,2  

Total 105 100 111 100 216 100  

*Teste do Qui-quadrado para diferença de proporções segundo sexo     

 

A Tabela 11 apresenta os resultados de avaliação do índice de peso 

para idade, que demonstrou percentual menor do que 20% de sobrepeso em 

ambos os sexos. 

 

Tabela 11 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

classificação do estado nutricional por peso para idade e sexo. São Paulo, 

2009. 

Classificação de Sexo Total Valor p* 

peso para idade Feminino Masculino    

 n % n % n %  

Baixo peso 2 2,1 2 2,0 4 2,0 0,816 

Peso adequado 80 81,6 79 78,2 159 79,9  

Sobrepeso 16 16,3 20 19,8 36 18,1  

Total 98 100 101 100 199 100  

*Teste do Qui-quadrado para diferença de proporções segundo sexo 

 

 O índice de massa corporal para idade se mostra o índice 

antropométrico que melhor resume o diagnóstico nutricional de crianças por 

levar em consideração ao mesmo tempo as medidas de peso e altura,  além da 
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idade da criança conforme proposto pelo National Center for Health Statistics 

(NCHS, 2000).  

Utilizando-se este índice (Tabela 12) observa-se que mais de 40% das 

crianças avaliadas apresentavam sobrepeso ou obesidade. 

 

Tabela 12 - Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

classificação do estado nutricional por índice de massa corporal (IMC) para 

idade e sexo. São Paulo, 2009.       

Classificação do Sexo Total Valor p* 

IMC para idade Feminino Masculino    

 n % n % n %  

Baixo IMC para idade 1 1,0 1 0,9 2 0,9 0,772 

Eutrofia 63 60,0 59 53,2 122 54,9  

Sobrepeso 23 21,9 30 27,0 53 22,1  

Obesidade 18 17,1 21 18,9 39 18,9  

Total 105 100 111 100 216 100  

*Teste do Qui-quadrado para diferença de proporções segundo sexo 

  

Neste estudo não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois sexos. Alguns estudos têm encontrado déficits 

antropométricos de maior relevância nos meninos, o que poderia ser 

decorrente de maior susceptibilidade às condições de vida inadequadas. 

 Um estudo de Guimarães e Barros (2001) demonstrou que, apesar da 

situação nutricional favorável, os meninos apresentavam valores mais baixos 

do que as meninas nas médias de escore z dos três índices.  

Segundo Soares e Petroski (2003), especificamente na infância, se 

observa um aumento considerável no número de crianças com obesidade, o 

que é preocupante, pois é nessa fase da vida que ocorre o desenvolvimento da 

celularidade adiposa, determinante para os padrões de composição corporal de 

um indivíduo adulto. 
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Os números de sobrepeso e obesidade do presente estudo superaram 

os dados preliminares da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 

de 2006 que mostram que 7% das crianças brasileiras menores de cinco anos 

estão em situação de excesso de peso, variando de 6% na região Norte a 9% 

na região Sul, indicando exposição moderada à obesidade em todas as regiões 

do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Segundo Monteiro e Conde (2000), no Brasil, nos últimos 30 anos, o 

número de crianças com peso acima do normal triplicou, enquanto nos Estados 

Unidos duplicou. Esse aumento foi mais importante nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil, que apresentam melhor situação econômica. 

Estudos realizados em algumas cidades brasileiras mostram que a 

prevalência tanto do sobrepeso quanto da obesidade é maior na população 

mais favorecida economicamente (LEÃO et al., 2003; VITOLO et al., 2008), ao 

contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, onde a maioria das crianças 

com sobrepeso ou obesidade pertencem a famílias de condição 

socioeconômica baixa (MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2004). 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa na distribuição 

das crianças segundo estado nutricional e idade (Tabela 13).  

 

Tabela 13 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

classificação do estado nutricional por IMC para idade e faixa etária. São 

Paulo, 2009. 

Classificação do Faixa etária (anos) Total Valor p* 
IMC para idade < 7 anos >= 7 anos    
 n % n % n %  

Baixo IMC para idade --- --- 2 1,6 2 0,9 0,209* 

Eutrofia 57 64,0 65 51,2 122 56,5  

Sobrepeso 18 20,2 35 27,5 53 24,5  

Obesidade 14 15,7 25 19,7 39 18,1  

Total 89 100 127 100 216 100  

*Teste do Qui-quadrado para diferença de proporções segundo sexo  
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Observa-se na Tabela 13 que 35,9% das crianças estavam com 

sobrepeso e obesidade na faixa etária entre quatro e sete anos. Segundo Dietz 

e Gortmaker (2001) e Gill (1997), a faixa etária entre cinco e sete anos 

corresponde a uma das fases de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento 

da obesidade. Nesse período, o índice de massa corporal aumenta 

rapidamente após um período de reduzida adiposidade durante a idade pré-

escolar e a "reposição" precoce, rápida e/ou intensa da adiposidade pode 

indicar aumento do risco de obesidade nos períodos subsequentes de vida. 

O consumo alimentar tem sido relacionado à obesidade não somente 

quanto ao volume da ingestão alimentar, como também à composição e 

qualidade da dieta (TRICHES; GIUGLIANI, 2005). Além disso, os padrões 

alimentares também mudaram, explicando em parte o contínuo aumento da 

adiposidade nas crianças (NICKLAS et al., 2001), como o pouco consumo de 

frutas, hortaliças (HANLEY et al., 2000) e leite (HARNACK; STANG; STORY, 

1999), e o aumento no consumo de guloseimas (bolachas recheadas, 

salgadinhos, doces) e refrigerantes (FERRANTE et al., 1995).  

A Tabela 14 apresenta a comparação da média de consumo dos grupos 

de alimentos segundo categorias do IMC para idade. 

 

Tabela 14 – Média do número de porções consumido, segundo grupo de 

alimentos e classificação do IMC para idade. São Paulo, 2009. 

Grupo de alimentos Classificação do IMC para idade 
Média do número de porções (desvio padrão) 

Valor p* 

 Baixo IMC Eutrofia Sobrepeso Obesidade  

Cereais,pães, 
tubérculos e raízes 

9,0 (3,0) 7,1 (2,1) 6,6 (2,0) 69 (2,0) 0,2851 

Leguminosas 1,0 (0,0) 0,9 (0,7) 1,0 (0,7) 0,9 (0,7) 0,9519 

Hortaliças 4,2 (1,1) 1,7 (1,4) 1,8 (1,5) 1,3 (1,3) 0,0259 

Frutas 1,4 (0,4) 2,8 (2,0) 2,9 (1,9) 2,6 (1,8) 0,6919 

Carnes e ovos 1,6 (0,2) 1,9 (1,1) 2,2 (2,0) 1,8 (1,2) 0,5674 

Leite e derivados 3,1 (0,3) 3,1 (1,6) 3,3 (1,8) 3,4 (1,7) 0,6727 

Açúcares e doces 3,1 (1,8) 2,8 (1,4) 3,1 (1,8) 2,8 (1,3) 0,5880 

Óleos e gorduras 0,7 (0,4) 0,6 (0,5) 0,7 (0,6) 0,7 (0,6) 0,8058 

*Análise de variância das médias segundo categorias do IMC para idade 
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 Ao analisar a média do consumo do número de porções segundo estado 

nutricional, avaliado pelo índice de massa corporal para idade, apenas o 

consumo médio de hortaliças apresentou diferença estatisticamente 

significativa, mostrando tendências de redução no consumo de verduras e 

legumes conforme aumenta o IMC (Tabela 14). 

Uma das situações de risco, saindo do campo estritamente biológico, 

refere-se à escolaridade materna: o saber ler e escrever da mãe influencia 

favoravelmente o estado de nutrição dos filhos. Esse meio não formal de 

aquisição de conhecimentos da mãe poderia atuar, talvez, nas práticas de 

cuidado com a criança, estreitando a relação com os serviços de saúde ou 

outras formas de ajuda comunitária e, mesmo, articulando-se com outros 

fatores do meio social, como trabalho, renda, condições de ambiente físico, 

propiciando a melhoria socioambiental da família (ENGSTROM; ANJOS, 1999). 

Em relação à análise do consumo de grupos de alimentos segundo a 

escolaridade materna, apenas o consumo médio de leguminosas e de 

hortaliças apresentou diferença estatisticamente significativa entre as crianças 

com mãe com menos de 12 anos de estudo (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Média do número de porções consumido segundo grupo de 

alimentos e escolaridade materna. São Paulo, 2009. 

Grupo de alimentos Escolaridade materna (anos de estudo) Valor p* 

 < 12 anos (n=72) >= 12 anos (n=139)  

Cereais, pães, tubérculos 

e raízes 

7,1 (2,1) 6,9 (2,1) 0,5626 

Leguminosas 1,1 (0,8) 0,8 (0,7) 0,0140 

Hortaliças 1,5 (1,5) 1,8 (1,4) 0,0286 

Frutas 3,3 (2,6) 2,5 (1,5) 0,1610 

Carnes e ovos 2,1 (1,9) 1,9 (1,0) 0,4392 

Leite e derivados 3,2 (1,8) 3,3 (1,6) 0,2399 

Açúcares e doces 3,0 (1,6) 2,8 (1,4) 0,5293 

Óleos e gorduras 0,7 (0,6) 0,6 (0,6) 0,3140 

* Teste de Mann-Whitney segundo categorias de escolaridade da mãe. 
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O maior consumo de leguminosas pelas crianças com mães de menor 

escolaridade poderia ocorrer pela possibilidade de se tratar de uma população 

de menor renda, em que o hábito alimentar tradicional brasileiro composto por 

arroz e feijão esteja mantido devido ao fácil acesso a estes alimentos, que têm 

boa disponibilidade e baixo custo.  

Verificou-se menor consumo de hortaliças entre as crianças de mães 

com menor escolaridade. Levanta-se a hipótese que uma menor escolaridade 

possa estar relacionada ao menor conhecimento, o que pode ajudar a 

subvalorizar a importância desse tipo de alimento para a faixa etária estudada, 

ou até mesmo a não aquisição do alimento por uma eventual condição 

socioeconômica mais baixa.  

A Tabela 16 avalia a relação entre escolaridade paterna e o consumo de 

grupos de alimentos. 

 

Tabela 16 – Média do número de porções consumido segundo grupo de 

alimentos e escolaridade paterna. São Paulo, 2009. 

Grupo de alimentos Escolaridade paterna (anos de estudo) Valor p* 

 < 12 (n=56) >= 12 (n=148)  

Cereais, pães, tubérculos e 
raízes 

7,4 (2,2) 6,8 (2,0) 0,1012 

Leguminosas 1,0 (0,8) 0,9 (0,7) 0,4246 

Hortaliças 1,7 (1,4) 1,7 (1,5) 0,4543 

Frutas 3,1 (2,3) 2,6 (1,7) 0,2463 

Carnes e ovos 2,1 (2,1) 1,9 (1,0) 0,3325 

Leite e derivados 3,0 (1,6) 3,3 (1,7) 0,0702 

Açúcares e doces 3,0 (1,8) 2,8 (1,4) 0,7150 

Óleos e gorduras 0,6 (0,5) 0,7 (0,6) 0,7174 

* Teste de Mann-Whitney segundo categorias de escolaridade do pai. 

Não foi encontrada (Tabela 16) nenhuma associação significativa entre o 

consumo e a escolaridade paterna, possivelmente decorrente do fato de 72,5% 

dos pais apresentarem escolaridade acima do ensino médio, o que torna as 

condições da amostra bastante homogêneas. 
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Segundo Aquino e Philippi (2002), as práticas de alimentação estão 

fortemente condicionadas ao poder aquisitivo das famílias, do qual dependem a 

disponibilidade, a quantidade e a qualidade dos alimentos consumidos.  

Monteiro e Benício (1988) também destacam a renda familiar como o ponto 

comum entre os diversos modelos teóricos explicativos do estado nutricional. 

As formas de ação da renda condicionariam tanto o consumo de alimentos, 

como o acesso a bens e serviços básicos e estes, indiretamente, propiciariam o 

aproveitamento biológico dos nutrientes ingeridos.  

A renda foi o maior determinante da quantidade e, em alguns casos, da 

qualidade da dieta da família, em estudos transversais revisados por Shrimpton 

(1986). Porém, renda e estado nutricional não estiveram tão pontualmente 

relacionados em estudos longitudinais, podendo-se considerar a influência de 

outras condições, como o acesso a serviços básicos (saúde, saneamento). Do 

mesmo modo, condições desfavoráveis do ambiente, como a ausência de água 

e esgoto, grande aglomeração de habitantes nos cômodos, dentre outras, 

relacionam-se à desnutrição em estudos de países não desenvolvidos 

(NABARRO et al., 1988). 

 A relação entre escolaridade materna e IMC para idade foi analisada 

(Tabela 17), apesar de não ter sido observada diferença estatisticamente 

significativa. 

 

Tabela 17 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

classificação do estado nutricional por IMC para idade e escolaridade materna. 

São Paulo, 2009. 

Classificação do Escolaridade materna  
(anos de estudo) 

Total Valor p* 

IMC para idade < 12 >= 12    
 n % n % n %  

Baixo IMC para idade --- --- 2 1,4 2 1,0 0,517 

Eutrofia 37 51,4 81 58,3 118 55,9  

Sobrepeso 21 29,2 32 23,0 53 25,1  

Obesidade 14 19,4 24 17,3 38 18,0  

Total 72 100 139 100 211 100  

*Teste do Qui-quadrado para diferença de proporções  
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 A Tabela 18 apresenta a análise da relação entre a escolaridade paterna 

e IMC para a idade. 

 

Tabela 18 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

classificação do estado nutricional por IMC para a idade e escolaridade 

paterna. São Paulo, 2009. 

Classificação do Escolaridade paterna 
 (anos de estudo) 

Total Valor p* 

IMC para idade < 12  >= 12     
 n % n % n %  

Baixo IMC para idade 1 1,8 1 0,7 2 1,0 0,888 

Eutrofia 30 53,6 84 56,8 114 55,9  

Sobrepeso 14 25,0 36 24,3 50 24,5  

Obesidade 11 19,6 27 18,3 38 18,6  

Total 56 100 148 100 204 100  

*Teste do Qui-quadrado para diferença de proporções  

 

Neste estudo a relação entre o estado nutricional da criança e a 

escolaridade dos pais não teve relação direta (Tabela 17 e 18), possivelmente 

por se tratar de uma população bastante homogênea, cujas características não 

tenham sido suficientes para impactar esta variável. Outros estudos, porém, 

mostram que a renda familiar e a escolaridade estão condicionadas à forma de 

inserção das famílias no processo de produção, refletindo na aquisição de 

alimentos e, consequentemente, no estado nutricional (MONTEIRO; CONDE, 

2000; AQUINO; PHILIPPI, 2002). 

Oliveira et al. (2003), avaliando as crianças da rede pública e privada, 

em idade escolar na Bahia, encontraram associação positiva entre elevada 

escolaridade familiar e obesidade infantil. Castro et al. (2005) observaram em 

sua pesquisa que mais da metade das mães (55,3%) e dos pais (57,4%) 

possuíam nível de escolaridade maior que quatro anos de ensino formal, o que 

poderia ter contribuído para um melhor estado nutricional das crianças quando 

comparadas a outras, em estudos semelhantes. Segundo Engstrom e Anjos 

(1999) e Silva e Sturion (1998), o saber ler e escrever da mãe influencia, 
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favoravelmente, o estado de nutrição do filho, pois o meio informal de 

transferência de conhecimentos da mãe pode se articular com outros fatores do 

meio social, como trabalho, renda e condições de ambiente físico. 

As preferências alimentares das crianças, assim como atividades físicas 

são práticas influenciadas diretamente pelos hábitos dos pais, mostrando-se 

decisivos na manutenção ou não do peso saudável, sendo possível reduzir 

esta influência, modificando o ambiente em que vivem as pessoas (OLIVEIRA 

et al., 2003). 

Revisão feita por Reilly (2008) confirma a hipótese que a atividade física 

no período pré-escolar é fator protetor contra a obesidade e que o 

comportamento sedentário, particularmente o de assistir televisão, é 

obesogênico. 

 Em relação à prática de atividade física, observou-se que a maioria das 

crianças participava das aulas de Educação Física na escola (Tabela 19). A 

baixa frequência de atividade física orientada fora do colégio reforça a 

necessidade da prática no ambiente escolar. 

 

Tabela 19 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

características relacionadas a exercício físico. São Paulo, 2009. 

Característica n % 

Participação nas aulas de Educação 

Física 

  

Não 2 0,90 

Sim 221 99,10 

   

Realização de esporte fora da escola   

Não 116 52,02 

Sim 107 47,98 

Total 223 100 
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As principais modalidades esportivas referidas na amostra avaliada 

foram natação (n=49), seguida de futebol (n=17) e judô (n=15). A maioria das 

crianças realiza estes esportes fora da escola 2 vezes por semana (n=59). 

Barros (2005), avaliando o padrão de prática de atividades físicas em 

pré-escolares da rede privada do município de Olinda - PE verificou que 89% 

das crianças não praticavam nenhum esporte fora da escola, porcentagem 

mais elevada do que a do presente estudo, e que 11% faziam prática de 

esportes fora da escola até duas vezes por semana. A natação foi a 

modalidade mais frequente, semelhante aos resultados desta pesquisa.  

Pereira e Barros (2004), verificando o estilo de vida de escolares de 

Montes Claros - MG, encontraram que 7% dos entrevistados não praticavam 

atividade física semanalmente, 53% praticavam 1 hora por semana e 17% de 2 

a 3 horas semanais. Quanto à prática de esportes fora da escola, os mais 

citados foram futebol (70%), seguidos de andar de bicicleta (42,7%) e natação 

(28%).  

 Crianças são naturalmente mais ativas que adolescentes e adultos, pois 

possuem uma necessidade inerente de realizar movimentos para explorar os 

ambientes de vida. Entretanto, tem se observado que as atividades fisicamente 

mais vigorosas têm sido gradualmente substituídas por atividades físicas mais 

passivas acarretando diversos problemas à saúde, entre eles a obesidade 

infantil (BARROS, 2005). Além disso, o baixo nível de atividade física pode 

acarretar desfechos negativos de saúde na vida adulta, como problemas 

cardiovasculares, que respondem por 33% das causas de morte no Brasil 

(ALVES, 2003).  

No presente estudo, a média de tempo assistindo televisão durante a 

semana entre as crianças que fazem esta atividade foi de 2,3 horas por dia 

(desvio padrão=1,2). O número médio de dias na semana que as crianças 

assistem à televisão foi de 5,4 vezes na semana (desvio padrão=1,12). Já 

durante o final de semana, as crianças ficam 2,73 horas em média assistindo à 

televisão (desvio padrão=1,55). Em relação ao uso de computador, o tempo 

médio relatado foi de 1,13 horas por dia (desvio padrão=0,57), sendo de 3,6 

vezes por semana em média (desvio padrão =1,99). O tempo médio de jogar 
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videogame foi de 1,53 horas por dia (desvio padrão=0,83), sendo na média de 

3,48 vezes na semana (desvio padrão =2,17).  

 A tabela seguinte demonstra o percentual de crianças segundo 

caracterização da realização de atividades de menor gasto energético. 

Tabela 20 – Distribuição em número e porcentagem de crianças segundo 

características relacionadas a atividades de menor gasto energético. São 

Paulo, 2009. 

Característica n % 

Assistir televisão durante a semana   
Não 7 3,14 
Sim 214 95,96 
Sem resposta 2 0,90 
   
Assistir televisão durante o final de semana   
Não 43 19,28 
Sim 180 80,72 
   
Usar o computador   
Não 70 31,39 
Sim 153 68,61 
   
Jogar videogame   
Não 122 54,71 
Sim 101 45,29 

Total 223 100 

  

A possibilidade de uso de TV, telefones, videogames, computadores, 

acessíveis a determinadas classes socioeconômicas, conduzem a um estilo de 

vida sedentário. Existe uma associação significante entre horas despendidas 

com hábito de assistir à TV e aumento das prevalências de sobrepeso e 

obesidade.  Tal associação ocorre possivelmente, em função da natureza 

sedentária da atividade, além da relação com consumo de lanches durante a 

atividade e, também, ao efeito cumulativo da exposição a propagandas de 

alimentos hipercalóricos (OLIVEIRA et al., 2003). 

Neste estudo as crianças assistiram em média 12,4 horas de TV por 

semana, número de horas inferior ao encontrado por Alves, em 2003, que 

referiu uma média de 27 horas.  Na pesquisa de Alves (2003) essa atividade 

somente foi ultrapassada pelas horas de sono.  
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No estudo de Pereira e Barros (2004), 36% dos entrevistados afirmaram 

assistir à TV, pelo menos 1 hora por semana, 31% jogar videogame durante 1 

hora na semana e 42,7% ler durante uma hora semanal.  

 

Tabela 21 – Estatística descritiva do tempo de assistir televisão segundo 

categorias do índice de massa corporal para idade. São Paulo, 2009. 

IMC para idade Tempo de TV (horas)  

 Média DP Valor p* 

Eutrofia 2,48 1,75 0,0488 

Sobrepeso 2,38 1,23  

Obesidade 3,23 1,48  

*Análise de variância 

 
 Excluídas as crianças com baixo peso (n=4), foi observada associação 

estatisticamente significativa entre a média de tempo de assistir televisão pela 

criança e IMC para idade (p=0,0488). As crianças obesas permaneceram mais 

tempo assistindo à televisão. 

Manios et al. (2009),  relacionaram o tempo de assistir televisão superior 

a 2 horas por dia, por crianças pré-escolares, a um maior consumo energético. 

Já Moreno e Rodriguez (2007) estabeleceram uma correlação entre sobrepeso 

em crianças e o hábito de consumir a refeição em frente à televisão. 

Os resultados encontrados corroboram os já descritos na literatura e 

indicam a necessidade de trabalhos de educação nutricional com essa faixa 

etária, visando a promoção da alimentação saudável, formação de hábitos 

alimentares adequados e da prática regular do exercício físico. 

Ações de educação nutricional aplicadas desde os primeiros anos de 

vida escolar da criança possibilitam a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis, que permanecerão ao longo da vida influenciando diretamente em 

sua qualidade de vida. 
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5. CONCLUSÕES 

_______________________________________________________________ 

 

A partir dos resultados obtidos e das questões expostas conclui-se que a 

amostra estudada foi muito homogênea, composta por crianças de pais com 

alto nível de escolaridade, com  um índice de aleitamento materno inicial alto e 

baixa morbidade ligada aos problemas nutricionais. 

São altos os índices de sobrepeso e obesidade na população estudada, 

não sendo observada diferença entre os sexos e faixa etária. 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre tempo 

de aleitamento materno e IMC atual. 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre estado 

nutricional e escolaridade materna e/ou paterna. 

Observou-se inadequação de consumo para todos os grupos de 

alimentos com exceção do grupo das gorduras e óleos. 

A menor escolaridade materna teve uma associação com o maior 

consumo de leguminosas e menor de hortaliças, o que não ocorreu em relação 

à escolaridade paterna. 

O maior consumo de hortaliças teve uma associação estatisticamente 

significativa com o baixo IMC. 

É alto o número de horas na semana despendido com atividades 

passivas e baixo o número de crianças que praticam atividade física além das 

propostas pela escola. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_______________________________________________________________ 

 

A partir do diagnóstico que corrobora uma situação de risco para o 

desenvolvimento e/ou manutenção de sobrepeso e obesidade na população 

estudada surgiram uma série de  propostas de intervenção que se iniciaram em 

2009 e devem ter a implantação total até 2011, descritas a seguir: 

 Proposta de uma imagem de identidade visual, associando o símbolo da 

escola  ao aumento do consumo de frutas e hortaliças. 

 Projeto piloto mini chef, que teve início em 2009 com as crianças do 

jardim II, com o objetivo  de  estimular o consumo de frutas, hortaliças e 

de alimentação saudável, por meio de atividades culinárias na Cozinha 

Experimental do curso de nutrição. Ampliação deste programa em 2010 

para o ensino fundamental I. 

 Palestras sobre alimentação saudável  para os pais e alunos. 

 Campanha sobre alimentação saudável no ensino fundamental II e 

concurso de culinária saudável para o ensino médio. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DEMOGRÁFICO E 

SOCIOECONÔMICO 

 



Data ______/_____/____      Código   
 

Instruções 

Sua participação e a participação de sua criança é muito importante para esta Pesquisa. Agradecemos e 

asseguramos que os dados aqui relatados são sigilosos e não serão divulgados individualmente. 

Estaremos a disposição para esclarecer dúvidas. 

 

Inicialmente, solicitamos que informe como entrar em contato, se necessário: 

Seu nome: 

______________________________________________ 

Grau de parentesco com a criança: 

( ) Mãe             ( ) Pai 

( ) Irmão mais velho  ( ) Avô/Avó  

( ) Outro. Qual? ____________________ 

Endereço da residência 

______________________________________________Bairro_________________________________________ 

Telefone da Residência :_________________________ 

Celular:______________________________________ 

Telefone de Recados ____________________________ 

 

Complete as questões com os dados de identificação de sua criança  

1. Qual o nome da criança? 

________________ ___________________________ 

 

2. Classe: ____________________________ 

 

3. Assinale o período que a criança freqüenta a primeira série:   Manhã (    )  Tarde (     ) 

4. Qual a data de nascimento da criança? ___/____/____ 

5. Qual é o sexo?     Feminino (   ) Masculino (   ) 

6. A criança freqüentou creche? 

( ) não  ( ) sim 

6.1 Se sim, qual tipo de creche?  

( ) pública (  ) beneficente(  ) particular 

6.2 A partir de que idade? ___________ 

6.3 Qual período? ( ) integral           ( ) parcial 

 

7.Sua criança tem algum problema de saúde relevante e constante (sempre)? 

(    ) anemia 

(    ) vermes 

(    ) diarréia 

(    ) Asma ou bronquite 

(    ) Pneumonia 

(    )Rinite ou dor de ouvido 

(    ) infecção de garganta 

(    ) diabetes 

(    ) Outros:____________ 

 

8. Sua criança recebeu leite materno (mamou no peito)? 

(   ) não  (   ) sim. Por quanto tempo?________ 

 

9. Com que idade a criança começou a receber? 

Água - _______ meses 

Chá - ________ meses 

Leite em pó - __________ meses 

Leite de vaca - _________meses 

Outro tipo de leite: qual?_________ - ________ meses 

Papa de frutas - ______________ meses 

Papa de legumes - ____________ meses 

Arroz com feijão - ____________meses 

 

As perguntas seguintes são sobre a família da criança 

8. Qual a idade da mãe?_________anos 

9. Qual o último ano (série) completo que a mãe frequentou?______ano do ________________________ 

10. Qual a idade do pai? _________anos  

11. Qual o último ano (série) completo que o pai frequentou?______ano do _________________________ 



Data ______/_____/____      Código   
 

 

12. Quem é o responsável pelo decisão de compra de alimentos na casa? 

   ( ) Mãe           ( ) Irmão mais velho 

   ( ) Pai             ( ) Avô/Avó  

   ( ) Outros. Qual____________________ 

13. Qual é o curso mais elevado que ao pessoa que decide sobre a compra de alimentos freqüentou, no qual concluiu 

pelo menos uma série?______ serie_________grau 

1. (   ) alfabetização de adultos 

2. (   ) antigo primário/ ensino fundamental I: ______ serie_________grau 

3. (   ) antigo ginásio/ ensino fundamental II: ______ serie_________grau 

 

4. (   ) antigo colegial/ ensino médio ou 2ºgrau: ______ serie_________grau 

5. (   ) antigo clássico, científico, etc. 

6. (   ) superior – graduação. Qual?__________________  

7. (   ) mestrado ou doutorado. Qual?_________________ 

8. (   ) nenhum 

 

 

As questões seguir são sobre a atividade física da criança 

 

14. Sua criança participa da aulas de Educação Física escolar? 

( ) sim       ( ) não      ( ) dispensado  

 

15. Sua criança faz algum outro esporte ou exercício fora da escola? 

(   ) não 

(   ) sim. O que?_____________________________ Quantas vezes por semana?_____________ 

 

16. Assinale as atividades de lazer e o tempo que sua criança gasta por dia nessas atividades: 

Atividade horas 

por dia 

Vezes 

por 

semana 

(  ) assistir TV durante a semana   

(  ) assistir TV no final de semana 

(somando Sábado e Domingo) 

  

(  ) usar o computador   

(  ) jogar videogame   

 

 



 
 

 
ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 
 

 

 



Data ______/_____/____      Código   
 

 

Avaliação do consumo alimentar de crianças 
 

 

 

 

Instruções: 
Este questionário avaliará o consumo alimentar de seu(sua) filho(a) durante os últimos 6 meses. Por favor, procure se 

lembrar dos alimentos que a criança costuma e mais gosta de comer. 

Leia com atenção o nome de cada alimento, a quantidade e as vezes que seu(sua) filho(a) costuma comer o alimento. 

Por favor, marque com um X o quadradinho indicando sempre o consumo mais freqüente. Por exemplo, no grupo do 

Arroz, pão, massa, batata, veja se seu filho consome “Arroz cozido”. Em caso afirmativo, assinale a freqüência (número 

de vezes). Veja o próximo alimento ”Batata cozida/purê” e marque da mesma forma. Se a criança não come ou come 

muito raramente, marque nunca. 

Não deixe em branco nenhum dos alimentos do questionário. 

Ao final, existe a alternativa Outros Alimentos, para o caso de alimentos não citados, mas que você habitualmente dá 

para a criança. Coloque o tipo de alimento, a quantidade e o número de vezes.  

 

ARROZ, PÃO, MASSA, BATATA 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Arroz cozido 

(3 colheres de sopa) 

 Batata cozida / purê 

(1 colher de servir) 

 Batata frita 

(1 escumadeira) 

        
 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 
 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

Biscoitos sem recheio – maisena, 

maria, leite, água e sal 

(3 ou 4 unidades) 

  

Biscoitos com recheio – chocolate, 

waffer 

(3 unidades) 

 

  

Cereal matinal tipo Sucrilhos® 

(1 xícara) 

        
 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 
 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

 

Macarrão cozido/ao sugo 

(1 escumadeira) 

 Macarrão instantâneo tipo miojo 

(1/3 do pacote) 

 Pão francês/forma/bisnaguinha 

(1/2 unidade/1 fatia/ 

1 unidade) 

        

 Nunca   Nunca     Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 
 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        



Data ______/_____/____      Código   
 

 

 

 Espessantes (Maizena®, Farinha 

Láctea®, Mucilon®, 

Cremogema®) 

(1 ou 2 colheres de sopa) 

  

        

    Nunca    

    Menos de 1 vez por mês    

    1 a 3 vezes por mês    

    1 vez por semana    

    2 a 4 vezes por semana    

    1 vez por dia    

    2 ou mais vezes por dia    

 

FEIJÃO 

 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Feijão 

(1/2 concha) 

  

 Nunca 
 Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia 
 2 ou mais vezes por dia 

 

VERDURAS e LEGUMES 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

Obs: as sopas com os legumes deverão ser informadas à pág. 7. Assinale apenas quando o alimento for consumido 

cozido, refogado ou em salada. 

 

Abóbora 

(2 colheres de sopa) 

 Alface 

(2 folhas) 

 Acelga/Repolho/Couve 

(1 colher de sopa) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 
 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

Tomate 

(3 fatias) 

 Molho de tomate 

(1 colher de sopa) 

 Cenoura 

(1/2 colher de servir) 

        
 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 
 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 



Data ______/_____/____      Código   
 

     

Chuchu 

(1 colher de sopa) 

 Mandioquinha 

(1/2 colher de sopa) 

  

        
 Nunca   Nunca    

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês    

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês    

 1 vez por semana   1 vez por semana    

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana    

 1 vez por dia   1 vez por dia    
 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia    

 

FRUTAS 

 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Banana 

(1 unidade) 

 Maçã/Pêra 

(1 unidade) 

 Laranja 

(1 unidade) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 
 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

Suco de laranja 

(1/2 copo)  

 Suco de outras frutas – maracujá, 

abacaxi 

(1/2 copo) 

 Mamão 

(1 fatia) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 
 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 
 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

  Goiaba  

(1/2 unidade) 

  

 

        

    Nunca    

    Menos de 1 vez por mês    

    1 a 3 vezes por mês    

    1 vez por semana    

    2 a 4 vezes por semana    

    1 vez por dia    

    2 ou mais vezes por dia    

 



Data ______/_____/____      Código   
 

CARNES e OVOS 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Bife 

(1 unidade) 

 Carne cozida (panela/moída) 

(1/2 fatia/3 colheres sopa) 

 Lingüiça/Salsicha 

(1/2 gomo/1 unidade) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 
 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

Presunto/Mortadela 

(1 fatia) 

 Bife de fígado de boi 

(1 unidade) 

 Frango (cozido, frito, grelhado, 

assado) 

(1 pedaço/1 unidade) 

        
 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 
 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

Peixe (cozido, frito) 

(1/2 filé/1/2 pedaço) 

 Ovo (frito, cozido), 

omelete (com 1 ovo) 

(1 unidade/1 omelete) 

  

        

 Nunca   Nunca    

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês    

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês    
 1 vez por semana   1 vez por semana    

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana    

 1 vez por dia   1 vez por dia    

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia    

      LEITE, QUEIJO, IOGURTE 

 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Leite fluido integral/ 

Leite em pó integral diluído 

(1 xícara) 

 Iogurte de frutas 

(1 pote) 

 Danoninho®/Chambinho® 

(1 pote) 

        
 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 
 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        



Data ______/_____/____      Código   
 

        

Leite fermentado tipo Yakult®, 

Chamyto® 

( 1 pote) 

 Margarina/Manteiga 

(1 colher de chá) 

 Queijo prato/mussarela 

(1 fatia) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 
 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

  Requeijão 

(1 colher de sobremesa) 

  

        

    Nunca    

    Menos de 1 vez por mês    

    1 a 3 vezes por mês    

    1 vez por semana    

    2 a 4 vezes por semana    

    1 vez por dia    

    2 ou mais vezes por dia    

AÇÚCAR, DOCES e SALGADINHOS 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Açúcar 

(1 1/2 colher de sobremesa) 

 Achocolatado em pó (Nescau®, 

Toddy®) 

(1 1/2 colher de sobremesa) 

 Bolo comum/chocolate 

(1 fatia) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 
 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

        

Chocolate/bombom 

(1 unidade) 

 Salgadinho/Batata chips 

(1 pacote pequeno) 

     

 Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 
 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

 

 

 



Data ______/_____/____      Código   
 

 

SALGADOS e PREPARAÇÕES 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Risoto/Polenta 

(1 colher de servir/1 fatia) 

 Sopa com carne (legumes, feijão, 

macarrão) 

(1/2 prato) 

 Sopa sem carne (legumes, feijão, 

macarrão) 

(1/2 prato)  

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 
 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

 

Salgados (pão de queijo, pastel, 

coxinha, esfiha) 

(1 unidade pequena) 

 Pizza 

(1/2 fatia) 

 Sanduíche 

(misto, hambúrguer simples) 

(1/2 unidade) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 
 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

 

BEBIDAS 

 

Assinale com um X a quantidade de cada alimento que a criança consumiu habitualmente durante os últimos 6 meses. 

 

Café com açúcar 

(1 xícara de café) 

 Refrigerante 

(1/2 copo) 

 Suco artificial (tipo Tang®) 

(1/2 copo) 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 
 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 

 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

     

Chá industrializado 

(1/2 copo) 

 Água 

(1/2 copo) 

  

        
 Nunca   Nunca    

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês    

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês    

 1 vez por semana   1 vez por semana    

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana    

 1 vez por dia   1 vez por dia    
 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia    

 



Data ______/_____/____      Código   
 

OUTROS ALIMENTOS 

 

Nome:____________________ 

Quantidade:________________ 

 Nome:____________________ 

Quantidade:________________ 

 Nome:____________________ 

Quantidade:________________ 

        

 Nunca   Nunca   Nunca 

 Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês   Menos de 1 vez por mês 

 1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês   1 a 3 vezes por mês 

 1 vez por semana   1 vez por semana   1 vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana   2 a 4 vezes por semana 
 1 vez por dia   1 vez por dia   1 vez por dia 

 2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia   2 ou mais vezes por dia 

 

 

Muito obrigada por ter respondido este questionário.  

 

Se você quiser fazer alguma observação, utilize este espaço. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 



 
 

 

ANEXO 3 – CARTA DE INFORMAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 

 



 
 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o estado nutricional de pré-escolares e 

escolares do ensino fundamental I do Colégio Mackenzie, conhecer a prevalência de 

sobrepeso/obesidade e as possíveis associações com o componente alimentar e nível 

socioeconômico, e a promoção da alimentação saudável pela intervenção com um programa de 

educação alimentar. Para tal, serão coletados dados antropométricos (peso e estatura das crianças), 

no colégio em horário e local disponibilizado pela direção. Aos pais será solicitado prestar 

informações sobre a freqüência alimentar da criança. O trabalho não apresenta riscos de qualquer 

natureza aos participantes. Este material será posteriormente analisado, garantindo-se sigilo 

absoluto sobre as questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 

identificação do local da coleta de dados. A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, 

esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. Aos participantes cabe o 

direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo algum. 

 

 

___________________________ 

          nome e assinatura do pesquisador                                         

          telefone para contato: 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) ______________ 

________________________________, responsável pela criança __________________________ 

sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, 

ciente dos serviços e procedimentos aos quais seu filho (a) será submetido(a), não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 

pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por 

força do sigilo profissional. 

 

 

São Paulo,....... de ..............................de.................. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do sujeito ou seu representante legal 

 

 

 


