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RESUMO 

 

ALTERAÇÕES NO ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO, 

ATIVIDADE FÍSICA E CONSUMO ALIMENTAR EM ESCOLARES DE SANTA 

CRUZ/RN: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL 

 

AUTOR (a): Ricardo Andrade Bezerra 

ORIENTADORA: Ana Paula Trussardi Fayh 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade infanto-juvenil vem se mostrando crescente e preocupante 

em países em desenvolvimento, como no Brasil e é uma doença considerada um problema 

de saúde pública. Evidências apontam que o sedentarismo, inatividade física e a dieta 

desequilibrada são determinantes para a transição nutricional na faixa pediátrica. Dessa 

forma essa faixa etária é um grupo vulnerável e o impacto dos maus hábitos alimentares e 

de atividade física sobre o estado nutricional, o objetivo desse trabalho foi analisar o 

estado nutricional antropométrico, atividade física e consumo alimentar dos escolares do 

nível fundamental nos anos de 2015 e 2017. MÉTODOS: Estudo observacional de caráter 

epidemiológico, com escolares matriculados na rede municipal de ensino da cidade de 

Santa Cruz/RN.  A amostra inicial envolvia todos os 1200 alunos regulamente 

matriculados nos primeiros cinco anos de todas as escolas da rede municipal de ensino. 

Realizou-se a avaliação antropométrica a partir do (IMC/idade), a atividade física e o 

consumo alimentar foram avaliados através de questionários auto-aplicados referentes ao 

dia anterior, e previamente validados para essa faixa etária especificamente. A prática de 

atividade física foi quantificada pelos equivalentes metabólicos de tarefa (METs) e 

categorizada em sedentário (S), atividade física leve (AFL), atividade física moderada 

(AFM) ou atividade física vigorosa (AFV). O consumo alimentar foi classificado 

baseando-se no processamento dos alimentos agrupando-os em três classes: in natura e 

minimamente processados, processados ou ultraprocessados.  RESULTADOS: Foram 

avaliados 1571 escolares da rede pública da área urbana do município de Santa Cruz/RN, 

distribuídos em oito escolas, nos anos de 2015 e 2017. Em todos os diferentes estados 

nutricionais, os escolares apresentaram alta prevalência de S/AFL. O excesso de peso foi 

diagnosticado em 26,9% e 31,5% dos escolares, nos anos de 2015 e 2017, 

respectivamente, e os escolares com excesso de peso apresentavam a menor prevalência 
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de S/AFL comparado com os eutróficos ou com baixo peso, assim como também maior 

consumo de alimentos processados no almoço e consumo de alimentos ultraprocessados 

em todas as refeições do dia. CONCLUSÃO: Foram verificadas alterações no estado 

nutricional, mostrando aumento do baixo peso e da obesidade, redução de consumo de 

alimentos in natura e minimamente processados, alto consumo de alimentos processados 

no almoço e ultraprocessados, alta frequência de sedentarismo e baixa AFM e AFV nos 

dias avaliados. 

Palavras-chave: escolares; excesso de peso; obesidade; consumo alimentar; atividade 

física. 
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ABSTRACT 

 

CHANGES IN NUTRITIONAL STATUS, PHYSICAL ACTIVITY  

AND FOOD CONSUMPTION  IN SANTA CRUZ / RN SCHOOLS: A 

POPULATION BASED STUDY 

 

AUTHOR (a): Ricardo Andrade Bezerra 

ADVISOR: Ana Paula Trussardi Fayh 

 

INTRODUCTION: Infantile-juvenile obesity has been growing and worrying in 

developing countries, as in Brazil, and is a disease considered a public health problem. 

Evidence indicates that the sedentary lifestyle, physical inactivity and unbalanced diet are 

determinant determinants for the nutritional transition in the pediatric range. Thus, this 

age group is a vulnerable group and the impact of poor eating habits and physical activity 

on nutritional status, the objective of this study was to analyze the anthropometric 

nutritional status, physical activity and food consumption of schoolchildren of the 

fundamental level in the years 2015 and 2017. METHODS: Observational study of 

epidemiological character, with students enrolled in the municipal teaching network of 

the city of Santa Cruz / RN. The initial sample involved all 1,200 students regularly 

enrolled in the first five years of all schools in the municipal school system. 

Anthropometric evaluation was performed from (BMI / age), physical activity and food 

consumption were evaluated through self-applied questionnaires referring to the previous 

day, and previously validated for this age group specifically. The practice of physical 

activity was quantified by metabolic task equivalents (METs) and categorized as 

sedentary, mild physical activity, moderate physical activity or vigorous physical activity. 

Food consumption was classified based on food processing by grouping them into three 

classes: in natura and minimally processed, processed or ultraprocessed. RESULTS: A 

total of 1571 students from the public schools of the city of Santa Cruz / RN, distributed 

in eight schools, were evaluated in 2015 and 2017. In all the different nutritional states, 

the students had a high prevalence of S / AFL. Overweight was diagnosed in 26.9% and 

31.5% of schoolchildren in 2015 and 2017 respectively and the overweight 

schoolchildren presented the lowest prevalence of sedentarism and mild physical activity 

compared to eutrophic or low weight as well as higher consumption of processed foods at 
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lunch and consumption of ultraprocessed foods at all meals of the day. CONCLUSION: 

Changes in nutritional status were observed, showing an increase in low weight and 

obesity, reduction of consumption of in natura and minimally processed foods, high 

consumption of processed foods at lunch and ultraprocessed foods, high frequency of 

sedentary lifestyle and low moderate and vigorous physical activity on the days 

evaluated. 

Key words: schoolchildren; overweight; obesity; food consumption; physical activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O período de transição nutricional representa a alteração dos padrões de consumo 

alimentar da população brasileira com aumento de alimentos calóricos e acesso ao consumo 

de alimentos industrializados e consequentemente apresentar aumento da prevalência do 

sobrepeso e obesidade infantil, que vem se mostrando crescente e preocupante em países em 

desenvolvimento, sendo considerada um problema de saúde pública (1–3).  

 No período de 1980 a 2013 houve um aumento da prevalência de obesidade de 8,1% 

para 12,9% nos meninos e de 8,4% para 13,4% nas meninas, representando um aumento total 

de 47,1% no excesso de peso deste público (4). Este panorama mostra a alteração do padrão 

epidemiológico e nutricional do grupo infantil, da vigilância da desnutrição para o 

monitoramento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

na infância e na vida adulta, e demonstra a importância do rastreio precoce das alterações de 

peso para avaliar a necessidade de intervenções de forma individual e/ou populacional (5–7). 

Fatores associados ao aumento do excesso de peso na infância, tais como variáveis 

sociodemográficas, consumo alimentar, comportamento sedentário e nível de atividade física 

vêm sido estudados buscando compreender melhor as causas do desenvolvimento desse 

cenário (8–12).O estilo de vida sedentário e o consumo excessivo de calorias são causas 

relacionadas com o excesso de peso, nas diferentes populações. Os benefícios à saúde 

associados à prática suficiente e regular de atividades físicas moderadas e vigorosas, bem 

como os riscos decorrentes da inatividade física ou de níveis insuficientes de prática, estão 

amplamente documentados na literatura (9,13,14).   

 Atualmente, a frequência de sedentarismo entre crianças e adolescentes vem 

aumentando em proporções preocupantes, sendo consequência principalmente de incentivos 

tecnológicos - como jogos virtuais, maior tempo de tela em horas na TV e internet. Esse estilo 

de vida impacta negativamente a aptidão física e reforça o aumento do comportamento 

sedentário, que tem impacto negativo à saúde mesmo no público que realiza atividade física 

de acordo com as recomendações - pelo menos 60 minutos por dia de atividade moderada a 

vigorosa (9,14). Embora seja conhecido que mais de 60 minutos de atividade diária amplia os 

benefícios à saúde, bem como a incorporação de atividades físicas vigorosas na rotina (7), o 

que se observa é que a maioria das crianças e adolescentes não acumulam essa quantidade de 

atividade física diária (15). 
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 Outro aspecto relacionado ao estilo de vida que também é motivo de preocupação nas 

últimas décadas é o aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados pela 

população, alimentos esses que apresentam alta densidade calórica, alta palatabilidade, baixo 

poder sacietógeno, fácil absorção e digestão, características que favorecem maior ingestão e, 

portanto, contribuem para o balanço energético positivo, gerando excesso de peso (14). Com 

o passar de 20 anos, no Brasil (1978-2009), o incremento do consumo de alimentos 

ultraprocessados foi de 18,7% para 29,6% e o consumo dos alimentos in natura ou 

minimamente processados reduziu de 44,0% para 38,9% (16), mostrando a redução do 

consumo de alimentos in natura e minimamente processados em detrimento dos processados 

e ultraprocessados(17).  

 Além disso, quando se compara a quantidade de refeições diárias, sejam refeições 

principais e/ou lanches realizados entre as refeições principais, normalmente, ricos em 

calorias e açúcar, encontra-se que uma maior quantidade de refeições está associada ao 

aumento do sobrepeso e obesidade de crianças (11,18). Analisando este panorama, o presente 

estudo pretende avaliar um grupo vulnerável a alterações de padrões de atividade física e 

consumo alimentar, e comparar diferentes momentos durante um período de tempo, buscando 

entender as possíveis relações entre as variáveis de comportamento avaliadas e o estado 

nutricional do grupo estudado. Neste sentido, delineamos um estudo observacional com 

duração de três anos para avaliar o estado nutricional o consumo alimentar e a atividade física 

dos escolares dos primeiros cinco anos do ensino fundamental de uma cidade do interior do 

Rio Grande do Norte (RN). A cidade em que foi realizado o estudo, Santa Cruz, localiza-se na 

região do Trairí/RN tem 38.538 habitantes e apresenta alta prevalência (60,7%) de pobreza 

(19) e médio índice de Desenvolvimento Humano e baixa renda populacional, o que 

caracteriza um grupo de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, inatividade física 

e má alimentação (1,20).   

Nosso estudo é inédito por avaliar os escolares da rede municipal de ensino da cidade 

de Santa Cruz, refletindo em uma realidade socioeconômica bastante carente do país. Desta 

forma, pretendemos acompanhar informações de saúde pública, como o estado nutricional, 

atividade física e consumo alimentar, possibilitando vigilância epidemiológica e comparações 

com outras regiões do país e do mundo.  A partir dos achados, podemos discutir e incentivar 

as possibilidades de ação para prevenção de alterações de estado nutricional infantil, como já 

vem sendo discutido na literatura (6,20). 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o estado nutricional antropométrico, consumo alimentar e atividade física dos 

escolares do nível fundamental nos anos de 2015 e 2017. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o estado nutricional antropométrico dos escolares da rede municipal de ensino 

e comparar entre os diferentes anos. 

 Associar o consumo alimentar e a atividade física com o estado nutricional 

antropométrico. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 OBESIDADE INFANTO-JUVENIL 

 

 A obesidade é definida como adiposidade corporal em excesso, quando comparada 

com os parâmetros ideais para uma vida saudável (14). Ela se desenvolve em função do 

balanço energético positivo e pode estar associada a vários fatores influenciáveis como os de 

origem social, comportamental e ambiental, tais como o consumo alimentar e a prática de 

atividade física (14,21). Essa epidemia é de caráter preocupante por tender a permanecer na 

fase adulta e estar associada a inúmeras consequências para a saúde, levando principalmente 

ao desenvolvimento de DCNT, como diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer (22). 

 Os dados do último levantamento nacional sobre estado nutricional de crianças datam 

de 2008, uma vez que últimas pesquisas nacionais como Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar e a Pesquisa Nacional de Saúde não englobaram esta faixa etária (1,20,23). A 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) revela mudanças no perfil nutricional da 

população, em decorrência do processo de transição epidemiológica e nutricional, com o 

gradativo aumento do excesso de peso, coexistindo com a desnutrição e diminuição de 

crianças eutróficas, alterações essas promovidas pela mudança dos hábitos alimentares da 

população (23). Essas alterações nos padrões alimentares representam a identidade do estilo 

de vida atual e podem auxiliar no entendimento do processo de saúde-doença(11). 

 Ainda segundo a POF, o sobrepeso e obesidade atingem aproximadamente 30% das 

crianças e adolescentes no Brasil, sendo 34,8% dos meninos e 32% das meninas na faixa de 5 

a 9 anos nestas condições. Para a faixa etária, as prevalências de excesso de peso nas regiões 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste variam de 32% a 40%, e nas regiões Norte e Nordeste entre 25% 

a 30% (23). Recentemente, pesquisa realizada na cidade de Itatiba, São Paulo, com 6.829 

crianças entre 6 meses e 15 anos, mostrou que a prevalência de sobrepeso e obesidade 

aumenta conforme o aumento de idade (5). Esse resultado é encontrado também em outros 

trabalhos com população similar, com delineamentos transversais e longitudinais (4,24,25). 

Em estudo realizado no México com avaliação o estado nutricional de crianças nos anos de 

1999, 2006 e 2012, apresentou 26,6% de sobrepeso e obesidade no primeiro ano de 

seguimento, com aumento para 34,8% em 2006 e manutenção em 34,4% ao fim da pesquisa 

(26). 
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 No que diz respeito ao estado nutricional de escolares, estudos recentes demonstram o 

excesso de peso crescente nessa população. Uma pesquisa realizada na Alemanha, com base 

em um programa para melhoria da saúde dos escolares denominado “Join the Health Boat” 

encontrou-se um percentual de sobrepeso e obesidade de 13,4% no seu grupo de investigação, 

dados estes bastante divergentes com os achados da POF, realizada no Brasil (23,27). Maior 

prevalência de excesso de peso foi encontrada em pesquisa nacional realizada com 12.000 

estudantes entre 6 e 11 anos nos Estados Unidos, com um percentual de 31,5% da população 

na categoria de sobrepeso e obesidade (28). Similarmente, em estudo realizado no Reino 

Unido, diagnosticou-se 28,5% das crianças menores que 10 anos como excesso de peso, 

sendo 15,9% destes classificados como obesos (29). 

 No cenário nacional, em estudo realizado em São Caetano do Sul, na cidade de São 

Paulo, utilizando-se protocolo de estudo multicêntrico – realizado em todo o mundo (30) 

avaliou-se o estado nutricional de 1.557 escolares na faixa etária de 10 anos de idade e 

diagnosticou-se 50% dos escolares com sobrepeso ou obesidade (21). Em suma, esses 

trabalhos alertam continuamente para o cuidado com a prevalência crescente de obesidade 

infanto-juvenil e demonstra a importância da avaliação e monitoramento desse grupo. 

 Para rastreio e diagnóstico de alterações do estado nutricional de crianças e 

adolescentes, a OMS recomenda a utilização do Índice de Massa Corporal/idade (IMC/idade) 

(29), avaliação de extrema importância para o desenvolvimento de condutas nutricionais 

adequadas para esta faixa etária específica. Tais aferições devem ser realizadas de forma 

precisa, com o maior grau de acurácia, visando o diagnóstico nutricional correto, no intuito de 

traçar planejamentos adequados, buscando sempre manter o estado de eutrofia, evitando o 

excesso de peso infantil, definido IMC maior ou igual ao percentil 85 (escore z > +1 DP, 

equivalente ao IMC 25 kg/m2 aos 19 anos) específico por sexo e idade, de acordo com a 

referência da OMS (31). 

 A partir do diagnóstico preciso pode-se ter melhor conhecimento sobre o estado de 

saúde de crianças e avaliar os riscos associados ao estado nutricional alterado, incluindo 

determinantes do balanço energético positivo como sedentarismo e baixos níveis de atividade 

física e o consumo alimentar inadequado, fatores de extrema relevância que devem ser 

avaliados nesse grupo para prevenção de alterações do estado nutricional eutrófico e 

desenvolvimento da obesidade (6). 
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3.2 MEDIDAS DE ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

FERRAMENTAS, APLICAÇÕES E ESTUDOS 

 

 A atividade física é definida como qualquer atividade corporal em que exista 

movimento dos músculos esqueléticos gerando gasto de energia, sendo categorizada em 

diferentes intensidades, as quais podem ser avaliadas pelo número equivalentes metabólicos, 

denominadas “Metabolic Equivalent Task” (METs). Este critério de avaliação pode ser 

dividido em: intensidade baixa (1,6-2,9 METs), moderada (3,0-6,0 METs) e vigorosa (≥6,1 

METs)  (32,33). O exercício físico é uma subcategoria da atividade física, caracterizada como 

uma atividade panejada, estruturada, repetitiva, com busca de melhora do condicionamento 

físico (32).  

 De forma distinta, o comportamento sedentário representa atividades de pouco 

movimento, que ocorrem com o corpo em posição sentada ou reclinada, e gasto de energia 

próximo aos observados no estado de repouso (1,0 - 1,5 MET) (13,33). Um crescente número 

de evidências fortalece o consenso de que o comportamento sedentário é um domínio 

diferente da atividade física, não mais caracterizado por sua ausência. Este comportamento 

apresenta seus próprios fatores e implicações relacionadas à saúde (9,13,32,33). 

 A prática de atividade física pode ser avaliada de diferentes formas, tais como: água 

duplamente marcada, calorimetria indireta, monitor cardíaco, sensores de movimento 

(pedômetro e acelerômetro), observação direta, aplicação de questionários e diários (34). A 

água duplamente marcada é o padrão ouro de avaliação, sendo adequado para todas as faixas 

etárias, todavia é um método de alto custo e que não fornece informações sobre o tipo de 

atividade física realizada (35).  Do mesmo modo, a calorimetria indireta também apresenta 

grande acurácia e precisão, porém também é alto custo, além de apresentar incômodo ao 

sujeito avaliado. Outro marcador bastante utilizado, o monitor cardíaco, tem grande facilidade 

de utilização e mede atividade física moderada e vigorosa, porém, o registro pode ser afetado 

por fatores externos, não sendo indicado para avaliar crianças pela natureza esporádica da 

atividade realizada (34). 

 O uso de pedômetro para avaliar a atividade física tem o benefício de poder avaliar 

toda a atividade física realizada e tem precisão para medir o número de passos, porém não 

avalia a intensidade da prática e algumas atividades podem não ser registradas, enquanto o 

acelerômetro registra intensidade e tempo, mas também não registra algumas atividades, tem 

alto custo e falta padronização nos registros e interpretação dos dados obtidos (35). 
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Finalizando os métodos de avaliação cita-se o uso de questionários ou diários, que apresentam 

boa aceitabilidade dos sujeitos e fornecem informações qualitativas sobre a atividade física, 

mas apresenta como limitações a baixa precisão, incapacidade de registrar toda a atividade 

realizada pelas crianças e dificuldade de aplicação em crianças menores de dez anos (36,37). 

 Os benefícios à saúde associados à prática suficiente e regular de atividades físicas 

moderadas e vigorosas, bem como os riscos decorrentes da inatividade física ou de níveis 

insuficientes de prática, estão amplamente estabelecidos e documentados na literatura 

(13,14,38), a exemplo o estudo conduzido por Faik e colaboradores, que, comparando 

diversos grupos e a associação dos participantes como membros de clubes de esporte, mostrou 

que os que eram associados (praticavam atividades físicas), tinham menor sobrepeso e 

obesidade que os que não eram associados (39). Além disso, quando associada a atividade 

física entre grupos de escolares obesos e eutróficos, foi encontrado que a maioria dos obesos 

(78,2%) realizavam menos de 60 minutos de atividade física relatada pelo tempo de atividade 

na escola (p = 0,002) e que os escolares que realizam mais de uma hora de atividade por dia 

na escola apresentavam menor risco de obesidade. Já para a avaliação do número total de 

METs não apresenta diferença entre os grupos (40). Em uma análise de dados fornecidos por 

uma pesquisa realizada com escolares brasileiros do 9º ano, verificou-se que apenas 43,1% 

dos jovens são considerados ativos (36). 

  Em pesquisa europeia realizada pela OMS em cinco países, com 15.643 crianças em 

idade escolar de 6-9 anos, avaliando os comportamentos de risco à saúde sobre dieta e 

atividade física, observou-se associação entre insuficiência física (brincar fora de casa 

<1h/dia; assistir TV >2h/dia e praticar um esporte ou dança <2 dias/semana) com um maior 

risco à saúde e a presença de obesidade (14). Para o combate da obesidade infanto-juvenil 

recomenda-se, portanto, a prática de atividade física e alimentação adequada. Também se 

recomenda que as crianças e adolescentes pratiquem pelo menos 60 minutos de atividade 

física moderada a vigorosa cinco dias por semana, visando melhorar a saúde metabólica e 

reduzir a probabilidade de desenvolver obesidade (41). 

 A avaliação e o rastreamento da prática de atividade física por crianças em idade 

escolar são de extrema importância para se pensar em alternativas para maior engajamento na 

prática de atividade física, bem como para a conscientização deste grupo sobre a importância 

dessa prática, tendo em vista que a falta desse hábito no início da vida, além de influenciar no 
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ganho de peso, influencia também na formação de hábitos inadequados que permanecem na 

vida adulta (7,34,42). 

 

3.3 CONSUMO ALIMENTAR EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: FERRAMENTAS, 

APLICAÇÕES E ESTUDOS. 

 

 O rastreamento da ingestão dietética é crucial para a formulação de políticas e 

intervenções de modo a melhorar os resultados de saúde relacionados à nutrição (43). Para 

isto, diversas ferramentas estão disponíveis na literatura para auxiliar nesta tarefa, embora 

poucas sejam validadas para o público infanto-juvenil, principalmente para crianças menores 

de dez anos (44). 

 No rastreio e avaliação do consumo alimentar e dietético, usualmente utiliza-se de 

questionários estruturados com grupos de alimentos, além de outras formas de mensuração, 

que incluem avaliação quantitativa da ingestão de nutrientes (recordatório 24 horas e diário 

alimentar), avaliação do consumo de alimentos ou grupos alimentares (questionários de 

frequência alimentar) e avaliação de padrão alimentar (45). Somado a estas técnicas, diretrizes 

atuais recomendam avaliar também o nível de processamento dos alimentos, com 

recomendação de um maior consumo de alimentos in natura e minimamente processados 

(46). 

 Dentre as técnicas de avaliação do consumo alimentar e dietético, o uso de 

recordatórios alimentares 24 horas categoriza-se como um bom método, pela facilidade de 

aplicação com diferentes grupos sociais e faixas etárias, baixo custo e rápida aplicação. No 

entanto, o método apresenta como limitações a dependência da memória do entrevistado 

(embora utilize-se apenas do dia anterior, o que facilita a lembrança do entrevisto) e a 

mensuração exclusiva do dia anterior, que pode não refletir diretamente os hábitos do 

indivíduo. Por estas limitações, não se recomenda aplicação de questionários o recordatório 

24h em crianças menores que 12 anos (45,47). Outro método de avaliação bastante utilizado é 

o questionário de frequência alimentar, que estima a ingestão habitual do indivíduo, não altera 

o padrão de consumo, tem baixo custo de aplicação e classifica os indivíduos em categorias 

de consumo. Porém o método também apresenta suas limitações, as quais cita-se o viés de 

memória do entrevistado (o que interfere a aplicação em grupos de idade escolar), pouca 

acurácia na quantificação dos alimentos e dificuldade de aplicação conforme a quantidade e 
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complexidade da lista de consumo (45). Apesar disto, esse tipo de questionário tem ampla 

aplicação em estudos epidemiológicos e relaciona o consumo dietético com desfechos 

clínicos relacionados às DCNT (48). 

 Para avaliar a qualidade da alimentação também são utilizados métodos de inquéritos 

alimentares com base em estudos de dados populacionais, como os Guias Alimentares, 

desenvolvidos a partir de questionários e escalas validadas no mundo (49). Tais questionários 

estruturados são ferramentas auxiliares aos recordatórios e ao questionário de frequência; 

apresentando maior praticidade e melhor custo-benefício para estudos epidemiológicos, bem 

como para avaliações de programas comunitários e escolares (50).Especificamente para a 

avaliação de consumo alimentar de escolares, Cooke e Wardle já atentavam, em pesquisa 

realizada no ano de 2005, para a necessidade de avaliação das preferências alimentares deste 

grupo. Dentre os achados desta pesquisa elenca-se a redução da preferência por frutas e 

derivados e aumento do consumo de alimentos gordurosos e açucarados com o decorrer do 

aumento de faixa etária (51). 

Baseado nestas mudanças de perfil de consumo alimentar, o Guia Alimentar da 

População Brasileira (17) apresentou modificações importante em suas recomendações, 

enfatizando a importância do grau de processamento de alimentos para a saúde. O documento 

categoriza os alimentos em: Alimentos in natura - que são aqueles obtidos diretamente de 

plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e leite) e adquiridos para consumo sem 

que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos minimamente 

processados, os alimentos in natura com mínima alteração antes do consumo (ex.: 

pasteurização do leite). Os alimentos processados não produzidos a partir da adição de sal ou 

açúcar aos alimentos in natura e minimamente processados e os alimentos ultraprocessados 

que são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários 

ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Este novo documento alerta ainda 

para a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal e 

preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados prontos para 

consumo. Essas transformações, observadas com grande intensidade no Brasil, determinam, 

entre outras consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de 

calorias. 

O impacto do processamento industrial dos alimentos e das adições de ingredientes 

processados externos no preparo e manutenção dos alimentos in natura sobre a qualidade 
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nutricional da dieta e a saúde humana (17,46). Atualmente, têm-se enfocado uma nova forma 

de classificação dos alimentos, a partir do grau de processamento (46). Nesta classificação, 

denominada NOVA, os alimentos são divididos em quatro grupos. O grupo 1 corresponde aos 

alimentos in natura e minimamente processados. O segundo grupo são ingredientes culinários 

processados, que inclui substâncias extraídas diretamente de alimentos do grupo 1 ou da 

natureza e consumidas como itens de preparações culinárias. As substâncias pertencentes ao 

grupo 2 apenas raramente são consumidas na ausência de alimentos do grupo 1 (46). O grupo 

3 são os alimentos processados que inclui: produtos fabricados com a adição de sal ou açúcar, 

e eventualmente óleo, vinagre ou outra substância do grupo 2, a um alimento do grupo 1, 

sendo em sua maioria produtos com dois ou três ingredientes. Os processos envolvidos com a 

fabricação desses produtos podem envolver vários métodos de preservação e cocção e, no 

caso de queijos e de pães, a fermentação não alcoólica. Finalmente, o quarto grupo são os 

alimentos ultraprocessados, constituídos por formulações industriais feitas tipicamente com 

cinco ou mais ingredientes. Com frequência, esses ingredientes incluem substâncias e aditivos 

usados na fabricação de alimentos processados como açúcar, óleos, gorduras e sal, além de 

antioxidantes, estabilizantes e conservantes. Alimentos do grupo 1 representam proporção 

reduzida ou sequer estão presentes na lista de ingredientes de produtos ultraprocessados (46). 

O consumo de alimentos com alto grau de processamento é difundido por todo o 

mundo, de países desenvolvidos a países em desenvolvimento, resultando em impacto na 

saúde e qualidade de vida da população (46,52). No público infanto-juvenil, os estudos que 

avaliam o consumo de refeições e lanches mostraram que o aumento da frequência de 

refeições no dia está associado ao maior consumo energético (11,18,29,53). Além disso, a 

qualidade da alimentação desse grupo avaliado pelos grupos alimentares consumidos é 

considerada ruim (54) mostrando que vários hábitos alimentares têm impacto na qualidade da 

alimentação, como o consumo de “snacks” (alimentos consumidos nos horários dos lanches 

entre refeições com índice calórico elevado) (49,55) e o consumo de bebidas açucaradas, 

muito populares entre crianças e adolescentes (25,56,57).  

 Corroborando com as informações supracitadas de alteração no consumo e frequência 

de refeições, demais estudos trazem a ausência de consumo de café da manhã como 

significativo fator contribuinte na epidemia de obesidade infanto-juvenil (43,58) uma vez que 

o consumo de café da manhã diário tem relação inversa com a presença de excesso de peso e 

obesidade (24). 
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 Em estudo conduzido no México entre os anos de 2008 e 2010 com 1441 escolares 

com idade entre 6 e 12 anos, constatou-se que escolares obesos tinham um consumo calórico 

diário menor que o grupo com peso adequado. Todavia, apenas 51,8% em escolares obesos 

apresentou hábitos de consumo saudável, como tomar café da manhã, trazer o lanche para a 

escola e não trazer dinheiro para comprar comida na escola, significativamente inferior ao 

percentual de indivíduos com peso saudável que apresentavam este hábito - 65,6% (p<0,007) 

(40). Achados adicionais do estudo incluem menor risco de desenvolvimento de obesidade 

nos escolares que consumiam maior quantidade de frutas, enquanto os que consumiam maior 

quantidade de alimentos com carboidratos refinados, adição de gorduras e bebidas açucaradas 

e refrigerantes apresentavam maior risco a desenvolver obesidade (40). Corroborando tais 

associações, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com avaliação do consumo alimentar 

de crianças também demostrou que as crianças eutróficas entre 9 e 11 anos tinham maior 

consumo calórico quando comparada às crianças com obesidade, mostrando que além da 

quantidade calórica da dieta, devemos prestar atenção em outras características da 

alimentação (28). 

 Uma perspectiva de avaliação do consumo alimentar seria através da observação de 

quantidade de refeições realizadas ao longo do dia. Por exemplo, Alexander e colaboradores 

(59) encontraram que em crianças com excesso de peso, o consumo frequente de café da 

manhã estava inversamente associado com o acúmulo de adiposidade central, mostrando a 

relação benéfica do hábito de ingestão dessa refeição para crianças. No Brasil, poucos 

instrumentos para avaliação do consumo alimentar de escolares na faixa etária proposta são 

encontrados. Recentemente, o Ministério da Saúde financiou uma pesquisa para desenvolver 

um sistema de avaliação do consumo alimentar, contendo 32 itens alimentares para 

preenchimento de escolares de 7 a 10 anos, e denominado Web-CAAFE (60). Esta ferramenta 

computadorizada foi elaborada a partir da proposta do instrumento Questionário Alimentar do 

dia anterior (QUADA) (50), que se constitui de um questionário ilustrado, delineado como 

um recordatório para obter dados de consumo de alimentos nas refeições do dia anterior para 

escolares. Tal instrumento foi validado na cidade de Florianópolis, sendo voltado para 

escolares dos primeiros anos de ensino fundamental com faixa etária de sete a dez anos e teve 

uma primeira versão denominada Dia Típico de Atividade Física e de Consumo Alimentar 

(DAFA) (61) com posteriores alterações e validação do instrumento feita com 164 escolares 

da rede pública e municipal (50). O método já foi utilizado em estudos prévios em outro 
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estado brasileiro (44,62–64) expondo o consumo reduzido de alimentos in natura e 

minimamente processados em todos os grupos avaliados e uma alimentação mais saudável em 

crianças com melhor condição socioeconômica. 

 A utilização de tais recordatórios e inquéritos permitem uma maior compreensão do 

comportamento alimentar na faixa etária de estudo, de modo a auxiliar no entendimento 

global de como a alimentação destas crianças interferem no seu estado nutricional, 

comportamento sedentário e estilo de vida.  
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4.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo observacional prospectivo apresentando característica epidemiológica de base 

escolar e de caráter descritivo-analítico (64). 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo compreendeu todos os escolares regulamente matriculados 

entre o primeiro e o quinto ano do ensino municipal fundamental da cidade de Santa Cruz, 

RN, Brasil, no ano de 2015. Neste ano, havia oito escolas municipais no perímetro urbano 

desta cidade, com 1200 alunos matriculados nestas séries. A amostragem foi realizada por 

conveniência e o mesmo grupo de escolares foi seguido nos dois anos seguintes, sendo a 

última avaliação realizada no ano de 2017. No intervalo de anos avaliados, houve redução do 

número de escolas na rede municipal de ensino, porém continuamos avaliando todos os 

alunos devidamente matriculados. Não foram avaliados os escolares da zona rural de ensino 

devido ao pequeno número de alunos nestes estabelecimentos, que não funcionam através de 

acompanhamento por séries regulares. 

 Os dados da pesquisa foram referentes ao projeto “Obesidade, sedentarismo e 

alimentação em escolares residentes na cidade de Santa Cruz, RN: um estudo longitudinal”, 

previamente aprovado pelo Comitê e Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, de acordo com o protocolo de aprovação (CAAE: 39203314.6.0000.5568). 

Em respeito à Resolução 466/2012, aqueles escolares cujos pais consentiram a participação 

no estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

foram questionados sobre o interesse em colaborar na pesquisa, assinando o Termo de 

Assentimento. Foram excluídos os escolares que apresentassem limitações físicas ou 

intelectuais que incapacitassem a realização da avaliação antropométrica ou da aplicação do 

questionário.  
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4.3 LOGÍSTICA 

 

 A coleta de dados ocorreu durante os meses letivos dos anos de 2015 e 2017, sendo 

realizada por nutricionistas e acadêmicos de nutrição devidamente treinados. Participaram do 

grupo de coletas de dados alunos voluntários e bolsistas do projeto de extensão ao qual o 

estudo estava veiculado. Após a concordância da Secretaria de Educação do Município, todas 

as escolas foram contatadas para informações sobre o projeto e convite para participação na 

pesquisa. Com a anuência da escola, foi enviado para a residência dos escolares um 

informativo explicando a natureza da pesquisa e convidando os pais e/ou responsáveis para 

comparecer junto ao filho para responder o questionário socioeconômico e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. As avaliações de estado nutricional e de consumo alimentar 

e atividade física foram coletadas, em alguns momentos, em dias diferentes, nunca 

ultrapassando duas semanas de prazo entre todas as avaliações. Todas as atividades eram 

previamente combinadas com a direção de cada escola, com o intuito de minimizar o prejuízo 

nas atividades acadêmicas dos escolares. 

 A avaliação do estado nutricional antropométrico foi realizado em um espaço 

reservado, cedido pela direção da escola para que as crianças não tivessem nenhum 

constrangimento durante a avaliação. Os questionários de consumo alimentar e atividade 

física eram aplicados em sala de aula, seguindo o protocolo validado para o instrumento, com 

ajuda do professor, levando tempo médio de 30 minutos. 

 

4.4 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

A avaliação antropométrica foi composta pelas medidas de massa corporal, estatura e 

circunferência abdominal, seguindo as orientações propostas pelos Protocolos do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN (31). A massa corporal foi medida em uma 

balança antropométrica tipo plataforma (Slimpro-180 Balmak, produzida no Brasil), estando 

os escolares descalços e vestidos com o uniforme escolar (roupas leves). A estatura foi 

medida utilizando uma fita métrica inelástica, aderida a parede sem rodapé, e para auxilio foi 

utilizado uma régua esquadro de 45º. O escolar foi posicionado na parede, com os braços ao 

longo do corpo, pés unidos e centralizados no equipamento, cabeça, nádegas e calcanhares 

encostados na parede, e com a cabeça mantida num plano horizontal (plano de Frankfurt), 
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seguindo padronização explicado em Lohman, Roche e Martorell (65). A régua esquadro de 

45° foi deslocada até a cabeça do voluntário e foi realizada a leitura após uma expiração 

normal. A circunferência abdominal foi aferida utilizando fita métrica inelástica e utilizando a 

altura da cicatriz umbilical, e classificadas como acima ou abaixo do ponto de corte. 

Para classificar o estado nutricional, calculou-se o IMC (kg/m²) e foram utilizados os 

pontos de corte do escore Z para IMC por idade propostos pela Organização Mundial da 

Saúde, com a seguinte categorização: escore < -2 caracteriza magreza; escore ≥-2 até ≤ +1 

caracteriza eutrofia; escore > +1 até ≤ +2 caracteriza sobrepeso; escore > +2  caracteriza 

obesidade (65). Posteriormente os escolares foram classificados e com ou sem excesso de 

adiposidade abdominal segundo a medida da sua circunferência abdominal (66). 

 

4.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DO CONSUMO ALIMENTAR 

  

O consumo alimentar e a atividade física foram avaliados por meio de questionários 

ilustrados para avaliação do consumo alimentar do dia anterior (QUADA) e da atividade 

física do dia anterior (QUAFDA), ambos de característica autoaplicável e previamente 

validados com escolares da rede pública e privada, sendo direcionado para a faixa etária de 7 

a 10 anos (51,62). Para auxiliar na explicação dos questionários aos escolares, no momento 

das coletas dos dados, foram utilizados seis pôsteres (90x120cm) idênticos às páginas do 

questionário disponibilizado às crianças (50,61). 

O questionário estava disposto em seis páginas. A primeira página continha espaço 

para identificação do escolar e ilustrações para escolha do tipo de transporte utilizado para ir à 

escola (pedalando, de carro, de moto, de ônibus ou caminhando). Nas três paginas seguintes 

as refeições foram ordenadas cronologicamente: café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e lanche da noite. Cada refeição foi ilustrada com 21 alimentos ou 

grupos de alimentos: bolacha salgada e pão; achocolatado com leite; café com leite; leite; 

iogurte; queijo; arroz; refrigerante; doces; salgadinho em pacote; batata frita; pizza e 

hambúrguer; frutas; feijão; macarrão; peixe e frutos do mar; carne de gado e frango; suco 

natural; hortaliças; sopa de verduras e verduras. Nas duas últimas páginas, estava disposto o 

QUAFDA que apresenta 11 atividades físicas (caminhar/correr, pedalar, dançar, tarefas 

domésticas, subir escadas, futebol, pular corda, andar de skate, brincar com o cachorro, nadar 

e ginástica) dispostas em três intensidades (devagar, rápido e muito rápido). Ao término das 
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identificações dos alimentos e das atividades, os alunos foram orientados a circularem em seu 

questionário o que haviam consumido em cada refeição e qual atividade física tinham 

realizado no dia anterior. Se o escolar não realizou a refeição, ou se o alimento consumido 

não esteve presente no questionário, os mesmos foram orientados a não assinalar nenhum 

alimento (61). 

O nível de atividade física foi analisado a partir dos METS para cada atividade, 

descritos como: Não realizou (MET=0); devagar (MET=3); rápido (MET=5); e muito rápido 

(MET=9).  Para classificação do nível de atividade física do dia anterior, foi feito a soma dos 

METs , e classificados como: Sedentário (S, soma entre  1,0-1,5 METs), atividade física leve 

(AFL, soma entre 1,6-2,9 METs), atividade física moderada (AFM, soma entre 3,0-6,0 

METs) e atividade física vigorosa (AFV, soma acima de 6,1 METs) (13). 

Para a avaliação do consumo alimentar, os alimentos assinalados pelos escolares 

foram agrupados por refeição do dia (desjejum, lanche da manha, almoço, lanche da tarde, 

jantar ou ceia) e o agrupamento dos alimentos foi feito baseando-se na proposta de 

classificação NOVA, que agrupa os alimentos segundo a extensão e o propósito do 

processamento a que são submetidos, utilizando como base para a classificação apenas o tipo 

de alimento consumo e indicado pelo avaliado, sem ponderar pela contribuição calórica (46). 

Assim, os alimentos dispostos no instrumento de avaliação do consumo alimentar foram 

agrupados nas seguintes categorias: Alimentos in natura e minimamente processados (frutas, 

legumes, vegetais, carne/frango, peixe, arroz, feijão, massa, leite), alimentos processados 

(pão, iogurte e queijos) e alimentos ultraprocessados (achocolatado, refrigerante/bebidas 

açucaradas, doces, salgados/salgadinhos de pacote, frituras e fast foods) (46). 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram compilados e analisados estatisticamente com auxílio do programa 

SPSS versão 22.0 para Windows, sendo realizada dupla digitação visando minimizar os erros. 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados de 

caracterização da amostra foram expressos como médias e desvio padrão e medianas e 

intervalos-interquartílicos ou como frequência de escolares. A análise de frequência de estado 

nutricional foi feita de forma comparativa, como também os dados de consumo alimentar 

entre os dois anos. Foi realizado o teste U de Mann Whitney para avaliar a diferença de idade, 



30 
 

peso, estatura e circunferência abdominal e índice de METs dos escolares entre os anos e 

também para avaliar a diferença do estado nutricional dos escolares entre os anos. Os 

escolares foram agrupados em: 1) todo o grupo de escolares avaliados nos dois anos e 2) 

apenas os escolares com sobrepeso e obesidade (escore z > +1) avaliados nos dois anos para 

descrição da atividade física entre os grupos e associações com consumo alimentar. O teste 

Qui-quadrado de Pearson foi realizado para avaliar a relação de frequência de consumo 

alimentar dos grupos alimentares em cada refeição em cada ano. O valor de p < 0.05 foi 

considerado estatisticamente significativo. 

 Após as análises, foi realizado o cálculo do poder amostral, considerando os valores 

dos escores-z dos escolares avaliados nos dois anos, utilizando o teste U de Mann Whitney 

resultando no valor de β = 0,99 que atesta o poder da amostra para o grupo estudado. 
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5. RESULTADOS 

 

Em 2015, oito escolas foram visitadas pelos pesquisadores, representando a totalidade 

de escolas municipais de ensino fundamental do perímetro urbano da cidade. Nas diferentes 

visitas, um total de 858 escolares realizaram avaliação antropométrica e, posteriormente, 

foram convidados a preencher os instrumentos de avaliação do consumo alimentar e da 

atividade física. Em 2017, apenas seis escolas estavam em funcionamento neste mesmo 

perímetro urbano, com a faixa escolar pretendida, pois uma teve suas atividades encerradas e 

a outra deixou de atender à faixa etária do estudo. Na ocasião, 713 escolares realizaram a 

avaliação antropométrica, não sendo necessáriamente os mesmos escolares avaliados no 

primeiro ano do segmento. 

A redução de escolares avaliados entre os anos reflete um possível abandono escolar. 

Em relação à avaliação do consumo alimentar e atividade física, as perdas ocorreram devido à 

ausência dos escolares na data de avaliação, assim como pela exclusão de questionários que 

apresentaram erros de preenchimento. A figura 1 representa o fluxograma de seleção da 

amostra. 
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Figura 1.  Fluxograma da amostra dos anos de 2015 e 2017. 

 

A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra dos escolares avaliados em ambos os 

anos. A Figura 2 ilustra o estado nutricional antropométrico dos escolares nos anos de 2015 e 

2017, onde se observa que a frequência de escolares eutróficos diminuiu entre os anos (de 

67,1% em 2015 para 60,2% em 2017, p=0,015), e foi verificado um consequente aumento da 

frequência de baixo peso (de 5,9% em 2015 para 8,3% em 2017, p=0,001) e da obesidade (de 

10,6% em 2015 para 16,9% em 2017, p=0,001). A única classe de estado nutricional 

antropométrico sem alterações significativas entre os anos foi do sobrepeso (p=0,816). 
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Tabela 1.  Caracterização da amostra dos escolares nos anos de 2015 e 2017. 

 
2015  

n= 858(100%) 

2017  

n= 713(100%) 
P valor 

 
Média ± DP ou  

Mediana (P25-P75) 
n(%) 

Média ± DP ou  

Mediana (P25-P75) 
n(%)  

Idade (anos) 8,75± 1,18  9,07±1,70  0,0011 

Peso (kg) 29,0 (24 -35,5)  28,7 (24,4 -34,4)  0,1801 

Estatura (cm) 133,0 (125,0-142,0)  132,0 (126,0 – 140,0)  0,004 

Circunferência 

Abdominal 
60,0 (56,0 - 67,0)  60,0 (56,0 – 66,0)  0,3841 

Circunferência 

Abdominal 
60,0 (56,0 - 67,0)  60,0 (56,0 – 66,0)  0,3841 

Até 10 anos  708 (82,5)  526 (73,7)  

Mais de 10 anos  150 (17,5)  112 (26,3)  

Caucasiano  117 (36,6)  10 (43,5)  

Negro/Pardo  174 (54,4)  12 (52,4)  

Outros  29 (9,1)  1(4,3)  

Sexo masculino  490 (57,1)  386 (54,1)  

Baixo Peso  50 (5,9)  59 (8,3)  

Eutrofia  576 (67,1)  430 (60,2)  

Sobrepeso  141 (16,4)  104 (14,6)  

Obesidade   91 (10,6)  120 (16,9)  

Circunferência 

abdominal elevada 
 189 (21,9)  175 (24,5) 0,2342 

Valores de média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartílico.
1
Teste U de Mann Whitney 

2
 

Teste x
2 
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Figura 2.  Estado nutricional dos escolares nos anos de 2015 (n=858) e 2017 (n=713). 

  

 A frequência de escolares que realizam AFV foi muito próxima entre os anos, porém o 

sedentarismo ou atividade física leve teve maior frequência no ano de 2017. Ao comparar as 

medianas de METs, observou-se um aumento com o passar dos anos (de 14,0 (8,0 – 21,0) em 

2015 para 17,0 (5,0 – 28,8) em 2017, p=0,017). Quando estratificamos os escolares de acordo 

com o seu estado nutricional antropométrico, encontramos a maior frequência de S/AFL e a 

menor de AFV entre os escolares com baixo peso em 2015, que mantiveram a prevalência de 

S/AFL elevada em 2017. Para os escolares em eutrofia, foi verificada a maior prevalência de 

S/AFL em 2017. 

 A Tabela 2 mostra as frequências de níveis de atividade física dos escolares, de forma 

geral e estratificada pelo estado nutricional antropométrico. Quando avaliados apenas os 

escolares com excesso de peso, encontrou-se redução da  AFV e aumento de S/AFL com o 

passar dos anos, e esse padrão também é encontrado nos escolares com baixo peso. Em 2017, 

os escolares eutróficos apresentaram maior frequeência de S/AFL do que em 2015. Os 

escolares com excesso de peso foram os que apresentaram maior frequência de AFV nos dois 

anos avaliados e menor frequência de S/AFL. 
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Tabela 2. Nível de atividade física dos escolares, no total e estratificado pelo estado 

nutricional antropométrico, nos anos de 2015 e 2017. 

Total dos escolares 
2015 

 n=736 (100%) 

2017 

 n= 552 (100%) 

Sedentarismo/Atividade Física leve 73 (9,9) 127 (23,0) 

Fez atividade física moderada 113 (15,4) 20 (3,6) 

Fez atividade física vigorosa 550 (74,7) 405 (73,4) 

Escolares com baixo peso 
2015 

 n = 36 (100%) 

2017 

 n=46 (100%) 

Sedentarismo/Atividade Física leve 6 (16,7) 9 (19,6) 

Fez atividade física moderada 6 (16,7) 3 (6,5) 

Fez atividade física vigorosa 24 (66,7) 34(73,9) 

Escolares em eutrofia 
2015 

 n= 441(100%) 

2017 

 n=305 (100%) 

Sedentarismo/Atividade Física leve 46 (10,4) 73 (23,9) 

Fez atividade física moderada 75 (16,8) 7 (2,3) 

Fez atividade física vigorosa 321 (72,8) 225 (73,8) 

Escolares com excesso de peso 
2015 

 n= 177(100%) 

2017 

 n=147(100%) 

Sedentarismo/Atividade Física leve 8 (4,5) 22 (15,0) 

Fez atividade física moderada 17 (9,6) 10 (6,8) 

Fez atividade física vigorosa 152 (85,9) 115 (78,2) 

Dados apresentados por número de escolares e frequência. 

 

 Em relação ao consumo alimentar, fobservou-seuma redução estatisticamente 

significativa em todos os grupos alimentares com o passar dos anos, com exceção do grupo de 

alimentos in natura e minimamente processados no lanche da noite. O consumo de alimentos 

processados reduziu consideravelmente no desjejum, mas aumentou na mesma proporção no 

almoço, e em 2017 registrou-se um aumento no consumo desses alimentos no almoço. Em 

todas as refeições houve presença do consumo de ultraprocessados entre os escolares e 

redução do consumo entre os anos. A Tabela 3 sintetiza a variação do consumo alimentar 

entre as refeições e entre os anos.  
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Tabela 3. Frequência de consumo dos grupos alimentares segundo refeição do total de escolares nos anos de 2015 e 2017. 

 Alimentos in natura e minimamente processados Alimentos processados Alimentos Ultraprocessados  

 

2015 

n=696 

(100%) 

2017 

N=419 

(100%) 

∆(%) P valor 

2015 

n= 696 

(100%) 

2017 

n=419 

(100%) 

∆(%) P valor 

2015 

n=696 

(100%) 

2017 

n=419 

(100%) 

∆(%) P valor 

Ingeriu no desjejum 
234 

(33,6%) 

90 

(21,5%) 
-36,0 0,001 

568 

(81,6%) 

240 

(57,3%) 
-29,8% 0,001 

125 

(18,0%) 

40 

(9,5%) 
-47,2 0,001 

Ingeriu no lanche da manhã 
324 

(46,6%) 

107 

(25,5%) 
-45,3 0,001 

225 

(32,3%) 

62 

(14,8%) 
-54,2% 0,001 

210 

(30,2%) 

92 

(22,0) 
-27,2 0,003 

Ingeriu no almoço 
662 

(95,1%) 

262 

(62,5%) 
-34,3 0,001 

24 

(3,4,%) 

146 

(34,8%) 
+923,5% 0,001 

174 

(25,0%) 

58 

(13,8%) 
-44,8 0,001 

Ingeriu no lanche da tarde 
336 

(48,3%) 

130 

(31,0%) 
-35,8 0,001 

258 

(37,1%) 

129 

(30,8%) 
-17,0% 0,033 

332 

(47,7%) 

133 

(31,7%) 
-33,5 0,001 

Ingeriu no jantar 
457 

(65,8 %) 

181 

(43,2%) 
-34,3 0,001 

240 

(34,5%) 

 

164 

(39,1%) 
+13,0% 0,117 

158 

(22,7%) 

38 

(9,1%) 
-59,9 0,001 

Ingeriu na ceia 
223 

(32,0%) 

152 

(36,3%) 
+13,4 0,147 

164 

(23,6%) 

63 

(12,6%) 
-100% 0,001 

281 

(40,4%) 

125 

(29,8%) 
-26,2 0,001 

∆(%) = [(valor(%) de 2017 – valor (%) de 2015)/valor (%)  de 2015]x100 

*Qui-Quadrado de Pearson 
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 A Tabela 4 mostra os dados de consumo alimentar com enfoque no grupo de escolares 

com excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Curiosamente, observamos uma redução com 

significância estatística no consumo de alimentos in natura e minimamente processados em 

todas as refeições, exceto o lanche da noite. O grupo de alimentos processados apresentou 

redução de consumo em todas as refeições, exceto no almoço que também apresentou 

aumento considerável entre os anos e consumo de alimentos ultraprocessados está presente 

em todas as refeições. Os escolares com excesso de peso apresentaram maior consumo de 

alimentos ultraprocessados no desjejum no ano de 2017, em comparação ao grupo total de 

escolares avaliados. Independente do estado nutricional antropométrico dos escolares, o 

consumo de alimentos ultraprocessados é consideravelmente maior nos lanches do que nas 

outras refeições do dia. 
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Tabela 4. Frequência de consumo dos grupos alimentares segundo refeição dos escolares com excesso de peso nos anos de 2015 e 2017. 

 Alimentos in natura e minimamente processados Alimentos processados Alimentos Ultraprocessados  

 

2015 

n=176 

(100%) 

2017 

N=124 

(100%) 

∆(%) P valor 

2015 

n=176 

(100%) 

2017 

N=124 

(100%) 

∆(%) P valor 

2015 

n=176 

(100%) 

2017 

N=124 

(100%) 

∆(%) P valor 

Ingeriu no desjejum 
56 

(31,8%) 

27 

(21,8%) 
-31,4 0,055 

149 

(84,7%) 

74 

(61,3%) 
-27,63 0,001 

32 

(18,2%) 

14 

(11,3%) 
-37,9 0,103 

Ingeriu no lanche da manhã 

 

87 

(49,4%) 

31 

(25,0%) 
-49,4 0,001 

58 

(33,0%) 

19 

(15,3%) 
-53,64 0,001 

42 

(23,9%) 

28 

(22,6%) 
-5,4 0,796 

Ingeriu no almoço 
168 

(95,5%) 

86 

(69,4%) 
-27,3 0,001 

5 

(2,8%) 

43 

(34,7%) 
+1139,29 0,001 

42 

(23,9%) 

19 

(15,3%) 
-36,0 0,070 

Ingeriu no lanche da tarde 
93 

(52,8%) 

41 

(33,1%) 
-37,3 0,001 

55 

(31,2%) 

42 

(33,9%) 
+8,65 0,633 

85 

(48,3%) 

45 

(36,3%) 
-24,8 0,039 

Ingeriu no jantar 
118 

(67,6%) 

58 

(46,8%) 
-30,8 0,001 

63 

(35,8%) 

 

51 

(41,1%) 
+14,80 0,349 

32 

(18,2%) 

14 

(11,3%) 
-37,9 0,103 

Ingeriu na ceia 
66 

(37,5%) 

53  

(42,7%) 
+13,9 0,361 

32 

(18,2%) 

19 

(15,3%) 
-15,93 0,516 

71 

(40,3%) 

36 

(29,0%) 
-28,0 0,044 

∆(%) = [(valor(%) de 2017 – valor(%) de 2015)/valor(%) de 2015]x100 

*Qui-Quadrado de Pearson 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Nossos dados são consistentes em revelar que a frequencia tanto da obesidade quanto do 

abixo peso aumentou dos escolares avaliados entre os anos, assim como a frequência de escolares 

que eram sedentários ou praticavam atividade física leve no ano 2017 independente do estado 

nutricional. De forma adicional, a frequência de consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados dos escolares com excesso de peso manteve-se alta entre os anos, ao contrário do 

consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Esses achados corroboram com 

estudos nacionais e internacionais, que discutem o impacto dos hábitos alimentares e de atividade 

física no estado nutricional de escolares (7,8,10,29). 

 O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade está amplamente documentado na 

literatura, incluindo esta faixa etária, sendo os hábitos alimentares e prática de atividade física 

diretamente relacionados a este cenário (4,9,44,67,68). Os escolares avaliados na amostra 

apresentaram maior prevalência de obesidade com o passar dos anos, atingindo em 2017 uma 

prevalência superior às projeções nacionais e internacionais para crianças e adolescentes (1,4). 

Chaput et al (69), em um estudo recente, apontou que a prevalência de obesidade entre 5,4% e 24,4% 

em diferentes países dos cinco continentes, sendo a prevalência atribuída ao Brasil, a partir de um 

estudo de São Paulo, no valor de 21,7%. Apesar de, no último censo nacional (70), o estado 

nutricional antropométrico referente a esta faixa escolar não ter sido avaliado, estudos na cidade de 

Florianópolis (62,64) já alertaram para o excesso de peso nos escolares desta faixa etária, reforçando 

a necessidade de vigilância nutricional desta população. 

 Chamamos também a atenção para o aumento do baixo peso entre os escolares avaliados com 

o passar de dois anos, o que demonstra que a má alimentação está associada a alteração do quadro de 

eutrofia tanto para o aumento de peso como para a redução. Esses dados corroboram com o perfil de 

transição epidemiológica dos países desenvolvidos (71). Outros estudos na região nordeste apontam 

menores frequências de baixo peso do que os do presente estudo (71,72). No entanto, quando 

comparado às prevalências de baixo peso com estudos da região Sul do país, o baixo peso na cidade 

de Santa Cruz foi até dez vezes maior (44).  Outros fatores associados a redução de peso, como 

variáveis sócio demográficas, renda e seguridade alimentar tem forte impacto sobre a condição da 

alimentação da população dessa região, que deve ser considerado ao avaliar o baixo peso entre os 

escolares (23). Também chama-se atenção para o fato de que o baixo peso mostra tendência de 

redução com o passar dos anos em avaliações nacionais (23,71) diferente do que encontramos no 

grupo estudado, que apresenta a redução da eutrofia e aumento de baixo peso e excesso de peso. 
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 É conhecido que a atividade física é fundamental para a manutenção do estado nutricional, 

mostrando que maior atividade física resulta em menor risco para desenvolvimento de obesidade, 

principalmente a prática de AFMV diariamente (9,40,44). Os nossos dados apontam o aumento da 

frequencia de sedentarismo e atividade física leve com o passar dos anos. Para o grupo total de 

escolares avaliados, a frequência dobrou, e entre os escolares com excesso de peso esse percentual 

mais do que triplicou no intervalo de três anos. Já para a AFMV, encontramos redução de 1,4% para 

o grupo total estudado e de 9,5% para os escolares com excesso de peso, mostrando que apesar dos 

escolares com excesso de peso apresentar maior prevalência de AFMV, apresentou igualmente maior 

redução ao longo do tempo (63). No entanto, essa relação entre AF e estado nutricional não é exata, 

pois nem sempre crianças sedentárias apresentam maiores frequências de excesso de peso (69). Mais 

estudos são necessários para replicar esses achados, especialmente com indicadores de saúde 

diferentes da obesidade. 

Em avaliação reaçizada no realizado no Reino Unido, que questionou a perspectiva dos pais 

sobe a alteração de atividade física e tempo de tela de escolares da rede primária, demonstrou a 

redução de AFMV e aumento do tempo de tela das crianças (73). O artigo supracitado discute a 

dificuldade que os pais sentem em controlar o acesso e tempo que as crianças passam usando 

aparelhos eletrônicos com o passar da idade, e que com o aumento da idade acompanha a maior 

independência sobre a escolha da prática de atividade física. Esses achados são concordantes com os 

nossos, onde encontramos aumento da inatividade física e sedentarismo dos escolares e redução de 

AFM com o passar dos anos, independente do estado nutricional. O maior S/AFL pode estar 

associado ao aumento de tempo de tela dos escolares, que com o passar dos anos e acesso a 

equipamentos eletrônicos, passam a preferir esse lazer a praticar atividade física. Nossos achados 

também demonstram menores alterações na AFV dos escolares avaliados, levando-nos a 

compreender que os escolares que tinham o hábito de praticar atividade fisica em maiores 

intensidades continuaram assim com o passar dos anos, mas os que praticavam AFM reduziram e 

possivelmente migraram para o grupo S/AFL.  

 Além do sedentarismo e inatividade física, os escolares diagnosticados com sobrepeso e 

obesidade nos dois anos apresentaram menor consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados em diversas refeições no dia, porém, o consumo de alimento ultraprocessados não 

apresentou significância estatística na redução, mostrando que apresar da redução do consumo de 

frutas, verduras, legumes, carnes, peixes, massas, arroz e feijão os escolares apresentaram elevado o 

consumo de alimentos do grupo de pães, bolachas e biscoitos, bebidas açucaradas, doces, 

refrigerantes, salgados e fast foods, que foram encontrados em todas as seis refeições do dia. Esses 

alimentos com tal nível de processamento já são categorizados como de risco á saúde em qualquer 
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faixa etária, e seu consumo deve ser evitado (17,44,46,56,58). O consumo de alimentos processados 

mostrou maior aumento no almoço, onde no grupo total de escolares aumentou mais de nove vezes 

entre os anos, e entre os escolares que apresentavam sobrepeso e obesidade o aumento foi de mais de 

onze vezes, essa alteração de consumo no almoço pode ser explicada pelo aumento do consumo de 

sanduíches e substituição dos alimentos in natura e minimamente processados nessa refeição, 

reduzindo o consumo furutas, verduras e legumes, substituindo pelos alimentos processados e 

ultraprocessados, como sanduíches, salgados e lanches (23,74). 

 A literatura aponta para a relação positiva entre o consumo de refeições na escola e redução 

de alimentos processados nesta faixa etária (1,75). No entanto, apesar das recomendações dos guias 

alimentares para um maior consumo de alimentos in natura e minimamente processados e redução 

dos processados e ultraprocessados (17,46), a realidade da comunidade escolar estudada era 

diferente, onde em grande parte os lanches das escolas incluíam biscoitos doces ou salgados, bebidas 

lácteas, cuscuz ou pão com salsicha e sucos, em detrimento à oferta de frutas e outros produtos 

minimamente processados (dados não mostrados). Esta realidade precisa ser analisada com cautela, 

visto que não foi objeto de estudo a adequação da merenda escolar ofertada. No entanto, de uma 

forma ampla, a escassez de estudos e registros sobre a alimentação ofertada nas escolas denota que a 

atenção precisa ser voltada a esta questão, no intuito de melhor problematizar a realidade e, com isso, 

ajudar a construir políticas públicas com o intuito de melhorar a qualidade da alimentação escolar.  

De uma forma geral, os dados apresentados mostram um alto consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados na alimentação dos escolares avaliados, além de aumento do S/AFL entre os 

escolares, independente do estado nutricional, ressaltando a necessidade de estudos adicionai, para 

que possa definir melhores estratégias de ação para promoção de saúde. 

 O presente estudo pretendia ser apresentado com caráter longitudinal, mas o seguimento dos 

mesmos escolares com o passar dos anos foi uma tarefa bastante difícil e isso representa a primeira 

limitação do estudo. Tal dificuldade pode ser parcialmente explicada pela alta taxa de evasão escolar, 

além da baixa assiduidade deste público.  Outra limitação refere-se ao instrumento de coleta de dados 

utilizado para avaliar o consumo alimentar e a atividade física. Apesar de utilizarmos questionários 

previamente validados, consideramos apenas o dia anterior de hábitos dos escolares e atividade 

física, que seria melhor explorado com questionários de frequência de consumo e pratica de 

atividade física, uma limitação do questionário aplicado, porém foi feita a escolha de sua aplicação 

por ser o mais adequado para a faixa etária do estudo. Além disso, alguns alimentos e práticas de 

atividade física do questionário ilustrado reflete a realidade de onde foi desenvolvido, ou seja, no Sul 

do país. Para minimizar este viés, os escolares foram orientados a relatar aos pesquisadores quando 

consumiam alimentos regionais (como cuscuz, tapioca e raízes e tubérculos da região), e estes 
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orientavam a assinalar o alimento equivalente no questionário. Já para as atividades físicas as 

práticas menos comuns a região (andar de skate e natação, por exemplo) foram mantidas no 

questionário e a presença dessas práticas pode representar a vontade da prática das crianças e não a 

real realização da atividade. 

 Como pontos fortes ressaltam-se a representatividade da amostra descrita para o 

número total de escolares matriculadas do primeiro ao sexto ano de escolas fundamentais da zona 

urbana em Santa Cruz. Além disso, o tempo de seguimento foi considerável quando considerada a 

idade dos escolares, que estão, principalmente, na faixa etária de seis a dez anos (cerca de um terço 

da sua vida). Outro ponto a ser destacado é a utilização da classificação do IMC por idade, seguindo 

os critérios da OMS (3,31) o que favorece a comparação com outros trabalhos que avaliam o estado 

nutricional de escolares no cenário nacional e, além disso, ser o primeiro estudo de avalição de 

alterações temporais desse grupo de escolares da região. E ressaltamos que para um maior 

entendimento da atividade física, comportamento sedentário e consumo alimentar dessa população, 

sugere-se a continuidade de avaliação dos escolares e contexto familiar, permeando a fase da 

adolescência, uma vez que sabe-se o papel das mudanças hormonais e comportamentais desta fase 

interferindo no estilo de vida e estado nutricional antropométrico infantil.  
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7.CONCLUSÃO 

    

 Com os dados apresentados, concluímos que a prevalência de eutrofia entre os escolares 

diminuiu com o passar dos anos, e consequentemente aumentou a frequência de baixo peso e 

obesidade na amostra. Também foi observado um aumento na frequência de sedentarismo entre os 

anos, onde os escolares com excesso de peso apresentavam menor frequência de S/AFL, porém 

maior consumo de alimento processado no almoço e de ultraprocessados em geral, além da redução 

do consumo de alimentos in natura e minimamente processados.  Esses padrões alterados de 

consumo alimentar e atividade física entre os anos e o aumento do excesso de peso mostram o 

impacto negativo da má alimentação no estado nutricional dos escolares da rede municipal de Santa 

Cruz/RN.  
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